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Лекція №19 

Тема: Засоби масової інформації. 

1. Маніпуляції в медіа-просторі. 

2. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа. 

3. Кібер-злочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті. 
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1. Маніпуляції в медіа-просторі. 

Наші уявлення про вплив медіа були б неповними, якби ми не ознайомилися із засобами 

та механізмами, завдяки яким і досягається його мета. До інструментів впливу медіа 

належать: 

 - переконування; 

 - навіювання; 

 - наслідування; 

 - психологічне зараження; 

 - маніпулювання. 

Найважливішими виступають переконування і маніпулювання, і якщо перше пов`язане з 

позитивним, конструктивним, гуманним впливом медіа, то друге -  з негативним, 

деструктивним, негуманним. 

Під переконуванням розуміють такий вплив на свідомість, який за допомогою логічно 

впорядкованих аргументів (доказів, фактів) і обґрунтованих висновків підтверджує, формує 

або змінює ставлення реципієнта до когось або чогось, веде до прийняття ним зваженого 

рішення, до осмисленої дії. 

Мета переконування досягається не тільки завдяки самому повідомленню, а й залежить 

від розумової активності аудиторії. 

Навіювання, або сугестія (suggestion – навіювання, натяк), відрізняється від 

переконуванням пасивним, некритичним сприйманням інформації. Основою навіювання як 

впливу на аудиторію виступають віра, довірливість, емоційність. Навіювання не стосується 

розумової діяльності. Маніпулятори використовують схильність людей до залежності, 

підпорядкування. Їх завданням стає зниження активності інтелекту реципієнта і 

інтенсифікація емоцій, можливо розгубленості, напруженості, пригніченості.  

Сутність психологічного зараження полягає в передачі через вербальні й невербальні 

повідомлення емоційного стану, ставлення (наприклад, паніки, страху), зараженні ними 

аудиторії. Особливо потужним потенціалом навіювання і зараження володіють кіно і 

телебачення, оскільки вони емоційно захоплюють аудиторію, навіюють їй певні настрої, 

заражають почуттями та ідеями. 

Ефективність навіювання і зараження зростає, коли зачіпаються неусвідомлені 

реципієнтами бажання, потреби, що чудово усвідомлюють творці реклами. 

Кіно, телебачення, реклама та інші медіа впливають на аудиторію за допомогою 

наслідування. За об`єкт наслідування аудиторія бере моделі поведінки, звички, манери 

спілкування, ідеали, матеріальні і духовні цінності, естетичні смаки тощо. Наслідування 

важливий елемент соціалізації людини, набуття нею соціокультурного досвіду.  

Особливий вид медіа впливу – маніпулювання (лат. manipulus – дія, яку виконують 

руками). Як бачимо із тлумачення, результативність маніпуляції пов`язана із спритністю, 

вправністю рук, майстерністю тощо. 



 2 
На відміну під переконування, маніпуляція завжди прихована. В її основі лежить 

цілеспрямована дія на масову аудиторію, щоб скерувати її в потрібне русло, викликати в неї 

бажані настрої і поведінку. При цьому сама мета замаскована від аудиторії, а повідомлення, 

за допомогою якого досягається вплив, ретельно планується. Інформація, яку 

використовують з маніпулятивною метою, розраховане на автоматичне, некритичне 

сприймання реципієнтом. В маніпулюванні адресат-маніпулятор розглядає реципієнта як 

мішень і засіб реалізації своїх цілей. 

Найефективніше поширюють інформацію для маніпулювання індивідуальною свідомістю 

реципієнта і масовою свідомістю аудиторії ЗМІ. Тому, щоб не стати жертвою, потрібно знати 

прийоми. 

Маніпулятивні прийоми – це способи виконання певних дій та подання інформації в 

медіа текстах для досягнення маніпулятивного впливу на реципієнта чи групу.  

Прийоми медіа маніпуляцій: 

1. Контроль інформаційних потоків, дозування правди: висвітлення лише тієї 

достовірної інформації, яка потрібна маніпуляторові. Навмисне замовчування суспільно 

значущої інформації, ігнорування фактів, їх фільтрація. 

2. Фабрикування фактів. Фабрикувати означає виготовляти, штучно створювати 

«факти», а не відображати реальний стан справ. Для позначення неправдивої, сфальшованої 

інформації існує поняття «фейк». Сучасні медіа масово поширюють рейкову інформацію. 

3. Відсутність у ЗМІ альтернативної (іншої, несхожої на офіційну) інформації. така 

інформація може дати аудиторії змогу зробити власний вибір. 

4. Навішування (наклеювання) ярликів: безпідставно звинувачувати когось у чомусь, 

приписувати негативні якості, соціально не схвалювані вчинки, ганебну поведінку для 

дискредитації особи, соціальних РУП тощо. 

5. Оманливість (ілюзія) плюралізму висвітлення подій, суспільно-політичних 

питань. Вона створюється за рахунок подачі однієї і тієї самої інформації в різноманітних 

форматах. Як наслідок  - у недійному просторі з`являється багато подібних одне до одного 

повідомлень за відсутності в них різних поглядів на проблему. Сюди ж належать ігнорування 

діалогу й суспільних дебатів (обміну думками щодо певного питання). 

6. Посилання на авторитетів, від імені яких поширюються вигідна маніпуляторові 

інформація (коментарі, думки, оцінні висловлювання) для схвалення чи засудження якихось 

фактів. До різновидів цього прийому належать посилання на анонімного авторитета 

(відомого науковця, письменника, політика і т.д.). 

7. Відволікання уваги від головного на другорядне. Наприклад, подача суспільно 

важливої інформації серед незначної у результаті цього розсіюється увага й губиться смисл 

попередньо сприйнятого, як це відбувається в політичних дебатах, які регулярно 

перериваються рекламою. 

8. Контрастна подача інформації в медіа повідомленні за принципом «про себе – гарне, 

про інших – погане». 

9. Прикриття універсальними (безпрограшними) поняттями, які мають позитивну 

реакцію в аудиторії, тих явищ, які насправді не мають нічого спільного з ними: демократія, 

свобода, законність, патріотизм, перемога, успіх тощо. 

10. Зміна змісту інформації через втрату її справжнього контексту. Так буває тоді, коли 

цитату, фрагмент відео спеціально виривають із цілісного тексту або коли 

медіаповідомлення конструюють із різних фрагментів. 

11. Повторення однієї і тієї самої інформації, врешті-решт, осідає не лише в пам`яті, а й 

у підсвідомості реципієнтів. 

12. Подача суперечливих одне одному повідомлень, швидка зміна повідомлень, 

швидкий темп подачі повідомлень, невідповідність заголовка повідомлення його змісту.  

13. Використання стереотипів – спрощених, примітивних, схематичних образів, кліше, 

лозунгів або ж , навпаки, специфічної, складної термінології. 

Саме в пропаганді маніпулятивні прийоми виявляються найдієвішими, ігноруються 

моральні й гуманістичні норми. 
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Термін «пропаганда» в перекл. з лат. (propaganda – те, що має бути поширено), в самому 

слові жодного негативного забарвлення. Пропаганда здорового способу життя, корисних 

знань, комерційна пропаганда – все це «безпечна пропаганда».  

Зовсім іншу роль відіграє політична й ідеологічна пропаганда. Її наслідки для людства 

продемонструвала нацистська пропагандистська машина Третього рейху. Нині величезна 

роль пропаганди  в інформаційних війнах. 

Інформаційна війна – це сукупність інформаційних дій, застосовуваних сторонами, які 

протистоять одна одній, для досягнення певних цілей. Зазвичай мета інформаційної війни 

полягає в досягненні інформаційної переваги над супротивником і формуванні такого 

інформаційного середовища, що сприяло б реалізації інших (неінформаційних) дій 

(політичних, дипломатичних, економічних тощо). 

Способи, засоби та прийоми ведення інформаційної війни насамперед спрямовані на 

індивідуальну й масову свідомість людей, щоб мінити їхні переконання, погляди, цінності, 

викликати відповідний настрій (наприклад, страх, паніку), зрештою вплинути на поведінку. 

Найбільшу небезпеку несе в собі пропаганда війни, національної, расової, релігійної 

ненависті, що підбурює до дискримінації, ворожості, насилля. Така пропаганда порушує 

норми міжнародного права. 

Пропаганда – навмисний цілеспрямований вплив на аудиторію через поширення 

різними комунікативними каналами недостовірної (неповної, неточної) інформації, 

спрощених (однобічних) суджень, спеціально створених міфів, стереотипів, оцінок, а також 

прихованого чи відкритого нав`язування якоїсь однієї позиції, ідеї для спонукання й 

змушування людей робити те, на що вони не наважилися б, маючи достовірну (повну, 

різнобічну) інформацію. 

Шляхи подолання пропагандистського впливу: 

- міжнародний рівень боротьби з пропагандою охоплює 

міжнародне законодавство, міжнародні суди, діяльність міжнародних 

організацій, міжнародний діалог; 

- внутрішньодержавний (національний) рівень – 

відстоювання ідеї плюралізму мас-медіа, переслідування з боку 

законодавства небезпечної пропаганди, відмовлення від державних засобів 

масової інформації, розвиток медіа освіти. 

Журналістські організації, власники мас-медіа мають не допускати у змісті своєї 

медіапродукції такої пропаганди. 

Однією з ознак пропаганди, яка ігнорує будь-які етичні принципи і норми, виступає 

«мова ворожнечі», або «мова ненависті». Її основна мета зводиться до провокування 

конфліктів. Терміном «мова ненависті» в міжнародній практиці (зокрема за рекомендаціями 

Комітету міністрів Ради Європи) позначають «всі види висловлювань, котрі поширюють, 

розпалюють, підтримують чи виправдовують расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм та 

інші форми ненависті». 

Основний шлях уникнення мови ворожнечі – толерантність. Не можна застосовувати такі 

слова, як «чорний», «метис», «кольоровий», «біженці» (краще – переселенці). Легко 

маніпулювати тією аудиторією, яка мислить стереотипами. 

Пропагандисти і маніпулятори у ЗМІ доволі часто вдаються до такої «зброї масового 

ураження», як фейк. 

Фейк – спеціально поширювана в мас-медіа соціальних мережах відверто неправдива 

інформація, фальсифікація, підробки. 

Фейк використовують у пропаганді, для того, щоб дезінформувати, ввести в оману, 

залякати, деморалізувати аудиторію, викликати агресію, посіяти в паніку. Сфери поширення 

фейків – ЗМІ та соціальні мережі. Використовують не тільки текстові (вербальні) 

повідомлення, а й світлини, підроблені у фото шопі, відеороліки, змонтовані у відео 

редакторі, аканти вигаданих осіб, спеціально створені сторінки у соц. мережах. 

Оскільки фейки – це не просто недостовірна інформація, а навмисно спотворена, 

несправжня, то їх потрібно вчасно виявляти, спростовувати, інформувати про них 
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громадськість. Існує громадська платформа «Stop. Fack» (режим доступу: https: 

//www.stopfake.org/). 

Фейк створюється таким чином, щоб змусити реципієнта не тільки повірити, а й змусити 

його відреагувати, перепостити, переслати іншому реципієнту. 

Ознаки фейку: 

1) сенсаційність повідомлення, скандальний характер події, що набуває широкого  

розголосу; 

2) сенсаційний заголовок, який шокує, провокує; 

3) нагнітання негативу, очорнення, звернення до таких емоцій, як страх, тривожність, 

гнів; 

4) емоційність інформації; 

5) подання однієї позиції (порушення балансу поглядів); 

6) відсутність посилань на джерела, на безіменні авторитети, на західні ЗМІ, на 

неназваних очевидців); 

7) абсурдність інформації з погляду правдоподібності, здорового глузду. 

Від шейків потрібно відрізняти так звану «джинсу» - замовні проплачені матеріали або 

навмисно приховану рекламу для поширення в ЗМІ. Масштабним це явище стає в період 

виборів різного рівня, коли за електорат змагаються політичні сили і кандидати. 

«Джинса» -  сленгове слово медійників. До політичної «джинси» належать: 

1) оприлюднення результатів сумнівних соціологічних досліджень (завищення або 

заниження рейтингу політиків); 

2) псевдоаналітичні матеріали експертів; 

3) спеціально створені листи слухачів, читачів, глядачів від імені громадськості; 

4) коментарі ботів – найманих осіб, які за оплату розміщують пости на сторінках 

Інтернет-видань для схвалення або дискримінації матеріалів. 

Ознаки розпізнавання «джинси»: 

1) розміщення матеріалу без інформаційного приводу; 

2) підкреслено позитивний характер інформації; 

3) низький рівень соціальної значущості інформації; 

4) критичний матеріал про іншу політичну силу чи комерційну організацію; 

5) однобічна подача матеріалу; 

6) примітивність інформації; 

7) розміщення одного й того самого матеріалу в різних ЗМІ; 

8) приховування справжнього імені автора матеріалу під псевдонімом; 

9) розміщення повідомлення під рубриками «Погляд», «Кут зору», «Думка», «Позиція» 

тощо. 

Найважливішим способом виявлення і фейку і «джинси» залишається критичне 

мислення аудиторії. 

  

2. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа. 

 

В епоху тероризму та війн ХХІ ст. медіаосвіта молоді стає важливою вимогою 

демократичного суспільства. Б. Мак-Магон, фр. маршал. 

З  точки зору мас-медіа якісна інформація це та, яка відповідає таким критеріям, як 

достовірність (правдивість), об○6єктивність, точність, повнота, достатність, актуальність, 

своєчасність та ін. Перед ти як використовувати будь-яку інформацію, потрібно її критично 

проаналізувати. 

Критичний підхід до медіатексту передбачає вміння ставити запитання і шукати 

відповіді: 

1. Хто автор? 

2. З якою метою і для кого створений медіатекст? 

3. Хто фінансував створення і поширення повідомлення? 

4. Які джерела використано для підготовки матеріалу, наскільки вони надійні? 

5. Чи відповідає зміст повідомлення дійсності? 
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6. Що замовчується, приховується в повідомленні, чи подано у ньому кілька позицій, 

зокрема протилежних? 

7. Яку користь (цінність) несе повідомлення або якої шкоди і кому воно може завдати? 

Усі потрібні знання і вміння для пошуку відповідей на ці запитання дає медіаосвіта 

та медіаграмотність (сукупність знань і вмінь відбирати, сприймати, інтерпретувати, 

розуміти, оцінювати. Використовувати і створювати медіа повідомлення). У концепції 

впровадження медіа освіти в Україні стверджується, що медіаосвіта «має стати фундаментом 

гуманітарної безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії 

зовнішній інформаційній агресії» (ред. 2016 р.). 

Медіаспільнота сформувала стандарти подання інформації: 

1) достовірність (правдивість) інформації - стандарт, що 

вимагає подавати лише правдиву інформацію, з посиланням на 

першоджерела; згідно зі ст. 302-ю Цивільного кодексу України, особа, 

яка поширює інформацію, зобов`язана переконатися в її достовірності, 

хоча разом з цим українське законодавство дозволяє авторам мас-медіа 

не розкривати джерела інформації; 

2) стандарт оперативності – ґрунтується на тому, що 

громадяни мають право на одержання через ЗМІ оперативної 

інформації. Це означає своєчасність оприлюднення повідомлень і 

особливо стосується новин; 

3) стандарт балансу думок і поглядів – вимога подавати в 

матеріалі всі основні думки й наводити різні погляди (позиції) щодо 

висвітлюваної проблеми, а не нав`язувати аудиторії якийсь один 

авторський погляд; варто додавати оцінки незалежних експертів – це 

дозволить аудиторії самостійно зробити висновки; 

4) стандарт відокремлення фактів від коментарів – вимога 

чітко розділяти факти і судження автора («факт» - це невигадана подія, 

а «судження» - погляд, думка про що-небудь). Відповідно до ст. 30-ї 

Закону України «Про інформацію» «ніхто не може бути притягнутий до 

відповідальності за висловлення оцінних суджень». Одна справа – це 

інформаційні повідомлення, де мають бути тільки «голі факти», інша – 

аналітичні, де частка суджень може бути доволі вагомою; 

5) стандарт точності – ця вимога передбачає перевірку 

інформації перед її поширенням у ЗМІ; причиною неточностей може 

бути авторська недбалість, неуважність, брак часу на перевірку; 

6) стандарт повноти – факти, про які йдеться в 

повідомленнях, мають бути подані якнайповніше; важливо висвітлити й 

контекст, у якому вони були; 

7) стандарт зрозумілості – кожен елемент повідомлення, 

починаючи із заголовка має, має забезпечувати легкість сприймання 

(простота, логічність, точність, уникнення складної термінології, 

доцільне вживання іншомовних слів, скорочень). 

Кожен медіа текст має свого автора, навіть у тому разі, якщо його ім`я не зазначено. 

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Автор може розкрити своє 

справжнє ім`я (автонім), обрати собі умовне ім`я (псевдонім) або публікувати свій твір без 

імені (анонім). 

Залежно від того, який вид медіатвору створила особа, розрізняють авторів 

аудіовізуального твору (кінофільм, телефільм), авторів усного твору (промова, лекція), 

авторів інтерв○6ю, наукового твору, музичного твору, авторів реклами та ін. 

Оскільки будь-який твір – результат творчої діяльності автора, продукт його розуму, 

то на нього поширюється авторське право, яке регулює правові відносини між автором 

твору і користувачем, а також усі інші правовідносини, пов`язані зі створенням і 

використанням різноманітних творів. В Україні такі правові відносини регулює Закон 

України «Про авторське право і суміжні права». Для позначення авторського права  
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використовують спеціальний знак охорони авторського права, який складається з лат. 

літери С у колі, імені автора й року першої публікації твору. 

Авторське право діє від дня створення твору і протягом усього життя автора, а 

також упродовж 70 років після його смерті. Порушення авторського права дає підстави для 

судового захисту. Зокрема, законом переслідується одне з найпоширеніших порушень 

авторського права – плагіат. 

Плагіат (від лат. plagio – викрадаю) – це запозичення, відтворення, привласнення 

чужого твору або його частин під своїм іменем чи псевдонімом без дозволу автора і без 

зазначення джерела. 

Учасники освітнього процесу зобов`язані дотримуватися академічної доброчесності 

та обов`язково вказувати джерела інформації в разі їх використання. 

 

3. Кібер-злочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті. 

 

Інтернет з`явився в 60-х роках ХХ ст., а с 90-х років, коли збільшилась кількість 

користувачів, він став засобом масової інформації. офіційною датою відліку  Інтернет-епохи 

в Україні став 1992 рік. На початку 2017 року в нашій країні, за матеріалами Інтернет-

асоціації України, було 21,6 млн користувачів Інтернету. 

За інформацією Global Digital, у 2017 році кількість користувачів соціальних мереж 

у світі перевищила  3 млрд осіб населення планети близько 7,524 млрд). Pокрема аудиторія 

Facebook сягає 2 млрд користувачів. 1 млрд годин щодня проводять користувачі You Tube за 

переглядом відео. Кожна з цих цифр – це беззаперечне свідчення масштабу й можливостей 

Інтернету як засобу масової інформації. 

Інтернет створив новий вид комунікації – мережеву, електронну, цифрову, 

комп`ютерну, віртуальну. Справжньою революцією в освіті проголошено навчання в 

Інтернет-середовищі. 

Водночас в Інтернет-середовищі збільшується кількість ризиків, які несуть с собою 

неконтрольовані потоки інформації. зокрема, знижується рівень критичного сприйняття, 

осмислення, інтерпретації. Це робить нас більш схильними до впливу пропаганди та 

маніпуляцій. У недалекому майбутньому можливе виникнення національних мереж, коли 

знадобляться «візи» для відвідування мереж іншої країни, застосування нових технологій

  перевірки інформації на достовірність. («Новий цифровий світ. Як технології 

змінюють державу, бізнес та наше життя». Ерік Шмідт та Джаред Коен). 

Види масових комунікацій в Інтернет-середовищі: 

1) Інтернет-комунікації між виробниками і споживачами 

інформації (пошукові сервіси, веб-сайти, Інтернет-браузери, бази 

данних, електронна пошта, відеоігри, онлайн-ігри, віоконференції тощо); 

2) Інтернет-ЗМІ – мережеві видання, зареєстровані в мережі 

як засіб масової інформації; 

3) соціальні мережі – призначені для соціальної взаємодії 

користувачів між собою через створення та розміщення у будь-якому 

форматі інформації: персональні сайти (для розміщення особистої 

інформації); чати (англ.. chatter – теревеніти) – для колективної 

комунікації в режимі реального часу; вікі (веб-сайти для самостійного 

внесення писемних повідомлень, наприклад статей для «Вікіпедії»; 

блоги (веб-сайти для регулярного додавання записів, зображень, 

мультимедіа). 

Зовсім нещодавно людина перебувала у світі реальному та власному, 

суб○6єктивному (створеному книгами, кіно, музикою…). Сьогодні існує ще один світ -  

віртуальний (лат. virtualis – можливий, імовірний). Світ, у якому сучасна людина проводить  

дедалі більше часу. В реальному світі життя поділяється на приватне і публічне, у 

віртуальному ж питання приватності відкрите. 
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Про те, яким має бути право на приватність у цифрову епоху, сказано у спеціальній 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2013 року: «Ті ж права, що люди мають у офлайн-

режимі, також повинні бути захищені онлайн, серед них і право на приватність». 

Будь-хто з користувачів Інтернету може стати жертвою кіберзлочинів. 

Кіберзлочини – це різні види й форми злочинів, які здійснюються в мережі за допомогою 

комп`ютера: порушення авторського права, шахрайство, викрадання коштів, створення й 

розповсюдження вірусів, протиправний контент (пропагування тероризму, наркоманії, 

порнографії, насильства), хепі-слепінг (радісне побиття) – насильство заради розваги. 

Правила безпеки: 

1. Вибираючи соціальну мережу для спілкування, уважно 

ознайомтеся з її політикою конфіденційності. Всі соціальні мережі 

збирають дані про своїх користувачів, які можуть бути використані, 

наприклад, для таргетованої реклами. 

2. Обмежуйтеся кількома соціальними мережами, 

насамперед тими, що не заборонені на території України. Маючи менше 

акантів, вам легше бути контролювати інформацію і власні дані. Логіни 

на кожен акаунт мають бути різними, а паролі складними і не містити 

персональних даних. 

3. Заповнюючи профіль в мережі, обов`язково прочитайте 

відповідну інструкцію, звертайте увагу на налаштування приватності. 

4. Спілкуючись (публікуючись) в мережі, уникайте 

конкретики щодо ваших особистих даних. 

5. Будьте обережні з розміщенням фотографій, адже вони 

можуть видавати ваші дані. 

6. Розвивайте в собі здоровий скептицизм щодо інформації в 

соц. мережах, не піддавайтесь на провокації, не втрачайте пильності. 

7. Дотримуйтесь мереженої етики; бути відповідальними 

користувачами вам допоможе презентація про безпеку від Google 

«Комунікація в інтернеті» (http://www.prointernet.in.ua/). 

 


