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Перелік питань Інформування  Пропаганда 

На кого спрямовано? 
(об’єкт) 

Аудиторія 

(Жителі одного села/міста/країни; 

певна група: пенсіонери, виборці, 

студенти тощо) 

Аудиторія 

(Жителі одного села/міста/країни; 

певна група: пенсіонери, виборці, студенти 

тощо) 

Для чого? (мета) Передати 
Нав’язати  (Наприклад, нав’язати бажання 

придбати) 

Спрямовано на 
інформування чи 
почуття? 

Загальну обізнаність людини  Людські емоції та почуття (бажання придбати) 

Які 
емоції/враження/ефект 
викликає? 

Обізнаність, інтерес, вивчення 

Гордість, відчуття приналежності до чогось, 

бажання діяти (придбати),  

ненависть, страх, жах 

Які методи роботи? Описання, передача, відображення, 

порівняння 

Оцінювальна лексика, «словесна позолота», 

перебільшення, переключення уваги, свідчення 

«авторитетних» людей, підтасовка фактів, 

маніпуляція стереотипами, постійне повторення 

 

Яке ставлення до 
предмету, про який 
говорить? 

Нейтральне.  

Баланс позитиву і негативу 
Позитивне,           негативне 

Який тип інформації? Точна, повна, відкрита 
Неточна,          часткова (характеризує лише з  

одного боку — переваг),                 прихована 

Результат для аудиторії Обізнаний 
Залучений до дії (придбати),  

зміна поглядів, викривлено світогляд 



Ознаки «джинси»: 
- згадується лише одна торговельна марка (політична партія, прізвище кандидата) 

або інша (виставляється як свідомо програшна);  

- окреслюється проблема, а її розв’язання пов’язане з певним брендом;  

- матеріал являє собою «тест-драйв» (певну пробу) з однозначно позитивними чи 

негативними результатами;  

- матеріал повністю присвячено економічним чи політичним досягненням бренду;  

- матеріал присвячений конфліктові, відображена позиція тільки однієї сторони;  

- матеріал не має явного інформаційного приводу;  

- фігурують сумнівні експерти;  

- представник підприємства (бренду) виступає як експерт, часто не у своїй темі;  

- говориться про нагороди, перемоги в бізнес-рейтингах або конкурсах;  

- говориться про успіхи бренду/компанії у сфері благодійності;  

- найчастіше розміщується в рубриках: «Думка», «Новини компанії», «Позиція» 

тощо;  

- ідентичне повторення матеріалу в кількох джерелах;  

- матеріал виходить за підписом журналіста-новачка або під псевдонімом.  

  

 



Стандарти журналістики: 
1. Баланс думок і точок зору. Відмова від 

коментаря теж є коментарем. 

2. Оперативність. 

3. Достовірність (посилання на джерела). 

4. Відокремлення фактів від коментарів. 

5. Точність подачі інформації. 

6. Повнота і простота представлення фактів та 

інформації по проблемі. 



Правила оприлюднення даних соціологічних 

досліджень 

Перевірити: 

•  хто є власником цієї соціологічної служби 

•  чи є служба членом професійних асоціацій, 

зокрема САУ та ЕСОМАР 

•  чи дотримується вона у своїй роботі наукових 

методик 

•  чи проводить служба бізнесові дослідження, чи 

лише електоральні 

•  чи не була вона причетною до маніпуляцій та 

фальсифікацій даних. 



Правила оприлюднення даних соціологічних 

досліджень 

Вказати у статті: 

•  точну назву соціологічної служби, яка проводила 

дослідження 

•  замовника дослідження (якщо такий є) 

•  термін, «географію» і спосіб проведення 

дослідження 

•  кількість опитаних і вказівки кого ці опитані 

представляють 

•  точне формулювання запитання 

•  усі вагомі позиції відповідей 

•  розмір статистичної похибки 



http://texty.org.ua/d/socio/  

 

http://texty.org.ua/d/socio/


Теми для 

статей 



 

 

 



Де шукати теми для матеріалів: 
• Гугл сповіщення: https://www.google.com.ua/alerts  

• Гугл тренди: https://www.google.com.ua/trends/  

• Законопроекти 

• Календар: http://decentralization.gov.ua/news/calendar  

• Завжди актуально: гроші, дороги, медицина, освіта 

• Порівнюйте свою громаду з іншими 

• Досвід найближчих сусідів (правило наближення 
інтересів): Польща, Чехія, Грузія, країни Балтії. 

• Відстежуйте #зраду і #перемогу у соцмережах і 
статтях, з’ясовуйте у експертів, де правда. Якщо 
якийсь елемент децентралізації несе негатив, 
питайте експертів, як його мінімізувати 
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Друкована преса 

та інтернет-сайти 
 

 



Поради для написання кращого тексту: 

• Одна стаття – один фокус. 

• Опис статті має вміщуватися в одне речення. 

• Чіткий лід. 2-3 речення. 

• Менше цитат. Одна цитата – 2-3 речення. Не анонсуйте 
цитату. 

• Називайте рід занять людини. Назва посади часто не дає 
розуміння про нього. 

• Уникайте розмитих і загальних слів: «інституція», 
«філософія». Такі слова не створюють картинку в голові. 

• Ілюструйте текст мікроприкладами. 

• Пишіть простими реченнями, щоб можна було читати 
вголос. 

• Описуйте цифри прикладами: 500 осіб – одне село або 
типова багатоповерхівка у столиці. 

• Нудне, але важливе, пишіть коротко і комбінуйте з 
цікавим. 
 

 



Поради для текстів про децентралізацію: 
• Перевіряйте кожен термін (щоб не сплутати 

«децентралізацію» з «народним самоврядуванням» 
тощо), кожну цифру 

• Наводьте цифри, порівнюйте («до»-«після», «у нас»-«у 
них»)  

• Дивіться на реформу очима простого громадянина, а не 
чиновника. Яку вигоду зміна принесе конкретній людині? 

• Давайте конкретні поради і приклади: лише 10% 
випускників сільських шкіл можуть конкурувати з 
випускниками у містах на ЗНО з англійської 

• Переводьте відсотки у конкретні числа (гроші, чиновників). 
Наприклад, 80% екологічного податку – це 3,2 млрд грн 

• Переводьте гроші у речі: 3,2 млрд грн – 16 000 лічильників 
тепла для багатоквартирних будинків 

 

 



Поради для текстів про децентралізацію: 

• Розповідайте про (запланований) результат дій:  

16 000 лічильників – економія енергії/грошей до 30% 

• Використовуйте «живі» фото 

• Створюйте інфографіку 

• Уникайте безпідставних узагальнень: “профспілки 

вважають...”, “харків’яни проти...”. 

• Довготривалі стратегії (до 2030 року тощо) зводьте 

до короткотривалих. Наприклад, період каденції 

міських голів та депутатів – чітко окреслений час 

відповідальності певних людей. 

 

 

 





Ресурси для створення 
інфографіки: 

• Infogr.am 

• Easel.ly 

• Vizualize.me 

• Venngage.com  

• Developers.google.com/chart 

• Piktochart.com 

• Venngage.com 

• Spritesapp.com – відеоінфографіка  

• Mapalist.com – створення карт для візуалізації 

 

 

 

 



Написання 

заголовків 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Чому заголовки іноді важливіші за зміст? 



Поради для написання заголовків: 
• Інформативність 

• Відповідність змісту 

• Тизери для онлайн-видань 

• Більше дієслів 

• Активний спосіб 

• Традиційність у термінах 

• «Зірковість» 

• Без знаків запитання 

• Без жаргонізмів 

• До семи слів довжиною 

• Уникайте непевності і уточнюйте терміни 

• Перевірте готовий результат у Гуглі 

 

 

 

 



Який заголовок краще? 

Чому? 
• http://kurs.if.ua/news/na_prykarpatti_derzhav

a_finansuie_terytorialni_gromady_u_810_razi

v_bilshe_nizh_do_ih_obiednannya_39618.ht

ml 

• http://dzerkalo.media/pislya-obyednannya-

byudzhet-pechenizhinskoyi-gromadi-zris-u-8-

raziv/  
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Вправа на 

створення заголовку 
(роздаткові матеріали) 

 

 

 

 



Приклад статті для 

аналізу 
(роздаткові матеріали) 

http://agropolit.com/blog/48-scho-take-

detsentralizatsiya-i-navischo-vona-

vsim-nam#  

Що автору вдалося? 

Що можна було би покращити? 
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Телебачення та 

радіо 
 

 



Поради: 
• Сюжет має бути зрозумілим без звуку 

• Розповідайте про історії живих людей, цікаві 
кожному, замість відеоряду з міськради 

• Уникайте пафосу і багатозначності 

• Не використовуйте синхрон, якщо людина 
говорить відверті нісенітниці 

• Уникайте цифр або передавайте їх через 
інфографіку 

• Будьте обережні з прихованою камерою – це 
створює враження вчиненого злочину 

• Старе ілюстративне відео позначайте як 
«архів» 

 

 



 

Етика 
 



Приклади відео для аналізу: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OLBnRyXHuF4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb9oi5ZG_qg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WWD-

oB3bjDw 
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Приклад 1 



Приклад 2 



Приклад 3 



Соцмережі 
 

 



Джерело: “The Foundation”.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Додаткові поради: 
• Ставте запитання у постах, ініціюйте дискусію. Це 

збільшить кількість переглядів і шерів. Наприклад, 
«розкажіть, що було зроблено у вашому регіоні, а що 
гальмується» 

• Закликайте читачів поширювати і лайкати ваші пости 

• Використовуйте хештеги: #децентралізація 
#децентрализация #реформи #громада #розвиток #ОТГ 
#самоврядування #перемога #зрада #Міносвіти #уряд 

• Не вживайте іншомовних хештегів, якщо текст написано 
українською або російською 

• Публікуйте фото, або відео, або інфографіку – це 
збільшить аудиторію 

• Якщо залити відео безпосередньо на Фейсбук, він 
просуватиме цей пост більш активно, ніж лінк на відео у 
YouTube 
 

 

 

 



Додаткові поради: 
• Змінюйте заголовки своїх статей при публікації у Фейсбук-групах на 

більш легкі для привернення уваги 

• Знайдіть тематичні й регіональні групи, публікуйте ваші статті туди 
для збільшення кількості переглядів і шукайте там теми для 
матеріалів: «Владу громаді» 
https://www.facebook.com/groups/vladu.gromadi/ 

«Запуск регіонів» https://www.facebook.com/LaunchingRegions/  

«Реформована країна» 
https://www.facebook.com/groups/1701413106755943/  

• Тегніть популярну сторінку для привернення уваги її читачів: 
Мінрегіон, Міносвіти 

• Створіть гіфки http://texterra.ru/blog/kak-sozdat-gifku-7-prostykh-
sposobov.html  

• Робіть аналіз поведінки аудиторії у соцмережах за допомогою 
www.facebook.com/ads/audience-insights/  

• Досліджуйте Фейсбук: https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolNetvizz  
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Приклади записів у соцмережах для аналізу 

 

https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a

.810186002379165.1073741830.797219583675807/1

220175038046924/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/12

20042044726890  

https://twitter.com/nikvesti/status/75062919309289472

0  

https://twitter.com/tinatunko/status/7474031788414115

84  
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                      Джерело: Генштаб Збройних сил України 


