ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ
Що таке «Практикум на Суспільному»?
Це навчальна програма на Суспільному мовленні. Суспільне – медіахолдинг,
до якого входять 28 телеканалів та 28 радіоканалів. Програма покликана
залучити талановитих студентів та випускників до роботи у медіаіндустрії,
познайомити із теле- та радіовиробництвом, допомогти набути перший досвід
роботи та практичні вміння. І, ймовірно, знайти роботу своєї мрії.

Що це дає?
● Реальний досвід у сфері ТБ, радіо та медіаіндустрії.
● Шанс попрацювати у одній команді із справжніми професіоналами та
зірками
● Розуміння різних етапів виробництва – від «ідеї» до «якісного контенту».
● Знання ролей та функцій різних членів виробничих команд медіахолдингу
– як адміністративного, так і творчого блоку.
● Рекомендаційний лист, який стане у нагоді на будь-якій співбесіді.
Хто може стати учасником?
Студенти чи випускники українських вишів, які пов’язують своє майбутнє із
журналістикою,
телебаченням,
радіо,
зв’язками
з
громадськістю,
міжнародною комунікацією мовників. Висока мотивація та вміння швидко
вчитися стануть у нагоді.

Кого шукає Суспільне на «Практикум»?
Практикантів, які б хотіли здобути досвід у таких сферах. Журналістів ТБ і
радіо, редакторів ТБ і радіо, гостьових редакторів, аналітиків контенту,
музичних редакторів, асистентів продюсерів, сценаристів, графічних
дизайнерів, асистентів режисерів, режисерів монтажу, асистентів PR-відділу,
SMM (YouTube, Facebook), front-end developers, fundraiser assistants, partner
relations manager assistants, аналітиків-перекладачів відділу міжнародного
співробітництва,
адміністраторів
знімальних
майданчиків,
кастингменеджерів. Досвід роботи необов’язковий. Але добре підготовлене резюме,
посилання на власні роботи чи статті, портфоліо чи шоуріл будуть
перевагою.

Скільки триває «Практикум»? Як багато доведеться працювати?
Програма триває 2 місяці. Навантаження залежить від позиції, яку ви оберете
та від домовленостей із наставником-ментором, який допомагатиме вам
вчитися на «Практикумі».

Що треба буде робити?
Учасників прикріплюватимуть до конкретних телевізійних шоу, радіопрограм,
редакцій, департаментів чи до менторів.
Напрями роботи кожного учасника програми визначатимуть з урахуванням
побажань учасника, а також його навичок та здібностей.

Ок, мені підходить! Як подати заявку?
Потрібно заповнити анкету: http://bit.ly/2Phd0j3
У разі позитивного рішення вас запросять на співбесіду до телецентру
«Олівець».

Учасники Програми добровільно погоджуються із «Правилами участі
у Програмі» та самостійно забезпечують собі проживання у місті
Києві.

