ЗАВЕРШИЛАСЯ РОБОТА ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
«НОВА УКРАЇНА»
18-21 листопада 2010 року у м. Львові відбулася Четверта фінальна сесія Школи
професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА», яку провела Лабораторія законодавчих
ініціатив за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Школа професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА" - це майданчик для спілкування
професійних журналістів з різних регіонів України, обміну знаннями, досвідом, ідеями,
ініціативами та інноваціями, а також для поглиблення знань та навичок роботи в різних
жанрах.
Місією Школи є професійний розвиток та підтримка лідерів української журналістики,
авторитетних та відповідальних представників професії, які поділяють та відстоюють
високі стандарти журналістики, дотримуються етичних принципів, розуміють природу
журналістської професії, є гнучкими до запровадження інноваційних підходів, сповідують
ідеали незалежних засобів масової інформації у демократичному суспільстві та
розділяють європейські цінності.
В рамках Четвертої сесії відбулося обговорення такої суспільно важливої теми, як
«Соціальна функція журналістики в Україні» (лектор: Н. ЛИГАЧОВА, шеф-редактор
видань проекту «Телекритика»). Пані Наталя розповіла учасникам як поєднати побудову
власної кар’єри з громадськими інтересами, високою місією журналістики. Наголосила на
тому, що журналістам необхідно пам’ятати особливості і потреби насамперед цільової
аудиторії, а не редакції.
19 листопада 2010 року слухачі Школи професійної журналістики мали змогу пройти тренінг
О. ХОМЕНКА, Голови Правління Інституту розвитку регіональної преси, на тему: «Технології
проведення журналістських розслідувань» та поспілкуватися з Д. ДОБРОДОМОВИМ,
Генеральним продюсером телеканалу «ЗІК» (автором та ведучим програми журналістських
розслідувань «Хто тут живе?», випускником Школи професійної журналістики "НОВА
УКРАЇНА" 2010 року) про практику проведення журналістських розслідувань на прикладі
роботи Агенції журналістських розслідувань «Інформатор».
20 листопада 2010 року слухачі Школи професійної журналістики пройшли тренінг Р.КОБЦЯ,
Аналітичного директора ГО «Ідеальна країна», кандидата філософських наук, на тему:
«Аналіз державної політики для журналістів та редакторів ЗМІ». Пан Роман розглянув такі
поняття як «політика», «державне управління», були обговорені властивості оптимальної
політики та характеристика державної політики.
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О.ПОГОРЕЛОВ (Генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси,
Член Проектної Ради), розповів журналістам про перспективи газетного бізнесу. Також
учасники мали можливість неформально поспілкуватися з М.МАРИНОВИЧЕМ, Віцеректором Українського католицького університету, про кризу моральності як стан
українського суспільства. Пан Мирослав зауважив, що суспільство потребує особистісного
«переформатування», оскільки у людини повинно бути в серці визначено, що є добре, а що
погано – це основний непорушний закон, якого дотримуються за будь-яких обставин.
Під час Четвертої сесії Школи виступив В. СЕРГІЙЧУК, Професор Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка з доповіддю на тему «Сторінки історії ОУН-УПА: погляд
противників і прихильників», в якій пан Володимир проаналізував історичні факти, що
стосуються ОУН-УПА та висловив свою позицію щодо цієї теми.
Наприкінці дня було проведено підбиття підсумків Четвертої сесії Школи професійної
журналістики «НОВА УКРАЇНА».
Детальну інформацію про Школу дивіться за адресою http://mediaschool.parlament.org.ua/.
За додатковою інформацією звертайтеся до асистента Школи професійної журналістики
"НОВА УКРАЇНА" Тищенко Галини (galyna@laboratory.kiev.ua) за тел.: 8 044 531 37 68.

