
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП в постійному режимі бореться 
з російською пропагандою та працює над зміцненням інформаційної стійкості українського 
суспільства. 

З цією метою Центр регулярно випускає ряд інформаційних продуктів. 

Пропонуємо долучитись до їх отримання, використання в роботі та подальшого поширення.

Продукти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки: 

1) Комунікаційні платформи Центру (веб-сайт та офіційні сторінки у соцмережах) 

- Twitter 
- Facebook 
- Instagram 
- Telegram 
- Російськомовний Telegram-канал “Правда” 
- Viber “SPRAVDI” 
- Сайт Центру 

2) Меседж бокс “Основні позиції інформаційного реагування. Пояснюємо складні речі 
простими словами”

- Щоденний аналіз основних подій та сформовані тези для їх пояснення. Тези 
використовуються в повсякденній роботі політиків, державних службовців, 
комунікаційників держорганів, журналістів, експертів в інших категорій. для оперативної 
комунікації. Для різних аудиторій. 

1) Щоденний дайджест “Як працює російська пропаганда під час війни”
- Аналітичний дайджест, який виходить на щоденній основі та містить в собі виклад 

зібраних матеріалів про пропаганду та наративи, які використовуються в медійному 
просторі рф. Приклад

https://twitter.com/stratcomcentre
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/
http://@spravdi.gov.ua/
https://t.me/spravdi
https://t.me/pravdaovoine
https://invite.viber.com/?g2=AQAAD0kx1bs3107T7%2BJxWO11AwIGcJO9RyfOXTSrwuN2PfI5JoaVmb%2BVlPXOjEkZ
https://spravdi.gov.ua/
https://spravdi.gov.ua/naczystski-pidruchnyky-ta-obloga-porodil-yak-praczyuye-rospropaganda-pid-chas-vijny-30-03-2022/
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2) Серія продуктів під загальною назвою dovidka.info:
● оновлений довідник “У разі надзвичайної ситуації або війни”
● сайт dovidka.info, який постійно оновлюється і доповнюється актуальними 

матеріалами 
● сторінка в інстаграм https://www.instagram.com/spravdi.gov.ua/ де постійно 

з’являються поради на основі матеріалів сайту 
● телеграм бот з щоденною розсилкою актуальних порад та рекомендацій 

https://t.me/DovidkaInfo_bot на 38 000 підписників 
● вайбер бот з щоденною розсилкою актуальних порад та рекомендацій Безпека 

довідник https://www.viber.com/dovidkainfo_bot на майже 50 000 підписників 

Серед найбільш актуальних порад, що містить довідник: 
1) Як пережити викрадення та полон: https://dovidka.info/yak-perezhyty-vykradennya-i-polon/
2) Як поводитись в умовах загрози замінування https://dovidka.info/yak-povodytys-v-umovah-
zagrozy-zaminuvannya/ 
3) Психологічна підтримка в умовах війни https://dovidka.info/psyhologichna-pidtrymka-v-umovah-
vijny/ 
4) Як поводитись на окупованій території https://dovidka.info/yak-povodytysya-na-okupovanij-
terytoriyi/

3) Графічні матеріали / Тематичні експлейнери (практичні та навчальні)
- Вичерпні поради для життя в умовах війни — як поводитися під час обстрілів, правила 

перетину кордону, як діяти під час хімічної атаки
- Просвітницькі матеріали про українську мову, культуру та історичні події: про знищення 

українських слів, історію пісні “Ой у лузі червона калина” тощо
- Пояснення ключових новин та подій, що стосуються війни: як підключитися до Starlink, 

що чекає на Путіна в Гаазі та що таке ленд-ліз і яку зброю нададуть Україні США
- Позитивний контент: новини дня, надихаючі історії про волонтерів та патріотичні 

публікації з меседжем гордості за Україну

4) Навчальний елемент для держслужбовців 

- Проведення тренінгів на теми дезінформації, фейків, та основ ефективних комунікацій;
- Можливість організації лекцій на актуальні теми з українськими та іноземними 

спеціалістами, зокрема на теми пов’язані з дезінформацію та основами комунікацій;
- Проведення коротких лекцій-вебінарів на актуальні теми;
- Зокрема на цей час є лекції на тему фейків та їх розпізнавання у мережі (запис вебінару 

можете побачити тут) та на тему гібридної війни і пропаганди.

https://www.viber.com/dovidkainfo_bot
https://www.instagram.com/p/CbXaNtvNDmv/
https://www.instagram.com/p/CcnCnQGNFat/
https://www.instagram.com/p/CcnCnQGNFat/
https://www.instagram.com/p/CcOUUXINpyE/
https://www.instagram.com/p/CcqT7NstSUK/
https://www.instagram.com/p/CcqT7NstSUK/
https://www.instagram.com/p/CclJF8nNoj-/
https://www.instagram.com/p/Cc0ISLut-5M/
https://t.me/spravdi/3756
https://www.instagram.com/p/CclddNwtxLi/
https://www.instagram.com/p/CcVedXQN492/
https://www.instagram.com/p/CbQBeG4NdF6/
https://www.instagram.com/p/CbQBeG4NdF6/
https://www.youtube.com/watch?v=WMQiYAVeT7k&t=3343s

