
  

Коротко про тренінги 

 
Навчальні семінари в Берліні та Бранденбурзі 2022 для журналісток/журналістів та 
медійників, які через війну були вимушені залишити Україну. 

  
BASICS 

  

Тренінг Короткий опис 

German Media 
Landscape in a Nutshell 
  

Короткий орієнтаційний курс про все, що потрібно знати фахівцям 
ЗМІ, які нещодавно прибули до Німеччини: система подвійного 
мовлення, медіаландшафт включно з інформаційними агенствами, 
основними медіагравцями, наглядовими органами, фінансуванням 
тощо. З історичним оглядом та найважливішими закріпленими 
журналістськими правами та обов’язками в Німеччині (НЕ замінює 
тренінг з медіаправа!). 
  
Одноденний 

Quick roundup: 
Journalistic Formats. 
Deep Dive into the 
News Report  

Журналістська класика: З чого складаються новини, повідомлення, 
репортаж, критика/коментар. Виокремлення фактичної інформації 
від думки. З чіткими та зрозумілими прикладами та поглибленою 
практикою теми новин. 
  
Одноденний 

Story and Spin: Finding 
Topics to report on  
  

“Тема – це ще не історія”, це, мабуть, один з найбільш поширених 
виразів, який можна почути у школах журналістики. Під час цього 
семінару Ви дізнаєтеся, як знайти хороші “спіни” до очевидних тем. 
З коротким вступом та багатьма прикладами для показу в різних 
медіа. Вкінці, учасники повинні представити цікаві ідеї для різних 
способів відтворення історій. 
  
Одноденний 

German Media Law 
and „Pressekodex“  
  

Що говорять німецькі закони на конфіденційність? Що слід 
враховувати при відео- чи аудіозаписі? Які вказівки надає німецький 
кодекс етики журналіста? Які репортажі вже призвели до судових 
позовів чи скарг? Короткий зміст усіх законів, актуальних для 
журналістської діяльності в Німеччині з прикладами. 
  
Дводенний 
  



  

Conducting better 
Interviews  

Майже для кожної журналістської публікації береться за основу 
інтерв'ю. І від здібностей інтерв’юера залежить те, що з цієї дискусії 
вийде. У цьому семінарі Ви дізнаєтесь більше про техніку 
постановки питань та оптимальну підготовку до інтерв’ю, 
аналізуючи реальні приклади. Ми надаємо респондентів “з 
реального світу”. Учасники будуть брати участь у зйомках власних 
інтерв'ю, які пізніше оцінюватимуть у групах.  
 
Дводенний 
Технічне обладнання надаватиметься ems. 
Важливо: Потрібен високий рівень підготовки до завдання  

Sprechtraining (Group 
Session for a start) 

Мова та мовлення залежать від мови тіла, що можна помітити через 
пози та дихання. Це загальний початок, основа для подальших 
індивідуальних мовних тренінгів. Власне, йдеться про дуже прості 
речі, такі як мовлення та дихання. А також про основи начитки 
тексту. Німецька стандартна вимова - фонетика та тренування 
вимови також сюди належать. 
  
Одноденний 

Sprechtraining, 
individuell 

Індивідуальний розмовний тренінг з кваліфікованим інструктором з 
мовлення: Артикуляція, наголос, мелодичність, німецька фонетика, 
дихання... Метою є створення лінгвістично-переконливого виступу. 
  
Регулярно. Тривалість - 45 хвилин. Індивідуальне заняття 

Design Sprint und 
Usercentric Design in a 
Nutshell  

Актуальна тема в медіапросторі: Design Sprints. Як працює ця 
технологія, для чого вона підходить, на що потрібно звернути увагу? 
Ми надаємо цінні поради та обговорюємо класичні елементи і 
Design Sprint процеси, тестуємо цей процес у невеликому масштабі 
(повноцінна розробка неможлива через обмежений час) - для того, 
щоб учасники пізніше змогли самостійно розробляти нові 
медіапродукти. 
  
Одноденний  

  
  

  



  

Social/Online 

  

Тренінг Короткий опис 

Better photos 
(Photography, 
Kadrage, first 
Photoshop steps)  

Які фото підходять для онлайну? Як їх було зроблено? Які формати 
потрібно розглянути, які є правила кадрування, і як мені розповісти 
історію за допомогою фото? Про все це в одноденному інтенсивному 
курсі. Сюди теж входить проста обробка фото в Photoshop. 
  
Дводенний 
IPhone для фото та ноутбуки з ліцензованим Photoshop 
надаватимуться ems. 
  

Text Wrestling   Тексти потребують структури: Стислі заголовки, цікаві тизери, 
змістовна структура. У цьому тренінгу Ви дізнаєтеся про побудову 
статей, що для цього потрібно, та які типові текстові елементи 
використовуються онлайн. Для засвоєння матеріалу будуть також 
завдання: Хто знайде найцікавіший заголовок? Хто найкраще 
структурує інформацію? 
  
Дводенний 
Потрібно використовувати власні пристрої. За потреби ems може 
надати ноутбук. 

Online-Recherche 
und 
OSINT-Techniken  

З початком війни в Україні все частіше згадується техніка 
розслідування на основі відкритих джерел (OSINT). Це може бути 
перевірка фотографій з Інтернету або розширений пошук інформації 
про певних осіб, місця або події. За використання техніки OSINT в 
інтернеті не потрібно платити, лише варто знати правильні 
інструменти та методики. Тут теж залучений детективний підхід, що 
допоможе у формуванні важливих журналістських навичок. 
  
Одноденний 
Потрібно використовувати власні пристрої. 
  

Social Live 
  

Як планувати онлайн-трансляцію - коли ця форма інформування 
підходить для мене як журналіста? Які існують методи роботи перед 
камерою? Ми поговоримо про це, а також випробуємо. Кожен 
отримає індивідуальний фідбек.   
  
Дводенний 
Обладнання для мобільної журналістики (MoJo) може надаватись 
ems. 
  



  

Social Media for 
Journalists  
  

Соціальні мережі стали потужним інструментом для професіоналів з 
різних сфер - також і для журналістів. Яка різниця між певними 
соцмережами, яка їх цільова аудиторія, як правильно шукати 
інформацію та комунікувати? Що потрібно знати про те, як працюють 
алгоритми - а що про дані та тенденції у соцмережах? Цей семінар 
надає загальний огляд для початківців. Основна увага приділяється 
Twitter та Instagram, які наразі (досі) є найбільш актуальними 
каналами для журналістів. 
  
Дводенний 
Потрібно використовувати власні пристрої. 
  

Insta for Journalists: 
Stories (Advanced 
Level)  
  

Розповідати новини у кількасекундних сторіз - справді працює. Все 
частіше медіа поширюють свій контент там, де його зможуть 
побачити найбільше користувачів, наприклад в Instagram. У цьому 
тренінгу Ви дізнаєтеся про все, що потрібно знати про журналістське 
створення сторіз. Прохання до учасників: Мати хоча б одну Instagram-
сторінку та знати основні функції цієї платформи. 
  
Одноденний 
Потрібно використовувати власні пристрої та обліковий запис в 
Instagram. 
  

  

  



  

Video 

 

Тренінг Короткий опис 

MoJo und 5 
Shot-
Methode  

Мобільний репортаж, виробництво професійних відео використовуючи 
смартфон, зараз є дуже популярним серед журналістів. Вже давно існують 
програми для зйомки та монтажу відео, у яких можна створювати професійні 
кадри. Особливо помітним є потенціал малогабаритного обладнання у 
створенні новин. Цей семінар про зйомку та монтаж, використовуючи 
смартфон. Ви навчитесь користуватися додатками FilmicPro та LumaFusion. 
Викладатиметься також метод 5 кадрів для візуальної побудови сцен. 
Йдеться про налаштування кадру, наприклад, для інтерв'ю, і створення 
першого короткого фільму на смартфоні. 
  
Дводенний 
Обладнання для мобільної журналістики (MoJo), а також доступ до 
платних програм надаватимуться ems.  

Video 
Storytelling 

„Інші картинки” зараз як ніколи потрібні. Замість повторюваних зображень з 
текстом, під час цього тренінгу ми поговоримо про натхнення, про сміливість 
до інновацій на рівні зображення. Невеликі, побутові інсценізації, розумні 
рішення також піднімають абстрактні теми у відео до абсолютно інших 
естетичних висот. Цей семінар має на меті надихнути, надати поради на 
шляху та зробити внесок у більш вимогливий підхід до зображення та 
композиції у відео. 
  
Одноденний  

Editing with 
Adobe 
Premiere 

Premiere протягом останніх років стало відомим як програмне забезпечення 
для монтажу журналістських матеріалів. Ті, хто створює відео зараз, 
монтують їх переважно за допомогою Adobe Premiere. Цей тренінг 
націлений ознайомити учасників з цією програмою та її використанням: як 
організовувати матеріали, які є базові налаштування, обробка картинки та 
тону, звичайна корекція кольору та експорт файлів. 
  
Дводенний 
Ноутбуки з ліцензіями Premiere надаються ems.  

  

  



  

Audio 

 

Тренінг Короткий опис 

Podcast 
Basics  

Що потрібно для створення хорошого подкасту? Яку тему Ви б обрали для 
свого подкасту? Йдеться про повне оформлення та ведення подкасту: Як його 
розробити? На яких платформах опублікувати? Яке потрібне обладнання? А 
як я хочу звучати у подкасті? Які дані я буду отримувати щодо прослуховувань 
- і про що це говорить? Учасники матимуть змогу створити прототип власного 
подкасту. 
  
Дводенний 
Обладнання та ноутбуки з програмним забезпеченням надає ems.  

Making more 
of a Story 
with Sounds  

Є історії, про які мало хто говорить, але варті того, щоб про них почули. У 
цьому тренінгу Ви дізнаєтесь про можливості звукового дизайну, 
використання різних звуків, шумів, та музики для створення простих аудіо для 
слухачів. Також буде висвітлюватися використання CC-ліцензій (Creative 
Commons) для створення аудіо-історій. 
  
Одноденний  

Studio Talk Обговорення у студії є дуже популярними на радіо, адже це проста та 
ефективна форма висвітлення інформації. Тут йдеться про основні принципи: 
використання оригінальних звуків, змістовний поділ розмови між репортером 
та ведучим, підготовка та техніки для запам’ятовування для максимально 
вільного спілкування. 
  
Дводенний 
Ноутбуки з програмним забезпеченням надаватимуться ems. 
  

  
  

Training on the Job 
 

Training on the 
Job 

Відгуки на ТВ/аудіо/текстові матеріали, аналіз редакційних процесів, 
особливі вимоги до редакцій. 
  
Один-два дні 
  

  
 


