
Інформаційна гігієна

Лекція Оксани Мороз, «Як не стати овочем»
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Електрика
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Електрика
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1. Страх і стрес.
2. Туман війни.
3. Довіра до людей і недовіра до інституцій.
4. Низький рівень інфогігієни.
5. Запит на «швидкі новини» та «прості рішення».
6. Фейк поширюється в 6 разів швидше ніж його 

спростування.
7. Російська пропаганда – це НЕ «розп’яті хлопчики».

Чому це працює? Основа



Вузькі місця: 
медіа VS «швидкі новини»

#1



Білі медіа: «Продажні журналісти!»
Агрегатори та сміттярки: 

«Які хороші медіа!»
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«Швидкі новини» від агрегаторів



Вузькі місця:
аноніми, експерти, інсайди

#2



Коли закінчиться війна?
Залужний: «Не знаю»
Політик Х/ Нумеролог У…: 

«Через 2-3 тижні».

9



Як перевірити експерта

База псевдоекспертів 10



Вузькі місця: 
публічні «критики путіна»

#3





1 з 8 російських 
«опозиційних» медіа дає 
об’єктивну інформацію 

про Україну
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Це війна путіна, росіяни не винні. Міжнародні санкції 
несправедливі.
До 24 лютого був мир та «нормально жили».
Українці та росіяни такі ж жертви війни.
Росіяни не можуть нічого змінити.
Повторення меседжів російської пропаганди від ОУН 
та УПА фашиські організації до один народ і тд.

Меседжи



Критика путіна = підтримка України.
Гучна заява = користь для України.
Росіяни – це росіяни і їх інтереси 

навкруги росії.
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Вузькі місця: 
інфогігієна та алгоритми

#4



Інформаційна гігієна українців 
у Facebook:
літо 2020 – 54%
осінь 2020 – 73%

2021 – 51%
2022 – 63%
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Як це працює: інфококон

Ліга,
Листопад 2021

Мережа
Легалізація
Боти - стадний інстинкт
Запуск чуток
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Як це працює: алгоритми



Ваша інфогігієна залежить від 
інфогігієни вашого оточення.
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Вузькі місця: 
«хочу допомогти»

#5



Волонтери



Полонені



Базові правила 
інфогігієни
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Почистити інфополе
1. Відписатися від анонімного.
2. Відписатися від агрегаторів новин.
3. НІ російським джерелам. Усім.
4. Емоція «мені страшно» - перевірка.
5. Емоція «о! нарешті!» - перевірка.
6. Вибивається з контексту / передісторії –

перевірка.
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Наповнити інфополе
1. Білі медіа.
2. Медіа, які спеціалізуються на військовій 

аналітиці. 
3. Реальні експерти (в тч реальні військові 

експерти).
4. Просвітницький контент.



Білий список онлайн-медіа

27



Що там на фронті?
В Україні є професійні медіа, команди яких знаються 
на військовій справі та глибше аналізують події на 
фронті: 
• Тексти, 
• Мілітарний портал, 
• Новинарня, 
• АрміяІнфо
• Цензор.нет
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Військові аналітики
Список від головного редактора «Новинарня» -
Дмитра Лиховія:
Тарас Чмут - Антон Муравейник - Євген Дикий -
Костянтин Машовець - Віктор Кевлюк - Олександр 
Коваленко - Микола Бєлєсков - Сергій Грабський -
Андрій Риженко - Сергій Згурець - Юрій Бутусов
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Корисні звички
1. «Ні» швидким новинам.
2. «Ні» читанню тільки заголовків.
3. Читання новин у якісних медіа - 1-2 рази на день.
4. Мінімізація часу у соцмережах.
5. «Ні» хейту своїх.



Ви публікуєте допис. 
Вам стає легше. 

Чи шкодить він людині поряд?
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Безкоштовний курс 
«Інформаційна 
гігієна під час війни»



ДЯКУЮ!
Ваші запитання?

Оксани Мороз, 
oksanamorozw@gmail.com

mailto:oksanamorozw@gmail.com

