БАЗИ ПРАКТИК ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ

№
1.

2.

Назва установи/організації

Коротко про неї

ГО «Інститут розвитку місцевої
демократії»

Інститут місцевої демократії – є
незалежною неприбутковою
громадською позапартійною
організацією. Створення Інституту було
ініційовано учасниками програми
"Муніципальний менеджмент для України",
що виконувалась у 1994-1996 роках
Асоціацією демократичного розвитку і
самоврядування України.

Центральна телерадіостудія
Міністерства оборони України

Військове телебачення України — частина
мультимедійної платформи, що
початково виникла на базі ряду
телепроектів, як-то «Техніка війни», та
згодом, разом з «Армія FM», були
об'єднані на базі Центральної
телерадіостудії МОУ. Окрім радіостанції
містить ряд відеопроектів присвячених
офіційному висвітленню Війни на сході
України, новим вітчизняним і світовим
тенденціям озброєння тощо. У перші роки
діяльності партнерами з трансляції були
переважно «Перший національний», «24»
та «5 канал».

Логотип та посилання

https://ild.uaprom.net

http://www.mil.gov.ua/

3.

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТелеПро»

«Теле Про» − продакшн-компанія, яка
здійснює виробництво програм і
адаптацію іноземних телевізійних
форматів.

http://mgukraine.com/
assets/production/
4.

5.

Державне підприємство
«Редакція газети «Голос України»

Видавництво «Зелений пес»

«Голос України» – є державним
друкованим засобом масової
інформації, визнаним провідним у сфері
інформаційної діяльності, що має
загальнодержавне значення. Газета
офіційно оприлюднює закони України,
нормативно-правові акти України, їх
роз'яснення та іншу офіційну інформацію,
всебічно висвітлює діяльність Верховної
Ради України, депутатських фракцій і груп,
комітетів тощо.

http://www.golos.com.ua

Видавництво "Зелений пес" існує на
українському книжковому ринку з 1999-го
року. І на цей час міцно тримає свої
позиції серед найвідоміших видавництв
Україні. Спеціалізується “Зелений пес” на
сучасній художній літературі та художній
літературі для дітей.

http://www.greenpes.com

6.

Інформаційне агенство
«ARENA.PRESS»

ARENA.press - українське інформаційне
агентство нового покоління/

https://arena.press/
7.

ВГО «Журналісти проти корупції»

ВГО "ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ" –
здійснює постійний моніторінг та контроль
над діяльністю державних службовців,
суддів, працівників пенітенціарної
системи, прокуратури, правоохоронних
органів, відповідних міністерств та відомств
http://pero.org.ua

8.

Українське національне агенство
«УКРІНФОРМ»

Українське національне інформаційне
агентство «Укрінформ» — державне
інформаційне агентство, яке щодня
публікує близько 500 інформаційних та
аналітичних повідомлень українською,
російською, англійською, іспанською,
німецькою, французькою та китайською
мовами, та майже 200 оригінальних
фотознімків.

https://www.ukrinform.ua/

9.

Футбольний клуб «Оболо́ньБровар»

«Оболо́нь-Бровар» — професіональний
футбольний клуб з Оболоні на півночі
Києва, представляє місто Київ. Власником
клубу є компанія «Оболонь». З сезону
2015-16 виступає в першій лізі чемпіонату
України.

http://fcbrovar.obolon.ua/
10.

11.

Журнал «Однокласник»

Громадська організація «Центр
розвитку лідерства»

"Однокласник" є найстарішим дитячим
журналом України. Безперервно виходить
з жовтня 1923 року. Його назва
неодноразово змінювалася: спочатку
журнал називався "Червоні квіти", у 1931
році об'єднався з виданням для молодших
школярів "Більшовиченятко" і став
"Піонерією", а з січня 1991р. —
"Однокласник".

http://odnoklasnyk.org.ua/

ГО «Центр розвитку лідерства» досліджує
сучасне лідерство та допомагає
індивідуумам, компаніям та організаціям
формувати індивідуальну стратегію
досягнення результату та реалізації мети.
Наша місія - досягнення якісних
перетворень у суспільстві за рахунок
розвитку соціально-відповідального
лідерства у приватному, державному
та неприбутковому секторах.»

http://cldua.tilda.ws/

12.

Видавництво «Родовід»

Видавництво Родовід - це монографії,
мистецькі альбоми, дослідження з історії
української культури і також серії
сучасного мистецтва.

http://rodovid.net/
13.

Всеукраїнська рекламна коаліція

Всеукраїнська рекламна коаліція –
найбільше громадське об'єднання
рекламної індустрії України. До складу ВРК
входить більше 160 компанії, що працюють
на рекламному ринку. Це лідери і
найактивніші гравці рекламнокомунікаційного ринку, провідні креативні,
медіа, digital, маркетингові та PR
агентства, медіа та дослідницькі компанії,
галузеві громадські асоціації, індустріальні
комітети та рекламодавці.

http://vrk.org.ua/

