
П’ЯТНИЦЯ, 13 КВІТНЯ 2018
11:00  реєстарція, початок семінару (5 годин)

ТЕМИ ПЕРШОГО ДНЯ СЕМІНАРУ

Фактчек як тренд. Міжнародний досвід, особливості.
Фактчек в Україні – ресурси та їх специфіка.
Структура, та об’єкти досліджень за концептом 
фактчекінгу.
Відмінності фактчек-розслідування від класичного 
розслідування.
Вердикти фактчеку, різновиди фактчекінгу. 
Джерела заяв. Обробка, структурування тез.
Критерії досліджуваних та недосліджуваних заяв.
Практикум: розпізнавання заяв.
Фактчек як аналітика доступного формату. 
Систематизація даних.
Помилки та проблемні аспекти при фактчек-
дослідженнях. 
Завдання на другий день – пошук досліджуваних та 
недосліджуваних заяв.

СУБОТА, 14 КВІТНЯ 2018
9:00  реєстрація, початок семінару (5 годин)

ТЕМИ ДРУГОГО ДНЯ СЕМІНАРУ

Практикум: досліджувані та недосліджувані заяви.
Практикум: встановлення вердиктів.
Класифікація маніпулятивних заяв.
Алгоритм побудови доказової бази. 
Схеми та формат фактчек-розслідувань.
Стилістичні особливості фактчеку.
Як не звести фактчек до верифікації.
Візуалізація даних у фактчек-розслідуваннях. 
Практикум: схеми та формати фактчек-розслідувань.

ОЛЕКСАНДР 
ГОРОХОВСЬКИЙ

лектор семінару, керівник 
проекту «БезБрехні»

ВАЛЕНТИНА 
ЛЮЛЯ

координатор регіональних 
семінарів та координація 
конкурсу, АМО
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Семінар здійснюється у рамках проекту 
«Посилення громадського контролю  
в регіонах України ІІ», який реалізує 
чеська громадська організація Асоціація 
з міжнародних питань (АМО, www.amo.cz) 
за підтримки Міністерства закордонних 
справ ЧР.

Складовою проекту є сайт www.checkregion-ua.info. 
Діяльність сайту www.checkregion-ua.info спрямована 
на активізацію самостійної роботи журналістів-
початківців із використанням методу фактчекінгу. 
Тут публікуються фактчек-статті із регіонів України 
та конкурсні роботи студентів-журналістів, які 
візьмуть участь у конкурсі.

СКЛАДОВОЮ ПРОЕКТУ Є САЙТ WWW.CHECKREGION-UA.INFO 

Дводенний семінар для викладачів факультетів  
та кафедр журналістики ВНЗ України

ФАКТЧЕК
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ.
МАНІПУЛЯЦІЯМ ТА ФЕЙКАМ.
Методика впровадження у навчання

Школа журналістики УКУ, вул. Хуторівка 35а, м. Львів
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