
Програму розроблено експертами міжнародної організації IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та 
обмінів) за підтримки Посольства Великої Британії в межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 
грамотність».

Мета програми — допомогти представникам/-цям органів державної влади та місцевого самоврядування 
розвинути стійкість до дезінформації, упевнено ідентифікувати шкідливі інформаційні впливи та уникати їх. 

Завдяки участі у програмі учасники/-ці зможуть краще ідентифікувати маніпуляції, дезінформацію та 
запобігати поширенню шкідливих наративів і мови ворожнечі. 

набір просвітницьких матеріалів для 
поширення серед колег/громади, на 
сайтах та в соціальних мережах;

інформаційну розсилку раз на два тижні, 
яка виходить у співпраці з Центром 
стратегічних комунікацій при Міністерстві 
культури та інформаційної політики;

тренінги для посилення стійкості до 
маніпуляцій і дезінформації від експертів 
IREX (онлайн формат від 1 до 3 годин);

вебінари/лекції від експертів з протидії 
дезінформації, мови ворожнечі/хейту у 
соціальних мережах;

презентації результатів досліджень 
щодо зміни медіаспоживання під час 
війни та особливостей комунікації 
обласних військових адміністрацій у 
телеграм-каналах;

інші форми співпраці, відповідно до 
запиту учасників/учасниць. 

Впливи через інформацію: як виявляти та протидіяти. Маніпуляції, дезінформація та пропаганда.  

Стереотипи, дискримінація і мова ворожнечі: як ідентифікувати слова, що можуть призвести до 
насильства. 

Як аналізувати дані для ухвалення рішень? 

Стійкість до дезінформації у процесі ухвалення рішень.      

Ефективність комунікації, базованої на даних. Що потрібно для створення переконливих повідомлень?  

Для кого створена програма?

Що ми пропонуємо?

Серед тем, які розглядаються на тренінгах:

керівники/-ці (заступники/-ці керівників) 
структурних підрозділів і департаментів;

заступники/-ці обласних, міських, районних, 
сільських та селищних голів;

головні спеціалісти/-ки, спеціалісти/-ки, 
експерти/-ки, радники/-ці,
консультанти/-ки, старости;

обласні державні адміністрації; 

районні державні адміністрації;

територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;  

територіальні громади.

ПОСИЛЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО 
ШКІДЛИВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ВПЛИВІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
ПРОГРАМА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ/-ЦЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ



Корисним було все: щось для 
роботи, а щось для розуміння того, 
що відбувається... які бувають різні 
впливи на свідомість громадян, 
зокрема фейки, дезінформація

Якщо раніше я більше 
покладався на свою інтуїцію, то 
зараз, отримуючи інформацію, 
використовую алгоритм, який 
нам давали на тренінгу

87%  учасників відповіли, що після тренінгу будуть більше перевіряти новини
в різних джерелах.

70%  учасників зазначили, що будуть шукати більше даних або
статистичної інформації для ухвалення рішень.

учасник із Сєвєродонецька 

Долучитися
до програми можна,
заповнивши анкету   

97%  учасників зазначили, що тренінг був дуже або швидше корисним для них.

учасник зі Львова

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) – міжнародна неурядова організація, заснована в 1968 році, яка має на меті 
розбудову справедливого та інклюзивного світу шляхом розширення можливостей для молоді, розвитку лідерів, підтримки освітніх, 
громадських та державних інституцій та надання доступу до якісної освіти і навчання. 

IREX працює в Україні з 1995 року. Із 2015 року в Україні IREX упроваджує проєкти з медіаграмотності, а з лютого 2018 року організація 
реалізує масштабний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» для освітян середньої та вищої школи. У 2021 році проєкт 
охопив нові аудиторії: журналістів та державних службовців. 

Програма «Посилення стійкості до шкідливих інформаційних впливів під час війни»
є логічним продовженням програми 2021 року «Стійкість до впливів: ухвалення рішень на 
основі роботи з інформацією». У ній взяли участь 302 особи з усіх регіонів України.

Навчальна програма 2021 року допомогла підвищити стійкість учасників та учасниць до 
шкідливих інформаційних впливів. Про це свідчать дані опитувань і фокус-груп, проведених 
після тренінгів.

Контактні особи: 

Вікторія Міняйло,
програмна координаторка

vminiailo@irex.org

ousenko@irex.orgОлександра Усенко,
розробниця тренінгів і навчальних програмhttps://forms.office.com/r/a2smNcjknx 

“

Після тренінгу на  41%  більше учасників змогли розпізнати дезінформацію.

Після тренінгу на 23% більше учасників змогли розпізнати мову ворожнечі.


