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Трохи про себе.
Яким джерелам інформації 

ви довіряєте?



•Очікування
•Цілі участі
•Або питання, на які хочете отримати 
відповідь

5 хв.



Які слова ви асоціюєте зі словами:
•Інформування
•Пропаганда

5 хв.
Напишіть на стікерах



Інформування - інформує, роз’яснює, 
АЛЕ не дає готових рішень
Пропаганда – інформує, роз’яснює, 
переконує, АЛЕ компрометує, маніпулює







• перевірили десятки тисяч новин
• спростували понад 3000 фейків
• 13 мовних версій 
• 9 млн унікальних користувачів
• 26 млн переглядів
• 186 000 читачів у соцмедіа
• 28 200 глядачів відеодайджесту
• 3 млн переглядів на youtube
• провели тренінги для понад 
10000 людей



Російська пропаганда –
це система



1. Державний переворот і хунта, яку підтримує 
Захід

2. Україна як “фашистська держава”
3. Росія – не частина окупації/війни
4. Українська армія
5. Війну в Україні фактично ведуть США, НАТО або 

приватні підрядники
6. Добровольчі батальйони
7. Переселенці і біженці до Росії
8. MH17

Наративи (міфи) 
пропаганди у 2014



Біженці в Росію



Україна як 
фашистська держава



Українська армія



МН17



Війну в Україні 
фактично ведуть США



Міфи пропаганди 
у 2015

1. “Територіальні претензії” з боку сусідніх країн
2. СНІД/ЗІКА/інші історії з хворобами
3. Територіальний розпад України
4. Фейкове визнання анексії Криму і окупації 

Донбасу іноземними урядами, міжнародними 
організаціями або іноземними медіа

5. Україна/Туреччина/Сирія/ІДІЛ



Територіальні претензії 
сусідніх країн



СНІД/ЗІКА/інші 
історії з хворобами



СНІД/ЗІКА/інші 
історії з хворобами



Територіальна 
дезінтеграція



Фейкова легітимізація 
окупантів іншими 

країнами



Фейкова легітимізація 
окупантів



Фейкова легітимізація 
окупантів



Україна/Туреччина/
Сирія/ІДІЛ



1. Спадання західної підтримки України
2. Маніпуляції з міжнародними організаціями
3. Україна і Євросоюз
4. Розвал Євросоюзу, розпад США і Заходу 

загалом
5. Україна як ‘failed state’ 

Міфи пропаганди
у 2016 і згодом



Спадання західної 
підтримки України



Спадання західної 
підтримки України



Україна і Євросоюз



Розпад Євросоюзу, 
США і Заходу загалом



Україна як ‘failed state’



Україна як ‘failed state’



Російська пропаганда 
пристосовується 

до поточних подій 
і особливостей країни



1. Європа переживає армагедон через міграцію
2. Європейці хочуть визнати Крим російським, але 

ЄС заважає
3. Британську депутатку Джо Кокс убили самі 

британці, аби вплинути на голосування по Brexit
4. Україна – не частина Європи
5. Латвійці були і залишаються фашистами
6. Меркель, Олланд і ЄС загалом винні у 

міграційній кризі
Jakub Janda and Ilyas Sharibzhanov, Atlantic Council

Наративи пропаганди 
у 2016 у Європі

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/six-outrageous-lies-russian-disinformation-peddled-about-europe-in-2016






Як запідозрити фейк?



Як запідозрити фейк

•Не вказані факти: місце, час, імена
•Немає фото, відео
•Джерела: немає, підозрілі або без гіперпосилань
•Занадто емоційно: категоричні судження, заклики 
до дій, емоційно забарвлені слова
•Занадто драматична історія, як у кіно
•Новину не поширюють серйозні медіа
•У новині штучно об'єднані не пов'язані між собою 
факти



Як спростувати фейк?



Перевіряємо те, 
що можна 
перевірити



Що перевіряємо

1.Фото
2.Відео
3.Свідчення
4.Документи
5.Деталі 
6.Дата, час
7.Місце 
8.Джерела
9.Повідомлення 
західних ЗМІ



1. Фото. Перевіряємо через 
Google Chrome



Google Images



На що дивитися

• Оригінальне 
чи оброблене фото
• Дата першої 
публікації
• Що насправді 
показано



tineye.com



Аналіз фото на редактуру. 
fotoforensics.com



fotoforensics.com



Аналіз фото на редактуру. 
Метадані - regex.info/exif.cgi

•Час створення
фото
•Час зміни фото
•Камера 
•Умови фото



Аналіз фото на редактуру. 
Метадані. exifdata.com



regex.info/exif.cgi



imgops.com



2. Відео. Переглядаємо



З вбудованого відео йдемо 
наYoutube


