Інформація Миколаївської облдержадміністрації
про виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік
в Миколаївській області протягом ІV кварталу 2018 року
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2. Забезпечувати підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження
інформації про невійськові ініціативи НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки,
реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та
рекомендацій НАТО
Поглиблення
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політики у сфері
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НАТО

З метою підвищення рівня підтримки жителями регіону державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України та рівня довіри до НАТО як до інституції, яка
відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки, в області проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота.
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції України здійснюється місцевими
телеканалами під час трансляції телевізійних передач: «Телевізійні новини
Миколаївщини», (телеканал «Миколаїв»); «Добрий вечір», «Об’єктив» (телеканал «НІСТБ»); «Відкрита студія» (телеканал «ТАК-ТБ»); «Час-time», «Діалоги в прямому ефірі»
(телеканал «Сатурн»); «Муніципальна служба новин» (телеканал «МАРТ»).
Місцеві друковані засоби масової інформації на своїх сторінках висвітлюють теми
співробітництва України та НАТО, реформування сектору безпеки і оборони України
відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, а також невійськових ініціатив НАТО,
зокрема, у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та
інформаційної безпеки («Вечерний Николаев» за 11.10.2018 – «Авиация НАТО прибыла
в Украину», за 15.11.2018 – «Опрос: вступление в НАТО поддерживают 40% украинцев»
та за 29.11.2018 – «Движение Украины – прочь от империи», «Вісник Первомайська» за
13.10.2018 – «Від зарплат до стандартів НАТО: п’ять змін у Збройних силах України»,
«Щотижня» за 24.10.2018 – «Державницький крок», «Южная правда» за 25.10.2018 –
«НАТО не хочет новой гонки вооружения», за 01.11.2018 – «Внедрение натовских
стандартов», за 08.11.2018 – «Лучшие методики НАТО для николаевских морпехов», за
20.11.2018 – «Фрегаты для Украины» та за 04.12.2018 – «Инструкторы из США учат
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николаевских морпехов» тощо).
Інформаційну підтримку євроатлантичної інтеграції України забезпечують також
місцеві інтернет-видання («Новости-Н» за 27.11.2018 – «В Николаеве школьников и
студентов учили оказывать помощь по стандартам НАТО»
(https://novostin.org/news/read/156250.html), «Преступности.НЕТ» за 04.12.2018 - Российская агрессия:
Генсек НАТО заявил, что РФ использует Крым для захвата Азовского моря
(https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/209268) та за 09.12.2018 – «Одни из лучших»:
партнеры из НАТО оценили николаевских морпехов на международных учениях
(https://news.pn/ru/public/209516), «Інше ТВ» за 07.10.2018 – «Украина примет участие в
крупнейших с 1991 года военных учениях НАТО» (https://inshe.tv/politics/2018-1007/376343/), за 11.10.2018 – ««Антонов» начал разработку ударного беспилотника по
стандартам НАТО» (https://inshe.tv/economics/2018-10-11/377700/), за 24.10.2018 –
«Генсенк НАТО заявил, что в Европе не будет нового ядерного оружия, несмотря на
нарушения РФ» (https://inshe.tv/politics/2018-10-24/381491/), за 18.11.2018 – «НАТО
призывает РФ взять ответственность за уничтожение Boeing 777 — резолюция»
(https://inshe.tv/politics/2018-11-18/388421/), за 22.11.2018 – «Конституционный суд
поддержал законопроект о курсе Украины на ЕС и НАТО» (https://inshe.tv/politics/201811-22/389739/) та «Курс — на ЕС и НАТО. Рада приняла в первом чтении изменения в
Конституцию» (https://inshe.tv/politics/2018-11-22/389810/), за 26.11.2018 – «Сегодня
состоится
чрезвычайное
заседание
комиссии
Украина-НАТО»
(https://inshe.tv/politics/2018-11-26/390770/), за 30.11.2018 – «Антикоррупционное
ведомство одобрило программу сотрудничества с НАТО на 2019 год»
(https://inshe.tv/politics/2018-11-30/392070/), за 03.12.2018 – «НАТО увеличило
присутствие в Черном море» (https://inshe.tv/politics/2018-12-03/392826/), «Мк.мк.ua» за
04.10.2018
–
«В
НАТО
назвали
Керченский
мост
незаконным»
(https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2018/10/04/58555/), за 22.11.2018 – «КСУ вынес
решение
по
изменениям
в
Конституцию»
(https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2018/11/22/59436/), за 28.11.2018 – «Женщина
впервые
возглавила
армию
страны
НАТО»
(https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2018/11/28/59526/), за 16.10.2018 – «Сессия
Парламентской
Ассамблеи
НАТО в 2020 году пройдет
в Украине»
(https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2018/10/16/58772/), за 24.10.2018 – «В НАТО
отреагировали
на
разрыв
ракетного
договора»
(https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2018/10/24/58931/), «Шиповник» за 07.10.2018 –
«Украина примет участие в крупнейших с 1991 года военных учениях НАТО»
(https://shipovnik.ua/novosti/ukraina-primet-uchastie-v-krupneyshih-s-1991-goda-voennyih-
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ucheniyah-nato/), за 13.10.2018 – «Порошенко заявил о скорой смене Конституции
Украины по курсу в НАТО» (https://shipovnik.ua/novosti/poroshenko-zayavil-o-skoroysmene-konstitutsii-ukrainyi-po-kursu-v-nato/), за 22.11.2018 – «Рада поддержала курс на
членство в ЕС и НАТО» (https://shipovnik.ua/novosti/rada-podderzhala-kurs-na-chlenstvo-ves-i-nato/), за 08.12.2018 – «Партнеры НАТО признали николаевских морпехов одними из
лучших
в
операции
по
уничтожению
условного
противника»
(https://shipovnik.ua/novosti/partneryi-nato-priznali-nikolaevskih-morpehov-odnimi-izluchshih-v-operatsii-po-unichtozheniyu-uslovnogo-protivnika/) та «В НАТО предложили
Украине пять направлений реформ» (https://shipovnik.ua/novosti/v-nato-predlozhili-ukrainepyat-napravleniy-reform/) та інші)
3. Забезпечувати підготовку та розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, у соціальних мережах інформації про
співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюються органами державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема, у
сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки
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На головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації забезпечено
оновлення рубрики «Євроатлантична інтеграція», у якій розміщено 19 тематичних
матеріалів, зокрема:
Указ Президента України від 28 березня 2018 року № 89/2018 «Про затвердження
Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік»;
інформацію про виконання окремих заходів Річної національної програми під егідою
Комісії Україна-НАТО за 2017 рік;
довідкову інформацію щодо Північно-Атлантичного Альянсу;
корисні посилання на сайти «Україна – НАТО», «Організація Північноатлантичного
договору», «Місія України при НАТО» тощо.
Відповідні рубрики оновлено на веб-сайтах райдержадміністрацій та міських (міст
обласного значення) рад, де розміщуються офіційні інформаційні матеріали з питань
євроатлантичної інтеграції України, корисні посилання, а також інформаційні
повідомлення щодо співпраці України з НАТО (веб-сайти Арбузинської, Баштанської,
Березанської, Вітовської, Єланецької, Доманівської, Кривоозерської, Казанківської,
Новобузької,
Новоодеської,
Очаківської,
Снігурівської
райдержадміністрацій,
Первомайської та Южноукраїнської міської ради тощо).
На офіційних веб-сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій у рубриці
«Новини» та на сторінках місцевих органів виконавчої влади у соціальних мережах,
зокрема у Facebook, розміщувались тематичні інформаційні повідомлення про
співробітництво України з НАТО і заходи, які здійснюють органи державної влади у
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сфері євроатлантичної інтеграції України («Президент підписав Указ «Про річні
національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО» (03.10.2018), «Президент
України провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО» (17.10.2018), «Двері
НАТО та ЄС для України відкриті – Президент» (20.11.2018), «В ЄС і НАТО Україна
прямує не з порожніми руками – Президент» (23.11.2018), «Глава держави: Україна
обов’язково стане повноправним членом НАТО і Європейського Союзу» (23.11.2018),
«Латвія підтримує Україну на шляху до ЄС та НАТО – зустріч Президентів двох держав»
(24.11.2018), Україна не відступить від стратегії інтеграції до ЄС та НАТО: «Геть від
Москви! Даєш Європу!» - Президент (24.11.2018), «Система підготовки Збройних Сил
України адаптована до стандартів НАТО – Президент» (06.12.2018) тощо).
Також на офіційному сайті облдержадміністрації та сайтах райдержадміністрацій
розміщено інформаційний матеріал «Чому НАТО?»
6. Провести такі інформаційно-роз’яснювальні кампанії:
3) освітню кампанію на тему «Чому НАТО? Засади і принципи діяльності НАТО та його роль у підтримці міжнародної безпеки»
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

В рамках проведення освітньої кампанії «Чому НАТО?» на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації у рубриці «Євроатлантична інтеграція» розміщено відповідні
інформаційні матеріали. Також для широкого інформування населення зазначену
інформацію розміщено на веб-сайтах райдержадміністрацій та виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад.
Заклади загальної середньої, вищої та професійної (професійно-технічної) освіти
області проводили заходи щодо інформування про співробітництво України з НАТО:
відбулися бесіди, під час яких обговорювалися принципи діяльності та політики
Північноатлантичного альянсу, відкриті лекції, тематичні книжкові виставки, «круглі
столи», засідання дискусійних клубів, інформаційні дайджести.
05 грудня 2018 року на базі Чорноморського національного університету імені
Петра Могили проведено II-у студентську науково-практичну конференцію
«Реалізація євроінтеграційної політики України: суспільно-політичний та безпековий
аспекти». У заході взяли участь студенти інститутів та факультетів Чорноморського
національного університету імені Петра Могили, Миколаївського національного
аграрного університету та представники місцевих органів державної влади. Під час
конференції розглянуто перспективи участі України в безпекових проектах
євроспільноти.
06 грудня 2018 року у Миколаївському національному університеті
імені В.О. Сухомлинського відбулося засідання «круглого столу» на тему:
«Євроатлантична інтеграція України: відкритий діалог проти міфів». У заході взяли
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участь викладачі кафедри історії, бібліотекарі та студенти. У ході дискусії присутні
розглянули та проаналізували особливості розвитку, стан і перспективи відносин між
Україною та НАТО
11. Забезпечити функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних універсальних
публічних бібліотеках та бібліотеках вищих навчальних закладів, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції України
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

В Миколаївській області створено та функціонує Центр питань євроатлантичної
інтеграції України в обласній універсальній науковій бібліотеці. В центрі створено
інформаційний куточок «Україна-НАТО: час вибору», де представлено інформаційнороз’яснювальні матеріали, зокрема, 23 примірники друкованих видань та 2 примірники
на електронних носіях з тематики євроатлантичної інтеграції. Протягом 2018 року книги
з цієї виставки було видано понад 600 разів.
Відповідні інформаційні центри з питань євроатлантичної інтеграції України створено в
бібліотечних закладах районів області.
Також на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили
функціонує Інформаційний центр ЄС, одним із напрямків роботи якого є просвітницька
діяльність щодо співпраці України з НАТО.
Інформаційних центр щодо євроатлантичної інтеграції створено також при
Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.
В бібліотечних закладах області та вищих навчальних закладах культури і мистецтв
проводяться пізнавальні заходи з питань євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, у
ІV кварталі 2018 року відбулися:
книжкові виставки, інформаційні полички та перегляди літератури: ««НАТО – історія
створення спільної системи захисту» (Братська ЦРБ), «НАТО – Україна: сьогодення
Альянсу» (Врадіївська ЦБС), «Євроатлантичний вибір України» (Вітовська ЦБС),
«Україна на шляху до НАТО» (Єланецька ЦБС), «Рух України до НАТО» (Новоодеська
ЦБС), «НАТО – Україна» (Первомайська ЦБС), «Україна на шляху до НАТО»
(Кривоозерська ЦБС), «Наш вибір - НАТО» (Снігурівська ЦБС) та інші;
години інформування: «Партнерство заради миру: Альянс і Міжнародне право»
(Братська ЦРБ), «Україна і НАТО: від співробітництва до інтеграції» (Новоодеська ЦБС),
«Україна - НАТО - особливе партнерство» (Первомайська ЦБС), «Перспективи інтеграції
України до НАТО» (КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська») тощо;
усні бесіди та години спілкування: «Україна – НАТО: практичні кроки на шляху
інтеграції» (Братська ЦРБ), «Блок НАТО: співпраця з Україною» (Новоодеська ЦБС),
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«Перспективи європейської євроатлантичної інтеграції в Україні (Очаківська ЦБС),
«Євроатлантична інтеграція: вплив на економіку України» (Первомайська ЦБС) тощо;
читацькі дебати: «Україна і НАТО: проблеми інтеграції», «Україна на шляху до
НАТО: реалії і перспективи» (Новоодеська ЦБС), «Колективна безпека чи нейтралітет?»,
«НАТО – проблеми і перспективи» (Первомайська ЦБС);
бібліоперезентації: «Україна - НАТО - особливе партнерство» (Новоодеська ЦБС);
перегляд документального фільму В.Кастеллі «НАТО: свій чи чужий» (Новобузька
ЦБС, Снігурівська ЦБС);
бібліотечні уроки: «Євроатлантична інтеграція України - регіональний аспект»
(Арбузинська ЦБС), «Громадськість держави: рух за Україну в НАТО» (Братська ЦРБ),
«Партнерство заради миру» (Первомайська ЦБС).
У бібліотеках закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти постійно
функціонують виставки «Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах періодичних
видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та інші
12. Провести у взаємодії з громадськими організаціями та науковими установами загальнонаціональні, регіональні фокусні соціологічні
дослідження з питань поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України та ставлення
громадськості до вступу України в НАТО
Поглиблення
формування
розуміння і
підтримки
жителями
Миколаївської
області
державної
політики у сфері
євроатлантичної
інтеграції та
практичних
кроків щодо
зближення з
НАТО

Для поглиблення формування розуміння і підтримки жителями Миколаївщини
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо
зближення з НАТО в області проводиться робота з підготовки соціологічних досліджень
щодо ставлення громадськості до Північноатлантичного Альянсу та визначення факторів
впливу на підтримку НАТО.
Зокрема, в спільноті «Баштанка» та на офіційній сторінці Баштанської
райдержадміністрації в соціальній мережі Фейсбук проводиться опитування щодо
ставлення жителів Баштанського району до вступу України до НАТО, за попередніми
результатами якого 56% респондентів підтримали євроатлантичну інтеграцію України.
На офіційному сайті Первомайської райдержадміністрації розміщено плагін для
голосування на тему: «Чи підтримуєте Ви вступ України до НАТО?». Наразі, 52%
опитуваних позитивно оцінили вступ України до НАТО.
Також вивчення думки громадськості щодо євроатлантичної інтеграції України
проведено в Очаківському районі, де 44% опитаних висловились за підтримку співпраці
України та НАТО
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14. Проводити тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони для учнів загальноосвітніх і
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професійно-технічних навчальних закладів, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції для студентів вищих
навчальних закладів з питань євроатлантичної інтеграції України
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

З метою підвищення рівня розуміння та довіри молоді до засад, принципів, політики
та діяльності НАТО у навчальних закладах Миколаївської області в рамках реалізації
Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2018 рік проводяться тематичні уроки, виховні години, бесіди,
диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони, навчальні семінари,
конференції, засідання за «круглим столом», тематичні лекції тощо.
Протягом ІV кварталу 2018 року в загальноосвітніх школах області на тему
євроатлантичної інтеграції України відбулися:
тематичні уроки: «Реалізація української державної політики співробітництва з
НАТО» (ЗОШ Баштанського району), «Євроатлантична інтеграція України»
(ЗОШ Березнегуватського району), «Україна – євроатлантична» (ЗОШ Первомайського
району), «Сучасні підходи до взаємодії з НАТО» (ЗОШ м. Южноукраїнська), «Інтеграція
заради миру» (ЗОШ Снігурівського району) «Європейський Союз та НАТО – партнери
України» (ЗОШ м. Миколаєва) та інші;
лекції для учнів старших класів: «Євроатлантична інтеграція» (ЗОШ Березанського
району), «Безпека України в контексті партнерства та співробітництва з НАТО»
(ЗОШ Братського району), «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної
інтеграції» (ЗОШ Вознесенського району), «Україна – НАТО: безпека через партнерство
та співробітництво» (ЗОШ Братського та Первомайського району) тощо;
семінари: «НАТО - Україна – шляхи взаємодії та співпраці (ЗОШ Арбузинського
району), «Україна на шляху до євроатлантичної інтеграції» (ЗОШ Баштанського району),
«НАТО – світ, безпека, міжнародне право, погляд у майбутнє» (ЗОШ Казанківського
району), «Україна – НАТО: стан та перспективи взаємовідносин» (ЗОШ Первомайського
району), «НАТО – гарант безпеки у Європі» (ЗОШ Кривоозерського району) та інші;
засідання за «круглим столом»: «Україна і НАТО – шляхи співпраці»
(ЗОШ Березнегуватського району); «Стан та перспективи співробітництва Україна –
НАТО» (ЗОШ Братського району), «Майбутнє відносин Україна – НАТО» (ЗОШ
Баштанського району), «Співробітництво - Україна-НАТО» (ЗОШ Веселинівського
району), «Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України» (ЗОШ
Вітовського району), «Україна в НАТО – ключ безпеки» (ЗОШ Очаківського району),
«Що ми знаємо з питань державної політики у сфері Євроатлантичної інтеграції
України» (ЗОШ Первомайського району) тощо;
учнівські диспути: «Євроатлантична інтеграція як фактор об’єднання країни»
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(ЗОШ Первомайського району), «Генеральний інтерес для України: інтеграція в ЄС
та НАТО» (ЗОШ Снігурівського району);
інформаційні хвилинки: «Участь України в місіях НАТО» (ЗОШ Березанського
району), «НАТО – світ, безпека, міжнародне право, погляд у майбутнє»
(ЗОШ Врадіївського району), «Історія створення і розвиток НАТО» (ЗОШ Єланецького
району), «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ» (ЗОШ Первомайського
району), «Співпраця України з НАТО» (ЗОШ Снігурівського району) та інші;
бесіди: «Перспективи європейської євроатлантичної інтеграції України»
(ЗОШ Врадіївського району), «Євроатлантична інтеграція: значення та переваги»
(ЗОШ Веселинівського району), «Сучасні міфи про НАТО» (ЗОШ Снігурівського
району) тощо;
інформаційно – роз’яснювальні години: «Україна в НАТО – ключ безпеки»
(ЗОШ Врадіївського району), «Сильніші разом» (ЗОШ Доманівського району), «Роль та
значення України з питань євроатлантичної інтеграції» (ЗОШ Єланецького району),
«Перспективи
європейської
та
євроатлантичної
інтеграції
України»
(ЗОШ Первомайського району);
вікторини: «Що я знаю про Європейський Союз і НАТО» (ЗОШ Новобузького
району) тощо;
У бібліотеках закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти постійно
функціонують виставки «Політика. НАТО. Україна», «НАТО на шпальтах періодичних
видань», «Євроатлантичний калейдоскоп» та інші.
18. Проводити моніторинг:
2) висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери поширення інформації з питань співробітництва України з
НАТО
Підвищення
рівня розуміння
та довіри з боку
жителів
Миколаївської
області до засад,
принципів,
політики та
діяльності НАТО

Облдержадміністрацією здійснюється системний моніторинг висвітлення місцевими
засобами масової інформації заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік.
Всього протягом ІV кварталу 2018 року з цієї тематики місцевими засобами масової
інформації розміщено понад 350 повідомлень (з початку 2018 року – 1370 матеріалів). Із
зазначеної кількості публікацій, присвячених співпраці України з НАТО, періодичними
друкованими засобами масової інформації розміщено понад 120 матеріалів (з початку
2018 року – 510 матеріалів) та інтернет-виданнями - понад 230 повідомлень (з початку
2018 року – 860 публікацій)
______________________________________________
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