
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ м. КИЄВА 
Науково-методичний відділ 

 
 
 
 
 
 

Для підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників 

 
 
 
 
 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ БІБЛІОТЕКАРЯ: СУЧАСНІ ВИМІРИ 
 
 
 
 

 
 

ДАЙДЖЕСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ, 2020 
 
 

 
 
 
 



 
Сьогодні сучасна бібліотека має не боятися змін і бути представлена в 

медіапросторі якнайбільше. Навички з цифрової грамотності – одні з найцінніших 
сьогодні в світі, тому бібліотеки працюють над наданням інформації про себе та 
свою діяльність у відкритий інформаційний простір, з метою показати свою 
необхідність існування для своїх відвідувачів та користувачів, а також допомогти 
їм правильно орієнтуватися в сучасному медіапросторі. 

Дайджест підготовлено на основі матеріалів фахових видань та інтернет-
ресурсів з питань медіаграмотності. Вміщені публікації розкривають: нові 
можливості використання соціальних мереж в діяльності бібліотек; піднімають 
питання трендів бібліотек у соціальних мережах; досвід роботи за даною темою та 
інше. 

Видання адресоване бібліотечним фахівцям та усім, кого цікавить тема 
медіаграмотності. 
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Публікації у фахових періодичних виданнях 
 

Презентація у стилі ТЕД:  
на яких аспектах зосереджуються бібліотеки різних країн? 

(за матеріалами інтернет-джерел) 
 

М. Адаменко 
Cтаття знайомить нас з форматом TED. Це всесвітньо відомий формат 

конференції, який об’єднує спікерів із різних галузей суспільно-культурного життя 
навколо новітніх технологій та проєктів з метою поширення інноваційних ідей, 
здатних змінювати світ, на глобальному рівні. Вперше такий захід відбувся в 1984 
р. у Каліфорнії. TED об’єднала сфери: технології (Technology), розваг 
(Entertainment) і дизайну [Design). Звідси й така назва. На TED виступають 
винахідники, Нобелівські лауреати, письменники, науковці, актори, музиканти, 
художники. 

З 2009 р. локальні конференції (TEDx) проходять у багатьох містах планети. 
TED розширилась, і тепер у неї входять: міжнародна конференція TED Global, 
конференція TED India, медіаініціативи, зокрема TED Talks (відеозаписи виступів) 
та TED.com, і, зрештою, нагорода TED Prize. 

TEDx – це програма місцевих, самостійно організованих заходів громад, що 
об’єднують людей, які прагнуть поділитися досвідом. Останнім часом коло тем 
значно розширилося, це може бути будь-що, що становить громадський інтерес. 

Якщо розглядати TED-розповіді в контексті діяльності та місії бібліотек, то 
впевнено можна стверджувати, що для бібліотекарів такий формат публічного 
виступу – важливий засіб комунікації, для громади – доступний інформаційний 
ресурс, упорядкований бібліотечними професіоналами, для бібліотек – складова 
адвокаційної кампанії. 

TED як інформаційний ресурс у форматі відеозапису виступів 
Автор підкреслює, що варто вивчити досвід американських публічних 

бібліотек, які популяризують на своїх сайтах локальні ГЕО-конференції. Це, 
зокрема, конференції TEDx- бібліотеки Фергюсона [FergusonLibrary, штат Міссурі, 
США; https://fergusonlibrary.org/tedxfergusonlibrary, бібліотеки м. Страудсбурга 
[Stroudsburg Library, Eastern Monroe Public Library, штат Пенсильванія, США; 
https://monroepl.org/?page_id=2628). 

Цю ініціативу підтримує Американська бібліотечна асоціація 
(http://www.ala.org/tools/librariestransform/tedx-libraries). На сайті організації можна 
ознайомитись із роз’ясненнями, чому бібліотекарям варто проводити захід на 
кшталт TEDx. Він може значно посилити вплив бібліотеки в громаді, створити нові 
можливості для об’єднання людей та ресурсів навколо ідей. Мета бібліотеки 
трансформується від «розвитку книжкових фондів» до «розвитку комунікацій у 
громаді». 

TED як формат потужної інформаційної кампанії 
Автор звертає увагу на успішний досвід використання TEDxRiga 

Національною бібліотекою Латвії. За сім років свого існування на сцену TEDxRiga 
піднялося 149 спікерів та артистів, на каналі YouTube TEDx було зафіксовано 
майже 2 млн переглядів! Національна бібліотека Латвії стала домівкою для 
спільного розуміння та проникливого обміну ідеями, а бібліотекарі – кураторами 
ідей. Одночасно місцеві бібліотеки країни стали центрами обміну знаннями, 
поширення ідей у громаді. 



В Україні перша подія у форматі TEDx відбулася 18 жовтня 2009 р. в Києві 
під назвою «Що Україні потрібно сьогодні». 

Бібліотечна спільнота в Україні має у своєму арсеналі приклади організації та 
участі у TED-конференціях: TEDxKPI – у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. 
Денисенка Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря 
Сікорського» (2017); TEDx-семінари – у Львівській ОБД та Луганській ОУНБ 
(2018); Луганський обласний бібліотечний форум з елементами TEDx (2019). 

Також можна скористатися посиланнями де експерти надають поради аби 
виступ став успішним. 

Якщо ж вам більше до вподоби формат підготовки звичайної презентації, тоді 
скористайтеся порадами Д. Новаківської, фахівця з візуалізації даних. 

К. Андерсон, президент і куратор щорічної конференції TED, зазначає чого 
слід уникати у будь-якому разі. 

Бажано прислухатись до порад, як провести власну конференцію у стилі TED. 
На сайті приватної ініціативи «Світло: Бібліотека знань» можна ознайомитися 

з онлайн-лекцією Р. Ляха, тренера з підготовки до публічних виступів 
(https://svet.education/uk/lections/vystuplenie-na-vcera). 

Презентація від П. Бромберга, виконавчого директора публічної бібліотеки м. 
Солт Лейк Сіті (штат Юта, США), допоможе на прикладі комунікаційної та 
маркетингової стратегії організації TEDxNJLibraries вибудувати власну 
(https://www.slideshare.net/pbromberg/tedx-and-libraries-a-partnership-for-community-
engagement). 

Отже, навички публічного виступу сьогодні цінуються високо, та в 
майбутньому їх значення зросте ще більше. З кожним днем уміння донести свої 
думки до інших людей стає дедалі актуальнішим. 

Корисні посилання: 
1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс 

Андерсон ; пер. з англ. О. Асташової. – Київ : Наш Формат, 2016. – 256 с. 
2. Нуржинська А. Будьяк Стів Джобс, або 8 правил ефективної презентації 

[Електронний ресурс] / Анастасія Нуржинська // Українська правда : [сайт]. – 
Текст, і граф. дані. – Режим доступу : 
https://life.pravda.com.Ua/society/2018/06/8/231466/?fbclid=IwAR2-lEWb-
xN01b3cSPY3-BxTWfRi7znl2bogySM_k2x4-!9oXzghxlOHyrU [Дата звернення : 
21.02.2020]. 

Бібліотечна планета. – 2020. – №1. – С. 23 – 26. 
 

Фейсбук як метод популяризації книги 
 

Ковалькова Т., Гавенко О. 
У статті підкреслюється, що головна місія бібліотеки – збереження книги як 

одного із надбань людства для майбутніх поколінь і популяризувати серед 
читацького загалу. 

Саме тому бібліотекарі відділу міського абонементу Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки (ОУНБ) започаткували у 2019 році книжкову 
платформу «Прочитай. Книгозбірня» у соціальній мережі «Фейсбук». Її мета – 
систематично інформувати онлайн-аудиторію про книжковий ресурс бібліотеки, а 



також допомогти читачам зорієнтуватися у безмежній кількості видань та обрати 
книжку відповідно до своїх смаків та уподобань. 

З часу відкриття книжкової платформи опубліковано більше 200 публікацій 
про літературу з фонду відділу міського абонементу. 

На платформі представлено палітру видань, включаючи українську та 
зарубіжну художню літературу, для дорослих та дітей, а також галузеву (бізнесова, 
мотиваційна, з історії України та світу, педагогіки та психології) тощо. 
Пропонуються видання, присвячені історіям успіху світових компаній-гігантів: 
«Microsoft», «Apple», «Google». 

Особлива увага надається творам сучасних культових письменників, класиків 
та призабутих авторів, а також рейтинговим виданням, переможцям літературних 
конкурсів та премій України та книжкам, удостоєним Букерівської, 
Пулітцерівської, Нобелівської премій, «Ангелус», Європейського Союзу, світовим 
бестселерам за версією газети «Нью-Йорк Таймз», компанії «Амазон». Широко 
популяризується творчий доробок місцевих літераторів. 

«Книжкове меню на вихідні» від «Прочитай. Книгозбірня», у якому 
пропонуються «літературні страви», стало вдалим доповненням книжкової 
платформи. 

Платформа «Прочитай. Книгозбірня» одразу знайшла своїх прихильників. 
Публікації Тернопільської ОУНБ активно поширюють, коментують та ставлять 
позначку «подобається», а деякі літератори виставляють на сторінці свої твори. 

Проаналізувавши всі уподобання, було зроблено висновки про те, хто з 
українських письменників визиває найбільший інтерес в онлайнових користувачів, 
якими книжками про життєписи всесвітньо відомих українців цікавляться, які 
постаті зарубіжного мистецтва цікаві читачам. 

На платформі популяризуються нові серії книжок, які нещодавно з’явилися на 
книжковому ринку України, а саме: «Золота полиця», «Українська поетична 
антологія», «Класика – дітям», «Маленьким про Великих», а також «Детективна 
агенція ВО». від тернопільського видавництва «Навчальна книга – Богдан». 

Близько чотирьох тисяч шанувальників з України та з-за кордону вподобали її 
публікації вісім тисяч разів. Серед друзів «Прочитай. Книгозбірня» сучасні молоді 
письменники, науковці і багато інших відомих людей Тернопілля та всієї України. 

Для бібліотеки важливо, щоб книжка, яка представляється на платформі, 
обов'язково була у фонді книгозбірні. 

Реалізація проекту стала можливою завдяки фінансовій підтримці 
Тернопільської обласної державної адміністрації й Тернопільської обласної ради. 

Сподіваємося, що книжкова платформа «Прочитай. Книгозбірня» від 
Тернопільської ОУНБ і надалі розкриватиме багатство книжкового фонду, 
сприятиме формуванню культури читання, надасть можливість отримати змістовну 
й професійну інформацію про видання та слугуватиме прикладом для бібліотек 
України. 
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Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни  
«Бібліотечна журналістика» в Університеті Грінченка 

Поліщук Т. 
Сучасна бібліотека розширює спектр діяльності, пов’язаної 

медіасередовищем. Одним із перспективних напрямів роботи є бібліотечна 
журналістика. Впровадження цього курсу в навчальний процес студентів 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» сприяє формуванню 
комунікативної компетенції, вмінню взаємодіяти із засобами масової комунікації 
(ЗМК), створювати медіаповідомлення, а отже – професійному становленню 
бібліотечних фахівців, чия кваліфікація й знання відповідають вимогам сучасного 
ринку праці. 

Від 2013 р. на базі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. 
Короленка за грантової підтримки програми «Бібліоміст» було започатковано 
щорічний навчально-інноваційний проект «Школа бібліотечного журналіста». 
Його учасники опановують методи й засоби журналістської діяльності та 
набувають практичних навичок за напрямами: взаємодія бібліотек із засобами 
масової інформації, пресова журналістика, фото-, теле-, радіо- та інтернет-
журналістика. 

Упровадження дисципліни «Бібліотечна журналістика» в освітню програму 
Університету Грінченка для студентів IV курсу спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» зумовлено, з одного боку, потребою роботодавців у 
сучасних кваліфікованих фахівцях, а з іншого – завданням реалізації нової 
освітньої стратегії, що базується на практико-орієнтованому підході. Практичні 
Центри компетенцій, створені в Інституті журналістики, дають змогу майбутнім 
бібліотекарям вивчати журналістські дисципліни на професійному рівні. Окремий 
курс «Бібліотечна журналістика» вперше було започатковано в Університеті 
Грінченка в 2018-2019 навчальному році. 

Курс «Бібліотечна журналістика» охоплює чотири модулі: 
1. Бібліотеки та ЗМІ. 
2. Жанри бібліотечної журналістики. 
3. Соціальні завдання бібліотечної журналістики. 
4. Сучасні тенденції бібліотечної журналістики. 

Оскільки в навчальній програмі «Бібліотечна журналістика» пріоритетним є 
практичний напрям, у кожному модулі передбачено роботу в Центрах компетенцій 
Інституту журналістики та створення індивідуального медіапродукту. В Інституті 
журналістики функціонують такі центри та навчально-виробничі майстерні (НВМ): 
Інформаційно-аналітичний центр, Центр сучасних комунікацій, НВМ «Грінченко-
інформ», Центр ефірного та цифрового радіомовлення, Центр мультимедійних 
технологій, НВМ тележурналістики «АстудіЯ». 

Під час опанування І модуля «Бібліотека та ЗМІ» студенти з’ясовують аспекти 
співпраці бібліотек із ЗМІ, створюють прес-релізи та організовують прес-
конференції. Студенти пробують себе в ролі спікерів та журналістів – це дало змогу 
реалізувати творчий потенціал і водночас з’ясувати специфіку підготовки таких 
заходів. 

II модуль «Жанри бібліотечної журналістики» передбачає теоретичне 
вивчення журналістських жанрів і практичні завдання з написання книжкового 
огляду, коментаря та замітки на бібліотечну чи книжкову тематику. Після 



засвоєння модуля кожен студент мав репрезентувати авторську роботу в одному з 
жанрів, котра висвітлює події чи заходи, що відбувалися в бібліотеці. 

Підсумком III модуля «Соціальні завдання бібліотечної журналістики», в 
межах якого студенти вивчали соціально-відповідальні функції бібліотеки, став 
новий проект кафедри бібліотекознавства та інформології Університету Грінченка 
– І Всеукраїнський конкурс фото- та відеоробіт «Lime. Go to read!» 

IV модуль – «Сучасні тенденції бібліотечної журналістики». Вивчення 
різноманітних форм роботи з медіа та практичні заняття відбувалися в Центрі 
ефірного та цифрового радіомовлення та НВМ тележурналистики «АстудіЯ». 
Майбутні фахівці спробували себе в ролі радіо- й телеведучих, зокрема записали 
радіоінтерв’ю на тему «Читати модно!» 

Після успішного завершення курсу «Бібліотечна журналістика» студент має 
самостійно виконувати проекти, пов’язані з медіаконтентом. 

Після опанування курсу «Бібліотечна журналістика» студенти беруть участь в 
анкетуванні, що допомагає зрозуміти їхні потреби й доцільність навчальної 
програми. Опитування свідчить, що бібліотечна журналістика – це новий і цікавий 
для студентів вид діяльності (100% позитивних відповідей). 

На запитання «Який вид журналістської діяльності був найбільш цікавим для 
Вас під час вивчення «Бібліотечної журналістики?» виявилося, що саме фото, 
радіо- та відеорепортажі найбільше цікавлять майбутніх фахівців. 

Успішність дисципліни «Бібліотечна журналістика» становить 100%, з яких 
оцінку «відмінно» отримали 64% студентів, «добре» – 27%, «задовільно» – 9%, що 
свідчить про значущість нової дисципліни для становлення висококваліфікованих 
сучасних медіа- фахівців. Отже, програма підготовки бакалаврів з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи в Київському університеті імені Бориса Грінченка 
розроблена з урахуванням потреб ринку праці, що передбачає формування 
загальних професійних і спеціальних компетентностей, спрямованих на здійснення 
комунікативної, проектної та медійної діяльності. Дисципліна «Бібліотечна 
журналістика» є практико-орієнтованою та покликана навчити майбутніх фахівців 
створювати позитивний імідж книгозбірень, сприяти залученню нових 
користувачів, популяризувати читання, підвищувати медіаграмотність. 
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Мультимедійні інформаційні технології в інформаційно-бібліотечному 

середовищі 
Медведєва В. 

Завдяки застосуванню новітніх інформаційних мультимедійних технологій 
традиційні функції бібліотек трансформуються, що помітно прискорює процес 
обслуговування користувачів та підвищує його якість і у статті автор досліджує 
аспекти застосування інформаційних мультимедійних технологій у бібліотечному 
середовищі. 

Велике значення для ефективного забезпечення інформаційних потреб 
сучасних користувачів мають мультимедійні електронні видання, в яких за 
допомогою відповідних програмних засобів рівнозначно та взаємопов’язано 
представлено текстову, звукову, графічну та іншу інформацію. 

Для опрацювання мультимедійних електронних документів використовують: 



1) комп’ютерні технічні засоби нового покоління з мультимедійним 
програмним забезпеченням для належного відтворення графіки, відео та аудіо. 

2) програмно-алгоритмічне забезпечення, яке охоплює програмні засоби 
для створення, доставляння й відтворення мультимедійних документів. 

Для співробітників бібліотеки, в якій впроваджено мультимедійні 
інформаційні технології, головним є вивчення інформаційно-комунікаційних 
можливостей мультимедіа для як найповнішого та найефективнішого забезпечення 
інформаційних потреб користувачів, а також максимальна свобода вибору форм і 
методів роботи. 

Важливу роль відіграють мультимедійні мережеві технології в контексті 
сучасних цифрових бездротових (Wi-Fi) бібліотечних мереж. Найефективніше їх 
застосовувати у публічних бібліотечних закладах, де співробітники й користувачі 
працюють із власними ноутбуками та іншими мобільними пристроями на різних 
робочих місцях та Wi-Fi зонах, а також може слугувати додатком до наявної 
кабельної мережі. 

Вагоме місце у роботі бібліотечних закладів посідає створення власних 
мультимедійних засобів: рекламних роликів, презентацій інформаційного ха-
рактеру, навчальних програм тощо. Ці продукти, що містять відомості про установу 
та її електронні інформаційні ресурси, представлено на комп’ютерах у відповідних 
залах і фойє бібліотеки. Їх активно використовують для ознайомлення широкої 
аудиторії з можливостями закладу, а також під час проведення масових заходів. 

Отже, в умовах переходу до інформаційного суспільства формуються нові 
вимоги, що визначають тенденції розвитку бібліотечної установи як соціального 
інституту. 

Вагомою умовою розвитку бібліотечної справи також є підготовка 
інформаційно-компетентних кадрів, що на теперішньому етапі передбачає 
застосування мультимедійного навчально-методичного комплексу. 

Застосування в діяльності бібліотечних закладів сучасних мультимедійних 
засобів та інноваційних технологій сприяє формуванню комфортного середовища 
для інтелектуального й культурного розвитку користувачів. 
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Способи використання. Instagram у бібліотеках 
Олег Соцков 

Instagram дуже популярний сервіс з елементами соцмережі для обміну 
фотографіями. 

Бібліотеки в усьому світі використовують цей мобільний додаток задля 
демонстрації різноманітних перспектив. Зображення та відеоролики, відображені в 
«Instagram»-акаунтах бібліотек, розповідають колективну історію про роль, яку 
виграє бібліотека у громаді. Більше того, обліковий запис стає потужним 
маркетинговим інструментом, який може надихати на відвідування бібліотек. 

З чого розпочати? Перший крок: реєстрація в Instagram. Треба завантажити 
додаток у смартфон, налаштувати обліковий запис за правилами, якщо можливо 
синхронізувати акаунт з іншими представництвами бібліотеки в Інтернеті. В описі 
вказати повну назву своєї бібліотеки. Обов’язково надається електронна адреса 
веб-сторінки бібліотеки, визначається місія бібліотеки. Оскільки пошук у додатку 
йде за логіном, він повинен легко запам’ятовуватися та бути недовгим. 



Заздалегідь необхідно визначати цільову аудиторію бібліотеки, розробити 
контент-стратегію, а саме – скласти рубрики та види постів, визначити їхню 
частоту. 

Для успішного просування використовуємо існуючи тренди щодо створення 
привабливого образу бібліотеки: книжкові релізи; креативні фотопрезентації; 
фото- та відеорозповіді про івенти та сервіси; світлини про те, як створюються 
проекти та ін. Бібліотечний простір – це завжди цікаво, розповідаємо про 
бібліотекарів та читачів за допомогою цікавих та нетривіальних відео та фото у 
стрічці та stories Instagram. 

Гештег – це слово перед яким стоїть символ #, що працює як посилання 
всередині соціальної мережі, в тому числі в Instagram. Не нехтуйте тегами 
англійською мовою. Наприклад, до фото бібліотекаря можна додати: #library, 
#librarian. Гештеги дозволяють контенту в Instagram стати доступним широкій 
аудиторії. 

Користувачі Instagram мають можливість вивчати вміст, що публічно 
завантажується, шляхом пошуку гештегів, які створювачі поєднують зі своїми 
публікаціями. Перегляд результатів найпопулярніших тегів може виявитись 
непрактичним та складним. Наприклад, вивчаючи популярні бібліотеки, наприклад 
#librariesofinstagram, дають тисячі зображень, пов’язаних із бібліотеками Наразі 
єдиним способом перегляду результатів в Instagram є нескінченна прокрутка. 

Задля пошуку гештегів можна використовувати різні сервіси, найбільш 
простий у застосуванні iconosquare.com. Гештеги розділяються на контентні, 
трендові, не забуваємо про власні (брендові). Використання гештегів має зробити 
публікацію більш доступною. 

Сортуємо гештеги за популярністю на 3 категорії: високочастотні (ВЧ), 
середньочастотні (СЧ) та низькочастотні (НЧ). За законом Instagram-маркетингу, 
треба опісля публікації фото використовувати ВЧ-гештеги, після приросту лайків 
редагується фото та вставляються СЧ-гештеги, а лишень коли кількість вподобань 
зменшиться, проставляємо НЧ-гештеги. 

Гештеги можна створювати самотужки: решітка # та без пропуску слово. 
Після визначення цільової аудиторії буде незайвим створити власні унікальні 
гештеги й гештеги-рубрикатори. Це зробити допоможуть Insta додатки. Таким 
чином через Segmento Target, Tooligram можливе якісне просування бібліотечного 
профілю. 

Оскільки Instagram – це не тільки соціальна мережа, а й інструментарій задля 
швидкого просування через дійовий контент до конкретної цільової аудиторії, 
бібліотекам вже наразі необхідно використовувати цю перспективну платформу 
більш рішуче та активніше. 
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Тренди для бібліотек у соціальних мережах 
Соцков Олег 



Бібліотеки вже міцно і надовго увійшли в соціальні мережі, тому бібліотекарі 
переймаються як зробити свою присутність більш динамічною і продуктивною, 
яким чином надати своїм сторінкам додаткового поштовху у просуванні власного 
контенту, як звернути увагу на бренд бібліотеки через соціальні платформи, або 
гачки. 

Автор пропонує бібліотекарям ознайомитись з деякими трендами соціального 
маркетингу, що допоможуть їм просувати бібліотечні послуги та сервіси завдяки 
використанню можливостей інтернет-технологій та соціальних мереж. 

Маркетолог Акшай Нанаваті виокремив низку тригерів, які також легко 
укладаються у систему координат і бібліотечного маркетингу. 

Тригери, або гачки – це свого роду гачки для людської психіки. Включивши 
тригер до свого посту ви ненав’язливо підводите потенційних користувачів до 
усвідомлення того, що саме цей бібліотечний сервіс саме цієї бібліотеки їм 
потрібен. 

Перший гачок-тригер – це новизна (новий, додатковий чи оновлений сервіс, 
послуга, з може, невеликою, але новацією); 

Другий тригер, дуже важливий – у тексті поста не забувати обгрунтовувати: 
чому? (заклик до використання можливостей бібліотеки за схемою: текст - чому? 
– перспективи); 

Завжди працює тригер сторітелінг (розповідаємо якусь історію за схемою: 
емоції – рух – звук – візуалізація); 

Четвертий гачок – максимальне спрощення тексту поста (для найменшого 
зусилля сприймання повідомлення), використовуємо в тексті такі слова, як легко, 
просто, швидко крок за кроком, щоб відобразити повну суть перспектив співпраці; 

П’ятий тригер – пробудити цікавість користувачів; для бажання відкривати 
розсилки, посилання; 

Шостий – за допомогою тригера передчуття володіння чимось створюємо 
анонс нової послуги; 

Тригер, що використовує вплив соціуму на думку (відгуки, рекомендації, 
акції). 

Кнопки заклику до дії 
Ще один тренд – це кнопки заклику до дії. Завдяки цій кнопці можливо 

направити користувача на потрібний ресурс на Facebook чи на веб-сайті. Такі 
кнопки: 

дивитися відео; 
бронювання послуги; 
зв’язатися з нами; 
детальніше про нас; 
використати додатки. 
Обкладинка, що змінюється 
Не забувати про такий тренд, як обкладинка на Facebook. На ній ви можете 

візуально відобразити, що ви наразі пропонуєте: реклама заходу, якийсь бонус або 
спеціальна пропозиція, книжкова колекція або буктрейлери, конкурс чи 
анкетування. 

Адаптований веб-дизайн 
Треба враховувати, що споживання контенту соціальних мереж відбувається 

через персональні мобільні пристрої. Отже важливо ввести два посилання: одне - 



на звичайний веб-сайт, а інше – на мобільну версію веб-сайту. Якщо немає 
мобільної версії веб-сайту, то необхідно впевнитися, що сайт має адаптивний веб-
дизайн, тобто як сайт пристосовується під розмір пристрою, з якого відвідувач 
переглядає зміст. 

Реал-тайм відео 
Відеоконтент зобов’язаний бути присутнім у стратегії бібліотек на сторінках 

соціальних мереж. щоб підвищити взаємодію з аудиторією та збільшити аудиторію 
охоплення публікацій. 

Для цього використовуємо формат відеотрансляцій наживо або Facebook Live. 
Спробувати живі включення Periscope (соцмережа Twitter). 

Функція прямого ефіру доступна в Instagram через функцію Stories. Вона 
дозволяє постійно бути на зв’язку зі своїми підписниками. 

Такі трансляції є перспективними також в спільнотах. 
Нотатки 
Нотатки зручний інструмент для просування бібліотек й особистого розвитку, 

тому потрібні бібліотекарям, щоб писати довгі тексти (longread) або мультитексти. 
Це можуть бути виставки, краєзнавчі нариси, інструкції, розповіді та інше. 
Функціонал Нотаток дозволяє вставляти зображення, відео, виділяти заголовки, 
змінювати шрифт та інше і приверне більше уваги, ніж звичайний пост. 

Опановуємо інші мережі 
Розширюємо коло соціальних мереж, що ще замало опановано бібліотечною 

спільнотою: Tumblr, Instagram, Pinteres. 
Відео – найкращий засіб розповісти про бібліотеку 
Зараз треба активно вбудовувати відео до постів. Відеоконтент став 

популярнішим за текст. 
Знайдемо інфлюенсерів для бібліотеки 
Впливова особа, або інфлюенсер (англійською Influencer) – людина, яка має 

велику кількість підписників і підтримує з ними безпосередній контакт. 
Бачити на початку 
Маркетологи знають, як важливо переконати читачів регулярно отримувати 

останні новини від їхніх компаній. Так і підписники сторінки бібліотеки теж 
повинні розуміти свою вигоду від цього. Щоб контент бібліотеки відразу потрапляв 
до списку пріоритетів користувач Facebook на головній сторінці профілю 
бібліотеки повинен натиснути кнопку «подобається» і вибрати опцію «бачити на 
початку». 

Зберегти допис 
Використання цього функціоналу допомагає користувачам Facebook відкласти 

і зберегти всі оновлення, з якими вони бажають ознайомитись пізніше. 
В описі до посту ви можете натиснути на позначку в правому верхньому куті, 

а потім вибрати кнопку «зберегти допис». 
Всі названі тренди та функціонали створюють відмінні можливості для 

просування бренду бібліотек у соціальних мережах, насамперед у Facebook. 
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«Школа фактчекерів: викривачі фейків на тематику пандемії» 

Чи можливе навчання бібліотекарів на карантині? – Так! Прикладом такого 
продуктивного карантинного навчання є «Школа фактчекерів: викривачі фейків на 
тематику пандемії». 

Захід від Академії Української преси відбувся 21-22 квітня 2020 року за 
підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні і був майстерно 
підготовлений медіатренерами Олександром Гороховским, Андрієм Юричком та 
Валерієм Івановим. 

Як же не втратити здоровий глузд та запобігти шкоди здоров’ю та життю у 
ситуації «інфодемії»? 

Декілька порад інформаційної гігієни від Андрія Юричка: 
1. Правило 3-х годин (перепостіть через 3 години). 
2. Критичне мислення. 
3. Перевірка інформації. 
4. Авторитетність видання. 
5. Пастка стереотипу. 

Рекомендації як розпізнати фейк від Олександра Гороховського: 
1) Скептично ставтеся до заголовків; 
2) Перевіряйте веб-адресу; 
3) Вивчіть першоджерело; 
4) Незвичне форматування, помилки в тексті; 
5) Звертайте увагу на дату публікації; 
6) Вивчіть докази автора; 
7) Розрізняйте сатиричні чи неправдиві новини; 
8) Вивчіть фотографії. 

Висока емоційність – «Терміново», «Це вас врятує», заклики до поширення – 
«обов'язково передайте всім знайомим» повинні насторожити і спонукати до 
ігнорування такої інформації, або ретельної перевірки. 

Дотримуйтеся інформаційної гігієни та користуйтеся тільки надійними 
джерелами інформації про пандемію [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=9&
lang=uk 

 
Стандарти журналістики для «чайників» 

 
Медіаповідомлення мають досить чіткі критерії якості. Так, як купуючи будь-

який продукт, оцінюємо його за певними характеристиками – так можна оцінювати 
і медіапродукт. Найбільш поширений метод – застосувати стандарти 
журналістики.  

У чому полягає стандарт оперативності? 
- Стандарт дотримано: новина повідомляється відразу, як про це стало 

відомо. 
- Стандарт не дотримано: публікація з’являється не відразу, а через якийсь 

час, коли інформація вже перестає бути актуальною. Дотримання цього стандарту 
дозволяє отримувати інформацію якомога швидше, відразу, як тільки стало відомо 

http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=9&lang=uk
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про подію. Ідеально – просто під час події. Чим більша часова відстань від події до 
повідомлення про неї – тим нижча якість інформації. 

Що таке стандарт балансу думок? 
- Стандарт дотримано: в публікації представлені, як мінімум, два погляди на 

події, зазвичай – протилежні; 
- Стандарт не дотримано: ми читаємо, бачимо чи чуємо позицію лише однієї 

сторони, або погляди іншої сторони подані у меншому обсязі чи формально. 
Якщо медіа дають у публікацію погляд лише однієї із сторін, позбавляючи 

іншу можливості висловитися – це дуже небезпечно для суспільства. Застосування 
цього стандарту надзвичайно корисне, щоб відрізнити справжню журналістику від 
пропаганди: журналіст дає можливість висловити різні думки, пропагандист – 
тільки те, що треба його замовнику чи власнику. 

Стандарт – відокремлення фактів від коментарів та оцінок. 
Відокремлення фактів від думок та оцінок дозволяє нам чітко визначити, де 

нам повідомляють факт, а де – намагаються під виглядом фактів нав'язати свою 
думку. 

- Стандарт дотримано: якщо факти відокремлені – автор публікації 
недвозначно відокремлює факт або подію від коментарів та оцінок. 

- Стандарт не дотримано: факти НЕ відокремлені від думок, автор публікації 
дає власні оцінки подіям і персонажам, не відділяючи їх від фактів. 

Стандарт повноти інформації. 
- Повна інформація, де чітко зрозуміло: КОЛИ? ХТО? був учасником подій; 

ДЕ? це сталося; ЩО? відбувалося; ЧОМУ? це сталося; ЯК? це відбувалося. 
- Неповна інформація: залишає без відповіді, принаймні, одне з ключових 

запитань. 
Зрозуміло, що без відповідей на всі ці запитання інформація не може бути 

якісною. 
Для журналістів є ще одне запитання, найважче і найважливіше, яке 

вимушений ставити перед собою кожен автор повідомлень у медіа. Це запитання – 
«Ну і що?». Насправді, питання доцільності – то досить складно. Найбільш 
прийнятна відповідь: повідомляти саме те, що цікаво цільовій аудиторії. 

Стандарт достовірності. 
Достовірна інформація повідомляє про дійсні події, обставини описані точно, 

висловлювання учасників не спотворені, факти можна перевірити за іншими 
джерелами. Недостовірна публікація вводить читача /слухача/ глядача в оману, 
повідомлення не відповідають фактам. 

Інформацію, яку розповсюджують медіа, треба дуже ретельно перевіряти 
У журналістів є жорстке правило: жодна новина (якщо це не авторизоване 

повідомлення конкретної особи, організації чи установи) не може бути 
оприлюднена, якщо вона не підтверджується даними з двох (а краще – трьох) 
незалежних джерел. 

І головне при цьому – чітко розуміти, хто саме є джерелом інформації. Треба 
дуже обережно ставитися до відкритих вільно редагованих ресурсів, наприклад, до 
Вікіпедії. Достатньо подивитися, наскільки сильно відрізняються статті про одні й 
ті самі історичні події на українських та російських сторінках Вікіпедії. 

Наступний стандарт – відсутність оціночної або дискримінаційної лексики 
та мови ворожнечі. 



- Відсутня: використовується нейтральна лексика, яка не принижує чи не 
дискредитує певні соціальні, етнічні, політичні, сексуальні тощо групи. 

- Присутня: публікація містить дискримінаційну лексику, яка принижує певні 
групи людей або закликає до ворожнечі та ненависті. 

Слова важать багато. І слова багато у чому визначають наше ставлення до 
подій. Більше того, слово може стати небезпечною зброєю, а у випадку публічного 
слова – зброєю масового ураження. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=9&
lang=uk 

Практична медіаграмотність Посібник для бібліотекарів 

Людмила Гуменюк, Валентина Потапова (розділ 3),  
редактор-упорядник Оксана Волошенюк. 

Важливість медіаосвіти в сучасному світі обумовлена тим, що мас-медіа в 
умовах глобалізації та інформаційного суспільства часто вирішально впливають на 
те, яким ми сприймаємо навколишній світ. Але часто медіа безвідповідально 
ставляться до своєї функції чесно та правдиво інформувати про події та факти 
дійсності. Медіаосвіта дає людині можливість самозахисту, вчить критично 
сприймати медійні повідомлення. 

В Україні після Революції Гідності, анексії Криму та початку військових дій 
на Донбасі з’явилося ряд принципово нових факторів, які впливають на 
необхідність перегляду традиційних, характерних для мирного часу поглядів на 
форму та зміст медіаосвіти і розуміння того, кого можна вважати медіаграмотною 
особистістю. 

Демократичні медіа і медіаграмотні громадяни – це на сьогодні одна з 
найбільших проблем національної безпеки. Російська інформаційна агресія має на 
меті й надалі провокувати конфлікти шляхом маніпуляцій, щоб розділяти і 
протиставляти громадян і спільноти. 

Нині до медіаосвіти мають отримати доступ громади та спільноти, 
першочергово ті, які є цільовою аудиторією для пропаганди антидемократичних 
цінностей. 

Українське суспільство потребує розширення доступу до навичок формування 
медійної та інформаційної грамотності в умовах пропагандистсько-психологічних 
війн. Бібліотеки є тими установами, які мають всі можливості для того щоб 
долучитись до формування медіаграмотного споживача і, таким чином, 
сформувати і для себе нову компетентність та новий імідж для аудиторії. 

Ключовим поняттям тут є критичне мислення – це комплекс усвідомлених дій 
і навичок, які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, достовірна вона чи 
містить маніпуляції. 

Завдання опанування навичок критичного мислення було визнане 
першочерговим в багатьох країнах світу. Проте технології розвитку методик 
критичного мислення залишаються в Україні «білою плямою». 

Посібник має 3 розділи: 
1 глава «Мас-медіа і маніпуляції. Що може запропонувати сучасна 

бібліотека для медіаграмотності своїх відвідувачів» 

http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=9&lang=uk
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Нові реалії цифрової культури дали можливість сучасній бібліотеці 
культивуати у себе середовище, де кожен відвідувач зміг би розвивати свої навики 
мислення вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати інформацію, до якої 
відкрився безмежний доступ. 

Відповіддю на запитання «Що це означає – бути медіаграмотним?» та «Яким 
чином розвинути навички медіаграмотності?» бібліотека не лише убезпечує своїх 
відвідувачів від того, щоб вони не потрапили під завали інформації, а й допомагає 
їм шукати, просіювати та знаходити те, що для них виявиться на вагу золота. 

Що може запропонувати сучасна бібліотека для перевірки інформації на 
достовірність? 

Доступ до безкоштовного інтернету та друкованих джерел; 
Професійно підготовлений персонал, який вміє працювати з бібліотечними 

каталогами та з пошуковими службами інтернету; 
Затишні, по-сучасному обладнані читальні зали та ресурсні центри. 
А також запропонувати кілька базових настанов для своїх відвідувачів: 

1. З’ясовувати, з чим вони мають справу – з фактом чи судженням. 
2. Перевірити джерела інформації. 
3. Порівняти джерела інформації. 
4.  Перевірити репутацію джерела інформації. 
5.  Дізнатися про автора джерела інформації. 

Як розпізнати фейк? (Тут і далі поради журналістів сайту Stopfake.org) 
Фотофейк 
Відеофейк 
Свідчення очевидців 
Повідомлення західних медіа 
2 глава «Критичне мислення: базові методики і вправи» (за матеріалами 

сайту http://monda.eu/en/modules/thinking) 
«Важливо ніколи не переставати сумніватися» Альберт Енштейн. 
Критичне мислення – це комплекс усвідомлених дій і навичок, які ми 

застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, достовірна вона чи містить маніпуляції. 
Цей розділ ознайомить вас з деякими базовими підходами, які допоможуть 
розвивати критичне мислення. 

Критичне мислення ґрунтується на ретельному, розсудливому обмірковуванні 
інформації (наприклад, думок чи поглядів, навіть власних) та її ретельному 
оцінюванні шляхом задавання запитань, урахування різних точок зору, можливих 
власних стереотипів, припущень та забобонів, а також можливих інтересів. 

У посібнику наведено приклади критичного мислення: 
Критично мисляча людина повинна уникати: 
Стереотипів та упереджень; нетерпіння – небажання чітко відслідковувати 

інформацію; практики не задавати запитання і не перевіряти інформацію та її 
джерела; небажання зважати на чиїсь помилки та визнавати свої. 

Які навики може розвинути критично мисляча людина? 
 - слухати та спостерігати; 
 - критично сприймати інформацію (прочитану, побачену, почуту); вникати в 

суть проблеми та її першопричини, а не лише наслідки; 
 - усвідомлено відрізняти факти від припущень та точок зору; 

http://monda.eu/en/modules/thinking


 - здатність аналізувати достовірність та відповідність аргументів, а також 
інформацію на яких вони ґрунтуються; 

 - ретельно підбирати слова, бо слово може змінити значення всієї 
аргументації; 

 - навчитися висувати компактні, добре обґрунтовані аргументи; 
 - виявляти маніпуляцію та пропаганду; 
 - усвідомлювати, що завжди є більше, ніж одна точка зору на одне й те ж. 
Оцінка джерел 
В епоху інтернету важко зрозуміти, якій інформації довіряти, а якій ні. 

Важливо навчитися розрізняти корисну та об'єктивну інформацію від баласту. 
Звертати увагу на те, якісне це видання чи невідомий блог. 
Критично аналізуючи джерела. 
Первинні та вторинні джерела 
Первинні джерела – це оригінальні опубліковані джерела, наприклад, медичні 

дослідження з проблеми ожиріння. Вторинним джерелом може бути, наприклад, 
повідомлення в газеті, в якому йдеться про проведене медичне дослідження на тему 
ожиріння, а також передається його суть більш загальною, зрозумілою для 
аудиторії мовою. А в інтерпретаціях, переказуванні є місце для неточностей. Читач 
повинен знати про це і ставитися до інформації з вторинних джерел обережно. 

Точність інформації 
Треба завжди перевіряти, чи є логічно правильними факти або припущення, 

які містяться в інформації. Вони повинні бути точними і витікати з аргументів, на 
яких ґрунтуються. 

Що таке аргумент? 
Аргумент – це набір фраз, тверджень або припущень, в яких містяться 

передумови і висновок. Передумови мають стати обґрунтуванням для висновку. 
Мета аргументації – пояснити, переконати і довести. Аргумент може бути істинним 
або хибним. Аргумент є нейтральним поняттям, яке відноситься до структури 
інформації і не стосується коректності інформації. Це означає, що і хибний 
аргумент, що будується на алогічній або помилковій основі, все рівно вважається 
аргументом. 

Завжди має бути логіка 
Хороший аргумент не має містити маніпуляцій, двозначностей або помилок. 

Навпаки, він має бути зрозумілим і чітким, без приховування будь-якого факту. 
Хороший аргумент має бути логічним, без логіки не можна дійти правильного 
висновку. 

Глава 3. Методична розробка тренінгу «Інформаційні війни: як 
врятуватися від пропаганди або чому вдається маніпулювати суспільною 
свідомістю» 

Сучасна бібліотека – це не тільки зібрання книжкових колекцій, але й 
величезний світ соціальних комунікацій для людей, об’єднаних пошуком знань. 
Реальне майбутнє за тими бібліотеках, які поєднують традиційну культуру 
спілкування з книгою та нові інформаційні технології. 

Запропонована методична розробка - це пошук нових підходів до підготовки 
користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної 
діяльності. Сучасний користувач повинен розуміти, наскільки важливо володіти 



інформацією, зберегти її, систематизувати і передавати, а найголовніше критично 
оцінювати та відрізняти від пропаганди та маніпулятивної брехні. 

Вашій увазі пропонується конспект тренінгу «Інформаційні війни: як 
врятуватися від пропаганди або чому вдається маніпулювати суспільною 
свідомістю» для роботи з різними цільовими аудиторіями: співробітниками 
бібліотеки, школярами, студентами, жителями тощо. У методичній розробці ви 
знайдете не тільки дидактичний матеріал, але і «поради фасилітатору», пам’ятки, 
гіперпосилання та роздаткові матеріали. 

Електронний ресурс. – Режим доступу : https://aup.com.ua/books/mbm/ 
 

Азбука медіаграмотності 
 

Для сучасної людини вміння критично сприймати інформацію, вміти її 
аналізувати, визначати, чи не є ця інформація маніпулятивною – одна із 
найцінніших життєвих компетенцій, які дозволяють адекватно сприймати 
навколишній світ і ухвалювати правильні рішення. Без таких вмінь людина стає 
практично беззахисною від маніпуляцій, які змушують її чинити супротив власних 
же інтересів – в інтересах тих, хто подає інформацію. 

Які основні складові медіаповідомлення? 
Існують різні класифікації медійного ланцюжка, але зазвичай, 

медіаповідомлення розглядається як сукупність чотирьох елементів: трьох 
обов’язкових і одного додаткового: 

- автор повідомлення 
- канал передавання 
- одержувач повідомлення 
- реакція одержувача 
Що ж є підставою для прискіпливої перевірки медійного повідомлення? 
Важливо, щоб будь-яке повідомлення, яке викликає у нас сильні емоції, 

відразу спонукало нас, як то кажуть «видихнути» – і перевірити достовірність цього 
повідомлення. 

Перше, що визначає медіаграмотну людину, це те, що вона розуміє: медійні 
повідомлення далеко не завжди є добросовісними або професійними. Зараз взагалі 
можна говорити про те, що існує «інформаційна зброя масового ураження». 
Особливо це стало помітно, коли Україна стала мішенню інформаційної війни з 
боку Росії. Тому людина, яка бажає зберегти свою незалежність від маніпуляцій, 
має перевіряти достовірність, порівнювати інформацію із різних джерел. 

 
Як можна перевірити достовірність медійного повідомлення? 

Медіаповідомлення має досить чіткі критерії якості. Як і будь-який інший 
продукт медіапродукт можна оцінювати за певними характеристиками. 

Є декілька поглядів на те, як можна це робити. Один з найбільш поширених 
методів – застосувати стандарти журналістики. 

Стандарт – це те, що можна прикласти до чогось та подивитися: чи відповідає 
вимірюване нашим очікуванням? Якщо відповідає вимогам – якісне. Як не 
відповідає – краще цим не користуватися. Зазвичай медійне повідомлення 
оцінюють за кількома стандартами, які досить прості у застосуванні і дозволяють 
практично відразу визначити: а чи не намагаються нас надурити? 



- Оперативність 
- Відокремлення фактів від коментарів та оцінок 
- Баланс думок 

- Повнота інформації 
- Достовірність інформації 
- Відсутність оціночної або дискримінаційної лексики та мови ворожнечі. 
За матеріалами сайту PROMETHEUS – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 
http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=9&
lang=uk 

 
Громадянська освіта 3D демократії: Думаємо, дбаємо, діємо 

Частина 5 
«Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність» 

 
Тема 5.6 Як медіа маніпулюють аудиторіями 

Модуль 1 Як медіа маніпулюють «порядком денним» суспільства 
Перелік подій, що можуть стати новинами, безмежний, але подія може стати 

новиною лише за умови, що вона становить інтерес для певної аудиторії. 
Новини – це не лише відображення реальності, але й соціально 

сконструйована, відредагована реальність. Авторами новин є журналісти, 
редактори, видавці та власники мас-медіа – учасники процесу обробки інформації. 

Зазвичай, новину повідомляють співробітники медіа – журналісти. Втім, 
останні нерідко керуються критеріями, в основі яких не важливість події для 
суспільства, а її ефектність, що забезпечить більше переглядів чи вподобань. 

Медіа формують «порядок денний» (англ. agenda) суспільства. Відомо, що 
людина може запам’ятати 2-3 інформаційні повідомлення з потоку новин. Від того, 
де розміщена інформація: заклично на першій сторінці чи без ілюстрацій всередині 
видання, залежить і увага аудиторії. Обсяг медійного часу, витраченого на 
проблему, яке місце займає ця новина у випуску теленовин, визначає її впливовість. 

Коли медіа фокусуються лише на декількох питаннях і темах, громадськість 
схильна сприймати їх як найбільш важливі. 

Зміст медіа контролюють так звані гейткіпери, які вирішують, чи потрібно, 
щоб люди про це дізналися, чи ні, а також, що потребує аудиторія, а без чого вона 
може обійтися. 

Медіа не можуть змусити нас думати в певний спосіб, але вони можуть 
зробити ті чи інші питання актуальними для нас і таким чином маніпулювати. Коли 
ви користуєтесь тією чи іншою інформацією з медіа, завжди зважайте на те, хто 
гейткіпер «вартовий» цієї інформації: журналіст, політик, бізнесмен чи 
незаангажована особа. 

Як маніпулюють у новинах 
За результатами дослідження інтернет-ресурсу «Телекритика» наповнення 

медіа здійснюється таким чином: 90 відсотків новин, що входять до випуску 
формуються за ознаками шести «С» та одного «Г». Йдеться про Скандали, Сенсації, 
Страх, Секс, Смерть, Сміх та Гроші. 

Джерело: http://ua.telekritika.ua/redpolitics/2008-06-04/38798 
Модуль 2 Пропаганда 



Маніпуляція і пропаганда тісно пов’язані. 
Ознаками пропаганди у різних медіа є: 
- відсутність власних роздумів; 
- відсутність незалежних суджень; 
- відсутність представлення різних поглядів; 
- відсутність різнобічного представлення фактів та інформації. 
Пропаганда з’являється у різних формах та використовує загальні методи 

впливу на людей, зокрема: 
- активізацію сильних емоцій; 
- відповідність потребам і цінностям аудиторії; 
- спрощення інформації та ідей; 
- передача лише тих ідей, які допомагають досягнути запланованої мети; 
- напад на супротивників. 
Пропаганду можна знайти в новинах та інших журналістських матеріалів, 

рекламі та зв’язках з громадськістю, а також у сфері освіти, в музиці, телевізійних 
шоу, фільмах, відеоіграх і соціальних мережах. 

Модуль 3 «Джинса», або Замовні матеріали 
«Джинса» – сленгове слово, яке використовується, переважно, в медійній 

спільноті. Синонім терміна «прихована реклама». Цей термін означає зумисну 
приховану рекламу чи антирекламу, подану у вигляді новин, авторських текстів, 
аналітики й телевізійних програм тощо. 

«Джинса» поділяється на комерційну та політичну. У першому випадку 
рекламують товари чи послуги певної компанії, а в другому – політичних діячів. 
«Джинса» намагається маскуватися під журналістські матеріали, але це є 
маніпуляцією читацькою чи глядацькою аудиторією. 

Реклама без чітких позначок (відповідний графічний символ, анотація, 
спеціальний заголовок) – це прихована реклама. Це можуть бути спонсорські 
банери під час спортивних та культурних заходів, ґаджети та одяг певних компаній 
у музичних відеороликах, фільмах чи серіях тощо. 

Модуль 4 Що таке фейк 
Фейк (англ. fake – підробний, фальшивий) – це підробка у широкому сенсі. 

Воно може бути й дієсловом: «to fake passion» (виражати підробну пристрасть), й 
іменником «it’s a fake» (це підробка). 

Спершу згаданий термін почав вживатися в мережі Інтернет, а потім широко 
використовуватися і в повсякденному житті. Сьогодні «фейками називають: 

1) підроблені фотографії чи відеоролики; 
2) фальшиві новини, які не всі здатні відрізнити від правди; 
3) сторінки в соціальних мережах, створені від імені інших осіб (як правило, 

відомих людей). 
Як розпізнати «фейкову» новину 

1. Читайте більше, ніж заголовок. 
2. Перевірте, яке видання опублікувало цю новину. 
3. Перевіряй дату і час публікації (оприлюднення). 
4. З’ясуйте, хто автор. 
5. Дивіться, на які джерела посилаються в новині. 
6. Звертайте увагу на сумнівні цитати та фотографії. 
7. Бережіться упередженості. 



8. Подивіться, чи інші видання пишуть про це. 
9. Задумайся перед тим, як поширювати новину чи поділитися з іншими. 
Джерело: «Детектор медіа», http://ms.detector.media/web/online_ 

media/yak_rozpiznati_feykovu_novinu_v_sotsmerezhakh_rekomendatsii_ 
the_huffington_post/ 

Медіа схильні поширювати неправдиві новини, які викликають сильні емоції 
страху, огиду, ненависть. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.citizen.in.ua/book/rozdil-
5.pdf 

 
Тема 5.7 Як медіа провокують конфлікти 

<...> Мова ненависті – це мова слабаків. Це мова слабкого. Це мова людини, 
яка істерить, яка невпевнена в собі, людини, яка не може говорити з позиції сили. 
Людини, яка не може говорити з позиції впевненості. Коли немає впевненості у 
своїх діях, тоді в тебе виявляється захисна реакція, агресія, й ти намагаєшся 
переплюнути свого опонента, свого ворога — його ж методами, ти намагаєшся 
ненавидіти його ще більше, ніж він ненавидить тебе. 

Сергій Жадан, український письменник 
 

Модуль 1 Що таке «мова ворожнечі» 
«Мова ворожнечі» (синонім – «мова ненависті») – це зміст того чи іншого 

повідомлення, що свідомо чи підсвідомо програмує людину на агресію. «Мова 
ворожнечі» – це мова нетерпимості, спрямована на несприйняття відмінностей, 
притаманних для інших людей. 

Основними ознаками «мови ненависті»: емоційність, дегуманізація (людина 
зображується як тварина, неприємна істота), поширення негативних стереотипів 
тощо. 

За даними соціологів, найчастіше об’єктами цькування медіа стають: 
- представники ромської національної меншини; 
- люди африканського походження; 
- люди нетрадиційної сексуальної орієнтації (ЛГБТ); 
- представники єврейської національності; 
- люди мусульманського віросповідання; 
- жінки. 
Ознайомтеся із Пам’яткою громадянина «Як виявити мову ненависті та 

запобігти їй». 
Мова ненависті не опирається на факти, а лише на сконструйовані образи. 
Виявляйте стереотипи та упередження, запобігайте їхньому поширенню. 
Поважайте права і потреби інших людей незалежно від культури, статі, віку, 

здібностей тощо. 
Цінуйте позитивний внесок інших людей. 
Жарти не є прийнятним приводом для того, щоб знущатися з людей. 
Використання негативу проти особистості, нації, етнічної чи соціальної групи 

– це спроба маніпулювання свідомістю. www.freepik.com 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.citizen.in.ua/book/rozdil-

5.pdf 
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Тема 5.9 Критичне мислення, або Чому необхідно бути медіаграмотним 
Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, якими є інструменти перевірки інформації, 

як критично аналізувати медіаповідомлення. Базові поняття: стандарти подання 
інформації, джерела інформації, медіаграмотність, медіа-освіта, критичне 
мислення. 

 
Модуль 1. Які існують джерела інформації 

Існує декілька категорій джерел інформації. Першоджерела (або первинні 
джерела) – оригінальні джерела, які не передбачають інтерпретації інформації. До 
таких належать: тексти, листи, фотографії, щоденники, малюнки, дані від науково-
дослідних та соціологічних інститутів, органів влади, установ статистики, архівів 
тощо. 

Вторинні джерела – відомості, отримані з першоджерел. Це джерела, які 
пройшли етап інтерпретації, аналізу, узагальнення та критики. Вторинні джерела 
включають науково-популярні публікації, підручники та інші навчальні матеріали. 

Третинні джерела – це перероблені тексти (компіляції) та інші подібним 
чином організовані джерела (реферати, довідники, бібліографії, енциклопедії, бази 
даних), які формуються з інформації із першоджерел і вторинних джерел. 
Найдостовірнішими є першоджерела, а найбільше потребують перевірки третинні 
джерела. 

Стоп-фейк 
Про те, як перевіряти інформацію на достовірність можна дізнатися з веб-

сторінки ресурсу Stop Fake (Стоп-фейк) – волонтерського Інтернетпроекту, 
створеного для викриття неправдивої інформації про Україну, а також інші 
держави. 

 
Модуль 2 Техніки критичного мислення 

Щодня нас «атакують» сотні медіаповідомлень. Кожне з них має функцію – 
розважати, повідомляти, розчаровувати, залучати, переконувати, продавати щось. 
Будь-яке повідомлення є лише версією реальності, а не достовірною реальністю. 
Це продукт, який створено з метою впливу. 

Критичне мислення, погляд (бачення, оцінювання) – одна з ключових 
технологій медіаграмотності. Це психологічний механізм медіаграмотності, 
здатність до сприймання повідомлень й подальшого оцінювання у відповідному 
середовищі та контексті. 

Чому важливо бути медіаграмотним сьогодні 
- Вся інформація, окрім особистого досвіду, є медійною. 
- Медіа впливають на формування цінностей та поведінкових моделі. 
- Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього. 
- Медіа визначають політичне й культурне життя країни та світу. 
Дослідники медіаграмотності розробили наочну схему, яка дозволяє критично 

проаналізувати ті медіаповідомлення, які ми споживаємо. 
Ключові питання для аналізу медіамеседжів 

Авторство й аудиторія 
Авторство 
- Хто створив повідомлення? 
Цілі 



- З якою метою їх було створено? 
- До чого вони підштовхують мене? 
- Яка цільова аудиторія? 
Економіка 
- Хто заплатив за ці повідомлення? 
Реакція 
- Що я можу зробити у відповідь на цей меседж? 
- Як це повідомлення впливає на мої почуття? 
- Як мої емоції впливають на мою інтерпретацію меседжа? 
Вплив 
- Хто отримає користь від повідомлення? 
- Кому воно може завдати шкоди? 
- Чи це повідомлення корисне для мене або подібних на мене людей? 
- Що оповідач хоче, аби я запам’ятав/ла? 

Меседжі і значення 
Техніки 
- Які техніки використано й чому? 
- Яким чином вони передають цей меседж? 
Зміст 
- Про що це повідомлення змушує мене думати? 
- Що можна дізнатися з цього меседжа? 
- Які ідеї, цінності, інформація або погляди є очевидними? 
- Про що важливе не було сказано? 
Інтерпретації 
- Як різні люди можуть по-різному зрозуміти меседжі? 
- Яка моя інтерпретація і що я можу дізнатися про себе з власної реакції чи 

інтерпретації? 
Репрезентація й реальність 

Контекст  
- Коли повідомлення було створено?  
- Коли і як його було поширено серед громадськості?  
 Надійність  
- Це факт, погляд чи щось інше?  
- Наскільки це повідомлення заслуговує на довіру (і звідки це відомо)?  
- Якими є джерела інформації, ідей чи припущень?  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.citizen.in.ua/book/rozdil-

5.pdf 
 

Тема 5.11 Як убезпечити себе у віртуальному світі 
Модуль 1 Кіберзлочинність 

Кіберзлочини – це шахрайство, здирництво, несанкціонований доступ до 
персональної інформації користувачів та автоматизованих баз даних, розміщення 
протиправного контенту, який пропагує екстремізм, тероризм, порнографію, 
расизм тощо. 

Об’єктом кіберзлочинів може стати кожен Інтернет-користувач. 
Кіберзлочинність – це різні форми агресії, що ґрунтуються на висміюванні, 

публікації компрометуючих матеріалів, залякуванні або приниженні інших людей. 

https://www.citizen.in.ua/book/rozdil-5.pdf
https://www.citizen.in.ua/book/rozdil-5.pdf


Залякування в Інтернеті – це не тільки глузування, а й виключення когось зі 
спільноти, публікація фотографій, погрози по телефону. 

Є чотири загрози, від яких молоді люди – користувачі Інтернету можуть 
постраждати: 

- спілкування з незнайомцями (грумінг); 
- погрози, переслідування (кібербулінг, кіберхуліганство); 
- секстинг; 
- шахрайство, крадіжки та віртуальні фінансові пастки. 
Грумінг – це стеження за дітьми та молоддю онлайн, сексуальні домагання. 

Відбувається різними способами через контакти з чужими людьми. 
Основні маркери ризиків: 
- використання чатів; 
- розмови про секс онлайн; 
- відправлення особистої інформації або фотографії людям, з якими 

знайомство відбулося через Інтернет. 
Кібербулінг – це залякування через Інтернет або соціальні медіа. До нього 

належать: відправлення негативного повідомлення, глузування, розсилання 
фотографій або відео в Мережі. 

Секстинг – це поширення або обмін сексуально відвертими текстами, 
фотографіями та відео через мобільний телефон або Інтернет-додатки, такі як 
WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter тощо. Ганебність секстингу 
полягає в тому, що це несанкціоноване перенаправлення інтимного образу особи 
без її згоди. 

Що робити, якщо ви стали жертвою кіберзалякування? 
Крок 1. Якщо хтось вас образив онлайн, дуже важливо перечекати перші 

хвилини, поки пориви гніву чи страху пройдуть. Спробуйте утриматися і не 
відповідати. 

Крок 2. Збережіть докази. Якщо вас образили в Мережі, то переконайтеся, що 
у вас є запис. Відразу ж зробіть скріншот. 

Крок 3. Якщо це відбулося декілька разів, розпочніть вести щоденник фіксації, 
де записуватимете все, що відбувалося. Опишіть всі деталі. 

Крок 4. Зверніться до тих, кому довіряєте: друзів, батьків, учителів. Не 
мовчіть. 

Куди звернутися, якщо ти став жертвою кіберзлочину? 
Департамент кіберполіції Національної поліції України є міжрегіональним 

територіальним органом Національної поліції України, який входить до структури 
кримінальної поліції Національної поліції та, відповідно до законодавства України, 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю. 

Для отримання онлайн-допомоги та надання даних для оперативного 
реагування на кіберінциденти, перейдіть за QR-посиланням. Інформацію буде 
опрацьовано відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Зателефонуйте: 102 або до найближчого відділення поліції. 
Модуль 2 Права людини / дитини в Інтернеті 

Від часу створення Загальної декларації прав людини, технології активно 
розвивалися, докорінно змінивши життя людей у всьому світі. 

Вважається, що права людини поширюються також на Інтернет-простір. 



Стаття 31 Конституції України від 1996 р. зазначає: «Кожному гарантується 
таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 
Винятки можуть бути встановленні лише судом, у випадках, передбачених 
законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо». 

Конвенція ООН про права дитини 
Стаття 13 
1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки. Це право включає 

свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду, 
незалежно від кордонів, в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів 
мистецтва чи за допомогою інших засобів, на вибір дитини. 

Стаття 16 
1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного 

втручання у здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність 
житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. 

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.citizen.in.ua/book/rozdil-5.pdf 

 
Гра «Медіаграмотна місія» 

Фабрика брехні заполонила твоє місто пропагандою, маніпуляціями, 
дезінформацією та фейками. Врятуй населення від цього шкідливого 
інформаційного впливу та зупини фабрику. Тільки знання та критичне мислення 
допоможуть тобі в цьому. 

Якщо ви засвоїли тему «Медіаграмотність», можете перевірити свої знання у 
грі медіаграмотна місія і перемогти зло. 

Режим доступу : 
https://irex.mocotms.com/pluginfile.php/44/course/summary/uaa.png 
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