
Відбудеться тренінг з фактчекінгу від фахівців проекту StopFake.org, 
які навчать студентів, журналістів, громадських активістів перевіряти 
інформацію від політиків, чиновників, ЗМІ. 

ВИКЛАДАЧ:

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРАКТИКИ ФАКТЧЕКІНГУ 
В УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНАХ

Артем Бабак
журналіст Stopfake.org - 
проекту, який бореться  
з неправдивою інформацією 
про події в Україні

Олексій Набожняк
викладач Могилянської 
школи журналістики

Окрім того, під час тренінгу обговорюватиметься 
майбутній регіональний проект з фактчекінгу 
миколаївських політиків і студенти зможуть 
долучитися до нього. Якщо вам це цікаво, не 
плануйте нічого з 16:00-19:00 год. Друга частина 
тренінгу відбудеться з громадськими активістам 
і журналістами-практиками вашого регіону. Місце 
проведення: ресторан “Старгород”, конференц-зал, 
вул.Спортивна,9, (067)9643904.

Взяти участь у заході запрошуються 
студенти, викладачі, професійні 
журналісти, усі охочі!

Даний захід відбувається за підтримки Асоціації з міжнародних справ (АМО) та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

ВХІД ВІЛЬНИЙ
14 / 9 / 2016
10:00–13:00

В Чорноморському 
Національному Університеті 
ім.Петра Могили (м.Миколаїв, 
вул.68 Десантників, 10)

ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

Вхід вільний, потрібно лише попередньо зареєструватись. 

Що таке фактчекінг 
і чому він набуває все 
більшої популярності 
в Україні? 

Як перевіряти правдивість 
інформації від політиків  
і чиновників? 

Як фактчекінг може 
сприяти громадському 
контролю за діяльністю 
влади?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnYSL8a51nagFcZtmqLV78GsfE0lFEyqZccK1KsUUE5LIViw/viewform


Відбудеться тренінг з фактчекінгу від фахівців проекту StopFake.org, 
які навчать студентів, журналістів, громадських активістів перевіряти 
інформацію від політиків, чиновників, ЗМІ. 

ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ: ВИКЛАДАЧ:

ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРАКТИКИ ФАКТЧЕКІНГУ 
В УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНАХ

Артем Бабак
журналіст Stopfake.org – 
проекту, який бореться  
з неправдивою інформацією 
про події в Україні

Олексій Набожняк
викладач Могилянської 
школи журналістики

Окрім того, під час тренінгу обговорюватиметься 
майбутній регіональний проект з фактчекінгу 
миколаївських політиків і усі охочі зможуть 
долучитись до нього.

Вхід вільний, потрібно лише попередньо зареєструватись. 

Взяти участь у заході запрошуються 
всі охочі.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Даний захід відбувається за підтримки Асоціації з міжнародних справ (АМО) та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

м.Миколаїв, ресторан 
“Старгород”,  
конференц-зал, вул. 
Спортивна,9, (067)9643904

14 / 9 / 2016
16:00–19:00

Що таке фактчекінг 
і чому він набуває все 
більшої популярності 
в Україні? 

Як перевіряти правдивість 
інформації від політиків  
і чиновників? 

Як фактчекінг може 
сприяти громадському 
контролю за діяльністю 
влади?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnYSL8a51nagFcZtmqLV78GsfE0lFEyqZccK1KsUUE5LIViw/viewform
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