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YOUTUBE
Мандри, б�знес

INSTAGRAM/
FACEBOOK

Безмежна к�льк�сть тем

ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ
Пол�тика, корупц�я, агросфера, публ�цистика

Блогосфера у Кропивницькому



ЯКІ ТЕМИ АКТУАЛЬНІ
ДЛЯ КРОПИВНИЦЬКОГО?
SIGNIFICANT CHANGES MADE



ЩО  АКТУАЛЬНО  ДЛЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО?

Забруднення м�ста
Транспортн� проблеми
Безпритульн� тварини

Спортмайданчики
Робоч� м�сця 

Сортування см�ття  

Здоров’я людей 

Зниження ц�ни на квартплату, вив�з см�ття 

 



ЩО  АКТУАЛЬНО  ДЛЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО?

Страхова медицина
Ремонт дор�г 

Озеленення м�ста 

Доступн�сть для людей з �нвал�дн�стю
Встановлення б�отуалет�в у м�ст�

Кредитування для б�знесу 

Б�знес-�нкубатор для молод�
Вм�ння писати проекти



ТЕМИ
MEDIAPLUR

Озеленення

Безпритульн�
собаки

Спорт, музика та
можливост� для
саморозвитку См�ття

в�дображен� у блогах учасник�в



ВЕРЕСЕНЬ
2 трен�нги 

2 блог-кафе 

Молод�жна акц�я на
AgroExpo

ЖОВТЕНЬ
5 блог-кафе 

 

 

ЛИСТОПАД
3 блог-кафе 

ГРУДЕНЬ
Ф�нальний круглий

ст�л (11 грудня)

АКТИВНОСТІ  В
РАМКАХ  ПРОЄКТУ  



ПРО  ЩО  ГОВОРИЛИ  НА  ЗАХОДАХ?

Як створювати блоги у формат� в�део та
лонгр�д�в
Як адвокатувати теми в �нформац�йному
простор� та громадському сектор�
Чим може бути корисний блогер в громадськ�й
орган�зац�ї
Нав�що блогеру навички стор�тел�нгу
Чому варто розказувати про проекти, як�
розвивають м�сто



АКЦЕНТ - НА НАВИЧКИ, ЩО ПОТРІБНІ БЛОГЕРУ!

Як� секрети сильного тексту
Як вт�люється Резолюц�я 1325 у
Кропивницькому
Як не зробити з блогу фейк � подати факти
як�сно
Як писати на екотеми
Як зробити як�сний контент блогу, плануючи
публ�кац�її
Як зробити класне �нтерв’ю для блогу й не
нафакапити
Як просунути блог � почути голос своєї аудитор�ї



 

Юн� блогери закликали м�стян та гостей
Кропивницького приєднуватись до
когорти активних людей, як� хочуть
зм�нювати своє м�сто, поширюючи
поширювали креативн� лист�вки �з
короткою пам’яткою про те, як� кроки
потр�бно зробити, аби стати
громадським актив�стом.

АКЦІЯ  БЛОГЕРІВ  ПІД  ЧАС
МІЖНАРОДНОЇ  АГРОПРОМИСЛОВОЇ
ВИСТАВКИ  AGROEXPO-2019







Збереження природи
17.4%

Гендер і насилля
9.5%

Захист тварин
7%

Мандри
6.5%

Самоорганізація населення
6.5%

Молодіжні ініціативи
6%

Розвиток міста
5.5%

Спорт
5%

Психологія
5%

Турбота про себе 
4.5%

Практичні поради
4.5%

Подієві блоги
4.5%

Політика та історія
4.5%

Мир і війна
4%

Можливості для молоді
3.5%

Озеленення 
2%

ПРО  ЩО  ПИСАЛИ  
НАШІ  БЛОГЕРИ?

Д�аграма сформована на основ�
систематизованих даних про

створен� в рамках проєкту блоги



НАЙКРАЩЕ  ОХОПЛЕННЯ
Найб�льш читабельними виявилися блоги,

розм�щен� на платформах ЗМІ: питання гендеру
та розвиток громадського сектору (Алла

Волошина), створення ОСББ (Денис Ликов)

УЛЮБЛЕНЦІ  КОМЕНТАРІВ
Коментар� у соцмережах здеб�льшого збирали

дописи �з життєвими �стор�ями блогер�в або
порадами, що базувались на життєвому досв�д�



УЛЮБЛЕНЦІ  ЛАЙКІВ
Найб�льше лайк�в збирали блоги, як� мають свої

стор�нки у соцмережах. Наприклад, блог "На
клумб�" Анни Л�щини, блог на тему м�ста без см�ття

Св�тлани Чередн�ченко

НАЙЖВАВІШІ  ОБГОВОРЕННЯ
Всередин� проєкту: техн�чн� моменти щодо

публ�кац�ї та поширення  блог�в, теми для допис�в,
проблеми при написання блогозапис�в

Ззовн�: толератн�сть (Ірина Ф�люкова), см�ттєв�
теми (Св�тлана Чередн�ченко), практичн� поради

(Св�тлана Дубина)



ЯК  СТВОРЮВАТИ  БЛОГИ
У  ФОРМАТІ  ВІДЕО  ТА
ЛОНГРІДІВ
 

СТОРІТЕЛІНГ  -  НАВИЧКА
БЛОГЕРА
 

СЕКРЕТИ  СИЛЬНОГО
ТЕКСТУ
 

ТЕМИ ,  ЩО  БУЛИ  НАЙБІЛЬШ
КОРИСНІ  ДЛЯ  УЧАСНИКІВ  ПРОЄКТУ
(ЗА  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОПИТУВАННЯ ) :



НОВА  ДИСЦИПЛІНА
Інститут �м. Р. Ельворт� розпочав
розробку навчального плану для
дисципл�ни “Основи блог�нгу”,

який заплановано впровадити у
навчальному роц� 2020/2021.

РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОЄКТУ



НОВЕ  ПАРТНЕРСТВО
Приватний Економ�ко-

технолог�чний �нститут �м. Р.

Ельворт�, на баз� якого вт�лювався
проект, став партнером
Управл�ння осв�ти М�ської ради м.

Кропивницького.



ОБ 'ЄДНАННЯ
ЕКОАКТИВІСТІВ НАВКОЛО
FACEBOOK-СПІЛЬНОТИ
У м�ст� тепер д�є локальна FB-

сп�льнота "Кроп без см�ття", у як�й
можна знайти �нформац�ю про
пункти вторинної сировини в м�ст�,
стан � ровиток м�ського пол�гону,

усп�шний досв�д еколог�чного
споживання � т.д. Сп�льнота створена
учасницею проєкту Св�тланою
Чередн�ченко.



ІНСТИТУТСЬКА
КОМАНДА  З  ФУТЗАЛУ
Студенти зустр�лися з
проректором навчального
закладу, щоб донести свою �дею
та обговорити орган�зац�йн�
питання. Зараз працюють над
еск�зами форми та логотипу
команди. 6 грудня заплановано
перше тренування на баз�
спортклубу”З�рочка”



СТАРТ  СОРТУВАННЯ
СМІТТЯ  У  ВИШІ
Ураховуючи великий �нтерес до тем
еколог�ї, збереження природи та
сортування см�ття серед учасник�в
проєкту та студент�в ЕТІ зокрема,

кер�вництво �нституту вир�шило
запровадити сортування см�ття в
заклад�



ВИНИКЛА  ІДЕЯ  СТВОРИТИ
ЦЕНТР  СТУДЕНТСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ  НА  БАЗІ  ЦДПУ
Центр мережуватиме молодь з
креативними �деями та проектами,

стане м�сцем для зустр�чей молод�.
Вт�лити у життя цю �дею задумала
Наталка Черепова, почавши писати
блоги про молод�жн� �н�ц�ативи.



МАКСИМ  ІВАНЧЕНКО
Студент ЕТІ �м. Р. Ельворт�, спортсмен

Блог на теми спорту та здоров'я

ОКСАНА  ЖОВТЕЦЬКА
Актив�стка ГО "Перспектива м�ста"

Блог на теми екоактив�зму,
сортування см�ття

НАЙЦІКАВІШІ  БЛОГИ



СВІТЛАНА  ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Екоактив�стка

Блог про ZAROWASTE-життя,
сортування см�ття

АННА  ЛІЩИНА
Майстриня, громадська актив�стка

Блог про громадську �н�ц�ативу
"Лавандова клумба"



ОЛЕКСАНДР
НІКІТІН

Студент ЦДПУ
�м.В.Винниченка
Блог про бюджетн�
мандри зал�зницею

ВОЛОДИМИР
ТКАЧОВ

Студент ЦДПУ
�м.В.Винниченка

Блог про в�йну очима
в�йськових

НАТАЛКА
ЧЕРЕПОВА

Студентка ЦДПУ
�м.В.Винниченка

Блог про молод�жн�
�н�ц�ативи



АННА  КРАВЧЕНКО
громадська актив�стка
Блог про захист тварин �з

досв�дом �нших країн
 

АЛЛА  ВОЛОШИНА
громадська актив�стка
Блог на теми гендеру та
громадського сектору

ЗІНА  МАМЕНКО
п�дприємиця

Блог про �сторичн� под�ї
та погляди на в�йни



ЯК  БЛОГИ
ДОПОМАГАЛИ
ПРОСУВАТИ  ТЕМИ ,  ЩО
ОБИРАЛИ  УЧАСНИКИ?
КЕЙСИ  НАШИХ  БЛОГЕРІВ



БЛОГЕРСТВО  МОЖНА  ВИКОРИСТОВУВАТИ  ЯК
ДОДАТКОВИЙ  КАНАЛ
Досв�д наших блогер�в показав, що на еколог�чн� теми говорити
варто в�ч-на-в�ч з аудитор�єю - п�д час зустр�чей, у постах у Фейсбуц�,
на зустр�чах, п�д час акц�й.  Читач� готов� дискутувати на цю тему, але
не в коментарях на блогерських майданчиках. Варто
використовувати й офлайнов� формати сп�лкування з аудитор�єю.  

ЕКОЛОГІЯ  І  СМІТТЯ

Досв�д актив�сток Оксани Жовтецької та Св�тлани Чередн�ченко



БЛОГЕРСТВО  ДОПОМАГАЄ  ЗБРЕГТИ  ЦІННІ
СВІДЧЕННЯ  ТА  ФАКТИ
Блогери, як� пишуть на тему в�йни � миру, дають можлив�сть 

 читачам побачити р�зн� точки зору на ситуац�ю, скласти власну
думку про щось. Водночас саме легк� блогерськ� формати
допомагають заф�ксувати те, що можна втратити за короткий
пром�жок часу.

ВІЙНА  І  МИР

Досв�д Володимира Ткачова, який пише про в�йну



БЛОГ  ДАЄ  МОЖЛИВІСТЬ  ПРЕЗЕНТАЦІЇ  РУХУ
ІНІЦІАТИВИ ,  ЗАЛУЧЕННЯ  АУДИТОРІЇ  ДО  НЕЇ
Блог може п�дсилити �нформування про реал�зац�ю �н�ц�ативи,

пост�йно нагадувати аудитор�ї про неї � таким чином залучати нових
людей. Блог може стати красивою в�зуал�зац�єю, однак для
залучення варто використовувати й креативн� офлайнов� формати.

ВТІЛЕННЯ  ІНІЦІАТИВ

Досв�д Анни Л�щини, актив�стки й авторки �н�ц�ативи "Лавандова клумба"



БЛОГ- ЯКІСНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ СПИСКІВ ПОРАД
Блогерство у ц�й тем� лише п�дсилить  допоможе збирати всю
корисну �нформац�ю на одному майданчику, однак варто обирати
платформи, як� найб�льше використовуються спортсменами -

Youtube та соц�альн� мереж�. 

СПОРТ  І  ЗДОРОВ 'Я

Досв�д спортсмена Максима Іванченка, який �н�ц�ював створення футзальної команди



ЩО  МИ
ПРОПОНУЄМО

ДЛЯ  РОЗВИТКУ
БЛОГЕРСТВА  В

РЕГІОНІ?

ЗВАЖАЮЧИ  НА  СИТУАЦІЮ  В
МІСТІ  ТА  ПЕРЕБІГ  ПРОЄКТУ



КРЕАТИВНА  СИНЕРГІЯ
ФОРМАТІВ  У  БЛОГЕРСТВІ

Текстов� блоги стають малоц�кавими. Б�льшу
ц�кав�сть викликають креативн� поєднання тем
� формат�в (наприклад, в�деопоез�я на тему
в�йни), а також ставлення до блогу як до
соц�ального проекту, який варто просувати
найкреативн�шими способами.
У Кропивницькому бракує як�сних в�деоблог�в,
такий формат соб� не обирали й наш�
учасники, тому варто йти вектором
популяризац�ї в�доблогерства



ОБИРАТИ РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІ
ТА ПОПУЛЯРНІ СОЦМЕРЕЖІ
МАЙДАНЧИКАМИ ДЛЯ БЛОГІВ  

Тенденц�ї у сучасн�й мед�асфер� та результати
нашого проєкту показали, що читач� не готов�
дискутувати на сайтах чи платформах.
Найактивн�ше вони коментують у соцмережах,
де не потр�бн� додатков� реєстрац�ї. Якщо
блогеру важливо тримати зв'язок з читачем �
комун�кувати з ним, варто йти "ближче до
нього", використовуючи хештеги та ц�льов�
стор�нки. 
Якщо блогеру важливе охоплення, варто
звертати на блоги у ЗМІ. 



МОТИВУВАТИ ДО БЛОГЕРСТВА
КОНКУРСАМИ, НАГОРОДАМИ,
МОЖЛИВОСТЯМИ

Сьогодн� у блогерств� зац�кавлен� лише т�
блогери, як� турбуються про власний �м�дж або
просувають власний продукт. Розвиток
громадянської журнал�стики не є в пр�оритет�.
Заохочення у схожих до Mediaplur проєктах у
вигляд� нагород чи конкурс�в, результатом
яких буде сп�впраця з� ЗМІ, наприклад, чи
бонуси, б�льше приваблюватимуть тих, хто
може займати н�шу громадянських
журнал�ст�в. Под�бне варто пропонувати й
громадським актив�стам, як� здеб�льшого є у
м�ст� блогерами. Тод� вони не
зациклюватимуться лише на "своїх" темах.



ПІДВИЩУВАТИ ЗНАЧИМІСТЬ
БЛОГЕРІВ У МІСТІ

Блогери можуть бути повноц�нними
учасниками сусп�льно-пол�тичних процес�в у
м�ст�. Варто п�двищувати їх значим�сть у
прийнятт� м�ських р�шень, залучати
"тематичних блогер�в" до обговорень,
формування нормативної бази.



МЕРЕЖУВАТИ БЛОГЕРІВ
ЗАРАДИ СПІЛЬНИХ
ІНФОРМКАМПАНІЙ 

Здеб�льшого блогери працюють сам на сам,
хоча вони можуть взаємоп�дсилювати один
одного, робити сп�льн� �нформац�йн� кампан�ї в
м�ст� � нав�ть в Україн�. Це розвиватиме �
громадянську журнал�стику в Україн� �
сприятиме появ� креативних проєкт�в.



А  ЯК  МОЖУТЬ
ОБ 'ЄДНУВАТИСЯ
УЧАСНИКИ  ПРОЄКТУ
MEDIAPLUR?
 


