
 

  

  

 

   

 

 

Семінар-тренінг для журналістів:  
«Цілі сталого розвитку до 2030 року. Створюємо професійні матеріали» 

19-20 жовтня, Пуща Лісова 
 
 

День 1 - 19 жовтня 2017 р. 

09.00-09.50 Трансфер учасників з Південного залізничного вокзалу (Київ) до місця 

проведення тренінгу 

09.50–10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.30 Відкриття семінару. Вітальне слово 

Представник ООН в Україні 

Нарміна Стрішенець, Спеціалістка з комунікації та адвокації, ООН Жінки 

 
Знайомство з учасниками тренінгу. Очікування від заходу 

Андрій Коваленко, виконавчий директор Академії української преси 

10.30–11.15 
Цілі сталого розвитку (ЦСР) – нові глобальні орієнтири. Значення ЦСР для 
України. Адаптація ЦСР для України та подальші кроки. Національна доповідь 
«Цілі сталого розвитку для України: 2017-2030) 
Світлана Конончук, тренер 

11.15–11.30 Перерва на каву 

11.30–13.00 
Аспекти і теми, які цікаві цільовій аудиторії (бізнес-рішення, права людини; 

«нікого не залишити осторонь» (гендерна рівність, соціальна справедливість, 
зелені міста, місцевий розвиток, локалізація ЦУР)  
Андрій Юричко, Світлана Конончук 

13.00-14.00 Обід 

14.00 -15.15 
Практичне заняття в групах (визначення ключових меседжів для населення).  

Обговорення результатів 
Андрій Юричко, Світлана Конончук 

15.15-16.00 
Роль мас-медіа у досягненні ЦСР: різні ЗМІ – різні формати (друковані ЗМІ, 
відео, нові медіа). Інструменти для візуалізації ідей 
Андрій Юричко, Світлана Конончук 



16.00-16.15 Перерва на каву 

16.15-17.45 Де знайти експертів для коментарів і як ефективно провести інтерв’ю.  

Практичне завдання на наступний день (як сформувати план публікацій і не 

повторюватися в темах)  

Андрій Юричко, Світлана Конончук 

17.45-18.00 Підсумки дня 

18.30 Вечеря 

 

День 2 - 20 жовтня 2017 р. 
09.00-10.00 Презентація практичного (домашнього) завдання. Обговорення практичного 

завдання 

Андрій Юричко, Світлана Конончук 

10.00-11.00  
Як у світі розповідають про ЦСР?  

Досвід інших країн: найкращі практики, інструменти, приклади – підготовка 
цікавих матеріалів, які спонукають до дій 
 

Андрій Юричко, Світлана Конончук 

11.00-11.15 Перерва на каву 

11.15-12.00 ЦСР та Україна: як українські ЗМІ висвітлюють тему ЦСР?  
Які проекти, ініціативи можуть бути в центрі уваги журналістів в контексті ЦСР 

Андрій Юричко, Світлана Конончук 

12.00-13.00 Подолання сучасного рабства: значення ЗМІ та як етично висвітлювати цю тему?   
Катерина Арданян, Ірина Мидловець, Міжнародна організація з міграції 

13.15-14.00  Обід 

14.00-15.00 Гендерна рівність та уповноваження жінок – у центрі ЦСР та порядку денного 
сталого розвитку. 

Практичні рекомендації. Гендерно-чутлива журналістика:  

- гендерно-відповідальні теми,  
- гендерний паритет у матеріалах,  
- уникання дискримінації та сексизму,  
- гендерно-чутлива мова. 

Юлія Гончар, кандидат філологічних наук, гендерна експертка 

15.00-15.45 Цілі сталого розвитку та забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених 
осіб та осіб без громадянства (тема узгоджується)  

Експерт УВКБ ООН 

15.45-16.00 Підсумки. Вручення сертифікатів 

16.00-17:00 Трансфер учасників до Південного залізничного вокзалу, Київ 

 
 


