
РЕЗЮМЕ 
 

 
 

Дутка Лілія Іванівна 
 

Громадянка України  

Місто проживання: м.Чернівці 

голова ГО «Центр інформаційної підтримки громад» 

 

Посада: безробітна (перебуваю на обліку Чернівецького центру зайнятості) 

 

Мета 
Розбудова і розвиток незалежного мовника в Україні. Об’єднати усю країну на різних 

платформах. Популяризувати Україну в Україні та світі.   

 
 

Досвід роботи 
 

 Назва компанії: Чернівецька регіональна філія АТ НСТУ 

Посада: журналіст, редактор, ведуча, автор інформаційно-аналітичних  

програм, завідувач Інтернет-мовлення, директор програм ТБ, директор  ТВО 

«Служба інформації», координатор грантового проєкту «Агенти Громад», керівник 

групи   “Тема дня». 

Період роботи:   з серпня 2001 по 22.02.2021 року 

Обов’язки: 
- журналіст і ведуча  Новин, автор та ведуча програми журналістських 

розслідувань, автор та ведуча аналітичної програми «Резонанс», автор та 

ведуча прямих ефірів  «60 хвилин на роздуми», «Відкритий мікрофон», 

«Спектр», «Толока», «Актуальне інтерв’ю», «Дебати», «Студія А-3», ток -

шоу : «Реалії», проєкту «Тема дня». 

Зйомки та  підготовка інформаційних сюжетів, планування та верстка 

Новин. Планування, організація та введення прямих ефірів. Створення сайту 

та соціальних платформ телебачення.  Планування та верстка сітки 

телебачення. Написання сценаріїв. Модераторка рекламних проектів. 

Організація творчо-виробничого процесу телебачення. Авторка та 

координаторка грантового проєкту телебачення.  

 

 

Освіта 
 Навчальний заклад: Кишинівський державний університет. Республіка 

Молдова.  

Ступінь: повна вища освіта 

Назва спеціальності: журналістика 



Період навчання: Дата початку навчання: 01.09.1996, Дата закінчення: 

29.06.2001 

 

 
 

Вміння та навики 

 

 знання вітчизняного та зарубіжного досвіду організації теле-, 

радіомовлення,  

 розуміння технічних засобів та технологій створення теле- і радіопрограм, 

способів доставки сигналу; 

 наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання 

ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних). 

 принциповість і вимогливість під час прийняття рішень; 

 самоорганізація та саморозвиток; 

 вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 здатність до організації роботи і контролю; 

 здатність до управління проектами; 

 вміння працювати в колективі, комунікабельність; 

 встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; 

 здатність стратегічного планування; 

 вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати 

одночасно кілька завдань; 

 ведення ділових переговорів; 

 вміння проводити публічні виступи; 

 відкритість; 

 вміння керувати змінами та реагувати на зміни; 

 знання основ бюджетного, інформаційного, трудового та авторського 

законодавства. 

Володіння мовами — вільне володіння державною мовою. Знання іноземних мов: 

румунська, молдавська –вільно. Італійська – розмовний рівень. Англійська – на стадії 

вивчення. 

Додаткова інформація 

 

 Судимість відсутня 

 Членство в політичних партіях  відсутнє. 

29.03.2021 
 

 


