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09.00–09.15 Акредитація учасників. Вітальна кава  

 
09.15-09.45 Відкриття семінару «Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЕС: як 

працювати регіональному журналісту».  
Вітальне слово 
Інформація про діяльність організаторів. Тематика і цілі. 
Знайомство з учасниками семінару. Очікування від семінару. 
Катерина Білоцерковець, координаторка проектів Представництва Фонду 
Конрада Аденауера в Україні 
Валерій Іванов, президент Академії української преси 
 

09.45–11.15 Угода про асоціацію Україна-ЄС: актуальний стан імплементації. 
 
Світлана Чернецька, журналістка, редакторка, ГО «Український центр 
європейської політики» 
 

11.15–11.30 Перерва на каву 
 

11.30-13.30 Як писати в регіонах про реформи та євроінтеграцію: практичні поради. 
 
Світлана Чернецька 

13.30-14.00 Обід 
14.00–15.00 Європейський досвід взаємодії медіа та влади, стандарти діяльності 

медіа. Чому за кордоном читають регіональні медіа. Уроки виживання 
для української преси. 
Валерій Іванов, 
Андрій Юричко, медіатренер, кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри періодичної преси КНУ імені Тараса Шевченка. 

15.00–15.40 Як правильно подавати інформаційні запити, як захищати право на 
отримання інформації. Приклади інформаційних запитів до органів 
державної влади та місцевого самоврядування 



Валерій Іванов, Андрій Юричко 
15.45-16.30 Успішні реформи в рамках євроінтеграції. Як це допомагає в роботі 

журналісту. Обов’язковість декларування статків, е-декларування, 
державні закупівлі, кадрові конкурси.  
Практична вправа на аналіз декларацій регіонального рівня та на 
проведення кадрового конкурсу на заміщення вакантної посади в 
органах державної влади чи місцевого самоврядування.  
 
Валерій Іванов, Андрій Юричко 

16.30-16.45 Кава-пауза 
 

16.45-17.30 Методологія написання матеріалів. Теми, факти, судження та 
роз’яснення - як це має виглядати у журналістському матеріалі. 
Чи є порушення в публікаціях про статки чи діяльність чиновника 
(приклади публікацій для обговорення). 
Валерій Іванов, Андрій Юричко 

17.30-17.45 Підсумки дня 

18.30 Вечеря 
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09.00-10.30 Реформування медіа у відповідності до європейських стандартів. 
Законодавчі ініціативи з реформування медіа в Україні.  
Валерій Іванов, Андрій Юричко 

10.30-10.45 Перерва на каву 
 

10.45-11.15 Соціальні мережі та інтернет-ресурси як засоби паралельного донесення 
інформації. Особливості роботи у соцмережах. Де шукати джерела 
інформації та альтернативні точки зору. 
Валерій Іванов, Андрій Юричко 

11.15-13.15 Як швидко та цікаво написати на регіональну тематику. Вправа «500 
кроків». Децентралізація. Медична реформа. Захист прав споживачів. 
Підведення підсумків. Вручення сертифікатів 
Валерій Іванов, Андрій Юричко  
 

13.15-14.00 Обід 
З 14.00 Від’їзд учасників 

 

Тренери та експерти: 
Проф. Валерій Іванов, президент Академії української преси; 
Світлана Чернецька, ГО «Український центр європейської політики», 
журналістка, редакторка; 
Андрій Ю ричко, медіатренер, кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
періодичної преси КНУ імені Тараса Шевченка. 
Катерина Білоцерковець, координаторка проектів Представництва Фонду 
Конрада Аденауера в Україні 
 


