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Редакційна група:

«Якщо журналіст, спецкор 
використовує мову ворожнечі, 
він уже не може називатись 
журналістом. Він уже є 
пропагандистом, упередженим. 
Йому не можна вірити».

«Наша журналістика повинна 
переродитись, бо дійсно 
зараз йде така мода, що 
нам не треба журналістів, «бо 
ми спілкуємось напряму».  
Пам’ятаєте, як попередній 
керівник Офісу Президента 
Андрій Богдан говорив: «А нащо 
нам журналістика? Ми з вами 
поспілкуємось - ми професійні». 
І ми бачимо, як відсутність 
комунікації ледь не спровокувала 
біду в Нових Санжарах. 

Тому зараз дуже багато зале- 
жить від    особистості журна-
ліста, бо  сама оця вся над- 
будова (випусковий редактор, 
шеф-редактор, продюсер, ген-
продюсер та інші) ущільнюється 
та скидається на вас самих. 
І якщо ви людина, яка не 
дбає за моральність, не дуже 
цнотлива до моралі і хоче тільки 
грошей, заробити більше лайків, 
переглядів, то ви можете одного 
разу попрощатися з професією».

«Республика 
должна быть при 

власти», – 

лідер республіканців 
України

Павло 
Вікнянський 

Групи, які на даний 
момент у Грі, та кількість +

• “Республіка. Спільна 
справа”:....................33

• “Асоціація країн”: 16

• “Я залишаюсь в 
Україні”:....................11

• “Рівність перед 
правом”:.....................7

• “Крізь терни до        
зірок”:.........................5

Что такое настоящая революция?

переворачивания”.
“И прогрессивная, и консерва-
тивная революция в своей 
эволюционной природе имеют 
общее - и важный процесс, откуда 
куда переворачивается - не 
принципиально. Консерваторы 
– это те, которые маршируют во 
главе правительства”.

“Каждая революция имеет 
обратную сторону. Она имеет 
не только контрреволюцию, 
она имеет реакцию, имеет 
реставрацию. Революция сме-
няет другую революцию. 
Практически она является 
контрреволюцией по отношению 
к первой. А где-то она может не 
сменять, а просто продолжать, 
идти в дополнение. Тогда ре-
волюция получается полифазовая”.

“Один из лучших аналитиков в 
стране, на мой взгляд. Кроме 
того, он очень активный 
видеоблогер и критичный ин- 
тервьюер, интересуется не-
очевидными проблемами и 
часто неочевидными странами, 
которые очень серьёзно влияют 
на Украину. Что такое настоящая 
революция расскажет политолог 
и эксперт Студреспублики  
Сергей  Белашко”, – представил 
спикера лидер республиканцев, 
руководитель Игры Павел 
Викнянский. 

Краткие тезисы доклада:

“Само слово революция – это оборот, 
переворот, это момент, когда 
переворачиваются социально-
экономические отношения, 
когда меняется не только система 
власти,  не только система 
экономики, не только система 
культурных ценностей, а когда 
происходят изменения во всех 
сферах общественной жизни. 
И более того, эти изменения 
затрагивают и личную 
жизнь. То есть идет процесс 
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Факультатив на тему: 
«Миротворча журналістика 
як необхідність для прогресу 
повсякчас» провів журналіст, 
в’язень сумління Руслан 
Коцаба. Він розповів, чому 
цинічно ставиться до засобів 
масової інформації, поділився 
секретами журналістики та 
власним досвідом багаторічної 
роботи у журналістиці.

достатню умову нашого цілого 
класу журналістів. Більшість 
журналістів, на жаль, в душі, 
навіть якщо вони не з*учені, 
вони просто не абстрагувались 
з внутрішньою ціною. А якщо їм 
запропонують певну ціну, за яку, 
на їхню думку, можна сумління 
журналістське продати, повірте, 
вони продадуть».

«73% людей проголосували за 
клоуна, який не ховав того, що 
він був клоуном. Більше того, 
він не був українцем і цього 
теж не приховав. Тобто ми - 
не ксенофобне суспільство. 
Ми - реально показали свою 
європейськість. 

«Миротворча журналістика вклю- 
чає в себе 3 «ні»:
•  Не пом’якшувати конфлікт.
•  Не шукати винних у конфлікті.
•  Не тиражувати особисті думки 
як встановлений факт».

«Перше правило миротворчої 
журналістики – визначити, хто 
сторони конфлікту. Друге – 
визначити, які цілі переслідує 
кожна зі сторін конфлікту. Ви 
маєте зрозуміти, чого вони 
хочуть». 

Головні цитати доповіді:

«Чому я так цинічно відносився 
до ЗМІ? Власне, олігархи мають 
ЗМІ, і ЗМІ формують політичні 
партії для олігархів і політичних 
лідерів. Без цього, на жаль, нічого 
не відбувається. Олігархічне ЗМІ 
не має перспективи».

«Я говорю про миротворчу 
журналістику як необхідну і 

«Якщо ви хочете бути 
журналістом ціле життя, а не 
просто для якогось старту, щоб 
депутатом просто стати, ви 
маєте при висвітленні конфлікту 
бути максимально об’єктивними. 
Якщо ви починаєте питати 
людей, як їх зачіпає цей конфлікт, 
найголовніше у таких випадках - 
не можна цитувати лідерів цих 
конфліктів».

«Якщо ви орієнтуєтесь на факт, 
вам цей факт обов’язково 
потрібно перевірити, щоб потім 
не було соромно дивитись в очі 
близьким, колегам та друзям, 
якщо ви подасте недостовірну 
інформацію».

«Поки нас, журналістів, не пустять 
знов туди (ред. - зона ООС), 
щоб ми висвітлювали масштаби 
корупції, що насправді солдати 
там на передовій їдять об’їдки, 
якісь прострочені консерви, 
як їх одягають, в яких умовах 
ночують і воюють, правду ніхто 
не буде знати».

«Наша журналістика повинна переродитись» 

“Ярлык “эволюция” пользуется ко 
всем более или менее значимым 
политически процессам. То есть 
когда мы видим, что не хватает 
чего-то революционного в этом 
всем, выдумывается какой-то 
эпитет: бархатная, нежная, ре-
волюция роз, тюльпанов и т.д.”.

“То, что в общественном ди-
скурсе, украинском, революция 
– хорошо, оно собственно при-
водит к некоторой адвокации 
и оправданию. Если революция 
– это хорошо, то любой человек, 
который возьмет молоток и 
пойдет бить полицию – он 

революционер? То есть он апри-
ори оправдывается”.
“Любое воровство и беспредел 
можно прикрыть революционной 
риторикой. Причем прикрыть это 
красиво, вписывая полностью 
эту риторику в существующий 
исторический нарратив и в 
существующий политический 
дискурс”.

“Часто революцию путают с 
реформой. Реформа – это когда 
переворачивание происходит в 
отдельно взятой сфере”.


