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Журналісти втра-
тили монополію
на доступ до

масової аудиторії,
щойно з’явилися перші
блогерські майданчики,
типу LiveJournal або
Blogspot. Тоді одночас-
но сотні тисяч людей по
всьому світу отримали
технічну можливість
звертатися до необме-
женої аудиторії завдяки
епосі, яку назвали Веб
2.0. Раніше була каста
обраних – працівники
редакцій, – які мали
технічну можливість
тиражувати свої пові-
домлення на шпальтах
газет, або в ефірі радіо і
телебачення. Тепер,
завдяки інтернету, це
змогли робити всі. 

І що вже говорити про
сучасну епоху соціаль-
них медіа (Facebook,
Instagram) та відкритих
відео-контейнерів
(YouTube, Vimeo)…
Останні 10 років оста-
точно залучили бук-
вально всіх у процес
масової комунікації.
Зробивши мільярди
людей по всьому світові
не лише споживачами

медійного журналіст-
ського контенту, а й
творцями чогось дуже
схожого. Іноді це ще
називають цивільною
журналістикою, блогін-
гом, влогінгом та інши-
ми новоутвореними
термінами.

Саме через цю винятко-
во технічну революцію,
через те, що засоби
виробництва інформа-
ції стали доступними
всім, – почали вперше
лунати голоси, що жур-
налістика втратила
актуальність, і журна-
лісти більше непотрібні.
Разом з тим у професій-
них кіл залишалися
аргументи у відповідь:
ми – працюємо за стан-
дартами, послуговуємо-
ся етичними критерія-
ми, піклуємося про
наслідки поширеної
інформації, здатні від-
найти головне і відки-
нути другорядне. А
тому, мовляв, ніколи і
ніхто не зможе замінити
журналістів у професії
комунікації з суспіль-
ством.

Але останніми роками,
дуже схоже, криза жур-
налістської професії
увійшла у нову стадію.
Але цього разу не лише
через втрату монополії
на засоби виробництва
інформації. Тепер пер-
винною причиною
девальвації професії
стає втрата довіри через
втрату етичних критері-
їв і професійних стан-
дартів.

Брехливі заголовки
заради кількості кліків
і переходів. Те, що
раніше було притаман-
но різним істеричкам в
інтернеті, стало мето-

дом цілковито респек-
табельних журналістів. І
тепер професійні медій-
ники доходять до того,
що вживають у заголов-
ках своїх матеріалів
галасливі слова: «сенса-
ція», «такого ви ще не
чули», «увага, вперше»
та інші подібні.

Некоректне цитуван-
ня ньюз-мейкерів та
опініон-лідерів.
Маніпулятивне висми-
кування фраз з розло-
гих інтерв’ю і їхнє
вибіркове цитування –
нова поширена норма.
А це спотворює в ауди-
торії розуміння про
реальність, а також
вбиває довіру ньюз-
мейкерів до журналістів
як до комунікаторів.

Зловживання «жов-
тою» стилістикою у
подачі контенту. Це
вражає: солідні інтер-
нет-медіа все частіше
прибігають до тем та
методів, які завжди
були притаманними
дешевій бульварній
пресі. Типу, прямо мова
астролога про політичну
ситуацію, чи перейман-
ня зовнішнім виглядом
песика, який завітав на
солідний економічний
форум.

Систематичне змі-
щення акцентів та
маніпуляції. Коли дру-
горядні і незначні про-
цеси  стають топовими
темами. Здебільшого це
залежить від особистих
корпоративних чи полі-
тичних інтересів  влас-
ника того чи іншого ЗМІ.

Основним джерелом
новин стали пости
знакових персон у
соціальних мережах.

Журналісти сталі ліни-
вими аж до того, що
навіть перестають теле-
фонувати потенційними
ньюз-мейкерами, щоб
отримати ексклюзивну
інформації, а лише
заходять на відповідні
акаунти у соціальних
мережах і цитують їх у
традиційних медіа. Я
вже не говорю про те,
щоб кудись поїхати,
вивчати документи,
працювати з великими
масивами даних.

Захоплення ідеями
штучного соціального
конструювання
замість об’єктивного
висвітлення дійсності.
Наприклад, відсутність
будь-якого критичного
осмислення сумнівних
екологічних ініціатив
Грети Тунберг або без-
думне лиття води на
млин гендерних ідеоло-
гів, які зазіхають на все
природне та біологічне.

Якщо все цеохарактери-
зувати узагальнено – це
повна відмова від про-
фесійних стандартів та
етичних запобіжників. І
все це ще більше ставить
під сумнів репутацію і
навіть необхідність жур-
налістської професій.

Сьогодні саме в наших
руках, шановні колеги-
журналісти, доля цієї
професії. Так, ми вже
ніколи не зможемо
повернути собі монопо-
лію на засоби вироб-
ництва і поширення
інформації. Але ми
можемо повернутися до
класичних і вічних стан-
дартів, які виправдову-
ють наше існування і
демонструють наше
справжнє відповідальне
служіння аудиторії.
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Руслан КУХАРЧУК,
голова оргкомітету
Новомедіа Форуму

НЕПОТРІБНІ ЖУРНАЛІСТИ



Юрій Бутусов,
Цензор.НЕТ, 
головний редактор
«Для розвитку будь-якої сфери сус-
пільства, журналістика і медіа
зокрема, потрібне напрацювання
горизонтальних зв’язків. Саме це від-
бувається на Новомедіа Форумі…

Цінність, яка потрібна нашій професії, – це послі-
довність у своїх поглядах та діях. Політика потріб-
но оцінювати по вчинками, а журналіста – по сло-
вам і по його текстам. І те, що він робить, має
абсолютно відповідати тому, що він пише та гово-
рить».

Ольга Фреймут,
Новий канал, 
ведуча
«Якщо дивитись на життя з висо-
ти, то воно складається, як виши-
ванка, з різних ниточок: червоних,
зелених, яскравих, блакитних.
Потрібно до цього ставитися по-

філософські. Ми не можемо народитися та прожити
ідеальне життя. Ідеальним буде лише Рай.  А ми
тут і живемо, щоб побути і в зоні турбулентності,
і у спокої, і у якихось піднесеннях, і падіннях. Я
завжди знала, що є Вища Сила, яка мене веде. Що
неможливо людям – можливо Богу. Я рада, що у мені
є, до кого звернутися. І якщо тобі погано, треба
про це розказати близькому другу і Богу. Дуже важ-
ливо пам’ятати: ти не один!»

Володимир Полуєв,
112 Україна, 
ведучий
«Бути чесним перед собою – це
головне. Коли тобі не соромно за те,
що ти робиш. Коли ти вже відчува-
єш когнітивний дисонанс, тоді,
напевно, варто щось змінювати, або

йти з професії… Такі Форуми необхідно створюва-
ти. По-перше, це великий майданчик, де зустрі-
чаються люди, які вже у професії. Можуть між собою
спілкуватися, обмінюватися контактами, знайоми-
тися і розуміти, що відбувається на ринку. А по-
друге, люди, які тільки-но збираються йти у журна-
лісти, побувавши на такому заході, можуть зрозумі-
ти, чи потрібно їм це взагалі, чи ні».

Сергій Томіленко,
Національна спілка 
журналістів України, 
голова
«Цінність у медіа-професії – це пова-
га до гідності людини. Ми жодною
мірою не повинні нашкодити люди-
ні. Журналіст має бути етичним, у

тому числі сповідувати правила журналістської
етики. Особливо це перевіряється, коли медіа пору-
шують певні чутливі теми, які пов’язані із пересе-
ленцями, із війною сьогодні, з релігійною темати-
кою. Ми говоримо, що завдання журналістів не спе-
кулювати на чутливих темах, а обережно підходи-
ти, перевіряти факти. Не повинна гонитва за сен-
саціями, за кліками, за іншими речами переважати,
бо ціною будуть певні стражданнях конкретних
людей. Ми будемо втрачати довіру та повагу до
журналістів, і це матиме погані наслідки. Людяність
все одно є вічною цінністю».

Віталій Голубєв,
газета ОГО, 
головний редактор
«Я третій рік маю приємність бути
спікером Новомедіа Форуму.
Відчуваю себе, свого роду, «ветера-
ном» Форуму. Але незмінною є та
віддача команди «Новомедіа», яку

відчувають і спікери, і всі учасники. Я упродовж року
маю можливість виступати на багатьох подіях,
медіа-заходах у різних куточках України і маю мож-
ливість порівнювати якість організації. Новомедіа
Форум традиційно належить до числа тих подій, де
команда організаторів працює з найбільшою відда-
чею. Це відчувається в усьому. Починаючи від став-
лення до тих, хто сюди приходить, закінчуючи
ретельним обмірковуванням усіх складових організа-
торськогопроцесу. Відчувається, що на кожному
команда працює злагоджено на результат і є задово-
лення від того, що сюди приходиш, що спілкуєшся з
аудиторією, що маєш можливість доносити важливі
для тебе речі».

ГОВОРЯТЬ СПІКЕРИ НОВОМЕДІА ФОРУМУ
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YouTube.com/novomediaforum
Підпишись і дивись найкращі

виступи спікерів Новомедіа Форуму
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1 ЛИСТОПАДА, П'ЯТНИЦЯ
ЧАС

11.00�12.00 ВІДКРИТТЯ МІЖНАРОДНОГО НОВОМЕДІА ФОРУМУ

РУСЛАН КУХАРЧУК 
(«Новомедіа», президент)
НЕПОТРІБНІ ЖУРНАЛІСТИ

ГЕННАДІЙ МОХНЕНКО
(Пастор, журналіст)
ПАСТИРСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА В ЕПОХУ ПОТРЯСІНЬ

12.15�13.00 ПЕРСОНА ФОРУМА — ТИГРАН МАРТИРОСЯН 
(Телеканал НАШ, керівник)
Про українське телебачення: динамічне зростання у телевізійній професії.

14.00�15.30 МАЙКЛ ФІНЧ 
(LCC International University (Литва), завідувач кафедри)
ДОБРОЗИЧЛИВА ОБ’ЄКТИВНІСТЬ В РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА
Скептицизм чи позитивне налаштування — коли і якими методами послуговуватися.
Як висвілювати конфліктні теми з користю для всіх.

ТЕТЯНА НІКОЛАЄНКО 
(Цензор.НЕТ, політичний оглядач)
ПОЛІТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: 
ЯК НЕ СТАТИ ЗАРУЧНИКОМ І НАПИСАТИ ПЕРШИМ

МАЙКЛ РЕЙ СМІТ 
(LCC University (США, Литва), професор журналістики)
ІНТЕРВ’Ю, ЯКЕ ВАЖКО ВЗЯТИ
Все найголовніше, що слід знати про жанр інтерв’ю. Як розговорити важливу
людину, яка не бажає відповідати. Головні правила Діна Нелсона з книжки
«Поговори зі мною».

РОМАН КРАВЕЦЬ 
(Українська правда, журналіст)
«КУЛУАРЩИНА» АБО ІНСАЙД НА ІНСАЙДІ
Політична журналістика у полях. Як працювати з джерелами. Як не бути
використаним і «відмити» інформацію.

МЕГАН КЛАРК
(Religion Unplugged (Нью-Йорк), керуючий редактор)
НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ВИСВІТЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ТЕМ
Досвід редактора нью-йоркського видання Religion Unplugged. Як робити 
захоплюючі матеріали на тему віри і церкви. Перелік типових помилок 
і способи їх уникнути.

ТЕТЯНА КУХОЦЬКА 
(Телевізійний продюсер, PR-ник)
ДІДЖИТАЛ, ЩО ЗМІНЮЄ СВІТ
Нові тренди: думки замість фактів, відео замість документів.

15.45�17.15

17.30�19.00

13.00�14.00

ВЕЛИКА ЗАЛА (ЧЕРВОНА)

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ  ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ!



ЧАС

9.30�11.00 ДІАНА ГЛОСТЕР (Fashion & lifestyle блогер,
телеведуча, засновниця бренду DiGlow)
ОЛЕКСАНДР ДОВБУШ 
(Компанія AIR, відеопродюсер)
КАНАЛ НА YOUTUBE: 
ПУСТОЩІ АБО НЕОБХІДНІСТЬ?
YouTube як інструмент нової журналістики. 
Що необхідно знати про покоління Z: цифри,
тенденції. Розгляд практичних кейсів блогерів.

11.15�12.45 ЮРІЙ СИРОТЮК («Українські студії стратегіч-
них досліджень», директор)
ЖУРНАЛІСТ В УМОВАХ МЕДІАКРАТІЇ
Вбивати, лікувати та інші ситуативні ролі.

ЗЕНОН ЗАВАДА (Ukraine Daily, редактор)
СТАН ПОЛІТИЧНИХ СИЛ 
В АМЕРИКАНСЬКИХ ЗМІ
Уроки та наслідки для України. Американські
праві політичні сили, білі націоналісти.
Обмеження свобод та репресії проти традиціо-
налістів.

ВІКТОР ТРЕГУБОВ 
(«Петро і Мазепа», головний редактор)
ІРОНІЯ ТА САРКАЗМ У ПОЛІТИЧНІЙ 
ЖУРНАЛІСТИЦІ
Журналістика під час виборів: наскільки все
серйозно.

ВІКТОРІЯ СЕНИК (ICTV, ведуча)
ЕКСТРИМАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА: 
КРИМІНАЛ І КОНФЛІКТ
Правила жанру і основи безпеки.

14.00�14.45 СВІТЛАНА КРЮКОВА
(«Страна.ua», заступник головреда)
ЯК ЗДОБУТИ ЛІДЕРСТВО 
У ПОШУКАХ ІНФОРМАЦІЇ
Політична журналістика: як здобувається 
ексклюзив. Перевірка якості джерел.

ГЛІБ ГУСЄВ («theБабель», головний редактор)
ВСІ ПОМИЛКИ, ЯКІ МИ ЗРОБИЛИ, ПОКИ
ЗАПУСКАЛИ THEБАБЕЛЬ
«Візьмемо молодих та навчимо. Будемо працю-
вати у режимі подвигу та все вийде. Головне –
якість: її помітять та оцінять»… Наскільки спра-
ведливі ці припущення.

ПЕРСОНА ФОРУМА – ІГОР КОНДРАТЮК
(Телеведучий, продюсер)
Уроки медіапрофесії і закони медіаринку – у вик-
ладі телевізійного патріарха.

КАРОЛІНА АШІОН 
(Телеканал «Прямий», ведуча)
ШЛЯХ ВІД ЕНТЕРТЕЙНМЕНТА 
ДО ІНФОТЕЙНМЕНТУ

16.45�17.45

18.00=19.30

ВХІД
ВІЛЬНИЙ

15.20�16.30

12.45�14.00

МАЛА ЗАЛА (БІЛА)ВЕЛИКА ЗАЛА (ЧЕРВОНА)

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
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NOVOMEDIA AWARDS 2019
Урочиста церемонія нагородження 
журналістів та редакцій.
Шоу-програма за участю THE FLOW Coverband,
чемпіону світу з ірландських танців Віктора Бідного
та циркових артистів (КМАЕЦМ).
Ведучий: Олександр Сімочов.

У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ОПЕРАТИВНІ ЗМІНИ.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ  ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ!

ЛОТЕРЕЯ ТА УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ15.00�15.20
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НОВІ МЕДІА І ВІЧНІ ЦІННОСТІ2019
Новомедіа Форум

є проектом міжнародної громадської організації
«Асоціація журналістів «Новомедіа»

Місія Асоціації:

«Трансформація ЗМІ – 

трансформація суспільства»

Приєднуйтесь!

www.novomedia.ua 

mail@novomedia.org 

+38 (050) 783�26�33

facebook.com/novomedia 

twitter.com/novomedia 

t.me/novomedia

YouTube.com/novomediaforum
Підпишись і дивись найкращі виступи спікерів Новомедіа Форуму

Замовляй за телефоном:

+38 (050) 783*2633

Новаторський підручник
з журналістики!НАЦІОНАЛЬНА  КАМПАНІЯ

НАГОРОДЖЕННЯ

ЖУРНАЛІСТІВ І РЕДАКЦІЙ

ЗА ВИСВІТЛЕННЯ
ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

У СЕКУЛЯРНИХ МЕДІА

Пропозиції номінантів надсилайте
за адресою: awards@novomedia.org 


