Конференція випускників Школи професійної журналістики
“НОВА УКРАЇНА“
16-18 листопада 2012 року, м. Київ

ВИПУСКНИКИ 2009 РОКУ
ДАНИЛІНА Катерина
Власний кореспондент по Мелiтополю
та Мелiтопольському
району газети «Индустриальное Запорожье» (м. Мелітополь,
Запорізька обл.)

ГРЕБЕНЮК Ярослав
Власник інтернет-видань «Lugansk Медіа
Стиль» та «Агентство
регіональних новин»
(м. Луганськ)

ГРЕБЬОНКІН
Володимир
Фрілансер (м. Київ)

ІВЧЕНКО Владислав
Заступник головного редактора газети
«Данкор», редактор
сайту dancor.sumy.ua
(м. Суми)

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (спеціальність «Педагогіка, іноземна мова (німецька) та зарубіжна література»).
Займається відбором та редагуванням інформації.
Своїм професійним досягненням вважає розслідування «Бюрократична арифметика», підготовлене в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян в протидії корупції в Україні
«Гідна Україна» за підтримки громадської організації «Інститут
розвитку регіональної преси», яке вийшло в ефірі «Ера ФМ» у
вересні 2008 року.
Захоплюється фотографією, сучасною українською літературою, подорожуванням.
Працював у всіх видах сучасних ЗМІ. Робив матеріали для «Радіо Свобода», «Обком», «Ділова Столиця», «Обозреватель»,
«Українська правда», «Телекритика».
Захоплюється вивченням нових медіа, фотографуванням, подорожами, музикою, кіно.

Закінчив філологічний факультет Житомирського державного
університету імені Івана Франка (спеціальність “Вчитель російської та англійської мови та зарубіжної літератури”).
Займається консалтингом з поширення інформації у соціальних мережах, комерційним та політичним PR, тренерською діяльністю.
Захоплюється подорожуванням, фотографією, історією та краєзнавством.

Закінчив Сумський державний університет за фахом інженерекономіст. З 2000 року у журналістиці. Зараз очолює новинний
портал dancor.sumy.ua, який є одним з найпопулярніших на Сумщині. Також займається літературою.

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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КРИВОШЕЄВ Олексій
Редактор газети
«ОГО» (м. Рівне)

МОТРИЧ Юлія
Фрілансер
(м. Київ)

П’ЄЦУХ Мар’яна
Журналіст Західноукраїнського медіацентру «Нова журналістика» (м. Львів)

СТЕЛЬМАШОВА
Уляна
Керівник відділу міжнародної інформації
Укрінформ (м. Київ)

Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет
(спеціальність «Всесвітня історія, практична психологія»).
Займається організацією роботи видання та написанням аналітичних статей.
Своїм професійним досягненням вважає те, що місцеві політики знають, що з ним не можна домовитись.
Захоплюється туризмом, музикою, історією.

Закінчила Київський міжнародний університет, факультет журналістики.
Працювала ведучою на Першому національному, випусковим
редактором і ведучою на «Нашому радіо» і на телеканалах
«НТН» та «Бізнес».
Захоплюється журналістикою, йогою, філософією, читанням,
кіно, музикою, танцями.

Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка
(спеціальність «Журналістика»).
Займається зйомками сюжетів, проведенням розслідувань.Працювала власним кореспондентом телеканалу ZIK у м. Київ.
Своїм професійним досягненням вважає висвітлення діяльності львівського політикуму в газеті «Поступ» та на сайті «Українська правда», а також призначення керівником проекту сайту
«Новинар».
Захоплюється подорожами, фотографією.

Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка
(спеціальність «Журналістика»).
Основний напрямок діяльності – координація роботи власних
кореспондентів за кордоном (Вашингтон, Брюссель, Париж,
Берлін, Варшава, Софія, Будапешт, Кишинів, Москва, Абу-Дабі,
Пекін), а також робота з журналістами-міжнародниками у Києві.
Захоплюється PR-технологіями.
Улюблене заняття – відкривати для себе нові країни і нові міста.

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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ТРОШИН Станіслав
Директор ТОВ «Медіа-група «Вечірній
Херсон»; депутат Херсонської міської ради
(м. Херсон)

ШИЛО Галина
Завідуюча відділом
КП «Обласна громадсько-політична газета
«Сумщина»
(м. Шостка,
Сумська обл.)

ШУСТРОВА Тетяна
Спеціальний кореспондент програми
«Знак оклику» телеканалу ТВі (м. Київ)

ЯКОВЛЄВА Ірина
Журналіст, ведуча
ТРК «ГРАД»
(м. Одеса)

Закінчив Херсонський національний технічний університет (спеціальність «Менеджмент організацій»).
Займається організацією роботи «Медіа групи «Вечірній Херсон». Своїм професійним досягненням вважає ініціювання в
чисельних публікаціях, а згодом і затвердження на сесії Херсонської обласної ради, рішення про відновлення автобусного руху
на маршрутах до присадибних ділянок Херсону, а також відновлення в результаті своєї публікації повноцінного руху тролейбусів в м. Херсон.
Захоплюється квестом, лижним та парусним спортом, написанням економічних аналітичних статей.
Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім.
С.М.Сергеєва-Ценського (спеціальність «Вчитель початкових
класів та української мови і літератури»).
Працювала редактором інформаційної служби телекомпанії
«Телеком-Сервіс» м. Шостка. Зараз власний кореспондент обласної газети «Сумщина» у північному регіоні.

Закінчила Київський міжнародний університет, факультет журналістики і телемистецтва (спеціальність «Журналістика»).
З-поміж професійних досягнень – проведення резонансних
журналістських розслідувань для програми «Знак оклику» (ТВі),
ведення у прямому ефірі міжнародних радіо-мостів „УкраїнаРосія” за участю відомих політичних та громадських діячів обох
країн (радіо «Мелодія»).
Захоплюється музикою, сучасною українською літературою,
класичним кінематографом, журналістськими розслідуваннями.

Освіта: журналістика, міжнародні відносини
Поточний проект: щотижнева програма «Ваше право», автор і
ведуча.
Своїми досягненнями вважає перемоги у міжнародних проектах та програмах для журналістів. Наприклад, Програма медіапартнерства IREX (стажування на ТБ в США), курс «Making TV
News», Thomson Reuters Foundation (Лондон).
Зараз є учасником Школи «Журналістика цифрового майбутнього» (Могилянська школа журналістики).
Захоплюється подорожуванням, читанням книг на папері. Вільно володіє англійською мовою.
Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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ВИПУСКНИКИ 2010 РОКУ
ГОДОВЕНКО Ольга
Фрілансер
(м. Южний,
Одеська обл.)

ІЛЬКІВ Тарас
Старший
редактор
«Корреcпондент.biz»
(м. Київ)

КОРНІЙЧУК Людмила
Редактор відділу «Суспільство»
(розділи «Життя»,
«Здоров’я », «Культура», «Для нее») інтернет-видання «Обозреватель» (м. Київ)

ЛУЦЕНКО Інна
Лінійний продюсер
ТВ-проектів телеканалу «1+1» (м. Київ)

Працювала на каналі Южненського телебачення з 1996 по 2012
роки. Пройшла професійний шлях від кореспондента до головного редактора каналу. Змінити місце роботи була змушена у
2012 році через тиск з боку політичних діячів міста. Сталося це
влітку 2012 року у період передвиборчої кампанії. Наразі, разом
із колегами, які теж прийняли рішення піти з каналу, працює над
створенням нового інформаційного проекту в м. Южному.

Закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність «Математика», «Статистика»). Також завершив навчання в Школі «Журналістика цифрового майбутнього»
(DFJ). Зараз займається написанням та редагуванням новин на
бізнес-тематику.
Захоплюється подорожами, футболом та музикою.

Закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім.
ак. С. Дем’янчука (спеціальність «Журналістика»).
Захоплення: книги, театр, футбол, підтримка благодійних проектів.
Займається розробкою свого порталу, присвяченого позитивним новинам про Україну (в процесі розробки): My Ukraine http://
www.m-ukraine.com/.

Закінчила Київську державну академію керівних кадрів культури та мистецтв, факультет театральної режисури.
До 2010 року працювала режисером-постановником програми
«Культурний фронт з Юрієм Макаровим» на НТКУ (Національна
телекомпанія України). Займалася висвітленням проблематики
сучасного академічного мистецтва. З 2011 року працювала над
продюсеруванням проекту «Зірка + зірка» на телеканалі «1+1».
Зараз займається продюсерською діяльністю в сфері телевізійного виробництва реаліті-шоу, таких програм, як «На ножах» ,
«Пекельна кухня», «Світ навиворіт».
Своїм професійним досягненням вважає здатність працювати
за режисерським пультом впродовж трьох годин on-line.
Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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НИЧИПОРУК Ірина
Редактор Рівненської
газети видавничого
дому «ОГО» (м. Рівне)

ОДИНЕЦЬ Світлана
Головний редактор порталу
«Навігатор»(www.
navihator.net)
(м. Львів)

СКРИПНІКОВА Віолета
Копірайтер
«WordFactory»
(м. Полтава)

СНУРНІКОВА Юлія
Доцент кафедри
журналістики Харківського національного
університету ім. В.
Н. Каразіна; керівник
Школи-студії репортерської майстерності
«Юнкор» (м. Харків)

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет
(спеціальність «Українська мова і література, англійська мова
та зарубіжна література»).
До 2010 року працювала кореспондентом відділу новин телеканалу «Рівне 1» та журналістом Рівненської газети.
Зараз займається написанням новинних та аналітичних матеріалів.
Захоплюється читанням, подорожами, фотографуванням, психологією.
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка (журналістика); аспірантура ЛНУ ім.
І. Франка, Варшавський університет (Варшава, Студіум Східної
Європи, політологія), Центр незалежних соціологічних досліджень (Санкт-Петербург, Росія). Зараз, при Інституті народознавства НАН України працює як соціолог. Є керівником проектів і програм при Комісії УГКЦ у справах міграції. Працювала
і друкувалася у «Поступі», Львівській газеті, Львівській пошті,
Zaxid.net, «Дзеркалі тижня», «Українському тижні». Своїм
професійним досягненням вважає річний цикл публікацій на
сакральну тематику у «Львівській пошті», а також створення
першого міграційного порталу «Навігатор». Переможець у
Всеукраїнському конкурсі на найкраще висвітлення теми загрози туберкульозу (08/2008), всеукраїнському конкурсі «Європа в
українських медіах» (12/2008), регіональному конкурсі на найкраще висвітлення теми соціального сирітства.
Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут (спеціальність «Українська мова та література, англійська мова, зарубіжна література»). До 2003 року працювала кореспондентом
і головним редактором у ТРК «ЮТА-ТV», до 2010 – кореспондентом і редактором у полтавській регіональній газеті «Коло».
Зараз займається копірайтингом, написанням журналістських
матеріалів. Своїм професійним досягненням вважає те, що за
досить короткий строк стала зі звичайного кореспондента випусковим, а потім і головним редактором телеканалу. Отримала
нагороди від Полтавського обласного медіа-клубу за значний
внесок у розвиток незалежної журналістики, прес-клубу реформ за всебічне й глибоке висвітлення порушуваних проблем,
за висвітлення проблем соціальної тематики в конкурсі «Соціальні ініціативи».
Закінчила Харківську державну академію культури, Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна, захистила кандидатську дисертацію з філологічних наук. У 2004-2007 рр. працювала сценаристом, редактором і режисером телепрограми
«Символ веры», ТРК «Simon», м. Харків. У 2008 - редактором
служби новин Телекомпанії АТН. Найкращими своїми доробками вважає сценарій документального фільму «Барвенковский
котел»; серію роликів соціальної реклами та відео-притч (студентські роботи під керівництвом Юлії).
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СТЕЛЬМАШОВ Артем
Керівник проекту сайту «NovaUkraina.org»
(м. Київ)

ЩИПОНОГ Ганна
Викладач журналістики в Київському
національному університеті театру, кіно
і телебачення імені І.
К. Карпенка-Карого (м.
Київ)

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (спеціальність «Редактор»); аспірант кафедри політології у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка.
Зараз займається реалізацією проекту «NovaUkraina.org».
Одним зі своїх професійних досягнень вважає ведення проекту
інформаційного забезпечення передвиборчої кампанії кандидата в Президенти України.
Захоплюється PR, журналістикою, туризмом, футболом.

Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К.Карпенка-Карого, Інститут кіно і телебачення
(спеціальність «Диктор і ведучий телепрограм»).
До 2011 року працювала автором та ведучою програм на телеканалі «ІНТЕР» (2008-2009 рр.), а також журналістом програми
«У пошуках істини» на ММЦ «СТБ» (2009-2011 рр.). Займалася
збором інформації, пошуком героїв та експертів для програм,
підготовкою та проведенням інтерв’ю.
Своїм професійним досягненням вважає інтерв’ю з російським
дослідником Тетяною Таїровою-Яковлевою у газеті «Дзеркало
тижня» «Відійти від історичних стереотипів».

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“

Конференція випускників Школи професійної журналістики
“НОВА УКРАЇНА“
16-18 листопада 2012 року, м. Київ

ВИПУСКНИКИ 2011 РОКУ
БАБЕНКО
Олександра
Редактор стрічки
новин інформаційноаналітичного порталу
«Полiт.ua» (м. Київ)

БІЛОВОЛ Олексій
Кореспондент,
керівник із Євро2012, інфраструктури,
транспорту
інформаційної агенції
«РБК-Україна» (м. Київ)

ВАКУЛА Назарій
Редактор сайту Gazeta.
ua (м. Київ)

ДРЮЧКОВА Уляна
Журналіст телеканалу
UBR продакшн студії
ESG (м. Київ)

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова, Інститут політології та права (спеціальність «Політологія»). Займалася висвітленням подій Баришівського району.
Найвагомішим своїм професійним досягненням вважає свої
статті, що торкаються проблем здоров’я, соціальних та культурних аспектів життя.
Захоплюється джазом, традицією та культурою Японії.
Закінчив Донецький інститут соціальної освіти при Донецькому
відкритому університеті (спеціальність «Журналістика»). Випускник «Школи молодого політика», Інтершколи. Переможець у
номінації АСЖДО «Молода Гвардія» - 2004 р; переможець конкурсу «Найкращий спортивний Інтернет-портал» у якості провідного оглядача сайту «СпортОбоз» - 2007 р. за інформаційну
кампанію по висвітленню участі ФК «Шахтар» і ФК «Динамо» у
Лізі Чемпіонів, та під час Кубку Першого Каналу в Ізраїлі; переможець конкурсу найкращий Інтернет-портал України 2011 у
якості керівника департаменту Євро-2012 в РБК-Україна. Найбільш вагомим своїм професійним досягненням вважає роботу
у редакційній групі Євгена Кисельова у програмі «Велика Політика», співробітництво з Сергієм Тігіпком на місцевих виборах,
висвітлення Євро-2012 та роботу на парламентських виборах в
РБК-Україна, роботу на чолі відділу комунікацій Держінвестпроекту та проведення PR – кампаній для Центр соціально-консервативної політики.Захоплюється психологією, філософією, політикою, PR, спортом.
Отримав диплом бакалавра філології у Київському національному лінгвістичному університеті, а також диплом спеціаліста
Київського національного педагогічного університету ім. М. П.
Драгоманова (спеціальність «Англійська мова і зарубіжна література»).
Цікавиться розвитком електронних ЗМІ, роботою медіа в соціальних мережах.
Захоплюється історією, політикою, сучасною українською літе-

Закінчила Сумський державний університет (спеціальність
«Журналістика»).
Зараз займається щоденним плануванням, пошуком героїв та
тем на телеканалі УБР, виїздами на зйомки, підготовкою інформаційних та аналітичних сюжетів та програм.
В 2009 році отримала перемогу у міжнародному фестивалі фільмів, теле – і радіопрограм для дітей та юнацтва «Золоте курча».
Стала номінантом конкурсу професійної журналістики «Честь
професії 2012». Своїми захопленнями вважає книги, комп’ютер,
латиноамериканські танці, подорожі, гірські лижі, ковзани.
Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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ЄДЕМСЬКА Віра
Заступник головного
редактора тижневика
“Семь дней” (м. Чернігів)

ЛІВАДНИЙ Сергій
Кореспондент програми
«Подробиці неформат»
телеканалу «Інтер» (м.
Київ)

ЛУЧИК Андрій
Головний редактор
газети “Хроніки Любарта”
(м. Луцьк)

МІХНЬОВ Ольга
Керівник служби новин
ТРК “Рівне1” (м. Рівне)

Закінчила Чернігівський технологічний університет (спеціальність «ЕОМ, системи, комплекси та мережі» (інженер-системотехнік).
Крім журналістської роботи, займається громадською діяльністю, допомагає в організації проектів Bloggers Club, «Зелена
сцена», фестивалю Chernihiv Jazz Open та ін.
Захоплюється навчанням, самоосвітою, книжками, фільмами,
музикою (джаз, класична, етно), грає в спортивне «Що? Де?
Коли?».

Закінчив акторський факультет Харківського державного університету мистецтв ім. І. Котляревського (спеціальність «Актор
драматичного театру і кіно»).
Найвагомішим своїм професійним досягненням вважає політичні ток-шоу «Дискусійний клуб» та «Актуальне інтерв’ю» на
Всеукраїнській радіомережі «Мелодія».
Захоплюється політологією, журналістськими розслідуваннями,
музикою, сучасною літературою, класичним кінематографом.

Закінчив Волинський державний університет імені Л. Українки,
отримав диплом спеціаліста з міжнародних відносин.
Зараз займається визначенням засад редакційної політики газети, підготовкою власних журналістських матеріалів, адміністративним управлінням.
Також активно займається громадською діяльністю. Наразі є
експертом Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу.

Закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім.
С.Дем’янчука (спеціальність «Українська мова та література;
видавнича справа та редагування зі спеціалізацією «Журналістика»).
Є переможцем регіонального етапу Національного конкурсу на
краще журналістське розслідування з протидії корупції (фонд
«Гідна Україна») (2007 р.).
Захоплюється сучасною українською літературою, фотографією, зеленим туризмом, рибалкою.

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
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ОРЕЛ Віктор
Кореспондент газети
та Інтернет-видання
«Лица»,
(м. Дніпропетровськ)

РИБІЙ (ЕМ) Катерина
Автор програми “Хто тут
живе?” телеканалу ZIK
(м. Львів)

ЯКУШЕВА Лідія
Фрілансер (м. Київ)

Закінчив Українську академію друкарства (спеціальність «Видавнича справа і редагування»).
Зараз займається підготовкою статей на соціальну тематику,
проведенням журналістських розслідувань, підготовкою новин,
аналітикою.
Активно займається громадською діяльністю. Спеціалізується
на питаннях патріотичного виховання молоді.
Найбільш вагомим своїм професійним досягненням вважає
журналістські розслідування, що стосувалися проблем у галузі
медицини в Дніпропетровській області.
Захоплюється спортом, літературою, туризмом.

Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка,
факультет журналістики.
Працювала дописувачем у «Високому замку», Львівській газеті,
Поступі. Також працювала в інформаційно-аналітичному агентстві Гал-інфо, Телерадіокомпанії Люкс (новини на телебаченні та
радіо), каналі 24. Є власним кореспондентом проекту «Шустер.
Life. Адреналін» (Савік Шустер Студія) у Львівській області.
Найбільш вагомим своїм професійним досягненням вважає програму «Хто тут живе?», матеріал про махінації з візами Шенген,
купівлю водійських прав.

Закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» (спеціальність – інженер «Приладобудування» та Інститут післядипломної освіти «УКРСТЕНО»
(напрямок підготовки: «Комп’ютерні технології в рекламі та видавництві»).
Працювала в УНІА «Укрінформ», «РБК-Україна», ТОВ
«Коммерсантъ-Украина», ЗАТ «Видавництво «Економічні відомості», ТОВ «Український бізнес портал».
Найкращими своїми доробками вважає статті про витрати на чиновників.
Захоплюється туризмом, подорожами, гірськолижним спортом.
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ВИПУСКНИКИ 2012 РОКУ
БЄСЄДІНА Катерина
Випусковий редактор
Першого ділового
телеканалу (м. Київ)

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

ГОМОЛЬ Віктор
Завідувач відділу
Рівненської ОДТРК;
кореспондент Газети
по-українськи, сайт
Gazeta.ua (м. Рівне)

ДОБРОЛЕВСЬКА
Альона
Журналіст, ведуча
Херсонської ОДТРК
(м. Херсон)

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

Закінчила Запорізький національний університет, факультет
журналістики. 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 конкурсі “Честь професії”. Захоплюється караоке, вишиванням, колекціонуванням зошитів, подорожами Україною.

Закінчив Волинський національний університет ім. Л. Українки,
історичний факультет. Займається тематичним та жанровим
плануванням, редагуванням громадсько-політичних, правових,
соціально-економічних, історико-краєзнавчих і публіцистичних
авторських радіопередач, підготовкою 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
радіопрограм «Перемогли разом», присвяченому 65-ій річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 2010 р.
Захоплюється подорожами, фотографією, риболовлею.
Закінчила Херсонський державний педагогічний університет,
спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти, українська мова та література».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
«Чоловіки проти насильства» та «Відродження Херсона».Захоплюється кіно, театром, аквааеробікою.
Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
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ЖУЖЕЛЬСЬКА Оксана
Старший редактор
ТВО «Новини» телеканалу РТБ (м. Рівне)

ЖУКОВІНА Тетяна
Фрілансер (м. Київ)

КЛЯШЕВА Марія
Редактор програми
«Право на зустріч»,
телестудія «Стар Медіа» (м. Київ)

КУТОВЕНКО Олена
Аспірантка, викладачка Могилянської
школи журналістики,
НаУКМА (м. Київ)

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

Закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О.
Гончара, спеціальність «Міжнародна інформація». Займається
написанням новин, пошуком та опрацюванням різнопланової
інформації, вичитуванням та редагуванням текстів.Найвагомішим своїм професійним досягненням вважає роботу в інтернет-стартапі на сайті lb.ua. Захоплюється вивченням іноземних
мов, рекламою, PR.

Закінчила Маріупольський державний гуманітарний університет (МДГУ, нині – МДУ), філологічний факультет, спеціальність
«Журналістика». Має досвід роботи у ТРО «Маріупольське телебачення», де займалася підготовкою сюжетів у інформаційні та аналітичні програми, роботою над спецпроектами каналу
та над авторською публіцистичною програмою «За кадром».
Найкращим своїм професійним досягненням вважає авторські
публіцистичні роботи (про екстремальні види спорту, а також з
мистецької тематики), роботу в усіх жанрах (над інформаційними, публіцистичними, розважальними програмами, соціальними спецпроектами та рекламними роликами).Захоплюється
літературою, парашутним спортом, фотографією, рукоділлям.
Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія», магістерські програми «Історія філософії» та «Журналістика», аспірантка 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, фотомистецтвом, українськими танцями та піснями.
Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“

Конференція випускників Школи професійної журналістики
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ПАНАФІДІН Вадим
Редактор ТВО «Служба інформації» Волинської ОДТРК
(м. Луцьк)

РИЖУК Оксана
Журналіст тижневика
«Коломийські вісти»;
прес-секретар БФ
«Карітас Коломийсько-Чернівецької
єпархії»
(м. Коломия, ІваноФранківська обл.)

РИЧУК Юрій
Головний редактор
інернет-видання
«ВолиньPost»
(м. Луцьк)

СКРИЛЬ Денис
Керівник проекту, редактор сайту
«vpoltave.info» (м.
Полтава)

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

Закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, за фахом - вчитель англійської мови.Займається пошуковою роботою, написанням статей і прес-релізів, періодично виконує обов’язки випускового редактора.Найкращим своїм
професійним досягненням вважає завоювання довіри 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.

Закінчив історичний факультет Волинського національного університету 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 дієздатного колективу. Захоплюється літературою, фото, кіно.

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

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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ЦЕБРІЙ Євгенія
Журналіст газети «20
хвилин», «RIA плюс»
(м. Тернопіль)

ШВЕД Ольга
Журналіст Gazeta.ua,
Газети по-українськи,
журналу «Країна»
(м. Львів)

ЮДІНА Ольга
Журналіст газети «Горожанин»
(м. Дніпропетровськ)

Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, за фахом - вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. Двічі нагороджена президентом
медіа-корпорації «RIA» відзнакою «Золотий журналіст». Найвизначнішим досягненням вважає досвід, довіру джерел, повагу
читача, керівництва. Захоплюється подорожами, читанням, музикою.

Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка,
факультет журналістики, спеціалізація - радіо і телебачення.
Займається написанням 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.Захоплюється подорожам Україною та Європою,
музичними та етно-фестивалями, сучасним мистецтвом, літературою, соціальними проектами.
Закінчила Дніпропетровський національний гірничий університет, спеціальність «Системний аналіз та управління».
Займається проведенням журналістських розслідувань.Найкращим своїм професійним досягненням вважає те, що на її
матеріали доводиться реагувати різним посадовим особам,
оскільки вони не можуть звинуватити їх в упередженості і довести неправоту публікацій.
Захоплюється сучасною документальною та публіцистичною
літературою, живописом.

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“

