
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ПРОТИДІЇ



Що таке медіаграмотність?

Медіаграмотність – це: 

o сукупність знань щодо сутності медіапростору та
процесів, що у ньому відбуваються, як наприклад окремі
маніпулювання або цілісні операції впливу;

o сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють
людям знаходити необхідну інформацію, аналізувати,
критично оцінювати її;

o уміння створювати повідомлення різних жанрів і форм
для різних типів медіа.
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Що таке медіаграмотність?
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01
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03

Конкретний

матеріал

Інформація

Медіапростір

знання / розуміння

добір / аналіз

створення / поширення
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“

скоординоване, інтегроване та синхронізоване застосування

традиційної дипломатії, інформаційних, військових,

економічних та інших спроможностей як за мирних часів, так і у

кризовий, конфліктний чи постконфліктний період з метою

сформувати погляди, поведінку чи рішення іноземних

цільових аудиторій, що відповідають інтересам та цілям

держави

RAND Corporation

“операція впливу”
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На що спрямовані операції впливу?

Зменшення довіри до політичного керівництва 

держави

Викривлення образу держави у інформаційному 

просторі

Тиск на політичне керівництво з метою прийняття (або 

не прийняття) потрібного рішення

Нав’язати аудиторії своє бачення (наратив)
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Якими є ознаки дезінформації?

• Вплив на певну цільову аудиторію (ЦА) 

• Цілеспрямованість (є організатор та умисел)

• Спрямованість на суспільно-небезпечні наслідки

• Імітує «правдивість»

• Відповідає певним переконанням ЦА 

• Стосується соціально значущих подій
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Приклади дезінформації щодо АТО/ООС
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Приклади дезінформації щодо АТО/ООС
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Под данным разведки ДНР, украинские

военные продолжают обстрелы населенных

пунктов ДНР под воздействием

наркотического опьянения, более того, в

некоторых подразделениях командованием

легализовано употребление наркотических

средств. Об этом сообщил заместитель

командующего оперативным командованием

ДНР Эдуард Басурин.

Доставка наркотиков осуществляется через

«Новую почту», в ближайшем к батальону

филиале, в которой работает один из

наркокурьеров.
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“Вибух на Columbia Chemicals”
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“Вибух на Columbia Chemicals”
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Чи змінились інструменти дезінформації 
сьогодні?

Не істотно…
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Як змінились інструменти дезінформації 
сьогодні?

Замість “анонімних листів науковців” – масові витоки (leaks)

18



Як змінились інструменти дезінформації 
сьогодні?

Замість “газет країн третього світу” – Wikileaks або DCLeaks
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Як змінились інструменти дезінформації 
сьогодні?

Замість просування однієї версії - поліверсійність
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Як змінились інструменти дезінформації 
сьогодні?

Не лише підробки листів – тепер ще і підробка сайтів
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www.hybridcoe.fi
www.hybridcoe.ru

https://www.hybridcoe.fi/
http://www.hybridcoe.ru/


Як змінились інструменти дезінформації 
сьогодні?

Deep fake – абсолютно новий виклик

22Що тут правда?...1 2 3

2_Obama_cut.mp4
2_Obama_cut.mp4
4_Buscemi_cut.mp4
4_Buscemi_cut.mp4
3_MarkZukrberg_cut.mp4
3_MarkZukrberg_cut.mp4
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Основні риси

• Виробити контент стало простіше – швидше, дешевше

• Читаємо лише заголовки (брак часу) 

• Спростування бачать рідше, ніж фейк

• Реклама: основний споживач - інтернет

• Блогери та “громадські журналісти”

• Соцмережи (ехо-камери, постійне повторення, 

невиправдана довіра)

• Зростання нових платформ (Телеграм, Тік-Ток)
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Соціальні мережі: макро проблеми

• Споживач/виробник контенту – одна і та сама особа

• Нечуваний рівень таргетування повідомлень

• Модерування: складно і немає мотивації

• Ботоферми

• Мобілізація через “події”

• Соцмережі як медіа: непрозорі алгоритми
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Соціальні мережі: чому ефективні при 
поширенні фейків/дезінформації?

• Когнітивні упередження. Великий обсяг інформації - ми 
спрощуємо. “Субєктивна”

• Каскад доступності. Частіше повторів – більше схоже на 
правду

• Ефект приєднання до більшості. Більшість підтримує? І 
я долучусь.

• Підтверджувальне упередження. Шукаємо те, у що вже
віримо. Алгоритми нам допомагають.

• Якорування. Перше враження – ключове.
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“

Критичне мислення – це система суджень, яка

використовується для аналізу фактів і подій, передбачає

формулювання обґрунтованих висновків і дозволяє надавати

обґрунтовані оцінки, інтерпретації, а також коректно

застосовувати отримані результати до ситуацій і проблем.

Узагальнене визначення
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Простий метод критичної оцінки

• Це особисті думки чи факти?

• Як давно була опублікована ця інформація

• Де опублікована інформація – блог, ЗМІ? Чи є 
відповідальна особа (редактор?)

• Інформація походить із надійного джерела?

• Хто стоїть за інформацією? Чи можете ви знайти
джерело походження?

• Кому вигідно поширення цієї інформації?
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Метод критичної оцінки “О.Б.А.Ч.Н.О.”
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Аналіз зображень
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Що?

Де?

Коли?

• що це – першоджерело чи копія?

• що на фото є оригінальним, а що 

змонтованим?

•де сталася подія, зображена на фото?

•коли було створено це зображення?

•коли сталася подія, яка на ньому 

зображена?

•чи ці дві дати збігаються?



Аналіз зображень

32https://www.stopfake.org/uk/yak-rozpiznaty-fejk/



Аналіз зображень
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Аналіз зображень

Чи редаговане / змінене фото?

•Foto Forensics

•Jeffrey’s Exif Viewer

•Findexif.com

•JPEGSnoop

Яка була погода в цей день в конкретному місці?

•Wolfram Alpha
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Дякую за увагу!
Дмитро Дубов 

д.політ.н., с.н.с.

Завідувач відділу інформаційної безпеки та 

розвитку інформаційного суспільства

Національний інститут стратегічних досліджень

+380664556645

dubov@niss.gov.ua

https://www.facebook.com/DmytroDubovNISS
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Основні типи кіберзагроз з якими 
стикається звичайний користувач?

1. Соціальна інженерія (починаючи від фальшивих 

дзвінків зі служби підтримки і закінчуючи 

фішингом)

2. Шкідливе програмне забезпечення (віруси, трояни, 

програми-вимагачі та багато іншого)

3. DDoS-атаки – атака типу “відмова в 

обслуговуванні”
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Ключові безпекові цифрові навички:
“ПАРОЛІ”

1. Не кажіть нікому ваш пароль.

2. Для різних сервісів – різні паролі.

3. ПАРОЛІ МАЮТЬ БУТИ СКЛАДНИМИ.

4. Не тримайте пароль на видноті.

5. Коли вводите пароль – переконайтесь, що за вами 

не спостерігають.

6. Не клікайте по посиланням у листах.
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Ключові безпекові цифрові навички:
“ЗНАХІДКИ”

1. Якщо раптом знайшли “флешку” – не вставляйте її 

в компютер. Особливо якщо знайшли її біля роботи.

2. Те саме – щодо будь-якого іншого носія

3. Маркуйте власні USB-накопичувачі та зберігайте їх 

у окремому місці
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Ключові безпекові цифрові навички: 
“ОСОБИСТІ ПРИСТРОЇ” (BYOD)

1. Оновлюйте безпекове програмне забезпечення

2. Зайві додатки – видаляйте

3. Завжди використовуйте пароль для своїх пристроїв

4. Менше персональних даних при використанні 

“мобілок”

5. Вимикайте Wi-Fi чи Bluetooth якщо не користуєтесь

6. Мінімальне використання “відкритими мережами”.
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Ключові безпекові цифрові навички:
“ЧИСТИЙ СТІЛ”

1. Не залишайте на робочому столі цифрові пристрої 

(телефони, флешки, планшети)

2. Зберігайте “цифрові пристрої” (особливо 

накопичувачі) у зачиненому місці

3. Налаштуйте “скрінсейвер” захищений паролем.

4. Менше стікерів з “чутливими даними” на видності

5. Після робочих зустрічей не має залишилось 

робочих паперів чи написів на дошці
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Ключові безпекові цифрові навички:
“СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ”

1. Мінімум персональної інформації (фото, згадки про 

сім’ю, пам'ятні дати тощо).

2. Все, що напишете – може бути використано проти 

вас.

3. Вимкніть та не використовуйте налаштування 

вашого геопозиціонування. 

4. Пам'ятайте про приватність
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