
 

Цей  захід проходить за фінансової підтримки Європейського Союзу 
 

 

 

 

КОМУНІК

АЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ 

НА ТЕМУ: 
 

Розвиток зовнішніх зв’язків адвокатів, регіональних органів адвокатського 

самоврядування із мас-медіа та громадськими організаціями 
 

12 жовтня 2015р. 

 

Готель «Янісоль», м.Хмельницький, вул.Свободи 40а 
 

 
09:00  – 

09:30 
Реєстрація 

09:30  – 

09:45 

Привітальне слово  

п. Наталя Вагіна 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області 
 

п.Оксана Цимбрівська 

національний експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в 

Україні» 

п. Сівак Тетяна 

адвокат,  член  комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України 
 
 

09:45 –  

10:00 

Навіщо ми зібралися. Завдання. 

п. Ганна Колесник 

адвокат, Голова комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України 

 

п. Анастасія Панчак, п. Марія Кулєшова 

Експерти  проекту Відкритий Суд 

10:00 – 

10:15 
Знайомство   

10:15 –  

10:30 

Моніторинг  місцевої преси  

п. Леонід Лазебний,  

адвокат, головний редактор Журналу АДВОКАТ 

10:30 – 

11:00 

Сесія 1 

Навіщо нам журналісти?  

Що потрібно медіа?  

Як налагодити роботу з редакціями: Крок за кроком 

11:00 – 

11:15 

Сесія 2 

Як привернути увагу громадськості та мас-медіа до випадків порушення прав людини? Як їх 

залучення може вплинути на хід розгляду справи?  

11:15 – 

11:45 
Сесія 3 -  Інформація vs Комунікація 

11:45 – 

12:00 
 Перерва на каву 
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12:00 – 

13:00 

Сесія 4 - Базові меседжі для просування  принципів Декларації щодо захисту прав людини у 

кримінальному провадженні.  
 

Що комунікуємо і навіщо? Для кого? Як?  

Практична вправа в підгрупах 
 

13:00–  

14:00  
Обід 

14:00 – 

15:00 
Сесія 5 - Межі висловлювань адвокатів у судовому процесі. Відповідальність адвоката.  

15:00 – 

16:00 

 

Сесія 6  - Складення повідомлення для преси 

 

16:00 – 

16:15 
Перерва на каву 

16:15 – 

17:15 

Сесія 7  - Техніка інтерв’ю  

 Кризова комунікація – три золоті правила. Запис, показ та аналіз відео. 
 

17:15 – 

17:45 

Підведення підсумків. Обговорення спільних дій адвокатів, регіональних органів адвокатського 

самоврядування та місцевих журналістів щодо впровадження Декларації.  
 

 

п. Ганна Колесник 

адвокат, Голова комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України 

 

п. Леонід Лазебний,  

адвокат, головний редактор Журналу АДВОКАТ 

 

Тренери:  

 
Людмила Гуменюк, медіа-тренер, виконавчий директор «Центру медіареформ». Магістр з політичної комунікації (Шеффілдський 

університет, Велика Британія), з 2003 року директор Центру медіареформ (Київ). Координатор та тренер навчальних проектів із 

журналістських стандартів та урядової  комунікації. Журналістський досвід  здобула, працюючи репортером міжнародного відділу 

газети ,,День” (1997), редактором англомовного тижневика The Day  (1997-2000), оглядачем інтернет-видання „Телекритика” (2002-

2003). У 2007-2009 рр. – старший викладач Могилянської школи журналістики, розробник магістерського курсу ,,Світові медіа 

системи”. До приходу в журналістику працювала на державній службі впродовж 7 років. Трудову діяльність розпочала вчителем 

школи.  

Людмила Панкратова, адвокат, медіа-юрист Інституту розвитку регінальної  преси. Адвокатську практику розпочала з 1998 року у 

юридичній консультації при Президії Київської міської колегії адвокатів.  Співпрацювала з представництвом  Управління Верховного 

Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У 2001 році закінчила навчальний курс для адвокатів «Застосування Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». З 2000 до  2007 року працювала юристом у Програмі правового захисту 

та освіти ЗМІ IREX ProMedia (USAID). Представляла у Європейському суді з прав людини заявників у справах «Виговський проти 

України», рішення від 27.07.2006, «Газета «Україна-Центр» проти України», рішення від 15.07.2010 (спільно з Людмилою Опришко); 

«Петухов проти України» рішення від 21.01.2011, року та інших. Має великий досвід тренерської роботи, провела більше 100 

семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів для журналістів, юристів та суддів України з питань міжнародних стандартів свободи 

слова. На запрошення INTERNEWS - Киргизстан у 2005, 2006 роках брала участь у тренінгах для суддів та журналістів Киргизстану 

щодо впровадження міжнародних стандартів свободи вираження.    

Леонід Лазебний, адвокат, головний реда тор журналу «Адвокат». Роботу в журналістиці розпочав з 1988 року - був призначений на 

посаду головного редактора журналу «Книжник». Від 1992 року працював комерційним директором у видавництві перекладної 

гуманітарної класики «Основи». 1995 року закінчив курси підвищення кваліфікації в Університеті Північного Йорку (Торонто, Канада). У 

1995-1996 роках був президентом Асоціації недержавних видавництв України. З 1997 року – видавничий директор видавництва 

«Юрінком Інтер» (газета «Юридичний вісник України», «Бюлетень законодавства і юридичної практики», журнали «Вісник 

господарського судочинства», «Вісник прокуратури», «Юридична Україна»). 2001 року пере клав з англійської мови посібник «Ключові 

фінансові показники» Кярана Уолша (Ciaran Walsh. Key Management Ratios. – Finantial Times Management Series. – 378 p.). З 2004 року 

і дотепер – медіа-консультант видавництва «Істина» («Вісник Верховного Суду України», «Вісник прокуратури» , «Довідник 

нотаріуса»). З 2008 року – головний редактор фахового журналу «Адвокат». 2014 року закінчив сертифікований курс підвищення 

кваліфікації «Цифрова журналістика» Європейського центру журналістики (EJC). 


