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Місце реалізації проекту  
Медіа-платформа KPITV 

Короткий опис  
Команда KPI TV вже багато років займається поширенням думок та 
висвітленням проблем студентства Солом’янського району та м Києва. 
По-перше, до нас звертаються активісти , організатори заходів, молоді 
викладачі, наукове товариство, Міністерство освіти, інші університети із 
запитами на репортажі, медіа-супровід, онлайн-трансляції, запис лекцій та 
курсів. 
Але, на жаль, ми не завжди маємо достатню технічну базу для реалізації 
важливих ініціатив. 
Також відчувається гостра необхідність у якісному безкоштовному 
навчанні у сфері кіно- та теле- виробництва для обдарованої молоді, яка 
може сама використовувати здобуті знання та навички у просуванні своїх 
ідей та проектів. 
Третій важливий пункт нашого проекту – відсутність в українському 
медіа-просторі незалежного молодіжно/студентського телеканалу, де 
будуть просуватися ідеї важливості освіти( в т.ч. самоосвіти), 



громадянського суспільства, прогресу, культури та спорту без врахування 
політичної кон’юктури. 
  
Опис проекту 

Проблеми: 
На сьогодні в Києві не вистачає спеціалізованого приміщення для 
проведення лекцій та навчання тележурналістики, режисури, 
відеомонтажу, операторського мистецтва для всіх охочих. 
Власними силами та за рахунок Громадського Бюджету ми плануємо 
створити це місце. 
  
Проект передбачає: 

● Безкоштовні курси для молоді з тележурналістики, режисури, 
відеомонтажу, операторського мистецтва; 

● Репортажі, онлайн-трансляції подій, лекції та курси; 
● допомога суспільно корисним ініціативам; 

 
Сталість проекту: 

● Ключовими показниками для нашої команди завжди була кількість 
та якість ідей, з якими звертаються до нас. 

● За останні роки ця активність росте експоненційно, тому ми і 
вирішили виходити на новий рівень. 

● Ми плануємо запустити близько 100 нових телепередач, підтримати 
декілька десятків незалежних проектів та вийти на рівень 50 
одиниць контенту/тиждень. 

Ключові показники оцінки результату проекту 
● Облаштування приміщення для подальшого використання  
● Впровадження безкоштовних відкритих курсів 
● Залучення великої кількості креативної молоді  
● Проведення репортажів для масових культурних заходів 
● Створення глобальних креативних проектів ініціативними 

учасниками  

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність 



Проект розрахований на всіх жителів міста Києва. Студія може бути базою 
для зйомок масових проектів та фестивалів серед студентства. Проект не є 
комерційним, а напрямленим на розвиток творчого потенціалу, це дасть 
можливість реалізовувати велику кількість цікавих заходів.  
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