
Новина свіжа чи розміщена 
багато разів?



Читаємо коментарі під 
найвідвідуванішою версією



Дивимося на деталі: номери, 
вивіски, таблиці…



Дивимося на деталі: меблі, 
шеврони, одяг…



Стрічки новин – чи було щось 
про подію?



Деталі, що ідентифікують місце

•Геолокація
•Орієнтири: написи на будівлях, номери, 
вивіски, білборди
•Упізнаваний міський пейзаж чи ландшафт
•Будівлі: церкви, мінарети, мости, стадіони
•Перевірте на Google Street View чи Google 
Maps
•Використайте ландшафтний рівень у Google 
Earth



Деталі, що ідентифікують місце



Деталі, що ідентифікують 
дату і час

•Погода
•Час доби
•Пора року
•Годинник, сторінки газет, телевізор…



Деталі, що ідентифікують 
дату і час



Шукаємо за скріншотом 
найяскравішого кадру



Шукаємо за ключовими 
словами



Youtube Data Viewer

•https://citizenevidence.org/2014/07/01/youtub
e-dataviewer/
•Точна дата завантаження
•Порівняння скріншотів
•https://www.youtube.com/watch?v=vHlFjuF4Hl
o – покрокова інструкція
•https://www.stopfake.org/kak-proveryat-video-
v-youtube/

https://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
https://www.youtube.com/watch?v=vHlFjuF4Hlo
https://www.stopfake.org/kak-proveryat-video-v-youtube/


3. Яскраві заголовки, свідчення, 
заяви



Чи підтверджують слова героя 
тезу заголовка?



Чи підтверджують слова героя 
тезу заголовка?



“З 2014 року в Збройних силах і серед усіх, хто
отримав зброю і захищав державу, загинуло 10103 

особи безповоротних і санітарних втрат. Не від
бойових дій. Серед них 2150 чоловік загинули не від
бойових дій. В зоні АТО 3700 загинуло не від бойових
дій… е-е… поранено. 935 не від бойових дій. Всього
дві повноцінні бригади загинули внаслідок того, що
не виконували статути, вчиняли злочини відносно

один одного і так далі, і тому подібне”.

Чи підтверджують слова героя 
тезу заголовка?



Чи підтверджує зміст заяви 
тезу заголовка?



Чи не вирвані слова 
з контексту?



Чи не вирвані слова 
з контексту?



Чи бачили ви цього свідка 
раніше?



Чи є у словах свідка конкретика?



Чи компетентна ця людина 
коментувати це питання?



Чи компетентна ця людина 
коментувати це питання?



Чи компетентна ця організація 
коментувати це питання?



Читаємо документи, звіти, заяви



Читаємо документи, звіти, заяви



Документи як джерело

•Вихідні дані
•Номер
•Підпис
•Адреса
•Спосіб надходження 



Як виглядає документ?



4. Повідомлення західних ЗМІ

•Використовують для підсилення меседжів 
російськомовних спікерів
•Джерело: авторитетне чи маргінальне?
•Знаходимо оригінал: чи заява не перекручена?
•Читаємо інші матеріали автора і інших авторів 
сайту і досліджуємо їхні погляди 



Авторитетне чи маргінальне?



Чи існує матеріал, на який 
посилаються?



Чи інформація не перекручена?



5. Джерела.
Сайт як джерело

•archive.org
•www.whois.net
•Коли вперше сайт був збережений? 
•Як виглядала перша сторінка сайту?
•Які новини публікував сайт з початку своєї
роботи/у конкретний день?
•Хто власник сайту
•Вихідні дані

https://archive.org/
http://www.whois.net/


Соцмережі як джерело

• foller.me – twitter

• pipl.com – соцмережі, контакти

• webmii.com – індекс видимості в інтернеті

• Discover Twitter First Tweet

https://discover.twitter.com/ru/first-tweet


6 правил факт-чекінгу

•Не вірте заголовкам
•Не вірте підозрілим джерелам інформації
•Не вірте маловідомим експертам
•Перевіряйте дату
•Не вірте картинкам
•Не все, що рухається і говорить на екрані -
правда



Головне правило 
факт-чекінгу -

не вір, а перевір



Спробуємо?

• Проаналізуйте новину. 
Чи має вона ознаки фейку? Які?

• Зверніть увагу на різні елементи: заголовок, фото, 
джерела інформації, цитати, аргументи, 
внутрішню логіку матеріалу

• Як би ви перевірили 
цю інформацію? 

• Вкажіть дії і їхню черговість. Чому саме так?

5 хв.



Приклади інформування 
та пропаганди через відео



Èí ôî ðì àöèÿ è ì àññ-ì åäèà
Iнформацiя та мас-

медiа

Пропаганда: практичні маркери



Перелік питань: Інформування Пропаганда

На кого спрямовано? 
(об’єкт)

Для чого? (мета)

Спрямовано на 
інформування чи почуття?

Які емоції/враження/ефект 
викликає?

Які методи роботи?

Яке ставлення до предмету, 
про який говорить?

Який тип інформації?

Результат для аудиторії

Заповніть обидві графи таблиці 
5 хв.



Перелік питань: Інформування Пропаганда

На кого спрямовано? (об’єкт)

Аудиторія
(Жителі одного села/міста/країни;
певна група: пенсіонери, виборці, 
студенти тощо)

Аудиторія
(Жителі одного села/міста/країни;
певна група: пенсіонери, виборці, студенти 
тощо)

Для чого? (мета) Передати Нав’язати

Спрямовано на інформування 
чи почуття?

Загальну обізнаність людини Людські емоції та почуття

Які емоції/враження/ефект 
викликає?

Обізнаність, інтерес, вивчення
Гордість, відчуття приналежності до
чогось, бажання діяти, ненависть, страх,
жах

Які методи роботи?
Опис, передача, відображення,
порівняння

Образа, «словесна позолота»,
перебільшення, переключення уваги,
свідчення «авторитетних» людей,
підтасовка фактів, маніпуляція символами
та стереотипами, постійне повторення

Яке ставлення до предмету, 
про який говорить?

Нейтральне Позитивне, негативне

Який тип інформації? Точна, повна, відкрита Неточна, часткова, прихована

Результат для аудиторії Обізнаний
Залучений до дії, зміна поглядів, викривлено
світогляд



1. Чи виникли у вас складнощі при виконанні
цього завдання? 
2. Чи були суперечливі моменти? Чому вони 
виникли? 



«ВЕСТИ»



Прочитайте новину 
3 хв.

•Хто джерело інформації про заплановане знищення
у Києві меморіалу «Бабин Яр»? 
•Чи вважаєте ви це джерело інформації надійним
і чи можливо в разі необхідності перевірити
інформацію? 
•проаналізуйте заголовок: 
•Чи пов’язані між собою дві події, згадані в заголовку? 
•Чи випливає з тексту статті, що підписання президентом Петром 
Порошенком закону про декомунізацію передбачає демонтаж 
монументів у Бабиному Яру? 







З яких джерел отримуєте інформацію? 
5 хв.



Обведіть різними кольорами джерела 
інформування та джерела пропаганди

3 хв.



•Чи було це завдання важке для вас? Що саме
виявилося для вас важким? 
•Як ви визначаєте, що є пропаганда, а що -
інформування у вашому оточенні? 



Україна, лютий 2018

довіряли
ЗМІ

27% 43%

не довіряли
ЗМІ

КМІС, на замовлення ГО «Детектор медіа»



Онлайн-інструменти
фактчекінгу

https://bit.ly/2VA5Zgy

https://bit.ly/2VA5Zgy


@olga_yurkova

+38 067 296 95 95

olga.urkova@gmail.com

olga.urkova


