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Цикл тренінгів  

для волонтерів, які працюватимуть з людьми похилого віку під час  

президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні  

 

Цикл тренінгів для волонтерів, які працюватимуть з людьми похилого віку під час  

президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні проводиться в рамках 

програми підготовки фахівців з комплексної обробки інформації. Учасники заходу 

отримають навички освітньої роботи з пенсіонерами для залучення осіб похилого віку до 

спостереження і виявлення порушень виборчого законодавства.  

Учасники заходу дізнаються про новітні методи збору, обробки та розповсюдження 

інформації. Тренери поділяться навичками проведення моніторингових досліджень та  

кампаній, а також досвідом роботи в сфері захисту прав людини, протидії корупції та 

забезпечення чесних і прозорих виборів. Учасники тренінгу обміняються досвідом та ідеями, 

візьмуть безпосередню участь в розробці навчальних кейсів на основі реальних історій про 

порушення виборчого законодавства. Найбільш успішні учасники отримають можливість 

розробити власну радіопередачу і провести її у прямому ефірі одного з українських 

радіоканалів.   

Тренери: Олег Конотопцев - доцент кафедри регіонального управління Національної 

академії управління при Президенті України; В’ячеслав Головченко - медіа-тренер, член 

Національної спілки журналістів, головний редактор Інтернет-видання «Губернская неделя», 

співзасновник та викладач  Миколаївського коледжу преси і телебачення; Юрій Антощук – 

тренер-фасилітатор, засновник «Школи гіперлокальних ком’юніті», директор Херсонського 

обласного благодійного фонду «Об’єднання»; Вадим Мельников – практикуючий юрист, 

директор аналітико-правозахисного об’єднання «Викривач»; Юрій Чудновський – эксперт 

IT-компанії SoftLogic, IT-спеціаліст HRTC. 

Консультанти: Андрій Тюренков – керівник творчої групи «Українське радіо - 

Миколаїв 92FM»,  Філії ПАТ НСТУ «Національна суспільна ТРК України» «Регіональна 

дирекція UA: Миколаїв» та Джорджіо Каріді, начальник відділу зв'язків з громадськістю 

Італійського національного інституту соціальної допомоги, Рим, Італія. 

Питання організаційного забезпечення заходу та логістики заходу: Борис Кудар 

(097)712-62-87, kudar.boris@gmail.com.  

 

 

  

 

Заходи проводить ГО «Учбово-методичний центр захисту прав людини» HRTC в 

рамках проекту «Залучення людей похилого віку до викриття порушень виборчого 

законодавства під час президентських та парламентських виборів в Україні» за підтримки 

Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з 

офіційною позицією уряду США. / Supported by the Democracy 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. 

 

 

 

mailto:kudar.boris@gmail.com


2 

Другий тренінг (10-11 липня 2019 року) 

  

Мета другого тренінгу: зацікавити і залучити молодь Миколаєва та Миколаївської області 

до моніторингової, правозахисної та антикорупційної діяльності напередодні та під час 

виборів до Верховної ради України. Підвищити рівень обізнаності учасників про новітні 

методи обробки інформації. Заохотити учасників до розповсюдження інформації про 

інноваційні  методи забезпечення чесних і прозорих виборів, а також до роботи з 

пенсіонерами для залучення осіб похилого віку до спостереження і виявлення порушень 

виборчого законодавства.  

 

День 1 першого тренінгу (10.07.2019, середа) 

фасилітатор – Юрій Антощук  

 

час Зміст заходу 

09:30 – 10:00 Прибуття та реєстрація учасників  

Відкриття заходу 

10:00 – 10:05 Відкриття тренінгу – вітальне слово Бориса Кудара, директора Учбово-

методичного центру захисту прав людини  

10:05 – 10:10 Борис Кудар – про програми Учбово-методичного центру захисту прав 

людини з підвищення кваліфікації фахівців в галузі комплексної обробки 

інформації. Про проект «Правдиве радіо». Про можливості учасників 

долучитись до діяльності з викриття порушень виборчого законодавства під 

час парламентських виборів в Україні. Про тренерів, консультантів та 

ключових виконавців проекту, логістичні та організаційні питання 

10:10 – 10:20 Юрій Антощук: знайомство, з’ясування очікувань 

Теоретична частина 

10:20 – 11:00 Вадим Мельников: законодавчі основи та юридичне забезпечення виборів 

11:00 – 11:15 Перерва на каву 

11:15 – 12:00 В’ячеслав Головченко: аналіз даних; огляд цифрових інструментів для збору 

і обробки інформації. Визначення. Первинні і вторинні дані. Техніка 

інтерв’ювання  

12:00 – 12:30 Питання учасників, обговорення 

12:30 – 13:30 Перерва на обід. Поселення в готелі учасників тренінгу з інших міст.  

Практична частина 

13:30 – 15:00 Юрій Антощук: практичне заняття «онлайн інструменти для розробки 

мультимедійних інформаційних повідомлень, створення Інтернет-каналів  і 

аудіопідкастів» 
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15:00 – 15:25 Сергій Решетов, експерт Фонду сприяння демократії, помічник аташе з 

питань культури Посольства США в Україні (за погодженням) 

15:25 – 15:30 Технічна пауза для налаштування апаратури і перевірки зв’язку 

15:30 – 16:00 Джорджіо Каріді, начальник відділу зв'язків з громадськістю 

Італійського національного інституту соціальної допомоги, пряме 

включення Скайпом з Риму. Перекладач Ганна Демирполат.   

16:00 – 16:30 Перерва на каву 

16:30 – 18:00 

 

Андрій Тюренков: практичне заняття «Як підготувати цікаву програму на 

радіо на основі реальних кейсів» 

18:00 – 18:10 Борис Кудар: підсумки першого дня першого тренінгу, анонс заходів 

наступного дня тренінгу  

18:10  Завершення першого дня тренінгу 

  

День 2 другого тренінгу (11.07.2019, четвер)  

фасилітатор – Олег Конотопцев 

 

час Зміст заходу 

08:00 – 09:00 Прибуття та реєстрація нових учасників, сніданок для учасників з інших міст 

Вступна частина другого дня тренінгу 

09:00 – 09:10 Борис Кудар: про можливості використання кейс-методу для залучення 

громадян до моніторингової діяльності. Короткий огляд попереднього дня, 

отримання зворотного зв’язку  

Теоретична частина 

09:10 – 10:50 В’ячеслав Головченко: основи аналітичної і моніторингової діяльності під 

час виборів на прикладах напрацювань громадського руху «Чесно», 

«Фільтруй суд» та інших.   Перетворення даних в інформацію. Перевірка 

інформації. Інструменти верифікації. Збір інформації: робота з людьми, 

документами та іншими джерелами інформації 

10:50 – 11:10 Перерва на каву 

Практична частина  

11:10 – 12:40 Юрій Чудновський: Робота з вторинними даними. Використання 

можливостей пошукових систем для верифікації інформації. Перевірка 

джерел. Майстер-клас «Використання інструментів для обробки Big Data» 

12:40 – 13:00 Питання учасників, обговорення 

13:00 – 14:00 Перерва на обід. Виселення з готелю учасників тренінгу з інших міст.  



4 

14:00 – 14:30 Олег Конотопцев: основи моніторингової діяльності, способи і методи 

забезпечення прав людини під час виборів. Практичні поради і кейси з 

виявлення порушень прав людини під час виборів  

14:30 – 15:30 Андрій Тюренков: практичне заняття «Як підготувати цікаву програму на 

радіо на основі реальних кейсів» 

15:00 – 15:30 Робота в групах: учасники розподіляються на групи (3-4 групи в залежності 

від кількості учасників) і починають працювати над власними кейсами  під 

керівництвом тренерів (Андрій Тюренков, Олег Конотопцев, В’ячеслав 

Головченко, Вадим Мельников, Юрій Чудновський) 

15:30 – 15:45 Перерва на каву 

15:45 – 16:15 Продовження практичного заняття. Олег Конотопцев:  способи 

маніпуляцій громадською думкою виборців і методи протидії таким 

маніпуляціям. Практичні поради і кейси з виявлення маніпуляцій під час 

виборів 

16:15 – 16:45 Андрій Тюренков: практичне заняття «Як підготувати цікаву програму на 

радіо на основі реальних кейсів» Продовження практичного заняття 

16:45 – 17:30 Продовження робити по групах 

17:30 – 17:50 Презентації проектів учасників тренінгу 

17:50 – 18:00 Борис Кудар: підсумки тренінгу, планування подальших дій  

18:00  Відбуття учасників 

  

В програму тренінгів можуть вноситись зміни в залежності від потреб учасників 


