
Презентація по проєкту 


"Наукою по болю"

Проєкт реалізовано завдяки 

фінансовій підтримці Фундації ЗМІН.



Мета

Убезпечити населення від шкоди, 
пов’язаної з відсутністю або з 
некомпетентною допомогою при 
травмі, шляхом підвищення обізнаності 
щодо питань, пов’язаних із впливом 
психологічної та фізичної травми на 
загальний стан здоров’я, та 
необхідності використання наукового 
підходу до подолання травми та 
пов’язаних станів.

Актуальність:

В умовах повномасштабної війни існує 
проблема обмеженого доступу до 
медичних послуг, відбувається сплеск 
фізичних та психологічних травм. В 
українських медіа та соціальних мережах 
зростає кількість антинаукової інформації. 
Саме тому наша робота стає ще більш 
затребуваною і ми маємо надалі 
забезпечувати українців достовірною 
медичною і психологічною інформацією.

Проєкт було спрямовано на популяризацію 
наукового підходу та доказової медицини, зокрема 
пов’язаною із травмою, серед української аудиторії.

1.

Завдання

Створення та публікація 
матеріалів, що забезпечують 
професійне експертне 
висвітлення питань щодо 
психологічних та фізичних 
станів, пов’язаних з травмою 
в умовах воєнного стану.
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Упродовж реалізації проєкту, ми створили 
5 лонгрідів на 5 актуальних та болючих 
для суспільства тем. 


А також залучили і фінансово підтримали 
українських доказових лікарів та 
науковців, які популяризують знання у 
такий складний для країни час.

Україні вкрай потрібно якнайбільше 
матеріалів з доказовим спрямуванням, 
оскільки стрес через війну спровокував і 
без того схильних до користування 
неперевіреними, часто шкідливими, 
джерелами інформації українців, 
звертатися по допомогу не до фахівців, а 
до шарлатанів. 


Баланс сил між науково доведеною 
інформацією та антинауковою та 
шкідливою зараз — явно не на користь 
першої.

1-й матеріал “Пережите під час війни нам 
колись болітиме менше?” був створений у 
співавторстві з Ольгою Масловою, 
науковою популяризаторкою, кандидаткою 
біологічних наук.


3-й матеріал “ПТСР буде у всіх?” був 
створений у співавторстві з 
Віктором Досенко, професором, 
патофізіологом.


5-й матеріал “Як війна вплинула на здатність 
дітей вчитися” був створений у співавторстві з 
Вікторією Кравченко, фізіологинею, 
кандидаткою біологічних наук, доценткою 
кафедри фізіології людини і тварин КНУ ім. 
Тараса Шевченка.


2-й матеріал “Чому українці стають 
колаборантами” був створений у 
співавторстві з Оксаною Степанюк, 
медичною психологинею, 
сертифікованою травма- та арт-
терапевткою.


4-й матеріал “Навіщо імунітет, коли 
може вбити ракета” був створений у 
співавторстві з Ігорем Заставним, 
сімейним лікарем.


2.
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Платформа LIGA.net

Найкраще на платформі LIGA.net аудиторія читала 
матеріал “Чому українці стають колаборантами і як 
тепер жити з тими, хто здавав своїх і вітав росіян”


Кількісні показники

Дані: Google Analytics
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Instagram LIGA.net

Найбільше переглядів в Instagram LIGA.net набрав 
матеріал "Навіщо імунітет, коли може вбити ракета": які 
хвороби чатують на українців через війну.
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В Інстаграм ми маємо можливість 
бачити статистику по регіонах/
гендеру/віку. За показниками цієї 
мережі найбільшу частку 
залученої аудиторії — 42%, 
складає молодь 18-24 років.          
За статтю: 58% — жінки, 41% — 
чоловіки. Найпопулярніші 
розташування: Дніпропетровська, 
Харківська, Львівська області.
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Facebook LIGA.net

Матеріалом з найбільшим охопленням у Facebook згідно зі 
статистикою став саме останній “Як війна вплинула на здатність 
дітей вчитися і наскільки це велика шкода для майбутнього” — 
111 879. 


Найбільшу взаємодію має 
допис про те, чому 
українці стають 
колаборантами — 21 650.


Кількісні показники

Telegram LIGA.net

Різниця в кількості переглядів постів у телеграм 
незначна; найбільше переглядів в Telegram LIGA.net 
набрав матеріал "ПТСР буде у всіх? Його слід боятися? 
Це назавжди?" — 17500.
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Дякую за цей пост!

Вікторія

Я взагалі пишаюся нашими 
дітьми, що вони 
продовжують навчання. А 
багато хто ще й дві школи 
або вишу тягне, навіть 
дистанційно… Боже, 
бережи наших діточок!
Інна

Дуже корисний матеріал.    
Дякую. 

Євгеній

У коментарях 
соціальних мереж 
люди залишали слова 
вдячності за 
матеріали, 
дискутували та 
ділилися своїми 
переживаннями. 

Загалом ми отрималали 
439 коментарів;                 
1 050 реакцій в Telegram, 
3 845 у Facebook,              
1 738 в Instagram. 
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5.

Я згодна коли починається 
тривога моїх внуків 
починає трясти жах в очах 
і пам'ять наче улітучується 
з голови. Коли відбій, 
довгий час приходимо до 
тями та налаштовуємося 
на навчання.
Оксана

Ми як нація дуже добре 
тримаємося, насправді. 
Так що все переживемо, 
все витримаємо)
Валентин



1 мільйон 654 тисячі 013

Загальна кількість переглядів 
матеріалів по проєкту: 
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 Ми підтримали населення у вирішенні


медичних і психологічних питань

 Підтримали доказових лікарів і вчених,


зокрема фінансово

 Підсилили редакційну експертизу

Зміни, які впровадив проєкт: 

6.



Ми вдячні Фундації ЗМІН за надану 
можливість реалізувати такий важливий для 
українського суспільства проєкт! 

Оскільки тексти не прив’язані до подій чи 
часових рамок, ними зможуть 
користуватися й надалі всі, хто цього 
потребуватиме. А ті, хто прочитали, зможуть 
розповідати про прочитане далі, 
поширюючи науково обгрунтовану 
інформацію серед колег, друзів і рідних. 

 Дякуємо!


