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10:00-11:30
ЗАЛИШИЛИСЬ ВТРЬОХ. РУСЛАН КУХАРЧУК — Чому телеграм, 
ютуб і телебачення вирвалися у лідери. 

СУЧАСНІ МЕДІА ТРЕНДИ. ІРИНА МІЛЮТІНА — Актуальні майданчи-
ки для комунікацій. Основні тенденції у подачі контенту.

11:45-13:15
ПРАВИЛА ЖИТТЯ У КАДРІ. ОКСАНА ГУТЦАЙТ — Ведучий на 
екрані: зміст, поведінка, естетика. Що робити, щоб запам’ятатися. Новини 
та інтерв’ю: специфіка жанрів.

ПОЛІТИЧНИЙ ПРАЙМ НА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ. 
ВАСИЛЬ ГОЛОВАНОВ — Головні особливості політичного вечора на 
інформаційних телеканалах. Специфіка роботи у прямому ефірі. Секрети 
підготовки до програм у прайм-тайм.

13:15-14:00 — ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

14:00-15:30
ТБ VS ЮТУБ. ОЛЬГА МАНЬКО / МАКСИМ УЗОЛ — Телеведучі, які 
запустили свій тревел-блог. Переваги і недоліки двох платформ. Неперед-
бачувані та небезпечні ситуації в інших країнах: що робити та як себе вести.

YOUTUBE — НОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР. ТЕТЯНА ДАНИЛЕНКО — Чому 
відомі ведучі переходять в YouTube та чим він відрізняється від старого ТБ. 
Як робити відео, яке «вистрелить» в YouTube: теми та маркетинг.

15:45-16:45
АНДРІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ / АНАСТАСІЯ ТУГАЙ.
УСПІШНИЙ TELEGRAM КАНАЛ — Як стати конкурентноспроможним 
новинним каналом в епоху блогов та вайнів. Новаторська стрічка новин. 
Шляхи збільшення підписників. Чим наповнювати інформаційний контент. 
Анонімні канали — феномен та проблеми.

18.00-19.30
NOVOMEDIA AWARDS 2020 — Урочиста церемонія нагородження 
журналістів та редакцій. Шоу-програма за участю театру мімів Quartet 
DEKRU. Саксофон – Андрій Чмут. 
Ведуча: Олександра Сілік. Режисер: Віктоія Бідна.

ПРОГРАМА  НОВОМЕДІА ФОРУМУ



Гліб Гусєв — «Бабель», головний редактор
«Для журналістів є важлива вічна цінність – не брехати! Єдине, що тебе має 
цікавити як журналіста чи редактора, - чи правдою є те, що ти написав. Всі інші 
застереження треба відкинути, не перейматися, наприклад, чи призведе це до 
конфлікту зі спікером або учасниками події».

Роман Кравець — Українська правда, журналіст
«Щоб розуміти правдивість джерел, журналісту слід вивчати всю повноту 
інформації. Бажано, щоб були три незалежних одне від одного джерела, щоб 
стверджувати, що якась інсайдерська інформація правдива. Журналісти мають 
добре працювати, бути помітними для всіх, здобувати ексклюзивну інформацію, 
зберігати об’єктивність. Я коли і пишу про когось, обов’язково поставлю прямі 
запитання цій людині для верифікації». 

Вікторія Сеник — ICTV, «Надзвичайні новини», ведуча
«Я побачила на Новомедіа Форумі молодих людей, в яких горять очі. Це нове 
покоління колег. І я впевнена у них на 100%, бо вони сьогодні вже кращі за нас. 
Коли в нас стабільність на роботі, ми трошки розслабляємося, а вони стукають у 
двері – молоді і темпераментні».

Діана Глостер — Fashion & lifestyle блогер
«Мені дуже приємно виступати на Новомедіа Форумі, тому що в залі вкрай 
зацікавлені люди. Багато студентів, чимало дорослих професіоналів. І вся ця 
аудиторія з палаючими очима. Це люди, які хочуть щось робити і змінювати, що 
насправді рідкість у наш час. Учасники Форуму відкриті до нових знань, їм 
хочеться дізнатися щось таке, що допомогло б їм реалізовувати себе і змінювати 
щось в нашій країні. Новомедіа – шлях у професійне майбутнє».

Зенон Завада — Ukraine Daily, редактор
«Мені найбільше подобається, що це незалежний Форум. Тут люди із 
традиційними поглядами, з християнськими цінностями, можуть відкрито 
висловлювати свої думки. І це насправді демократія, коли можемо спокійно 
обговорювати теми і обмінюватися думками без образ, без приниження, без 
цензури».

Тетяна Кухоцька — Телевізійний продюсер і журналіст 
«Цей Форум мене вразив своїм масштабом, дуже чіткою і професійною 
організацією. Тут велика кількість людей, які ставлять нетривіальні запитання. 
Завдяки цьому, Новомедіа Форум є тим заходом, який формує нове обличчя 
української журналістики. Тут дуже багато молодих людей, вони цікавляться і, 
очевидно, отримують відповіді на свої запитання. Те, що тут відбувається, має 
значний позитивний наслідок для наступних років».

Підпишись на канали Новомедіа Форуму! 
Дивись, читай і слухай повні виступи і найвдаліші фрагменти!

t.me/novomediaforum    YouTube/novomediaforum 



 Наприклад, вже тривалий час всі лише й говорили про домінування фейсбуку і те, як 
він змінює журналістську професію, методи збирання і поширення інформації про події 
та коментарі. Ця платформа завоювала собі імідж зручного інструменту у медіа справі. 
Але часи змінюються…  

І нині можна констатувати, що ця соціальна мережа поступово перетворюється на 
максимально цензурований майданчик. Колишня територія свободи слова тепер стає 
ідеологічним ліволіберальним гето, де певні теми і твердження навіть не образливого 
характеру можуть видалятися або супроводжуватися дискредитаційними сервісними 
повідомленнями від самого фейсбуку. Вже не говорячи про те, що регулярно 
видаляються акаунти з десятками тисяч підписників. Відтак фейсбук втрачає довіру.

Своєю чергою месенджер Телеграм неочікувано в останній рік перетворився з 
інструменту для обміну повідомленнями між людьми на повноцінну медіа платформу 
для поширення контенту. І причин у цього кілька: телеграм сповідує принцип абсолютної 
свободи слова, створення і ведення там медіа проекту потребує значно менших коштів, 
повідомлення майже гарантовано потрапляють до користувача. Хоча водночас і 
залишається дискусійним питання про анонімні канали та відповідальність за 
поширення сумнівної інформації.

А тим часом YouTube продовжує впевнено привласнювати собі статус повноцінного і 
самодостатнього засобу масової інформації. Але й телебачення не здає позиції і утримує 
максимально конкурентний рівень, хоч і для дещо іншої аудиторії. Тому і називаємо 
Новомедіа Форум цього року саме так – «Залишились втрьох». Телебачення, телеграм і 
ютуб. Тепер вони головні. Чи втримають лідерство – подивимось…

ФЕЙСБУК ВТРАЧАЄ ДОВІРУ
Руслан Кухарчук — Голова оргкомітету Новомедіа Форуму

Тенденції у світі медіа продовжують змінюватися. Йдеться і про 
форми журналістської діяльності, і про платформи для 
поширення інформації. Щороку на Новомедіа Форумі ми все це 
відслідковуємо і аналізуємо.

Нагороджуємо журналістів і редакції 
за висвітлення християнських і 
сімейних цінностей!

Пропонуйте номінантів: 
awards@novomedia.org

Новаторський підручник 
з журналістики!

Замовляйте за телефоном: 
+38 (050) 783-2633


