
Інформація - це головний

ресурс сьогодення











Інформація

дуже впливова



Brexit



Штурм Капітолію



Аутизм від вакцин



Цензура в Китаї





Росіяни перетворили 

інформацію на зброю



“Информационное противоборство открывает широкие асимметричные 

возможности по снижению боевого потенциала противника”









Пожежний

шланг

брехні



● Це були актори

● Це був фотошоп

● Тіла підкинули

● Їх убили українці

● Це провокація Британії



Як захистити себе та 

близьких?



Telegram



Паша Дуров



Відсутність захисту

Усі ваші переписки зберігаються

Дуров уже продавався росіянам



Відсутність модерації

Пропагандисти досі тут

І вони постять, що захочуть



Повна анонімність

Без імені

Без фото

Без біографії













Список від “Детектора медіа”

https://drive.google.com/file/d/1TSquib0Nzxh0xaTO_x_D70pLs67qHshE/view

https://drive.google.com/file/d/1TSquib0Nzxh0xaTO_x_D70pLs67qHshE/view


Кому довіряти?



https://imi.org.ua/news/imi-rekomenduye-chytaty-novyny-z-dostovirnyh-media-spysok-i44370

https://imi.org.ua/news/imi-rekomenduye-chytaty-novyny-z-dostovirnyh-media-spysok-i44370




Кому не варто довіряти:

● Анонімним каналам

● Відсутнім джерелам

● Універсальним коментаторам

● Арестовичу та Жданову

● Відомим брехунам

● Кумі в СБУ та куму в ППО





https://ms.detector.media/trendi/post/29754/2022-07-01-vid-rosiyskykh-serialiv-
do-ukrainskykh-okopiv-khto-takyy-oleksiy-arestovych/

https://ms.detector.media/trendi/post/29754/2022-07-01-vid-rosiyskykh-serialiv-do-ukrainskykh-okopiv-khto-takyy-oleksiy-arestovych/




Кому довіряти:

● Новинам, які вказують джерела

● Профільним спеціалістам

● Не емоційний повідомленням

● У питаннях війни: лише керівникам держави та топовим 

військовим



Як брехня поширюється далі



51,2% фейків в соцмережах поширюють просто тому, що не 

приділяють інформації достатньої уваги



Фейкова інформація має на 70% більший шанс бути 

поширеною



НЕ ВПЕВНЕНИЙ(А) - НЕ ПОШИРЮЙ



Обережно! Перевірте інформацію:

1. Анонімну

2. Від сумнівних акаунтів

3. Застарілу

4. Надмірно емоційну

5. Сенсаційну



Боти



● У 2021 році лише Facebook видалив 6,5 мільярдів фейкових акаунтів

● Боти у Твіттері могли забезпечити Дональду Трампу 3.23% голосів на

виборах.



Перевір людину:

1. Чи виглядає її логін реалістично? Якщо там випадкові числа або літери — це,

ймовірно, бот.

2. Чи має вона заповнену біографію? Якщо ні — це, ймовірно, бот.

3. Чи гуглиться її фото профілю? Якщо так і воно взяте з випадково сайту — це,

ймовірно, бот.

4. Чи розміщує вона дописи занадто часто та навіть посеред ночі? Якщо так — це,

ймовірно, бот.

5. Чи складається її сторінка здебільшого з репостів? Якщо так — це, ймовірно, бот.

6. Чи зареєстрована сторінка нещодавно? Якщо так — це, ймовірно, бот.

7. Чи складається її список друзів із дивних людей? Якщо так — це, ймовірно, бот.



Перевірка фото



https://tineye.com/

https://tineye.com/






Критичне мислення -
це 

критичне вміння 

XXI сторіччя
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