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З кожним роком маніпулювати все 
простіше, а самі маніпуляції стають

усе примітивніші

• компанією InMind на замовлення Інтерньюз, які чітко дали статистику, 
що 68% українців вважають головним джерелом отримання інформації
соціальні мережі, а 66% — телебачення.

• людина зі звичкою аналізувати все, виходить у абсолютно засмічений
інфопростір, вихоплює там щось, вважає це за істину і керується цим. 
Натомість, якби в людини залишався інформаційний імунітет, вона 
могла би цьому якось протистояти.



Що відбулося з нашим 
інформаційним імунітетом?



Що таке інформаційний імунітет? 

• Він формується як мінімум під впливом кількох груп чинників, які
формують точку опори. В нас немає стабільного економічного стану 
вже дуже давно, а загалом ніколи і не було, тому люди не можуть
спертися на певну подушку безпеки

• Другий важливий момент — люди не довіряють жодному інституту
держави, навіть у цій ситуації з коронавірусом вони не завжди слідують
державним інструкціям. 

• Третій момент — немає стабільного фізичного та психологічного
здоров’я, бо люди живуть у турбулентності. 

• Також зруйнована система освіти, коли в людини немає не те, що
критичного, а системного мислення.



Про інформаційну гігієну

• За результатами дослідження рівня інформаційної гігієни
українців у Facebook, яке у серпні 2020 року провела 
ініціатива «Як не стати овочем» – 54% українських
користувачів Facebook публікують фейки та маніпуляції, а 7 
з 10 вірять у фейки, маніпуляцію та конспірологію.

• Проте фейки — не основна проблема інформаційної гігієни
українців. Лідирують публікації маніпулятивної
інформації (34%) та посилання на сайти-сміттярки (29%).

https://oksanamoroz.com/project


«ЛЮДИНА НАВІТЬ КОЛИ СТАВИТЬ ЗЛИЙ 
СМАЙЛ — ПОШИРЮЄ ІНФОРМАЦІЮ»

• Перше, і найважливіше — зрозуміти глобальність проблеми. В нас проблему дезінформації недооцінюють і 
сприймають як щось розважальне. Відео, меми, все легко та спрощено. Поки людина не зрозуміє, що ми є 
інформацією, яку споживаємо, і вона визначає наші мислення та поведінку, — вона не буде дотримуватися жодних
правил. Буквально сьогодні в мене була розмова з моїм знайомим, розумною, освіченою людиною, щодо
коронавірусу, і він почав розповідати мені одну з теорій змов. Я розумію, що він щиро вірить у це, настільки живе в 
нерозумінні як споживати та аналізувати інформацію, що сам по собі стає ще більшою загрозою. Таких прикладів
безліч. До формування цього розуміння, будь-які правила будуть нікчемні. Нікого не можливо змусити виконувати
якісь правила, це найбільша омана, яка може бути.

• Якщо людина все ж зрозуміла цей меседж, то далі йдуть елементарні правила. Найбільш базова річ — самому не 
поширювати інформацію, яка гіпотетично може бути вірусною. Зараз людина — головний передавач інфовірусів. 
Не боти чи фейкові акаунти (це все точки вкиду, як правило), а ми з вами. Що стоїть у основі протилежної
поведінки? Те, що людина не розпізнає фейки та не розуміє, як формується інформаційне поле в цифрову епоху: 
якщо ти лайкаєш, коментуєш, поширюєш пост, чи робиш будь-яку дію в онлайні — ти даєш цифровій платформі
сигнал, що ця інформація цікава тобі, а значить і твоїй авдиторії. Людина навіть коли ставить злий смайл —
поширює інформацію. Поки ми не замислимося над цим, будемо безоплатно працювати на вірус-мейкерів.



ПРАВИЛА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ГІГІЄНИ



ПЕРЕД ВИХОДОМ У ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
ОДЯГАЙТЕ МАСКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

Звичайну маску не варто носити під
носом, бо так інфекція потрапить в 
організм значно швидше. Так само маску 
критичного мислення слід застосовувати
до аналізу всієї інформації: стежте за тим, 
щоб вона щільно прилягала до усіх
каналів сприйняття. Маска критичного 
мислення повинна бути завжди свіжою
(критичне мислення – це процес
постійного самовдосконалення). 
Прочищайте її від стереотипів. 



ЩЕДРО ВИКОРИСТОВУЙТЕ АНТИСЕПТИК 
ФАКТЧЕКІНГУ
• Фактчекінг, тобто перевірка

першоджерела, зіставлення інформації
з різних джерел, пошук і оцінка
альтернативної інформації т.д. – це
справжній антисептик, що допомагає
викрити фейки, маніпуляції чи
елементарне медійне недбальство. 
Інформація, знезаражена фактчекінгом, 
базпечна для вживання. 



ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ

• Інтелектуальна дистанція – це
здоровий скептицизм. Вона виключає
сліпу і беззаперечну віру авторитетам 
(вони також можуть помилятися, тому 
дистанція може вберегти). 
Інтелектуальна дистанція – це також
уникання емоцій. Емоції заважають
тверезо оцінювати інформацію.



УНИКАЙТЕ ОСЕРЕДКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ІНФЕКЦІЙ 

• Якщо ви кілька разів підловили
якесь джерело інформації – медіа чи
впливового блогера на поширенні
фейків, темників, ворожих
наративів, перекручень тощо, то 
краще уникати це джерело
інформації.



ЯКЩО САМІ ПІДХОПИЛИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІРУС, 
НЕ ПОШИРЮЙТЕ ЙОГО

• Звісно, самому важко зрозуміти, що
ви підхопили заразу. Як правило, це
усвідомлення приходить, якщо
приходить взагалі, значно пізніше. 
Проте є одна дієва порада. Якщо вам 
трапилася якась сенсаційна
інформація, то не поспішайте її
поширювати, почекайте день, за цей
час може виявитися, що з нею щось
не так, а ви не станете мимовільним
співучасником інформаційної
кампанії.



СПРИЙМАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ БЕЗКОНТАКТНО

• Деякі інформаційні вкиди
спроєктовані так, щоб
спровокувати бурхливу реакцію
та коментарі. Коментарі та 
поширення піднімають рейтинг 
і інтенсифікують поширення
вкиду. Безконтактна реакція
(невстрявання у дискусії) ламає
цей алгоритм.



ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО АНТИТІЛА ДО 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІРУСІВ ПОСТУПОВО 

ЗНИКАЮТЬ
• Якщо ви тертий калач в 

інформаційному просторі і 
бачите фейк за кілометр, то не 
забувайте, що творці фейків та 
інформаційних маніпуляцій
постійно вдосконалюють свої
технології, і ваші антитіла з 
часом можуть не спрацювати.



Не хворійте!
• Дотримання цих інструкцій суттєво знизить

епідеміологічну загрозу в інформаційному просторі. 

• Від викривленої інформації неможливо померти, 
але викривлена інформація може спонукати до дій, 
внаслідок яких можна нашкодити собі та іншим або і 
покинути цей світ.

• Саме тому інформаційна гігієна не менш важлива за 
гігієну побутову. 



Використанні джерела 

• Ще раз про інформаційну гігієну - сайт Українського кризового медіа-
центру: https://uacrisis.org/uk/shhe-raz-pro-informatsijnu-gigiyenu

• Про інформаційний імунітет - https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pro-
informaciynyy-imunitet

• Що таке інформаційна гігієна?: 7 порад, як вийти сухим з медіаводи -
https://gwaramedia.com/7-porad-vyjty-suhym-iz-media/

• Оксана Мороз «Нація овочів?» Як інформація змінює мислення і 
поведінку українців., Київ, 2020

https://uacrisis.org/uk/shhe-raz-pro-informatsijnu-gigiyenu
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/pro-informaciynyy-imunitet
https://gwaramedia.com/7-porad-vyjty-suhym-iz-media/
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