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(МКІП)

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 234-70-48, тел. (044) 235-23-78
E-mail: info@mkip.gov.ua, web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 

43220275

____________________________________________________________________

Обласні та Київська 
міська військові 
адміністрацій (за списком)

Національний проєкт медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури 
та інформаційної політики України спільно з платформою онлайн-освіти 
Prometheus розробили курс  «Медіаграмотність: як не піддаватися 
маніпуляціям?». Лекторами курсу стали провідні експерти з медіаграмотності, 
фактчекінгу та комунікацій. Серед них - керівниця національного проєкту 
«Фільтра» Валерія Ковтун, фактчекерка проєкту StopFake.org Олена Чуранова, 
засновниця проєкту «НотаЄнота» Альона Романюк, менеджерка в реформі 
Національної суспільної телерадіокомпанії України Ірина Цибух, директорка 
агенції Solutions for People Інга Вишневська.

Курс стане в пригоді всім, хто хоче навчитися фільтрувати інформацію, 
ухвалювати правильні рішення та бути ефективним бійцем на інформаційному 
фронті. 

Цей курс є безоплатним та доступним у будь-який час. Після успішного 
проходження навчання учасники отримають сертифікати. Реєстрація доступна 
за посиланням: https://cutt.ly/I1Qa5GM.

З огляду на важливість підвищення рівня медійної грамотності 
населення, Міністерство культури та інформаційної політики України просить 
Департаменти освіти і науки обласних державних адміністрацій поширити 
серед навчальних закладів області інформацію про згаданий курс. Крім того, 
рекомендуємо пройти цей курс працівникам комунікаційних підрозділів і 
загалом усім охочим працівникам вашого державного органу 
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Також просимо вас розмістити анонси про курс на сайтах та соціальних 
мережах вашої обласної адміністрації. 

Анонс доступний за посиланням: https://cutt.ly/70zMBM6 та в додатку. 
Візуальний матеріал додається до листа. 

Додатки: 1. Анонс на 2 арк. в 1 прим.
                 2. Візуальний матеріал.  

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                        Тарас ШЕВЧЕНКО 

Третьяков О.  063-986-67-82

https://cutt.ly/70zMBM6
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Список розсилки листа
Міністерства культури та інформаційної політики України

від ____________ № ______________

1) Вінницька обласна військова адміністрація
2) Волинська обласна військова адміністрація
3) Дніпропетровська обласна військова адміністрація
4) Донецька обласна військова адміністрація
5) Житомирська обласна військова адміністрація
6) Закарпатська обласна військова адміністрація
7) Запорізька обласна військова адміністрація
8) Івано-Франківська обласна військова адміністрація
9) Київська міська військова адміністрація
10) Київська обласна військова адміністрація
11) Кіровоградська обласна військова адміністрація
12) Луганська обласна військова адміністрація 
13) Львівська обласна військова адміністрація
14) Миколаївська обласна військова адміністрація
15) Одеська обласна військова адміністрація
16) Полтавська обласна військова адміністрація
17) Рівненська обласна військова адміністрація
18) Сумська обласна військова адміністрація
19) Тернопільська обласна військова адміністрація 
20) Харківська обласна військова адміністрація
21) Херсонська обласна військова адміністрація
22) Хмельницька обласна військова адміністрація
23) Черкаська обласна військова адміністрація
24) Чернівецька обласна військова адміністрація
25) Чернігівська обласна військова адміністрація


