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Кіровоградської області було реалізовано
проєкт «Перехід до цифрового мислення»
за фінансової підтримки Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні, який
був спрямований на сприяння розвитку
локальної демократії через підвищення
компетентності громадських активістів
з питань інформаційного забезпечення
реалізації громадських ініціатив у громадах
з використанням діджитал-інструментарію,
створення інформаційно-комунікаційних
центрів при закладах культури.
Впродовж проєкту учасники та учасниці
тренінгів дізналися особливості соціальних
мереж (найбільш популярними соціальними
мережами серед громадського сектору є
Фейсбук та Інстаграм, тому саме на цих
соціальних мережах була зосереджена
особлива увага), загальні правила ведення
сторінок, етапи наповнення контентом та
інформацією. Об’єднавшись у групи, на
практиці попрацювали над створенням
тематичних зображень за допомогою
графічних онлайн-редакторів (наприклад,
«Сanva»), зображення для соціальних мереж
як анонс заходу тощо. Форма дистанційної
роботи актуальна на сьогодні, тому було
обговорено
діджитал-можливості
для
ефективної організації онлайн роботи:
розгляд можливостей додатків Google
(документи, таблиці, диск, календар),
платформа для дистанційної комунікації
та обміну даними Trello, програми відео
зв’язку. Окремим блоком була інформація
щодо понять медіа освіта, медіа грамотність,
джинса, фейк. На практиці створювали
новини, та намагались відрізнити, де
правдиві, а де ні.
По результатам діяльності проєкту ІСКМ
було отримано багато позитивних відгуків.
Проведено опитування, де ми з’ясували, що
тренінг «Реалізація громадських ініціатив в
епоху діджиталізації» був ефективний, 73%
учасників та учасниць наразі використовують
отримані знання та навички, 80% зауважили,
що інформація, яка була представлена на
тренінгу, була подана в достатньо зрозумілій
мові і що вони хотіли б продовжити навчання
з цієї тематики.

Пандемія, карантин особливим чином
виявив у багатьох з нас наслідки відсутності
цифровізації. Особливо це стосується
невеличких міст, де в навчальних закладах,

Оксана Набока

закладах культури іноді поганий інтернетзв’язок, а також, а більшості випадків,
працівники не вміють використовувати
онлайн-інструменти.
Працювати вдома, навчати дітей,
проводити конференції, тренінги, семінари
або просто вільний час: якщо зустрічі віч-навіч можливі лише в дуже обмеженій мірі через
коронакризу, попит на онлайн-послуги та
інструменти дуже збільшується (наприклад,
відеоконференції, телефонні конференції,
чати, онлайн-обробка документів тощо).
Але як можна спілкуватися в Інтернеті,
якщо не володієш початковими знаннями,
а багато спікерів, хто надає ці знання,
використовують дуже багато нових слів і так
просто не зрозуміти?!
В 2020 році Інститутом соціокультурного
менеджменту
(ІСКМ)
на
території
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З вересня 2021 року ІСКМ було розпочато
продовження проєкту, під назвою «Перехід
до цифрового мислення 2.0», за фінансової
підтримки Фонду сприяння демократії
Посольства США в Україні. Географія
проєкту розширилась на 4 області, Одеська,
Полтавська, Черкаська та Дніпропетровська.
Громадські активісти та активістки цих
громад отримають знання та досвід від
тренерів та тренерок ІСКМ до 28 лютого
2022 року. Слідкуйте за новинами проєкту
на веб-сайті ІСКМ www.iscm.org.ua, а також
на сторінці ІСКМ у мережі Facebook.

центр відкрито в місті Полтава. Центр Дія.
Бізнес у Полтаві розташований у будівлі
спільно з Дія Центром за адресою: Полтава,
вул. Соборності, 45а. Технічне відкриття
центру — 30 серпня 2021 року. Сьомий центр
відкрито в Ужгороді 15 вересня 2021 року за
адресою: Ужгород, вул. Університетська, 14.
Вони стають так званими платформами,
де проводяться спільні зустрічі та
реалізуються
проєкти,
відбувається
взаємодія всіх секторів. Онлайн та офлайн
профільні тематичні консультації надаються
безкоштовно партнерськими організаціями
Мінцифри та консультантами центрів
підтримки підприємництва у містах.
Консультанти — компетентні експерти, які
представляють приватний, громадський
та державний сектор з досвідом ведення
бізнесу понад 3 роки або з досвідом
роботи з бізнесом. Консультанти надають
консультації у межах заявлених напрямів та
своєї компетенції на волонтерських засадах.
Хелпери центрів підтримки підприємців у
містах забезпечують проведення первинних
консультацій для підприємців онлайн на
веб-сайті та офлайн в консалтинг-зонах,
рекомендують клієнтам отримати інші види
профільних тематичних консультацій.
Щодо громадських організацій, то для
них наразі розробляють проект Взаємодія.
Наприклад, конкурс від Міністерства
молоді вже відбувається на цій платформі.
Не потрібно подавати паперові варіанти

Оксана Набока,
координаторка проєкту

Сучасні інструменти
розвитку
Дія.Бізнес — національний проєкт із
розвитку підприємництва. Він має 2 складові:
онлайн — 1 stop shop для підприємця
business.diia.gov.ua та офлайн — мережу
центрів підтримки підприємців разом із
консалтинг-зонами, які будуть побудовані
в усіх регіонах України. Це спрямовано
не так на цифровізацію, як на підтримку
бізнесу. Цифровізація є інструментом, щоб
спрощувати реєстрацію, звітність, ведення
бізнесу та усувати корупційні складові.
Перший центр підтримки підприємців
було відкрито у місті Харків 01.07.2020
за адресою: Харків, вул. Сумська, 65.
Другий центр підтримки підприємців
відкрито у місті Миколаїв 09.11.2020
за адресою: Миколаїв, вул. Шевченка,
59/3.Третій центр для студентів у КНУ
імені Тараса Шевченка відкрито за
адресою: Київ, вул. Васильківська, 90А.
Четвертий — у пілотному форматі —
консультаційний стенд. З 1 березня
2021 року працює консультаційний
стенд Дія.Бізнес у Черкасах за адресою:
Черкаси, бульвар Тараса Шевченка, 145
(ТРЦ Plazma, 2 поверх). П’ятий центр
відкрився 11 червня 2021 року — центр
підтримки підприємців в місті Одеса за
адресою: Одеса, вул. Грецька, 1а. Шостий

Володимир Орос
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документів, а можна в сучасній формі подати
заявку. Поки що представлені конкурси від
урядових програм, але в майбутньому це
все розвиватиметься. Плануються навчальні
курси для громадських організацій (ГО)
та швидша подача пакету документів на
конкурси.
Серед труднощів виділяються ті, що
багато хто не готовий або не має можливості,
достатніх знань придбати смартфон, перейти
з кнопкового телефону на більш сучасний.
Якщо молодь до цього звикає простіше та
швидше, то старшому поколінню це зробити
складніше. Деякі громади, наприклад, зовсім
не користуються електронною поштою.
Необхідно вирівнювати цей рівень. Щоб
досвідчені ГО навчали тих, кому необхідні
знання та навички, оскільки багато регіонів
до цього не готові.
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протидії коронавірусу» було представлено
електронні
інформаційні
ресурси
книгозбірні. Адже саме бібліотекам належить
значна роль у формуванні електронних
масивів знань та організації доступу до них.
Враховуючи
інформаційні
потреби
сучасних користувачів бібліотеки, Одеська
національна
наукова
бібліотека
має

Володимир Орос,
керівник Добропільського центру молоді
ДОБРО (Донецька область),
консультант в Дія.Бізнес І Одеса
Книжкова полицяя бібліотеки

Одеська
національна наукова
бібліотека: від
офлайну до онлайну
Навіть у епоху цифрових технологій
бібліотеки не втратили своєї привабливості
для користувачів. Вони як ніколи затребувані
як приємні, надихаючі та комунікативні
місця для навчання та досліджень. І це
вкрай важливо, щоб бібліотека залишалася
актуальною інституцією, навіть в період
карантинних обмежень. Як це і сталося
з Одеською національною науковою
бібліотекою.
Пандемія – це був стимулюючий момент
для бібліотечної спільноти. Не всі були готові
до переформатування. Є ті що потребували
технічної допомоги, і знань. Але, не зважаючи
на всі перешкоди бібліотека продовжила
активно свою роботу з читачами. В рамках
онлайн-проєкту «Європейський тиждень
цифрової грамотності: український вимір

офіційний веб-сайт. Це не просто спосіб
розповісти про її діяльність, але й потужний
інформаційний інструмент, створений для
привернення уваги всіх учасників процесу до
книг і читання. Також, це і корисний онлайнінструмент роботи в умовах карантину, коли
немає живого спілкування з користувачами.
Електронний каталог є одним із
найважливіших
бібліотечних
ресурсів,
особливо коли він знаходиться у всесвітній
мережі, що дозволяє забезпечити онлайндоступ 24/7 до інформації про наявність
документів у фондах книгозбірні. На даний
час електронний каталог містить основні дані
про документи, що надійшли до бібліотеки
з 2001 року. За результатами пошуку в
електронному каталозі можна оформити
читацьку вимогу на необхідні видання,
одержати бібліографічний список видань,
переглянути записи з нових надходжень.
Бази даних електронного каталогу постійно
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оновлюються.
Електронна бібліотека надає можливість
безоплатного отримання в користування
документів із фондів бібліотеки, зокрема
електронних ресурсів відкритого доступу.
Бажаєте прямо зараз відправитися у
віртуальний 3D-тур по першій публічній
бібліотеці України?
Одеська національна наукова бібліотека
запрошує! Тепер Ви маєте чудову можливість
завітати у будь-який час та відвідати усі
куточки бібліотеки, не виходячи з дому.
Ознайомитися з колекцією мультимедійних
ресурсів відкритого доступу (відеоматеріали
та презентації на офіційних каналах в YouTube
та SlideShare. На вищезазначених ресурсах ви
маєте змогу відвідати електронні виставки,
переглянути сюжети про заходи і проекти
та дізнатися про інші цікаві події з життя
бібліотечної родини. Завдяки соціальним
мережам Facebook та Twitter бібліотека
спілкується з колегами та користувачами,
публікує останні новини, ділиться цікавими
фото- та відеоматеріали, поширює корисну
інформацію. Приєднуєтесь до бібліотечної
родини Одеської національної наукової
бібліотеки!
Колектив бібліотеки

зараз це 8 клубів інших, 10 бібліотек та одна
мистецька школа. В 2020 році територіально
деякі заклади перейшли до іншої території,
тобто ще зміни продовжуються.
По-перше, дуже корисно, чому ви, в
ІСКМ, нас навчили. Тому що зараз це дуже
актуальна інформація. Пандемія вплинула
на наше життя. Особливо для нас – для
проведення культурних заходів. Трошки
літом у нас була змога робити концерти,
виступи. А в основному, звісно, ми перейшли
на онлайн роботу. Наразі к нас у Facebook
є група «Центр культури і дозвілля», де
висвітлюється інформація про діяльність
наших будинків культури. Великий плюс її в
тому, що ми стаємо ближче до людей, вони
дивляться, що ми дійсно робимо. Є відгуки,
ми бачимо як громадяни реагують на ті чи
інші заходи або нововведення.
Задля того, щоб ближче познайомитися
з громадськістю ми реалізуємо різноманітні
ініціативи/проєкти. Влітку це був проєкт
«Посиденьки по сусідству» - ми їздили
по селам з нашим творчим колективом і
знайомилися з людьми таким чином. Вже
маємо результати.
Наприклад, одне село, де не було нічого,
то зараз в них вже свій творчий колектив,

Дарія Ратушняк:
«Індивідуально
підходимо до кожного
жителя нашої
громади»
Дарія
Ратушняк
–
громадська
активістка, керівниця центру культури та
дозвілля Приютівської ОТГ (Кіровоградська
область), випускниця навчальних програм
ІСКМ, тренерка про діяльність центру, про
пандемію і роботу онлайн.
Директором культурного центру я стала
в 2019 році. Децентралізація вплинула на
цей процес. Районні будинки культури
реорганізувалися в інші установи. В кожній
громаді по-різному. В нашій, Приютівській
об’єднаній територіальні громаді (ОТГ), це
центр культури і дозвілля. Наразі ми ще досі
в реформі. Спочатку це було 8 клубів одних,

Дарія Ратушняк
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співають, збираються. Як зазначає їх старості,
то стало набагато краще, адже є культура.
Інтернет, звісно, дуже допомагає в нашій
роботі. Я, як учасниця навчальних програм
ІСКМ, саме тренінгу з діджиталізації. Мені
дуже корисні ті знання, які я отримала, і
все це використовую і ділюся досвідом із
своїми колегами. В смартфоні це зараз дуже
зручно зробити і швидко розповсюджувати
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звісно, легше, адже я пройшла навчання в
ІСКМ і хочу сказати, що воно цінним було для
мене і було б добре, щоб більше культурних
працівників володіли такими знаннями.
Тому, нехай ваша робота продовжується і
буде більше тренінгів та навчання.
Я говорю всім завідувачам, що ми
маємо трансформувати культуру під
центри місцевої активності, я цю політику
підтримую і наскільки можна –
впроваджую. Також, я взяла такий
курс на те, щоб індивідуально
підходити до кожної людини, щоб
їм показувати приклад успішних
людей на селі, хто займається або
виноградарством, або майстрині,
чи туризм. Це такий відкритий
майданчик для наших людей. Ми
знайомимося один з одним, вся
громада. І це дещо підштовхує
інших до того, щоб задуматися,
що і вони можуть щось зробити,
запропонувати. Ми періодично
випускаємо репортажі про наших
таких жителів. Потрібно, щоб кожна людина
знайшла свою індивідуальну особливість.
І от такими маленькими кроками ми йдемо
далі…

Творчий колектив Центру культури та
дозвілля
в соціальних мережах. Наша група налічує
2500 підписників. Ми ведемо статистику,
охоплення – приблизно пів мільйона людей.
Бачимо зацікавленість громадськості до
нашої роботи. Адже культура багато чого
робить, але не у всіх є можливість правильно
донести, доступно пояснити, розповісти.
Ще
проводимо
онлайн-конкурси.
Люди активізуються, даємо невеличкі
призи. Здебільшого творчі, спрямовані
на патріотичне виховання, поетичні.
Користувачі соціальних мереж, жителі
громади могли самі оцінювати конкурсантів
своїми «лайками». Офлайн заходи також
намагаємося проводити. У нас невеличка
команда, всі намагаємося висвітлювати
нашу діяльність. Розуміємо, що дещо
підштовхуємо людей саме до інтернет-життя,
але в тих умовах, що склалися, коли нас
ізолюють, то це єдиний шанс та інструмент
співпрацювати, почути зворотній зв’язок
тощо. Але ще важливо, щоб мати навички
роботи з онлайн-інструментами. Мені,

Спілкувалася Оксана Набока,
координаторка проєкту

Унікальні
можливості, які
відкривають
інформаційні
технології
Наше видання поспілкувалися з Любою Кан
– тренерка, громадська діячка, випускниця
навчальних програм ІСКМ, голова правління
Олександрійського гендерного інформаційного
центру (Кіровоградська область) про
виклики та можливості в період пандемії, як
працюють, проводять заходи тощо.
Наша
громадська
організація
«Олександрійський
гендерний
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інформаційний центр» пережила важкі
часи, приблизно рік у нас не складалися
проєкти, потім почався карантин і проєктна
діяльність взагалі затихла. І ми почали
проходити різноманітні навчання, одна
тема, інша і поступово розпочали писати
проєкти. На сьогодні у нас 5 проєктів. І це
один із основних аргументів, що ми всетаки опанували діджитал-інструменти,
навчилися.
Не побоялися створювати, писати тощо.
Ми дякуємо і команді ІСКМ, оскільки
також навчили, ваш тренінг з діджиталізації
був першим, де отримали знання та
досвід. У всіх наших проєктах сьогодні
використовується якийсь ресурс для
спілкування з клієнтами. Це Telegram або
Viber чати. Це як підкріплення діяльності,
тому що ми обговорюємо необхідні моменти.
Цільова аудиторія наша – це сільські жінки.
І заради них ми намагаємося створювати
нові можливості, для їхньої фінансової,
економічної діяльності, щоб їх почули.
Сьогодні, в епоху інформаційного
буму, викликів коронавірусу, неможливо
проводити всі заходи офлайн. Тому, ми
були змушені перейти в онлайн. Але
щоб працювати ефективно, необхідно
володіти навичками, аби мати можливість
спілкуватися з цільовою аудиторією в режимі
онлайн. У нас був досвід в одному проєкті
подкастів. Так би мовити, розмова з нашими
учасниками була переведена в режим звуку.
Ми розмістили цей подкаст на цифрових
ресурсах. Це був цікавий досвід.
По-перше,
сам
запис
приносить
задоволення.
Також,
розширюється
діяльність організації, тому що цей
продукт, створений нами, слухають, без
перебільшення, в усіх куточках світу. Адже
це дуже доступний ресурс. Це дуже круто,
що діджитал-технології дозволяють нам бути
відомими. Коли ми переглядаємо статистику,
то дуже тішимося з цифр та місць, де нас
слухають. Цей факт і надихає надалі робити
щось нове. Можна нікуди не виїжджаючи
тримати зв’язок із своєю цільовою
аудиторією, реалізовувати різноманітні
проєкти в різних куточках України.

Люба Кан

Маленькі громади
на шляху до успіху
Розумне місто – це проблема не лише
великих міст. Дедалі більше малих і середніх
містечок (громад) знаходять певні позиції
щодо успішного представлення у світі
діджиталізації, цифрових технологій. І тут
важливий правильний підхід.
Енергоефективність, екологічність та
інклюзивність: переваги інтелектуального
міського розвитку є очевидними. У часи,
коли міста стають дедалі більше, рух
стає щільнішим, а забруднення повітря
збільшується, у довгостроковій перспективі
громадам не вдасться уникнути актуальної
теми «Розумне місто». Від інтелектуальної
енергосистеми до розширення використання
відновлюваних
джерел
енергії
та
інноваційного управління – цифровізація
пропонує безліч варіантів того, як вони
можуть
залишатися
привабливими,
зберігаючи житлові та робочі місця у
довгостроковій перспективі.
З початку пандемії COVID-19 громади
відразу ж зіткнулися з необхідністю
впроваджувати
послуги,
які
раніше
пропонувалися в простій формі, доступними
в цифровому вигляді з негайним набуттям
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чинності. І деяким вдалося здійснити
такий перехід, хоча і з труднощами. Однак
для великої кількості громад ця зміна, як
і раніше, є відчутною проблемою. Місцеві
жителі відчувають брак знань, і не завжди є
можливість їх повноцінно отримати.
Взагалі, з поняттям «розумний» у нас
асоціюється здебільшого великі міста.

Що є таке медіа грамотність, чому вона
важлива в період карантину, пандемії. І саме
пандемії не тільки тієї, від якої сьогодні
страждає все людство. А ще від однієї, на
перший погляд не такої небезпечної, як
здавалося б, на фоні коронавірусу – пандемії
фейків, пост правди і всього, що пов’язано
з цими викликами, які надходять щоденно.
А також інформації, яку ми отримуємо і
споживаємо із соціальних мереж та інших
ресурсів (електронних, друкованих тощо).
Сьогоднішні виклики – і пандемія, і
діджиталізація, пов’язані між собою тим,
що переважна більшість нашої активності
переходить в формат онлайн, який
передбачає більш активну взаємодію з
електронними ресурсами. Значна частина
українців протягом останніх декількох років
розпочали все частіше використовувати
соціальні мережі. І соціологи фіксують
той факт, що значна кількість населення
довіряють саме соціальним мережам. В той
же час, соціальні дослідження говорять нам
про те, що саме соціальні мережі стають
тією платформою, з якої відбувається
розповсюдження фейкової інформації.
Для того, щоб зрозуміти, що є фейк,
наскільки він є загрозливим, ми, як
правило,
використовуємо
конкретні
ілюстрації проявів фейків. Їх можна
«зустріти» в політичному інформаційному
житті, побутовому, на зламі ситуацій. От,
наприклад, пандемія, яка породила багато
фейкової інформації, яка пов’язана з нашими
очікуваннями того, яким чином можна
подолати цю недугу. І переважна більшість
цієї інформації з’явилася в соціальних
мережах. Лікарі просто обурені цим, адже ці
«рекомендації» з перевіреною і доказуваною
медициною абсолютно нічого не мають.
Проте вони дуже активно поширюються.
Чому? Тому що людини властиво довіряти
хорошому/доброму, йти за емоційним
покликом. А емоція – це одна із складових
фейку. Наприклад, суху статистику від
Міністерства охорони здоров’я ми скоріше за

Розумне місто – це в жодному разі не тема,
яка стосується лише їх у країні – навпаки.
Паралельно з позитивним розвитком міст
дедалі більше малих і середніх містечок
також роблять собі ім’я, коли доходить до
оцифровки. Звісно, це не випадково. Щоб
узагалі отримати відповідне фінансування,
громади мають самі закласти основу для
подальшого цифрового розвитку. Для цього
важливо спочатку розібратися з темою та
привернути до неї увагу зацікавлених сторін:
від органів місцевого самоврядування до
бізнесу та громадян.
Наступним кроком є конкретна розробка
комплексної стратегії, що охоплює всі сфери
життя. Такий порядок денний служить
громадам у довгостроковій перспективі,
щоб підтримувати огляд різних цифрових
проєктів та значним чином пов’язувати їх
один з одним. За допомогою добре розвиненої
цифрової інфраструктури громади зможуть
просувати важливі проєкти та ініціативи
у майбутньому. І саме тут їм потрібно дати
поштовх і зробити «Розумну громаду»
реальним завданням майбутнього.
Джерело: https://www.treffpunktkommune.de
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Як бути більш
видимими та
ефективними

все залишимо поза увагою, тому що це сумні
цифри, які не дають нам надію. Фейк буде
«закликати» до наших почуттів, страхів в
тому числі, «тримати» в інтризі. Яким чином
це відбувається? За рахунок того, що досить
часто чиясь думка чи оцінка надається нам
як факт. «Кричущий» заголовок або назва –
це також ознак неправди.
Сьогодні статистика свідчить про те, що
більшість користувачів соціальних мереж і
не тільки в Україні, споживають інформацію
тільки у заголовках, не читаючи. Перевіряйте,
дивіться уважніше, не ведітеся на швидку
мультиплікативну історію з переглядом у
фоновому режимі.
Фейк — це подання фактів у спотвореному
вигляді або подання свідомо неправдивої
інформації. це спосіб маніпуляції свідомістю
шляхом надання неповної інформації,
спотворення контексту, частини інформації
з метою підштовхнути аудиторію до дій чи
думок, які потрібні маніпулятору.
Джинса
- замовні матеріали, що
виходять під виглядом звичайних новин або
інформації . Її часто не маркують як рекламу.
Це – порушення професійного стандарту
журналістики і маніпуляція.
Маніпуляція
- від латинського слова
«пригорща». Образно, це спосіб дій, який
дозволяє когось тримати у власних руках.

Якщо ви будете знати базові принципи
роботи медіа, як локальних, так і
національних, то вам легше буде доносити
та розповідати про вашу діяльність, а вона
є важливою і про неї необхідно говорити.
Чому інколи відмовляють медійники
громадським активістам та активісткам? Є
багато причин, насправді. І одна з них – це
невідповідність вашої ідеї/проєкту/бажання
висвітлити діяльність, оскільки це вже наче
диктує форму, обов’язковість. І начебто
представники медіа вам вже щось винні. Це
не так. Необхідно враховувати направленість
тих медіа, до яких ви звертаєтеся.
Ви маєте мати базу тих медіа, яка
максимально дотична до вашої сфери
діяльності. Отже, про вас можуть писати
місцеве телебачення/радіо, місцеві видання
-друковані та електронні, національні
телебачення та радіо(за певних умов), а також
ви можете говорити про свою діяльність
самостійно на своїх ресурсах. І це, мабуть,
такий тренд, коли громадські активісти та
активістки, представники та представниці
соціокультурної сфери та інші розпочинають
вести власні медіа-ресурси, на яких ви в
тому вигляді, в якому бачите персонально
висвітлюєте свою діяльність. І тут ви маєте
однозначну гарантію, що ви це робите так, як
хочеться вам, минуючи певні фільтри,
формати, в яких, в певному сенсі,
затиснуті окремі медіа.
Всі ці медіа, про яких йде мова,
уявляють і знають свою цільову
аудиторію. Це той сегмент – за статтю,
віковий, за сферою діяльності, за
місцем розташування, стилем життя,
вподобаннями, цінностями тощо, які
є споживачами їхніх ресурсів. Відтак,
розуміючи цю цільову аудиторію, ці
медіа намагаються пропонувати, а
відтак формувати новинну сітку свого
видання/каналу та жанровий розподіл.
Як зазвичай взаємодіють активісти
з медіа? Направляють релізи, анонси,

Олена Кваша,
тренерка ІСКМ

Олена Кваша

9

ТОЧКА

ЗОРУ

запрошують на заходи. Мають свої рубрики
у виданнях. А також мають власні видання –
сторінки в соціальних мережах, блоги/влоги.
І дуже важливо, чого не робить більшість, все
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м’які новини. Що потрібно враховувати при
підготовці інформаційних приводів? Поперше, необхідно розумітися на календарі
подій. Дуже часто громадські активісти
намагаються організувати подію
в той час, коли, наприклад,
відбуваються події соціальноекономічного рівня (події, які
організовує влада).
Такі події будуть переважати.
Необхідно налагодити контакти
особисті
з
медійниками.
Долучайтеся до професійних
груп журналістів, щоб там
розміщувати свою інформацію.
Адже журналісти не завжди
полюбляють шукати інформацію.
Найбільш зручна форма для
них – групи в соціальних
мережах. Чим яскравіша подія,
чим вона нестандартна, тим
більше шансів, що вона з’явиться в новинах.
Прямуйте до більшого, до більш ефективного
представництва себе в медіа. Чим більше
вас знають, тим більше шансів, що на вас
будуть звертати увагу і ті, хто розподіляє
кошти. Класні, добрі історії потрібні, разом
ми зможемо змінити інформаційну картинку
крани.

це – системно! А не один-два рази. Дуже часто
у активістів виникає бажання потрапити
саме в новини. Чому? Тому що це ключовий
час, і якщо в новинах про те чи інше сказали,
то це дійсно важлива подія. Звідси і бажання
потрапити саме в новини. Раніше поняття
«новини» було тотожне поняттю «газета».
Сьогодні розуміються новини загалом,
новини, які цікаві для громадськості.
Отже,
вертаючись
до
стандартів
журналістики, оперуючи якими ви зможете
зорієнтуватися і зрозуміти, що, наприклад,
якщо ви говорите про свою подію і хочете,
щоб про неї розповіли, ви маєте максимально
оперативно запрошувати медійників на цю
подію (не за годину до старту, а за два дні десь).
Це стандарт оперативності. Далі точність
– матеріали мають бути підтверджені.
Достовірність – джерела мають бути
зазначені. Неупередженість, баланс думок,
повнота викладу – мають бути знайдені
відповіді на класичні питання хто, що,
коли. Також простота матеріалу, логічність,
відокремлення фактів, неприпустимість
суджень. Якщо говорити про роботу
громадських
активістів….
Переважні
більшість займається тією діяльністю, яка
потрапляє або може потрапити до категорії

Прес-служба ІСКМ

Як перевірити
на унікальність
текст та оформити
бібліографію

Оксана Абрамова , кандидат педагогічних
наук,
доцент
Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка (м. Кропивницький),
освітня експертка про те, як перевірити
текст на унікальність за допомогою
безкоштовних сервісів.
1. Плагіат. Перевірка текстів на
унікальність
2. Оформлення списку використаних
джерел
Плагіат — привласнення авторства на
чужий твір або на чуже відкриття, винахід
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чи раціоналізаторську пропозицію, а також
використання у своїх працях чужого твору
без посилання на автора[1]. Рерайт —
переписування тексту своїми словами.
Перевірку текстів на унікальність можна
здійснити за допомогою спеціальних
програм або онлайн сервісів. Наприклад:
AntiPlagiarism.Net
–
завантаження
безкоштовне https://www.etxt.ru/antiplagiat/
та Text.ru - сайт: https://text.ru.
Оформлення списку джерел
Згідно Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання.
APA – міжнародний стиль оформлення
наукових публікацій.
Спосіб оформлення літератури через
профіль Google Академія:
1. Натиснути вкладку вгорі зліва «Моя
бібліотека».
2. В пошуковій строчці увести назву, що
шукаємо (тему/ ключові слова/ ПІП автора/
назву публікації тощо).
3. Біля знайденого джерела натиснути
«цитировать» - з’явиться віконце з
інформацією.
Необхідно
створювати
власний
унікальний продукт! Плагіат у тексті
заборонено!
1.
Дослівне
копіювання
«чужих»
текстів дозволяється тоді, коли потрібно
процитувати пряму мову, вислів, авторське
визначення. Дослівна цитата береться у
лапки і вказується літературне джерело.
Наприклад:
«…узяти відповідальність за власні
проблеми означає зробити перший крок до
їх вирішення» [1, с.54].
2. «Чужий» текст, який необхідно
використати у власному матеріалі потрібно
перефразувати виклавши своїми словами й
залишивши ідею та суть.
Наприклад:
Автор книги «Тонке мистецтво пофігізму»
Марк Мєнсон висловлює думку, що коли
людина буде нести відповідальність за власні
проблеми, то вона зробить перші кроки до
вирішення цих проблем [1, с.54].
3. Посилання на запозичені таблиці,

схеми, графіки, фото обов’язкові!
4. Фотоматеріали можна брати на
безкоштовних Фотостоках, які дозволяють
вільно використовувати матеріали.
Наприклад, https://unsplash.com/
Спосіб оформлення цитувань у межах
тексту:
1. Відкрити документ у текстовому
редакторі Word.
2. Поставити курсор на місці у тексті, де
здійснюється цитування. У верхній панелі
обрати вкладку «ссылки» та натиснути
«вставить сноску». Оформити цитування
внизу сторінки (скорочений варіант
цитування – Прізвище автора, назва
публікації, сторінка цитування джерела) .
3. Оформити перелік використаних
джерел у кінці всього тексту/книги тощо
(повний варіант цитування за міжнародним
стилем АРА).
Оксана Абрамова,
експертка ІСКМ

Оксана Абрамова
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радимо вам ознайомитися: Життя в режимі
online; Валентина Чугуєвець: «21 століття –
це зовсім інший світ»; Дистанційна освіта для
громадських активістів в період карантину;
Легко працювати там, де тебе завжди
підтримують; Адаптація громадянського
суспільства до викликів COVID-19; Сільські
жінки, діджитал і пандемія; Сучасні виклики
освіти в умовах пандемії; Анна Орловська
про точки опори під час кризи: лідерство,
бренд і діджиталізація; «НДО-Інформ» —
видання з 20-річною історією; Видання ІСКМ
– методична скарбничка для громадського
активіста.
Підготовка видання здійснена в рамках
проекту за підтримки Фонду сприяння
демократії Посольства США в Україні.
Погляди авторів не обов’язково збігаються з
офіційною позицією уряду США. / Supported
by the Democracy Commission Small Grants
Program of the U.S. Embassy to Ukraine. The
views of the authors do not necessarily reflect
the official position of the U.S. Government.
Розвиток громадських ініціатив в епоху
діджиталізації. Програма тренінгу. – за
заг. ред. Абрамова Л.К. – Кропивницький:
Інститут соціокультурного менеджменту
(ІСКМ), 2020. – 74 с.
У виданні представлено програму тренінгу
«Розвиток громадських ініціатив в епоху
діджиталізації», що розроблено Інститутом
соціокультурного менеджменту (ІСКМ).
Тренінг спрямований на формування
компетентності у використанні проєктного
підходу у розвитку громади, реалізацію
цифрових проєктів на локальному рівні,
втілення ідеї створення інформаційнокомунікаційного центру (ІКЦ) на базі
місцевого закладу культури чи громадської
організації.
Цільовою аудиторією цього тренінгу є
громадські активісти(ки), працівники(ці)
закладів культури. Кваліфікаційні вимоги
до тренерів(ок), які будуть проводити захід
– вища освіта, проходження тренінгу для
тренерів(рок) (ТОТ) та досвід з реалізації
громадських ініціатив на локальному рівні.

Сьогодні дуже багато інформації, видань,
відео-уроків тощо з тематики онлайнінструментів, їх використання. Пропонуємо
видання ІСКМ, які можуть стати в нагоді
при вивченні або удосконаленні знань.
Завантажити видання в електронному
форматі можна на веб-сайті ІСКМ www.iscm.
org.ua
Go digital – методика реалізації
громадських онлайн-заходів. – за заг. ред.
Л.К.Абрамова – Кропивницький: Інститут
соціокультурного менеджменту (ІСКМ),
2021. –44 с.
У виданні представлено методичні
рекомендації з реалізації громадськими
активістами онлайн-заходів для розвитку
громад на локальному рівні в період
пандемії. Зокрема, піднімаються теми –
підготовки і проведення онлайн-заходів,
створення візуального контенту, онлайн
взаємодія з цільовою аудиторією, онлайн
безпека персональних даних та цифрові
стратегії розвитку громад в часи стрімкої
діджиталізації. Зміст видання базується
на концепції Інституту соціокультурного
менеджменту (ІСКМ), є узагальненням
10 інформаційних матеріалів про поточні
цифрові можливості онлайн-роботи під час
пандемії (матеріали опубліковані на www.
iscm.org.ua). Видання розроблено в рамках
проєкту «Інструменти розвитку місцевої
активності в умовах кризи», що реалізується
ІСКМ за підтримки Black Sea Trust for
Regional Cooperation.
Бюлетень “НДО-Інформ” №1 (58), 2020
Dипуск інформаційного бюлетеню “НДОІнформ” №1(58) розкриває важливі теми
діяльності громадського сектору в умовах
COVID-19 саме через призму діджиталізації.
Саме цього року відбулося переосмислення
важливості цифрового мислення та вміння
користуватися
діджитал-інструментами.
Кожна стаття – унікальний досвід, з яким ми

Команда ІСКМ
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