В ОДЕСІ ВІДБУЛАСЯ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ «НОВА
УКРАЇНА»
16 – 19 вересня 2010 року в Одесі відбулася третя в цьому році сесія Школи професійної
журналістики «Нова Україна». Захід відбувся за сприяння Міжнародного фонду
«Відродження».
Школа професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА" - це майданчик для спілкування
професійних журналістів, обміну знаннями, досвідом, ідеями, ініціативами та інноваціями,
а також 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.
16 вересня сесію відкрив Ігор Когут, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив,
Директор Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА». Після вітального слова
Дарія ЧЕПАК, Головний редактор «Савік Шустер Студії» провела дискусійну платформу
«Ток-шоу як жанр». Зокрема, було розглянуто особливості використання конфліктних
ситуацій у проведенні ток-шоу.
17 вересня учасники Школи журналістики взяли участь в ознайомчій екскурсії на Одеський
припортовий завод. На Одеському припортовому заводі учасники ознайомилися із
діяльністю одного з найбільших об’єктів хімічної промисловості України, територія якого
становить понад 200 га. Також учасники зустрілися з Міським головою міста Южний
Володимиром Новацьким (зустріч була присвячена темі «Структура взаємодії влади із
містоутворюючими підприємствами»). Після цього відбулися дискусійні платформи
«Україна та Росія: питання зовнішньої політики і безпеки» (доповідач Ніколай ПЕТРОВ,
Член наукової ради Московського Центру Карнегі, Програма «Суспільство та регіональна
політика»). Лектор у своєму виступі доторкнувся таких питань, як інвестиційний клімат в
Росії, особливості зовнішньої політики Росії, зокрема відзначив документ про програму
ефективного використання зовнішньополітичних факторів з метою довготривалого
розвитку Російської Федерації, де зауважив, що зовнішня політика повинна сприяти
розвитку країни. Після цього відбулася дискусійна платформа «Виклики та перспективи
адміністративної реформи» (доповідач Ігор КОЛІУШКО, Голова Центру політикоправових реформ). В цих дискусіях учасники Школи журналістики «НОВА УКРАЇНА» взяли
участь спільно зі слухачами Української школи політичних студій (УШПС). Ігор КОЛІУШКО
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На

завершення дня відбулася презентація діяльності Лабораторії законодавчих ініціатив.
Третій день сесій розпочався з тренінгу «Майстерність подолання конфліктних
ситуацій», який провів Ігор РАК, Сертифікований консультант, тренер НЛП. Учасники
мали унікальну змогу ознайомитись із теорією виникнення та подолання конфліктних
ситуацій. Після цього тренер допоміг учасникам дізнатись про власний стиль подолання
конфліктних ситуацій за допомогою практичних завдань. Далі відбулися спільні з УШПС
дискусійні платформи «Оцінка судової реформи в Україні» (Модератор: Віктор АГЄЄВ,
Адвокат, керуючий партнер адвокатської компанії «Агєєв, Федур і партнери», Директор ПП
«Агєєв Ріелті», Голова Української третейської спілки, випускник УШПС; Доповідач:
Станіслав ШЕВЧУК,

Доктор юридичних наук, професор Національного Університету

"Києво-Могилянська Академія").

Лектор відзначив визначальну роль Конституційного

Суду в суспільстві країни, оскільки суди цього рівня є над законом і формують принципи та
ідеї, тобто факт застосовується не стільки до норм, скільки до принципів. Також була
представлена доповідь Олега ПЕТРЕНКА, Директора зі стратегічного розвитку клініки
«ОБЕРІГ», випускника УШПС на тему «Право на здоров’я та державна політика охорони
здоров’я». Були розглянуті характерні рушійні чинники суспільного, політичного і
економічного життя сьогодення України, напрями діяльності суспільства і урядів щодо
зміцнення здоров’я населення, процеси медичного обслуговування, а також про
створення ідеологічно нової системи - системи охорони громадського здоров’я.
Також 18 вересня 2010 року відбулася дискусійна платформа «Глобальна зміна клімату:
наслідки та можливості для України» (Олена МАСЛЮКІВСЬКА, Старший викладач
кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»).

У своїй

лекції пані Маслюківська зосередила основну увагу на руйнівних факторах діяльності
людини, що суттєво впливають на клімат планети. Також доповідач розповіла про
численні негативні наслідки глобальної зміни клімату, такі як танення арктичних
льодовиків, посилення та довгостроковість посух, більша кількість та збільшення
інтенсивностей повеней та тропічних циклонів, міграція, зникнення багатьох видів рослин
та тварин. У висновку лектор зазначила, що позитивним наслідком таких процесів стане
потреба у відкритті нового способу життя, джерел енергіїі та оптимізації використання
природних ресурсів.
19 вересня, відбулася дискусійна платформа «Управління конвергентною редакцією та
специфіка роботи журналіста і редактора в медійній сфері» (доповідач Оксана
СІЛАНТЬЄВА,

тренер з менеджменту та маркетингу медіа проектів, Вища школа

журналістики при ДУ-ВШЕ). Лектор розповіла учасникам про основні складові успішного

інформаційного проекту, а саме news, views і use. Також пані Сілантьєва розповіла про
основні функціональні ролі, що виконують працівники конвергентної редакції, а також про
принципи та формати роботи у ньюзрумі.
В кінці сесії

підбиття підсумків Третьої сесії Школи професійної журналістики «НОВА

УКРАЇНА».
Остання в цьому році сесія Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА»
відбудеться у Львові.
Детальну інформацію про Школу професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА» дивіться
за адресою http://www.mediaschool.parlament.org.ua
За додатковою інформацією звертайтеся до програмного менеджера Школи
Марії
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