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ГО «МедіаКомпас» у партнерстві з кафедрою журналістики 
та філології факультету ІФСК СумДУ, обласним Департамен-
том освіти і науки та ГО «Сумський прес-клуб» започатковує 
конкурс шкільних газет, радіопрограм, матеріалів сайтів

Скільки журналіст-
ських громадських 
організацій у Сум-
ській області? Чи ма-
ють вони між собою 
помітну різницю? 
Відповість Олексій 
Захарченко

Аби ближче познайо-
митися зі специфікою 
роботи Інститут масо-
вої інформації спілку-
ємося з регіональними 
представниками: – На-
дією Труш та Антоном 
Булгаковим

Вісник громадських організацій



“СХОДИНИ”	 №	15	 Лютий	2019

2

Журналістські
громадські
організації:
що ми про них
знаємо?
Говоримо з регіональним медіаекспертом та го-
ловою Сумського прес-клубу Олексієм ЗАХАР-
ЧЕНКОМ про журналістські громадські органі-
зації, їх специфіку й основні завдання.

– У Сумській об-
ласті діють сотні 
громадських органі-
зацій різних спряму-
вань. Здебільшого люди 
об’єднуються у ГО для 
того, щоб разом досяг-
нути спільної мети, 
або ж знайти однодум-
ців із того чи іншого 
питання. Серед них є і 
громадські організації 
журналістів. Тому для 
початку розкажіть, 
що ж це – журналіст-
ська громадська орга-
нізація і назвіть, будь 
ласка, її основні функ-
ції та завдання.

– Громадська орга-
нізація журналістів 
– це об’єднання, яке 
має сприяти їхній про-
фесійній діяльності, 
захищати права і сво-
боди представників 
мас-медіа. Загалом по-
няття «професійний 
журналіст» в Україні 
є дещо застарілим і по-
требує уточнення. Зо-
крема, згідно з чинним 
національним законо-
давством, офіційно не 
вважаються професій-
ними журналістами 
працівники інформа-

ційних сайтів – при 
тому, що за останніми 
дослідженнями для 
більшої половини укра-
їнців джерелом новин є 
саме сайти. Громадське 
об’єднання журналіс-
тів, на мою думку, має 
об’єднувати усіх, хто 
займається журналіст-
ською діяльністю – як 
співробітників «офіцій-
них» медіа (ТБ, радіо, 
газет), так і журналіс-
тів-аматорів, блогерів 
тощо. Оскільки сама 
форма громадського 
об’єднання не перед-
бачає чіткої формалі-
зованої структури, то, 
як правило, розподіл 
обов’язків серед членів 
організації формується 
в процесі діяльності, 
відповідно до нахилів 
і вмінь того чи іншого 
члена організації.

Довідка. Олексій Захарченко – журналіст, провідний 
медіаексперт міста Суми та голова ГО «Сумський прес-
клуб». З 2013 року – експерт із моніторингу новин регі-
ональних телеканалів «Детектор медіа» (ГО «Телекри-
тика»), а з 2014 і регіональний представник Інституту 
Масової Інформації в Сумській області. Раніше працю-
вав кореспондентом кількох інтернет-порталів, був ре-
дактором газет «Молодь.UA», «Твоє право», зокрема 
Сумської інтернет-газети «Сотня» (100.sumy.ua).

– Скільки журна-
лістських громад-
ських організацій у 
Сумській області? Чи 
мають вони між собою 
помітну різницю?

– Окрім Сумського 
прес-клубу, на Сум-
щині існують Сумська 
обласна організація 
Національної спілки 
журналістів України, 
Асоціація регіональних 
ЗМІ Сумщини, Громад-
ська організація «Ме-
діаКомпас», Гільдія ре-
дакторів-ветеранів ЗМІ 
Сумської області. Кож-
на з організацій має 
свій напрям діяльності. 
Зокрема Гільдія ветера-
нів об’єднує в основно-
му колишніх праців-
ників ЗМІ, а Асоціація 
регіональних ЗМІ Сум-
щини – переважно 
представників район-

них газет області. «Ме-
діаКомпас» переважно 
працює зі студентами 
спеціальності «Журна-
лістика» факультету 
ІФСК СумДУ.

– Ви голова потуж-
ної журналістської 
організації – Сум-
ського прес-клубу. У 
чому полягає основна 
складність роботи у 
прес-клубі? З якими 
проблемами доводить-
ся зустрічатися під 
час роботи? 

– Основна складність 
у роботі організації – 
відсутність у багатьох 
журналістів бажання 
підвищувати свій рі-
вень, розвиватися. Ве-
лика частина працівни-
ків медіа є апатичними 
й не демонструють ба-
жання брати участь у 
навчальних тренінгах, 
отримувати нові зна-
ння. Це суттєво знижує 
професійний рівень ма-
теріалів у сумських за-
собах масової інформа-
ції. Місія ж Сумського 
прес-клубу звучить так: 
«Бути джерелом якісної 
об’єктивної інформації 
для регіональних ЗМІ та 

МЕДІАПРОСТІР
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населення». Тож завжди 
намагаємося надавати 
об’єктивну й виважену 
інформацію. Зокрема, 
організація іноді прак-
тикує специфічні за 
форматом медіа-заходи, 
коли інформація журна-
лістам подається не у ви-
гляді прес-конференції, 
де представлена лише 
одна зацікавлена сторо-
на, а у вигляді засідань 
прес-клубу, на яких 
присутні всі зацікавлені 
сторони конфлікту чи 
проблеми. Таким чином 
забезпечується баланс і 
рівне представлення ін-
тересів сторін у ЗМІ.

– Сумський прес-
клуб – неприбуткова 
недержавна громадська 
організація. За рахунок 
чого ж існує ця ГО? 

– Прес-клуб регу-
лярно реалізує проекти 
за фінансової підтрим-
ки місцевих та між-
народних донорів. Зо-
крема, низка заходів 
отримали підтримку 
на конкурсі Управлін-
ня інформаційної ді-
яльності та комуніка-
цій із громадськістю 
Сумської обласної дер-
жавної адміністрації. 
Також ми регулярно 
й плідно співпрацює-
мо з Фондом розвитку 
ЗМІ Посольства США в 
Україні. Завдяки саме 
цій співпраці реалізо-
вано навчальні проек-
ти «Молодіжні студії 
сучасної української 

журналістики», «Су-
часний тележурналіст: 
майстер-класи для на-
працювання навичок 
репортерства та аналі-
тики», «Школа жур-
налістських розсліду-
вань». Також прес-клуб 
отримував на конкурс-

ній основі грантову під-
тримку від організацій 
«ІнерНьюз», Міжнарод-
ний фонд «Відроджен-
ня» та багатьох інших.

– Чим відрізняєть-
ся Сумський прес-клуб 
від інших журналіст-
ських ГО?

– Основна відмін-
ність – спрямованість 
не лише на захист прав 
членів організації, а 
й на їхнє професійне 
зростання. Сумський 
прес-клуб регулярно 
проводить навчання 
для журналістів, за-
лучає їх до поїздок 
на тренінги до інших 
міст, завдяки існую-
чій в Україні мережі 
прес-клубів регулярно 
організовує для журна-

лістів Сумщини візити 
та обміни досвідом із 
журналістами інших 
областей (Чернівець-
кої, Тернопільської, 
Харківської, Закарпат-
ської тощо).

Інтерв’ю провела
Богдана ШЕВЧЕНКО

Медіазаходи
в Сумському прес-клубі

Студенти та школярі активні учасники ГО «МедіаКомпас»
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ЮНІ ЖУРНАЛІСТИ –
напнемо вітрила наших мрій!
Громадська організація «МедіаКомпас» за підтримки Фонду розвитку 
ЗМІ Посольства США в Україні та Сумського державного університету 
започатковує конкурс шкільних видань (газет, радіопрограм, матеріа-
лів сайтів). Проводиться конкурс у партнерстві з кафедрою журналіс-
тики та філології факультету ІФСК СумДУ, обласним Департаментом 
освіти і науки та громадською організацією «Сумський прес-клуб». 
Відповідальна за проведення конкурсу шкільних видань координа-
торка сумської експертної групи Інституту демократії імені Пилипа 
Орлика, координаторка Сумського прес-клубу Алла Федорина.

ПОЛОЖЕННЯ
Про  конкурс

шкільних видань Сумщини
м. Суми         2018 рік

1. Преамбула
Сьогодні медіа, відповідно до соціологічних дослі-

джень, втрачають довіру українців. Причинами цьо-
го є інформаційна війна, що спричиняє регулярний 
викид недостовірних, незбалансованих або й фейко-
вих повідомлень; засилля замовних матеріалів; недо-
тримання працівниками ЗМІ стандартів і норм про-
фесійної етики.

У таких умовах гостро постають питання підви-
щення професійності працівників медіа, а відтак – 
профорієнтаційної роботи серед школярів, їх ранньої 
орієнтації в засадах професії журналіста. Нагальним 
є і підвищення медіаграмотності учнів, що сприяло б 
зростанню медіаосвіченого покоління. 

З метою посилення інтересу до фаху журналіста в 
школярів і розвитку медіа-освіти на Сумщині прово-
диться конкурс газет, радіопрограм та сайтів шкіль-
них закладів Сумської області.

Конкурс проводиться щороку й завершується на-
городженням переможців і проведенням для них 
майстер-класів, зустрічей із авторитетними журна-
лістами.

1.1 Головні завдання Конкурсу:
поширення медіаосвіти у шкільних закладах об-

ласті;
профорієнтація школярів і напрацювання моти-

вацій щодо отримання фаху журналіста.
1. 2. Організаторами конкурсу є: 
Громадська організація «Медіакомпас» у парт-

нерстві з громадською організацією «Сумський прес-
клуб» і кафедрою журналістики та філології Сум-
ського державного університету  за підтримки Фонду 

розвитку ЗМІ Посольства США в Україні в реалізації 
проекту «Регіональний професійний центр базової 
медіаосвіти».

2. Організаційні засади конкурсу
2.1 Спільне засідання представників організа-

торів формує оргкомітет конкурсу,  який поширює 
інформацію про конкурс, надає консультації учасни-
кам конкурсу, приймає творчі роботи та готує їх до 
розгляду журі.

2.2 Журі конкурсу формується рішенням оргко-
мітету (кількість членів журі – 7 осіб).

2.3 Організатори спільно  відповідають за відзна-
чення переможців.

2.4 Оргкомітет відповідальний за проведення це-
ремонії нагородження переможців конкурсу.

3. Участь у конкурсі
3.1. До участі в конкурсі приймаються газети, ра-

діопрограми та сайти (стрічки новин) шкільних за-
кладів Сумської області, створені зусиллями учнів.

3.2. Учасниками конкурсу можуть стати всі за-
гальноосвітні навчальні заклади, що діють на тери-
торії Сумської області.

3.3. Для участі в конкурсі учасникові потрібно на-
дати оргкомітету заявку на участь та не менше двох 
і не більше п’яти випусків газет, радіопередач, стрі-
чок новин або матеріалів на сайтах, що вийшли з 1 
вересня 2018 до 1 квітня 2019 року. Участь у конкур-
сі автоматично означає ознайомлення та повну згоду 
учасників із цим Положенням.

4. Порядок проведення конкурсу
4.1. Конкурс передбачає такі номінації:
- краща шкільна газета (краща шкільна радіопе-

редача; кращий шкільний сайт);
- кращий тематичний випуск шкільної газети 

(шкільної радіопрограми);
- найактуальніша публікація;
- кращий автор шкільної газети (шкільної радіо-

програми, шкільного сайту);
- креативний випуск шкільної газети (шкільної 

радіопрограми).
4.2. Збір матеріалів для участі в конкурсі трива-
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тиме з 1 березня до 1 квітня 2019 року. Матеріали по-
даються:

- за електронною адресою  stoodyaj@ukr.net ; тема 
електронного листа: «На конкурс шкільних видань»;

- паперові екземпляри газет – на поштову адре-
су: Сумський прес-клуб, Покровська площа, 13, м. 
Суми, 40000 із обов’язковою позначкою «На конкурс 
шкільних видань».

4.3. До 10 квітня матеріали, подані на конкурс, роз-
глядає журі, яке визначає переможців, фіксуючи своє 
рішення в протоколі за підписом усіх членів журі.

 4.4. Нагородження переможців відбувається про-
тягом місяця після підбиття підсумків за рішенням 
оргкомітету. Дата і місце церемонії повідомляється 
учасникам.

5. Порядок оформлення матеріалів конкурсу
5.1. Матеріали, подані на конкурс, мають містити:
- заповнену форму заявки на участь у конкурсі 

(див. Додаток №1 до Положення);
- два-п’ять випусків газет, радіопередач, стрічок 

новин або матеріалів на сайтах, що вийшли з 1 верес-
ня 2018 до 1 квітня 2019 року.

5.2. Матеріали мають бути подані 
А) для газет:
- у форматі PDF чи іншому електронному форматі 

у вигляді зверстаного випуску видання;
- у паперовому вигляді;
Б) для радіопрограм:
- у форматі аудіозапису, причому кожна передача 

має міститися в окремому файлі з  
позначкою дати випуску у назві файлу;
В) для сайтів:
- посилання на конкретні публікаціі сайту.
Якщо учасники беруть участь в номінації «найак-

туальніша публікація» чи «кращий автор», на кон-
курс подається вся газета з відповідними конкурсни-
ми публікаціями; вся радіопередача із зазначенням, 
який саме матеріал є конкурсним; посилання на пу-
блікацію на сайті.

5.3 У разі відсутності повного пакету документів, 
зазначених у п.5.1 цього Положення, чи не подання 
видань відповідно до вимог п.5.2 Положення, органі-
затори конкурсу мають право не брати творів до роз-
гляду.

5.4 Роботи, подані на конкурс, не рецензуються, 
надані екземпляри не повертаються.

6. Критерії оцінки робіт
6.1. Матеріали мають бути побудовані на шкіль-

ному чи місцевому фактажі та висвітлювати переду-
сім проблеми школи, навчання і дозвілля школярів 
чи проблеми місцевої громади, якщо вони стосують-
ся учнівської молоді.

6.2. При оцінюванні враховуються такі критерії:
Щодо видань - 
- структура, дизайн, тематична наповненість, на-

магання професійної подачі публікацій (формування 
сторінок, сюжетів, стрічок новин; якість рубрик і за-
головків, ілюстрування матеріалів), грамотність;

Щодо публікацій - 
- рівень журналістської майстерності в поданні 

матеріалу (вибір теми, робота з джерелами інформа-
ції, уміння вибудувати сюжет, якість мови); відпо-
відність матеріалів стандартам журналістики.

7. Визначення переможців конкурсу
7.1 Роботи учасників конкурсу оцінюються бала-

ми, виставленими журі за кожен критерій, що зазна-
чений у п. 6,2 Положення; для оцінювання викорис-
товується 10-бальна система.

7.2 Переможці конкурсу визначаються за рейтин-
гом, відповідно до отриманих балів.

7.3 За наявності великої кількості цікавих робіт 
журі має право визначити  переможців у двох номі-
націях, що визначаються членами журі.

7.4 Рішення, ухвалене за результатами голосу-
вання журі, є остаточним і  перегляду не підлягає.

7.5. Газети-переможці будуть видрукувані ко-
штом організаторів конкурсу.

Федорина
Алла Олексіївна

- координаторка сумської експертної групи Інституту демократії імені Пилипа Орлика, за-
служена журналістка України, голова журі

Чубур
Василь Васильович

- старший викладач кафедри журналістики та філології СумДУ, редактор університетської 
газети «Резонанс», професійний письменник (поет, перекладач, критик), член Національ-
ної спілки письменників, заступник голови журі

Захарченко
Олексій Миколайович

- голова ГО «Сумський прес-клуб», регіональний представник Інституту масової інформації

Мозгова
Ірина Володимирівна

- заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій із громадськіс-
тю Сумської обласної державної адміністрації – начальник відділу з питань комунікативної 
політики

Панасенко
Ірина Миколаївна

- головний редактор газети Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти «Педагогічна трибуна»

Садівничий
Володимир Олексійович

- доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, 
член Національної спілки журналістів України.

Ярова Алла Григорівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, регіо-
нальний експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика 

Журі конкурсу шкільних газет Сумщини
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– Інститут масової ін-
формації – це особлива гро-
мадська організація для 
журналістів. Вона вже 23 
роки захищає та популяри-
зує свободу слова в Україні. 
Познайомте, будь ласка, 
наших читачів із загаль-
ними положеннями роботи 
ІМІ у ваших областях. 

Надія ТРУШ: – ІМІ створений 
і працює задля сприяння роз-
витку суспільно-відповідальної 
журналістики та підвищення 
медіа-грамотності населення за-
ради успішного сталого розви-
тку України на засадах європей-
ських цінностей. Наші цінності, 
які ми пропагуємо: свобода сло-
ва, суспільна відповідальність, 
незалежність, проактивність та 
результативність. Організація 
створена і працює для сприяння 
комплексному та сталому розви-
тку громадянського суспільства в 
Україні. Для цього ми проводимо 
різні моніторинги та досліджен-
ня медіа, захищаємо свободу сло-
ва, організовуємо та проводимо 
інформаційні кампанії, готуємо 
навчальну літературу (друкова-
ну, онлайн, додатки),  проводимо 
тренінги, публічні заходи: кон-
ференції, круглі столи, дискусії, 
громадські обговорення тощо. 

Організація також займається 
підготовкою законопроектів. Та-
кож ІМІ займається підтримкою 
журналістів, блогерів.

Головне завдання для нас, 
регіональних представників, – 
тримати руку на пульсі медіа-
середовища. Зокрема, відслід-
ковувати стан свободи слова, 
тримати контакт із журналіста-
ми. Як це відбувається на прак-
тиці в Полтаві:  журналісти або 
блогери, чиї професійні права 
порушено, звертаються з пові-
домленням або на гарячу лінію 
ІМІ, або до регіонального пред-
ставника, ситуацію розглянуть 

юристи, експерти. Залежно від 
складності випадку повідомлен-
ня може бути зафіксоване в Ба-
рометрі свободи слова. Це що-
місячний моніторинг порушень  
прав журналістів, звіт про який 
оновлюється на сайті ІМІ. Крім 
того, показником захисту прав 
журналістів є те, що діє гаряча 
лінія, на яку медіа можуть звер-
нутися за юридичною консульта-
цією, безкоштовно; проведення 
дискусій, обговорень, зокрема, 
спільні заходи із поліцією, про-
куратурою тощо. У Полтавській 
області як регіональна представ-
ниця я організовувала спільні 
зустрічі журналістів і поліції, на 
яких обговорювали криміналь-
ні справи, порушені за фактом 
перешкоджання професійній 
діяльності журналістів та ситу-

ацію щодо безпеки роботи медіа 
в регіоні загалом; засідання із 
прокуратурою та СБУ на анало-
гічні теми. Щодо медіа-грамот-
ності: проводяться тренінги, 
видається освітня література 
(друкована, онлайн), на сайті 
ІМІ з’являються навчальні пу-
блікації із прикладами тощо. 

Антон БУЛГАКОВ: – Робота 
представника ІМІ на Вінниччині 
нічим не відрізняється від будь-
якого іншого регіону, де є пред-
ставник Інституту. Це не лише 
постійне спостереження за проце-
сами всередині медіа-середовища, 
але й моніторинги, комунікація 
із поліцією, владою. Адже пору-

МЕДІАПРОСТІР

А  т и  ч у в
п р о  І М І ?
Інститут масової інформації (ІМІ) – це українська громадська 
організація, яка з 1996 року сприяє розвиткові національної 
журналістики, захищає свободу слова і займається досліджен-
ням громадської думки. Це одна з найпотужніших і найвпливо-
віших журналістських громадських організації в Україні. Тому 
сьогодні, аби ближче познайомитися зі специфікою роботи ІМІ, 
наш кореспондент Богдана Шевченко спілкується з регіональ-
ними представниками: у Полтавські області – Надією ТРУШ, та у 
Вінницькій області – Антоном БУЛГАКОВИМ.
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шення прав журналістів викликає 
резонанс у всіх регіонах, оскільки 
саме безпека – запорука якісної та 
неупередженої роботи медійника.

Окрім тематичних дослі-
джень, моніторингів, регіональ-
ні представники відслідковують 
факти порушення прав журна-
лістів, комунікують із поліцією, 
доносять інформацію до широкої 
аудиторії. Далі – відслідковують 
хід подій, адже іноді буває так, 
що справи про порушення прав 
журналістів затягуються. А по-
тім і взагалі закриваються.

Як казав вінницький право-
захисник Дмитро Гройсман, сут-

ність будь-якої правозахисної 
діяльності – у створенні «пра-
вильного кіпішу». Тобто, опри-
люднення фактів порушення прав 
людини і максимальне розпо-
всюдження цієї інформації задля 
ширшого охоплення аудиторії. 
Насправді, це універсальний ме-
тод. Тож «винесення» інформації 
про порушення свободи слова – за-
вжди перший крок. Максимальне 
розповсюдження новини про про 
такі факти – другий. Відслідко-
вування ходу подій та інформу-
вання про це (висвітлення заради 
того, аби не згас інтерес) – третій. 
А далі – рішення за слугами Фе-
міди. Які навіть деколи виносять 
досить правосудні рішення, розу-
міючи, що вони під пильним оком 
громадськості…

– ІМІ це не лише потуж-
на громадська організація, 
а й журналістський ана-
літичний центр. Що і як 
досліджує український ін-
ститут масової інформа-
ції?

Надія ТРУШ: – IMI проводить 
єдиний в Україні системний мо-
ніторинг свободи слова – це  осно-
вний показник розвитку медіа-
сектору для аудиторії всередині 
та за межами України. Резуль-
тати моніторингу слугують осно-
вою для проведення кампаній, 
звернень до уряду, заяв та оцінок 
громадянського суспільства, за-
конодавчих ініціатив всередині 
України, а також використову-
ються ЄС, ООН, ОБСЄ, Репортера-
ми без кордонів, Фрідом Хаузом, 
іншими міжнародними органі-
заціями для оцінки демократич-
ного розвитку країни, створення 
рейтингів, оцінки легітимності 
виборів у країні тощо. Під час по-
дій Революції Гідності, ІМІ фік-
сував та перевіряв усі напади на 
журналістів і створив повний до-
стовірний список порушень сво-
боди слова, який нараховує 206 
випадків. Указаний список пе-
редано для розслідувань до пра-
воохоронних органів, а також до 
уваги міжнародних організацій, 
народних депутатів. Щотиж-
ня експерти ІМІ надсилають до 
правоохоронних органів список 
порушень свободи слова, з відпо-
відними юридичними комента-
рями. Завдяки системній роботи 
з правоохоронними органами, 
кількість справ, які були розслі-
дувані і передані до суду, зросла з 
11 у 2015 році – до 31 за результа-
тами 2016 року. Для порівняння: 
до 2015 року до суду в рік доходи-
ло в середньому від 1 до 3 справ, 
що стосувались порушень прав 
журналістів. IMI також прово-
дить моніторинг провідних дру-
кованих та інтернет-ЗМІ на пред-

Юні журналісти Полтавщини
на Міжнародному
фестивалі-конкурсі
«Фабрика талантів»

У Вінниці пройшов нетворкінг у 
межаз рейтингу ТОП-50 блогерів та 
трендмейкерів Instagram, YouTube, 
Facebook та ЗМІ

Продовження на стор. 8
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мет дотримання професійних 
стандартів та вивчає публікації 
на замовність, тобто джинсу. 

Із 2013 року ІМІ проводить 
гендерний моніторинг ЗМІ, який 
показав незбалансованість пред-
ставлення чоловіків і жінок у 
журналістських матеріалах ін-
тернет і друкованих ЗМІ. Лише 
16 % експертів/ок, які коменту-
ють події у ЗМІ, – є жінками. У 
25 % матеріалів ЗМІ їхніми геро-
їнями є жінки. Традиційно «жі-
ночі» теми дошкільна та шкільна 
освіта, мода, краса і домашнє гос-
подарство. Політика, економіка, 
юриспруденція – залишаються 
«чоловічими» темами.

Висновки IMI та експертні ви-
сновки використовуються в якос-
ті основи для численних кампа-
ній, наприклад, кампанії проти 
безкарності, в рамках якої ство-
рені робочі групи з новим уря-
дом; Кампанія «Преси вороги», 
кампанія з підтримки стандартів 
журналістики в регіонах.

Антон БУЛГАКОВ: – Регіо-
нальні представники ІМІ дослі-
джують також якість місцевих 
новин та інформаційних ресур-
сів. Це і дослідження медіа-про-
зорості (наприклад, чи вказують 
ЗМІ та сайти засновників, видав-
ців, інформацію про головного 
редактора, чи надають контак-
ти). Це аналіз стрічки новин на 
баланс думок, достовірність дже-
рел, наявність «джинси» (комер-
ційної та політичної), маніпуля-
цій, фейків.

Наскільки мені відомо, серед 
медійних організацій ІМІ стали 
першими, хто використовує ме-
режу регіональних представни-
ків задля ширшого охоплення та 
розуміння медійних процесів «на 
місцях». Регіональним представ-

ником на Вінниччині я є з 2016 
року. З того часу беру участь у 
всіх проектах організації, які ма-
ють місце у Вінницькій області. 
Це – як вже зазначав – і моніто-
ринги, і дослідження, і фіксуван-
ня порушень прав журналістів, і 
дискусії, обговорення.

– Як на Вас вплинула ро-
бота в ІМІ? Що нового для 
себе відкрили, чого навчи-
лись? 

Надія ТРУШ: – Думаю, ста-
ла більш професійною, а також 
глибше зрозуміла –якщо журна-
ліст не захоче сам захистити свої 
права, то зробити за нього це ніх-
то не зможе і не повинен, по-суті. 
Загалом працюючи регіональним 
представником Інституту масової 
інформації важливо пам’ятати, 
що ти є прикладом для колег і ко-
лежанок, тому потрібно постійно 
й ретельно слідкувати за своєю 
медіагігієною.

Антон БУЛГАКОВ: – Аналі-
зувати медіа мені подобалось ще 
з часів навчання на «журфаці». 
Тож коли випала нагода долу-
читись до команди ІМІ – дуже 
зрадів. І щодалі – тим цікавіше 
працювати, оскільки кожна по-

дія, кожен проект дає новий до-
свід, нові навички. Навіть якщо 
вже щось умієш – щоразу засво-
юєш якийсь новий «лайфхак» чи 
відкриваєш невідомий аспект, 
закономірність. А ще довготри-
вала робота дозволяє тримати 
більше інформації в голові – а це 
дає чудовий бекграунд для опису 
історії… Найскладнішим же в ро-
боті регіонального представника 
Інституту масової інформації є 
пасивність журналістів, переду-

сім у районах, вперте небажання 
самих медійників захищати свої 
права. І звичайно, вперте неба-
жання правоохоронців працюва-
ти, розслідувати.

– Які поради можете ви-
словити сучасним україн-
ським журналістам?

Надія ТРУШ: – Постійно роз-
виватися, багато читати, дотри-
муватися журналістських стан-
дартів, не боятися заявляти про 
порушення своїх прав і сміливо 
захищати їх.

Антон БУЛГАКОВ: – Розви-
вати пам’ять. Зберігати все – від 
матеріальних носіїв до копій веб-
сторінок. Не лякатись нічого – 
завжди знайдуться колеги, хто 
зможе допомогти. Частіше спіл-
куватись в офлайн.

Закінчення.
Початок на стор. 6–7

МЕДІАПРОСТІР

А ти чув про ІМІ?

Надія Труш та німецький журналіст
і медіатренер Ерік Альбрехт


