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Вікторія Заіка, студентка 4 курсу Факультету
журналістики 

Позиція журналіста під
час війни: як внутрішня
боротьба впливає на
вибір сторони 



«РОБОТУ ЖУРНАЛІСТА ПІД ЧАС
ВІЙНИ МОЖНА ПОРІВНЯТИ З
РОБОТОЮ В УМОВАХ РАДІАЦІЇ.
ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВЧАСНО
ВИЙТИ З НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ»

Олена Сек, військовий психолог, тренер
із виживання та опору у ворожому
середовищі



ЯК МИСЛИТЬ ЖУРНАЛІСТ?
ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ РИСИ ВИМАГАЄ ВІЙНА?

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

ВІДСУТНІСТЬ ЧУТЛИВОСТІ 

ОПЕРАТИВНЕ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 



ЧИ Є НА ВІЙНІ МІСЦЕ ДЛЯ МОРАЛІ?

Громадянський обов'язок   

Вибір сторони 

Кореляція з медіаполітикою ЗМІ  



СВОБОДА СЛОВА = ГОВОРИТИ ПРО ВСЕ

 

Під час війни журналіст стикається з новими стандартами
журналістики воєнного часу. Оперативність важлива, але
найважливіше – не зіграти на руку ворогу, повідомляючи про дії наших
воїнів на передовій. На початку війни з цим було багато проблем, бо
невідфільтрована інформація лилась скрізь, і навіть найдосвідченіші
майстри своєї справи могли ненароком працювати для ворога,
транслюючи в прямому ефірі вибухи, місця прильотів тощо. Тому в
березні Міністерство оборони України оприлюднили накази, які
регулюють роботу журналістів під час війни. 



https://t.me/Tsaplienko 

АНДРІЙ ЦАПЛІЄНКО

З кінця 90-х і дотепер військовий
кореспондент українського
телебачення. Від початку 2014-го
висвітлює конфлікт на сході
України

https://t.me/Tsaplienko


https://t.me/Tsaplienko 

АНДРІЙ ЦАПЛІЄНКО

В своєму телеграм-каналі тримає
інформаційний фронт. Важливі
новини з фронту повідомляє лише
з посиланням на Генштаб. Якщо
інформація має сумнівне джерело,
він це зазначає. 

https://t.me/Tsaplienko


https://www.facebook.com/butus
ov.yuriy

ЮРІЙ БУТУСОВ

Український журналіст, відомий
своєю діяльністю на Цензор.нет.
Військовий журналіст.
«Прославився» своїми дописами у
Фейсбук, які були оприлюднені у
невдалий час. Це мало невдалі
наслідки, коли наші воїни виходили
з Сєвєродонецька, Лисичанська. 

https://t.me/Tsaplienko


https://t.me/maksnazar

МАКС НАЗАРОВ

Російськомовний український
журналіст телеканалу «НАШ». Має
телеграм-канал «наглый». 
Відомий проросійськими
наративами. 

https://t.me/Tsaplienko


МАКС НАЗАРОВ



ОЛЕКСАНДР МАХОВ 

Він воював на Сході України в
АТО, був військовим
кореспондентом. Як тільки
розпочалось повномасштабне
вторгнення пішов захищати свою
державу саме на військовому
фронті, а не на інформаційному. І
це – теж позиція журналіста під
час війни. Загинув 4 травня 2022
року поблизу Ізюма



ВИСНОВКИ

Журналіст – це зір, слух і голос аудиторії. Під час війни до воєнних кореспондентів
прикута особлива увага, бо вони першими повідомляють новини з фронту,
оприлюднюють фото та відео. Це особливість цієї війни – оперативність та візуалізація
майже постійно в режимі реального часу. І журналіст має усвідомлювати наслідки
висвітленого матеріалу – це може зашкодити, якщо дії ЗМІ не будуть врегульованими з
військовими. 



ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!

 


