
ВІДБУЛАСЯ ПЕРША ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ «НОВА УКРАЇНА» 

 

10-12 грудня 2010 року у Києві пройшла Перша щорічна конференція випускників 

Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА», яку провела Лабораторія 

законодавчих ініціатив за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та сприяння 

Фонду Конрада Аденауера в Україні.  

В перший день, 10 грудня, в рамках Конференції було проведено дві панельні 

дискусії. Тему першої дискусії - «Чи є свобода слова в Україні: сучасний стан» 

представив Ніко ЛАНГЕ, Керівник Фонду Конрада Аденауера в Україні. Модератором 

виступив Ігор КОГУТ, Директор Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА», 

Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив. 

Тема другої панельної дискусії -  «Майбутнє української журналістики у контексті 

світових тенденцій». У ній взяли участь Олександр МАРТИНЕНКО, Генеральний 

директор Інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», Андрій ШЕВЧЕНКО, Депутат 

Верховної Ради України, Голова парламентського комітету з питань свободи слова та 

інформації, Єгор СОБОЛЄВ, координатор Незалежного бюро журналістських 

розслідувань «Свідомо», член Проектної Ради Школи. професійної журналістики «НОВА 

УКРАЇНА». Промодерував дискусію Олег ХОМЕНОК, Голова Правління Інституту 

розвитку регіональної преси, Член Проектної Ради Школи професійної журналістики 

«НОВА УКРАЇНА». 

По закінченню дня випускникам було урочисто вручено дипломи про успішне 

завершення програми. 

11 грудня 2010 року  випускники Школи професійної журналістики мали змогу 

прослухати виступи закордонних експертів. Зокрема, Кай ГЕЛЬФРІЦ, Керівник академії 

журналістики, представник Об’єднання німецьких видавців журналів, розказав про 

сучасні виклики журналістики в цифровому світі. Він відзначив важливу соціальну роль 

медіа, використання цифрових технологій в щоденній роботі журналіста, а також 

створення мереж і спілок, які б забезпечували максимально оперативний обмін 

інформацією і ресурсами. Цифровий світ дає можливість розвиватися журналісту як 

"бренду". Модератором обговорення виступив Олексій ПОГОРЕЛОВ, Генеральний 

директор Української асоціації видавців періодичної преси, член Проектної Ради Школи 



професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА». Виступ Герхарда ГНАУКА , 

кореспондента "Die Welt" у Варшаві,  був присвячений темі «Писати або мовчати: 

журналісти і архіви спецслужб», який розповів про особливості роботи журналістів з 

секретними матеріалами. Модератором цієї дискусії виступив Ігор КОГУТ, Директор 

Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА», Голова Ради Лабораторії 

законодавчих ініціатив. Вільям ГОРСЛІ, представник вільних медіа Асоціації 

європейських журналістів, Голова Британської секції Асоціації європейських журналістів, 

керівник британського Центру вільних медіа (CFOM), представив тему «Захист та 

безпека журналістів: європейські правила і реалії», де відзначив основні європейські 

стандарти у відповідній сфері й особливості їх дотримання. Промодерував виступ Андрій 

КУЛИКОВ, журналіст, ведучий програми "Свобода слова", член Проектної Ради Школи 

професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА». 

У другій половині дня учасники конференції мали можливість поспілкуватися з 

Бьорном ЕРІКСЕНОМ, Екс-директором телевізійного відділу Європейської мовної 

спілки, який представив тему «Очікування та вимоги менеджменту стосовно критичної 

журналістики в організації сучасного телевізійного мовлення». В своєму виступі Бьорн 

ЕРІКСЕН розглянув жанри телевізійного мовлення, зокрема: щоденні головні і супровідні 

новини, тижневі закордонні новини, споживчі, фінансові, політичні, культурні огляди, 

дитячі новини, цілодобові новинні ефіри та документальні журналістські дослідження. 

Пан Еріксен зазначив, що телевізійне мовлення передбачає особливий підхід у створенні і 

поданні новин, зокрема правдивість, критичність, креативність, зрозумілість, образність 

тощо. Також Бьорн ЕРІКСЕН поділився своїм досвідом розповівши свою життєву історію 

про здобуття освіти та побудову кар’єри. 

12 грудня 2010 року слухачі Школи професійної журналістики пройшли тренінг 

Максима САВАНЕВСЬКОГО, консультанта з інтернет-комунікацій, автора проекту 

Watcher.com.ua, на тему: «Використання новітніх медіа в роботі журналіста». Максим 

САВАНЕВСЬКИЙ закцентував свою увагу на інструментарії Інтернету для оптимізації 

роботи з інформаційним ресурсом. 

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. 

Детальну інформацію про Школу дивіться за адресою 

http://mediaschool.parlament.org.ua/. 

За додатковою інформацією про діяльність проекту звертайтеся до асистента Школи 

професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА" Тищенко Галини 

(galyna@laboratory.kiev.ua) за тел.:  044 531 37 68, 044 531 37 68, 044 531 37 68, 044 531 37 

68          
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