ЗАВЕРШИЛАСЯ РОБОТА ПЕРШОЇ СЕСІЇ ШКОЛИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ «НОВА УКРАЇНА»
Розпочалася робота Школи професійної журналістики "НОВА
УКРАЇНА". Проект реалізується Лабораторією законодавчих
ініціатив у партнерстві з «Телекритикою» за підтримки
Міжнародного фонду "Відродження".
Перша сесія Школи проходила з 9 по 12 квітня 2009 року в м. Києві та
Київській області (смт Буча).
Під час Урочистого відкриття 9 квітня 2009 року з вітальним словом до
26 учасників, які були відібрані з-поміж більше двохсот кандидатів з
усієї України, виступили: Ігор Когут, директор Школи професійної
журналістики "НОВА УКРАЇНА", Євген БИСТРИЦЬКИЙ, виконавчий
директор Міжнародного фонду "Відродження", та Наталія ЛИГАЧОВА,
шеф-редактор видань проекту "Телекритика".
Робота Першої сесії розпочалася виступом Ігора БУРАКОВСЬКОГО
(Директора Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій) на тему "Економічна криза в Україні та світі", під час
якого було закцентовано увагу на основні причини економічної кризи в
Україні та світі, обговорювалися можливі шляхи виходу з неї.
Після серії питань та відповідей виступив Андрій КУЛИКОВ
(Журналіст, Ведучий програми "Свобода слова"). Його лекція
стосувалася
питань
відповідальності
журналіста
перед
співгромадянами та мала своє продовження у дискусійному
спілкуванні із учасниками Школи.
Завершився перший день роботи заключним словом Ігора КОГУТА,
який підвів підсумки та окреслив подальші плани роботи Школи
професійної журналістики "НОВА УКРАЇНА".
10-12 квітня учасники продовжили роботу в ГНЦ «Зелена Буча».
В п’ятницю, 10 квітня перед слухачами Школи виступив Ігор
КОЛІУШКО, Голова Правління Центру політико-правових реформ.
Його доповідь стосувалася політичних і правових викликів сучасному
конституційному дизайну України.
Микола КОЗЮБРА (Завідувач кафедри державно-правових наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія», суддя
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професор) прочитав лекцію на тему: «Принцип верховенства у
конституційному процесі в Україні».
Після серії правових питань, журналісти мали змогу заслухали
доповідь та поспілкуватися з Ігорем КУРУСОМ, Першим заступником
Голови Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення на тему «Сучасний телерадіопростір України».
Особливу увагу було приділено цифровому телебаченню як одному із
найперспективніших напрямків розвитку телерадіопростору України.
Також слухачі Школи професійної журналістики мали можливість
поглянути на складні взаємозв’язки демократії та медіа-бізнесу на
основі презентації Олександра БОГУЦЬКОГО (Генеральний директор
Міжнародної комерційної телерадіокомпанії “ICTV”).
11 квітня 2009 року, у суботу з доповіддю на тему «Громадянське
суспільство: європейські цінності та орієнтири» виступив Євген
БИСТРИЦЬКИЙ, завідувач відділом філософії культури, етики та
естетики Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України.
Наталія ЛИГАЧОВА, шеф-редактор видань проекту «Телекритика»
розповіла слухачам Школи професійної журналістики про соціальну
функцію журналістики.
Лариса ІВШИНА, головний редактор газети «День» прочитала лекцію
на тему «Медіа та історична пам’ять», підкресливши важливість ролі
історичного знання (історії) у роботі журналіста.
Продовжилася робота першої сесії виступом Євгена РАДЧЕНКА,
заступника Голови Правління Комітету виборців України, директора з
розвитку Міжнародної Громадської Організації «Інтерньюз-Україна»,
який стосувався теми виборів як елементу народовладдя в контексті
українського досвіду та європейських стандартів.
На завершення дня учасники Школи мали змогу також взяти участь у
неформальному спілкуванні із Андрієм ШЕВЧЕНКОМ, народним
депутатом України V та VI скликань.
В неділю, 12 квітня 2009 року перед слухачами Школи виступила Ірина
БЕКЕШКІНА, науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» із
доповіддю на тему «Опитування громадської думки в Україні на
сучасному етапі: політичні технології чи барометр суспільства?».
Завершилася перша сесія Школи професійної журналістики «НОВА
УКРАЇНА» виступом Наталі ЯКОВЕНКО, завідувача кафедри історії
Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктора
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історичних наук, професора. Вона розповіла учасникам Школи про
проблеми висвітлення історії в сучасних підручниках з історії України.
Наступні сесії Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА»
заплановані на такі дати:
ІІ сесія: 31 травня 2009 року – 3 червня 2009 року (АР Крим);
ІІІ сесія: 10-13 вересня 2009 року (м.Одеса);
ІV сесія: 3-6 грудня 2009 року (м.Львів).

Школа професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА»

