
ІІІ сесія Школи професійної журналістики
“НОВА УКРАЇНА“ 
18-21 жовтня 2012 року, м. Львів

УЧАСНИКИ

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. 
Винниченка, спеціальність «Вчитель української мови та літератури»; 
Одеський регіональний інститут державного управління при Президен-
тові України, за фахом - проектний менеджер.
Займається збором інформації, роботою з журналістами, формуван-
ням випусків новин, редагуванням.
Одним із своїх професійних досягнень вважає активне налагодження 
співпраці із російськими та грузинськими ЗМІ. Вважає, що  робота пови-
нна бути результативною та корисною для суспільства 
Захоплюється подорожами, літературою, кіно, вивченням мов.

БЄСЄДІНА Катерина 

Випусковий редактор 
новин, Перший діловий 
телеканал, м. Київ

БОРИСОВА Наталія

Редактор ток-шоу “Про 
життя”, телеканал 
“Інтер”, м. Київ

Закінчила Запорiзький національний унiверситет, спеціальність 
«Фiлолог, викладач української мови i лiтератури»; Iнститут полiтичних 
наук при АНУ, спеціальність «Полiтолог, фахiвець з PR».
Займається проведенням зйомок сюжетів, редагуванням новин.
Активно займається громадською діяльністю, зокрема упорядкуванням 
київських дворів, боротьбою за права автовласників.
Захоплюється фото, книгами, декупажем.

Закінчила Запорізький національний університет, факультет журналіс-
тики.
Займається підготовкою новинних матеріалів з різноманітної тематики 
(соціально-економічна, культурна тощо), збором інформації, текстовою 
підготовкою відеосюжетів до ефіру.
В професії цінує чесність та об’єктивність, отримала нагороду у конкур-
сі “Честь професії”.
Захоплюється караоке, вишиванням, колекціонуванням зошитів, подо-
рожами Україною.

БОГУЦЬКА Софія

Кореспондент,  ТРК 
“Стерх” (11 канал),      
м. Дніпропетровськ

Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, спеціаль-
ність «Педагогіка та методика середньої освіти, українська мова та лі-
тература». Автор і ведуча прямої ефірної програми на злободенні теми 
міста і області «Вечірня студія», автор і ведуча програми «Комуналка» 
(проблемні питання у сфері ЖКГ). Є активним учасником громадського 
життя міста, висвітлює і підтримує  проекти та акції громадських жіночих 
організацій «Успішна жінка», «Ініціатива», громадських організацій «Чо-
ловіки проти насильства» та «Відродження Херсона».
Захоплюється кіно, театром, аквааеробікою.

ДОБРОЛЕВСЬКА 
Олена
Журналіст, ведуча, Хер-
сонська обласна дер-
жавна телерадіокомпа-
нія, м. Херсон

Закінчив Волинський національний університет ім. Л. Українки, історич-
ний факультет. Займається тематичним та жанровим плануванням, ре-
дагуванням громадсько-політичних, правових, соціально-економічних, 
історико-краєзнавчих і публіцистичних авторських радіопередач, підго-
товкою власних авторських програм, зокрема, півгодинної щотижневої 
інформаційно-аналітичної передачі в прямому ефірі «Актуальна тема».   
 Найвагомішим своїм професійним досягненням вважає І місце серед 
радіопрограм на VI міжнародному фестивалю телевізійних і радіопро-
грам «Перемогли разом», присвяченому 65-ій річниці Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 2010 р. Захоплюється подорожа-
ми, фотографією, риболовлею. 

ГОМОЛЬ Віктор

Завідувач відділу 
тематичних 
передач, Рівненська 
обласна державна 
телерадіокомпанія; 
кореспондент, “Газета 
по-українськи”, сайт 
Gazeta.ua, м. Рівне

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив 
за підтримки Мережевої медіа програми Фондів “Відкрите 
суспільство“, Міжнародного фонду “Відродження” та Ради Європи
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Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив 
за підтримки Мережевої медіа програми Фондів “Відкрите 
суспільство“, Міжнародного фонду “Відродження” та Ради Європи

Закінчила Маріупольській державний гуманітарний університет (МДГУ, 
нині – МДУ), філологічний факультет, спеціальність «Журналістика». 
Займається підготовкою сюжетів у щоденну інформаційну програму 
«Події дня» та підсумкову аналітичну «Події тижня», роботою над 
спецпроектами каналу та над авторською публіцистичною програмою 
«За кадром». Найкращим своїм професійним досягненням вважає ав-
торські публіцистичні роботи (про екстремальні види спорту, а також 
з мистецької тематики), роботу в усіх жанрах: над інформаційними, 
публіцистичними, розважальними програмами, соціальними спецпро-
ектами та рекламними роликами. Захоплюється  літературою, пара-
шутним спортом, фотографією, рукоділлям.

КЛЯШЕВА Марія

Редактор програми 
“Право на зустріч”, 
телестудія “Стар Медіа” 
м. Київ

КУТОВЕНКО Олена

Аспірантка, викладач 
Могилянської школи 
журналістики, 
Національний 
університет «Києво-
Могилянська академія», 
м. Київ

Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
магістерські програми «Історія філософії» та «Журналістика», аспі-
рантка PhD програми «Масові комунікації»
Займається науковою діяльністю, досліджує тему «Роль некласичної 
журналістської освіти в професії сучасного українського журналіста», 
викладає курс «Журналістська етика».
Найкращим своїм професійним досягненням вважає документальний 
фільм на соціальну тему  «Як усі» (про дітей з обмеженими фізичними 
можливостями). Захоплюється туризмом, подорожами, фотомисте-
цтвом, українськими танцями та піснями.

Закінчив Луцький гуманітарний університет, спеціальність «Журналіс-
тика».
Займається написанням сюжетів у телевізійні та радіо випуски новин, 
нелінійним відеомонтажем,  пошуком тем, підготовкою матеріалів у ін-
формаційно-аналітичну передачу «Волинський тиждень».  
Вважає, що журналістика повинна формувати громадську думку, ак-
центуючи увагу на пропаганді життєвих цінностей, національно-куль-
турних ідей, розкривати найактуальніші проблеми суспільства.
Захоплюється роботою, спортом, ковальством. 

ПАНАФІДІН Вадим

Редактор ТВО «Служба 
інформації», Волинська 
обласна державна 
телерадіокомпанія,       
м. Луцьк

Закінчила  Рівненський інститут слов’янознавства Київського славіс-
тичного університету, факультет міжнародних відносин, спеціальність 
«Міжнародна інформація». 
Займається підготовкою матеріалів на різні теми, зйомками, написан-
ням і монтажем сюжетів.
Бере участь у благодійних проектах, зокрема допомагає онкохворим 
дітям. Здобула перемогу в обласному конкурсі журналістського визна-
ння «Журналістська перемога». 
Захоплюється кінним спортом.

ЖУЖЕЛЬСЬКА Оксана

Старший редактор ТВО 
«Новини», Рівненська 
обласна державна 
телерадіокомпанія,       
м. Рівне

Закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 
спеціальність «Міжнародна інформація». Займається написанням но-
вин, пошуком та опрацюванням різнопланової інформації, вичитуван-
ням та редагуванням текстів.
Найвагомішим своїм професійним досягненням вважає роботу у ново-
му інтернет-стартапі на сайті lb.ua.
Захоплюється вивченням Іноземних мов, рекламою, PR.

ЖУКОВІНА Тетяна

Контент-менеджер, 
сайт lb.ua, Інститут 
Горшеніна, м. Київ 
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СКРИЛЬ Денис

Редактор, 
інформаційний портал 
«ВПолтаве» (Vpoltave.
info), м. Полтава

Закінчив Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, за 
фахом - викладач української мови та літератури.
Займається пошуком та опрацюванням різнопланової інформації, ви-
читуванням та редагуванням текстів інформаційного порталу.
Одним із головних завдань кожного журналіста вважає самовдоскона-
лення та постійне навчання.
Захоплюється східними видами бойових мистецтв.

Закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. Стефани-
ка, за фахом - вчитель англійської мови.
Займається пошуковою роботою, написанням статей і прес-релізів, пе-
ріодично виконує обов’язки випускового редактора.
Найкращим своїм професійним досягненням вважає завоювання дові-
ри серед людей. Є членом НСЖУ, нагороджена декількома грамотами 
за інформаційну підтримку, подякою від Національної ради України з 
питань телебачення та радіомовлення
Захоплюється кінним спортом та доглядом за кіньми.

РИЖУК Оксана

Журналіст, тижневик 
«Коломийські вісти»; 
прес-секретар, 
благодійний фонд 
“Карітас Коломийсько-
Чернівецької єпархії”, 
м. Коломия

ПОНОМАРЬОВА Марина

Асистент редактора 
регіональної інформації 
ТСН, ТОВ «ТРК «Студія 
1+1», м. Київ

Закінчила Дніпропетровський національний університет, спеціальність 
«Журналістика».
Займається редагування та монтажем сюжетів.
Найкращим своїм професійним досягненням вважає зйомку сюже-
тів прихованою камерою та спілкування з відомими й талановитими 
людьми.
Захоплюється мандрівками, плаванням, дизайном.

Закінчив історичний факультет Волинського національного університе-
ту ім. Л. Українки. 
Займається формуванням редакційних завдань, контролем виконання, 
редагуванням матеріалів, адмініструванням сайту, розробкою стратегії 
розвитку видання, адміністративними функціями (фінансові питання, 
кадри, документообіг тощо).
Найкращим своїм професійним досягненням вважає формування ді-
єздатного колективу.
Захоплюється літературою, фото, кіно.

РИЧУК Юрій

Головний редактор, 
Інтернет-видання 
«ВолиньPost», м. Луцьк
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Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. 
Гнатюка, за фахом - вчитель української мови та літератури, зарубіжної 
літератури.
Двічі нагороджена президентом медіа-корпорації «RIA» відзнакою «Зо-
лотий журналіст».
Найвизначнішим досягненням вважає досвід, довіру джерел, повагу чи-
тача, керівництва.
Захоплюється подорожами, читанням, музикою.

ЦЕБРІЙ Євгенія

Журналіст, газета «20 
хвилин», «RIA плюс» 
(Тернопільська філія 
медіа-корпорації “RIA”),  
м. Тернопіль

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив 
за підтримки Мережевої медіа програми Фондів “Відкрите 
суспільство“, Міжнародного фонду “Відродження” та Ради Європи
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Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив 
за підтримки Мережевої медіа програми Фондів “Відкрите 
суспільство“, Міжнародного фонду “Відродження” та Ради Європи

Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка, факуль-
тет журналістики, спеціалізація - радіо і телебачення. Займається на-
писанням матеріалів такого спрямування: репортажі, скандали, огляди, 
розслідування, інтерв’ю, культура, колумністика. Як керівник відділу 
прес-служби комунально-виставкового комплексу «Львівський Палац 
Мистецтв» (ЛПМ) займається організацією мистецьких виставок, прес-
конференцій, брифінгів, розміщенням реклами в ЗМІ, співпрацею із 
журналістами, менеджерами культури, митцями, випуском на базі ЛПМ 
першого у Львові альманаху про культуру «А-Z art». Найкращим своїм 
професійним досягненням вважає організацію благодійних проектів.За-
хоплюється подорожам Україною та Європою, музичними та етно-фес-
тивалями, сучасним мистецтвом, літературою, соціальними проектами.

ШВЕД Ольга

Журналіст, “Газета 
по-українськи”, журнал 
“Країна”, сайт “Gazeta 
UA”, м. Львів

Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка, спеціаль-
ність «Журналістика».
Займається написанням матеріалів, випуском новин.
Найбільш важливим в професії журналіста вважає усвідомлення своєї 
місії, зокрема відповідальності перед суспільством. 
Захоплюється своєю роботою.

ЩОБАК Оксана

Журналіст 
інформаційної служби 
новин «Огляд дня», 
Телеканал ZIK, м. Львів


