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Якщо наша журналістика виживе і разом із 
ЗСУ та українським народом переможе у цій 
війні, то, на мою думку, зможе неабияк прислу-
житися світовій журналістиці. Спробую пояс-
нити, на чому базується таке передбачення. Ми 
геть забули, що журналістика перебуває в кри-
зі в усьому світі. Принаймні в Північній Аме-
риці та Західній Європі про це дискутують вже 
другий десяток років. Україна тут – не виняток. 

Це означає, що ми перебуваємо в подвійній 
кризі. Ті труднощі, які переживає журналісти-
ка десь у штаті Місіссіпі чи Баварії, пережива-
ється набагато гостріше і трагічніше в умовах 
жорстокої і брутальної війни. Веду до того, що 
коли ми виберемося з цієї подвійної кризи, то, 
вірогідно, будемо мати що сказати колегам з 
мирних країн. 

Власне вже з березня-квітня 2022 року у 
західній пресі з’являються варті уваги спосте-
реження за українським медіапростором: ди-
вовижний підйом стартапу Kyiv Independent, 
зворушливі і трагічні історії війни, інтенсивна 
присутність у соціальних мережах Twitter та 
TikTok. Зустрічав навіть твердження, що Укра-

їна – це супердержава в соціальних мережах. І 
це тільки початок. 

Тобто є надія, що наша журналістика стане 
таким же каталізатором змін у світі медіа, як це 
відбувається у військовій чи політичній сферах. 
У мілітарному відношенні все частіше звучать 
експертні оцінки, що українська армія в ході 
переходу на стандарти й озброєння НАТО, а 
головне – з її досвідом, який набувається та-
кою дорогою ціною, стає найбоєздатнішою 
військовою силою Європи. У політичній сфері 
загального визнання набуває думка, що Украї-
на спричинилася до пробудження і перезаван-
таження Заходу з усіма його ліберально-демо-
кратичними цінностями. А як з медіа? Поки що 
можемо сказати, що журналістика в Україні в 
умовах найбільшої війни на території Європи 
з часів ІІ Світової, обмежень військового стану 
і безпрецедентних етичних викликів (згадаймо 
наші дискусії про «хороших рускіх», кенселинг 
російської культури, дотримання професійних 
стандартів в умовах взаємної ненависті між 
захисниками країни та російським агресором) 
пробує виробити нові професійні підходи.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Борис ПОТЯТИНИК

ЩО МОЖЕ ДАТИ СВІТОВІ 
УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА?
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Це правда, що український вимір журналіст-
ської кризи асоціюється передусім з війною. А 
перед тим – з пандемією COVID-19. Фінансові 
негаразди редакцій або, точніше висловлюю-
чись, фінансовий шторм плавно перейшов з го-
строї фази у ще гострішу. Втім, як уже згадував 
вище, тема «кінця журналістики» (The End of 
Journalism), активно дебатується у світовому 
медіапросторі з початку XXI ст. й особливо 
посилено з 2009 р., тобто упродовж останніх 
13 років. Щоправда, останнім часом вона набула 
більш конструктивного характеру: «як врятува-
ти журналістику» (How to Save Journalism?). 

Отож, спочатку кілька слів про кризу жур-
налістики в сучасному світі, а згодом – про те, 
як цьому можна зарадити і що зокрема можуть 
зробити громадянське суспільство, держава й 
університети.

Рой Ґрінслейд, колумніст Guardian та про-
фесор журналістики City University у своїй ко-
лонці «Журналістика занепадає, але чи є світло 
в кінці тунелю?» ставить питання чи нас чекає 
світ без журналістики? Діагноз – зрозумілий. 
Оскільки рекламодавці через соціальні мережі 
отримали безпосередній доступ до користу-
вачів, до нас з вами, то медіа великою мірою 
втратили роль посередника між рекламодавця-
ми та аудиторією, внаслідок чого драматично 
скоротилися рекламні надходження редакцій. 
Додаймо сюди розмивання меж професії, коли 
кожен – «сам собі журналіст», та інфодемію 
фальсифікацій і фейків, щоб окреслити основ-
ні симптоми згаданої кризи.

Серед способів її подолання найчастіше 
пропонується додаткове оподаткування техно-
гігантів, на кшталт Google чи Facebook, яких 
здебільшого й вважають першопричиною кри-
зи, і які власне й перетягнули на себе фінансові 

потоки від реклами. Перші успіхи в такому пе-
рерозподілі фінансів на користь редакцій вже 
помітні, зокрема в Австралії та Європейській 
Унії. Наступний спосіб – громадське (через до-
брочинні фундації) і державне субсидування. 

Зважаючи на критичну важливість неза-
лежної преси для функціонування демокра-
тичного суспільства та фахову і суспільну вагу 
і вартості журналістики, історія якої нараховує 
понад 400 років (починаючи від перших газет 
у німецьких містах на початку XVI ст.), луна-
ють заклики фінансувати пресу на тих самих 
засадах, що й бібліотеки чи пошту. Нарешті 
третій варіант, який озвучують експерти – роз-
виток незалежних медіа в університетах, які 
традиційно вважаються «територією свободи». 
Звісно, можливості університетської підтрим-
ки якісної журналістики цим не вичерпуються. 
Окрім «гостингу», можна згадати принаймні 
ще два аспекти: 

1. Університети можуть не просто акцен-
тувати на критично важливій функції журна-
лістики в інформаційній екосистемі сучасної 
цивілізації чи її кількасотрічній історії, але по-
єднувати це з романтичним правдошукацьким 
ореолом професії, до якого вже добряче при-
служився кінематограф. Тут йдеться не тіль-
ки про легендарні картини ХХ ст., як от «All 
the President’s Men» (1976) з Dustin Hoffman та 
Robert Redford, але і відносно нові картини, на 
кшталт Spotlight (2015), які, разом з десятка-
ми інших фільмів цього спрямування, були і є 
джерелом натхнення для молоді. З іншого боку, 
саме університетська молодь має потенціал 
для «перевинайдення журналістики»

2. Провадити широку дискусію, не обме-
жуючись факультетами та відділення журна-
лістики. Значна частина суспільства з різних 
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причин налаштована сьогодні до медіа доволі 
скептично. Така дискусія може мати вплив на 
краще розуміння в суспільстві того, що є якіс-
ною журналістикою, і опосередковано вплива-
ти на читацьку фінансову підтримку якісних 
медіа й окремих авторів через такі платформи 
як Patreon та подібні.

Ми не знаємо, чи приведе це до появи нових 
фахових підходів до журналістики, які можуть 
викликати зацікавлення за межами України. 
Але принаймні варто тримати таку можливість 
відкритою.
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«ІХТАМНЄТИ» У КРИМУ

Для початку пригадаємо ключові моменти 
анексії Криму, важливі для розуміння 
контексту теми:

Операція з анексії Криму розпочалась 
20 лютого 2014-го року. Саме ця дата сяє 
на медалях «За возвращение Крыма» і досі 
викликає питання у журналістів та істориків.

Саме 20 лютого на Майдані стало 
найзапеклішим днем боротьби «Беркуту» 
проти мітингувальників. Тоді у центрі укра-
їнської столиці було вбито десятки людей. На-
ступної ж ночі з України втік тодішній прези-
дент Віктор Янукович.

Наприкінці лютого на кримських вулицях 
«десантувались» «зелені чоловічки» – військові 
без розпізнавальних знаків, але із примітним 
російським камуфляжем. Діяли вони доволі 
швидко: спочатку заблокували виїзди із вели-
ких міст та допомогли із проведенням проро-
сійських мітингів, а вже 27-го лютого підняли 
російський прапор над держустановами Криму.

На початку березня, після підписання у 
ДержДумою дозволу на застосування військ 
в Україні, Путін на питання про військових у 
автономній республіці відповів, що це були 
сили «місцевої самооборони».

«Сили самооборони» згодом провели неза-
конний референдум і 18-го квітня Крим «увій-

ПЕРЕДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ

Антон КЛИМЕНКО 

ВІД «ІХТАМНЄТОВ»  
ДО ЧАСТКОВОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ.  
ЯК КРЕМЛЬ ПОЯСНЮЄ ПРИСУТНІСТЬ 
СВОГО ВІЙСЬКА В УКРАЇНІ

У жовтні Міністерство Оборони РФ оголосило про закінчення часткової 
мобілізації. Очевидно, що минула лише перша хвиля поповнень росій-
ської армії. І Кремль іде ва-банк, роблячи ставку на збільшення чисель-
ності війська. На початку російсько-української війни 2014 року таке було 
важко навіть уявити. Але з чого все починалось? Де були та чого хотіли 
війська РФ в Україні останні вісім років? 
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шов» до складу РФ. За місяць Путін провів 
прес-конференцію, на якій серед іншого заявив 
таке: «Я і не приховував, що наше завдання 
полягало в тому, щоб забезпечити умови для 
вільного волевиявлення кримчан – щоб не було 
такого, що зараз відбувається на сході України, 
щоб не було озброєних загонів націоналістів… 
Тож за спиною сил самооборони Криму, звісно, 
стали наші військовослужбовці».

Тезу про військовослужбовців «за спинами 
самооборони Криму» Кремль, схоже, обрав як 
основну. Нею ж Путін аргументував дії росій-
ських військ у листопаді 2014-го в пропаган-
дистському фільмі «Крым. Путь на родину» 
2015-го та ще незліченну кількість разів. Росій-
ська влада настільки часто повторювала тезу 
про тил, що й сама повірила у неї. Але ненадов-
го. У 2018-му Путін взяв за основу меседж про 
референдум. Мовляв, вони побачили загрозу 
і поспішили допомогти кримчанам провести 
«законний» референдум.

Примітно, що Кремль обрав саме «референ-
дум» за основу комунікації щодо військових 
у Криму. Невизнаний, під дулами автоматів, 
із нереалістичними цифрами явки і результа-
тами, але «референдум». Військову загрозу, 
порушення геополітичного статусу-кво, по-
ламані долі тисяч мешканців України (себто, 
цілковите зло) Кремль прикриває обгорткою 
референдуму, волевиявлення, прав на сувере-
нітет тощо (себто, визнаним добром).

Отже, у «кримському сценарії» ми бачимо, 
як Путін мінімум двічі змінив аргументацію 
присутності рос військ: спочатку клеїв необіз-
наного дурня, потім неочікувано видав правду 
(ну майже), а в кінці прикрасив її благими на-
мірами.

«ІХТАМНЄТИ» У ДОНЕЦЬКІЙ  
ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Хронологія участі росіян на війни проти 
Україні на Донбасі набагато складніша. На офі-
ційному рівні російська влада до останнього 
(практично, до 22 лютого 2022р.) не визнавала 
присутність своїх військ на наших теренах.

Взагалі, російські офіційні особи усіляко 
уникали розмов щодо війни на Донбасі, роз-
глядаючи її як внутрішньоукраїнський кон-
флікт. Втім, залежно від фази конфлікту і ходу 
переговорів, аргументація дещо змінювалась. 
Розглянемо ключові тези Путіна по війні на 
Донбасі.

У розпалі післямайданних протестів чи 
не у всіх обласних центрах України точилась 
боротьба навколо держадміністрацій. Там, де 
проросійські сили тимчасово отримали владу, 
мітингувальники проголошували т.зв. «народ-
ні республіки».

Так сталось, зокрема, у Харкові та Донецьку. 
У першому випадку проросійські мітинги 
швидко втратили активність, а от у Донецьку 
та Луганську в квітні 2014-го активізувались 
збройні формування під приводом екс-агента 
ФСБ Ігоря Гіркіна. Вже 17-го квітня його за-
гони захоплюють владу у Слов’янську, Друж-
ківці та Краматорську. Починається Антитеро-
ристична Операція.

Паралельно Путін виступає із суперечли-
вими заявами. 17 квітня на питання про при-
сутність військ РФ на Донбасі він спочатку 
відповідає таке: «Нісенітниця це все. Жодних 
російських підрозділів на сході України немає. 
Їм нема куди йти, вони господарі цієї землі. І 
треба розмовляти з ними». Трохи пізніше аргу-
ментує захист російськомовних так: «Нагадаю, 
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користуючись термінологією царських часів – 
це Новоросія, і цей Харків, Луганськ, Донецьк, 
Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу 
України за царських часів. Це всі території, які 
були передані Україні у 20-ті роки радянським 
урядом. Навіщо вони це зробили, Бог знає їх».

Тим часом війна у Донецькій та Луганській 
областях набирала обертів, сепаратисти окупо-
вували дедалі більше населених пунктів. На-
прикінці червня(!) Путін нарешті наважується 
офіційно зупинити місію російських військ в 
Україні, але обіцяє «завжди захищати росіян в 
Україні».

З літа 2014-го до весни 2022-го російсько-у-
країнська війна перейде у стан замороженого 
конфлікту, позиційної тягучої війни. Виділимо 
два важливих кейси у риториці Кремля: «при-
віти» перед обмінами полоненими та фейк Ро-
стовського суду.

Існує безліч доказів присутності російських 
кадрових військових в Україні: взяти хоча б 
перші два посилання у Google за запитом (тут 
і тут). Втім, є і визнані з боку російської вла-
ди акти участі у війни. Це обміни полонени-
ми. Правозахисна організація «Справедливість 
заради миру на Донбасі» наводить хронологію 
таких обмінів. Якщо коротко, на початку війни 
обміни відбувались часто, але несистематично. 
Після підписання т.зв. Мінських угод, великі 
обміни відбувались на офіційному рівні до кін-
ця 2017-го. Після двох років затишшя почалась 
«відлига» і обміни поновились. Цікавий факт: 
українська сторона практично завжди переда-
вала більше полонених, ніж повертала.

Перед одним із таких обмінів Путіну пере-
дали «привіт» від капітана Єрофєєва та сер-
жанта Александрова. Мова йшла про кадрових 
військових, участь у війні яких Кремль замов-

чував. На це Путін відповів: «Ми ніколи не го-
ворили, що там немає людей, які займаються 
вирішенням певних питань, у тому числі у вій-
ськовій сфері». Нічого не нагадує?

Загалом, у питаннях війни з Україною 
Кремль всіляко замилював очі усім навколо. 
І хоч кожного дня їх пропаганда обговорюва-
ла стан речей в Україні, але жодного разу ро-
сійський чиновник не розказав усю правду: їх 
вояки тут не просто так, а виконують конкре-
тну мету. Хоча ні. Був один суд, який визнав 
присутність військ у Донецькій та Луганській 
областях. Мова про Кіровський районний суд 
Ростова-на-Дону, у вироку якого йдеться про 
поставки 1300 тон провіанту щотижня. Цього 
вистачило б на годування 26 тис. військових! 
Кремль запевняв, що слова у вироці – помилка, 
але іншого очікувати не вартувало.

СКИНУТИ МАСКИ

Після восьми років недомовок і півріччя 
військового шантажу, Російська Федерація 21 
лютого 2022 року нарешті визнала «незалеж-
ність» Л/ДНР. За кавказькою звичкою, міно-
борони РФ одразу ж пішло у наступ на захист 
кордонів нововизнаних республік. Так Росій-
ська Федерація визнала свою агресію і посили-
ла інтервенцію на українські землі.

Перед визнанням республік Путін видав го-
динну лекцію з альтернативної історії. У ній 
він аргументував наступ на Україну так:
• невизнання українського суверенітету: 

«Сучасна Україна була цілком і повністю 
створена Росією. Точніше більшовицькою, 
комуністичною Росією»;

• посягання на російські території зі сторони 
України: «При цьому Ленін та його соратни-
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ки робили це досить грубо щодо самої Ро-
сії – за рахунок відділення від неї частини її 
власних історичних територій»;

• загроза з боку НАТО;
• захист комуністичного минулого: «Ви хоче-

те декомунізацію? Ну що ж, нас це цілком 
влаштовує. Але не потрібно, що називаєть-
ся, зупинятися на півдорозі. Ми готові пока-
зати вам, що означає для України справжня 
декомунізація!»

ВЕЛИКА ВІЙНА

Через два дні, 24 лютого, Путін розпочав 
Велику війну. У промові того дня він зазначив 
такі цілі «спецоперації»:
• «захист людей, які протягом восьми років 

зазнають знущань, геноциду з боку київ-
ського режиму»;

• «ми прагнутимемо демілітаризації та дена-
цифікації України. А також віддати під суд 
тих, хто вчинив численні криваві злочини 
проти мирних жителів, зокрема й громадян 
Російської Федерації»;

• «у наші плани не входить окупація україн-
ських територій. Ми нікому й нічого не зби-
раємось нав’язувати силою».
Наступного ж дня президент РФ звернувся 

до українських військових і закликав їх «бра-
ти владу у свої руки», ставати на сторону ро-
сійських військових, які «успішно вирішують 
найважливіше завдання щодо забезпечення 
безпеки народу та Вітчизни».

За три тижні, 16 березня Путін пояснює 
наступ на Київ: «Поява російських військ під 
Києвом та іншими містами України пов’язана 
не з наміром окупувати цю країну, у нас немає 
такої мети».

Кадиров натомість був відвертіший: «По-
трібно завершити розпочате, не зупинятися. 
Зайти до Києва та забрати Київ».

Радник Міністра внутрішніх справ України 
Антон Геращенко наводить еволюцію цілей у 
перші 150 днів війни. Загалом, топ-чиновники 
Кремля описують основну ціль щоразу по-різ-
ному, але найчастіше це – вінегрет зі слів дена-
цифікація/геноцид/демілітаризація/захист Л/
ДНР.

Слід також згадати і про так звані біолабо-
раторії, із якими відчайдушно борються ро-
сіяни. Цей фейк народився дуже давно, ще у 
2009-му році, але отримав нове життя в бе-
резні 2022-го. Шістнадцятого березня Путін 
звинуватив Україну у розробці біологічної 
зброї на кордоні з РФ. Тут її буцімто готували 
у співпраці з Пентагоном. У міністерстві обо-
рони Росії згодом уточнили, що мова йде про 
підготовку заражених перелітних птиць, які 
мали б атакувати росіян.

Десь поряд із уявними біолабораторіями в 
Україні планували збудувати заводи з вироб-
ництва ядерної зброї. Принаймні на це жалівся 
Путін ще напередодні великого вторгнення і 
повторював вже не раз.

Наведені вище фейки – це лише «проміж-
ні» приводи для наступу на українські землі. 
І хоча звучать вони доволі банально і смішно, 
вони діють на пересічних та окопних росіян. 
Лише уявіть, що ви повірили в біолабораторії 
чи ядерну зброю. Хіба вам не треба захища-
тись?

Російська пропаганда, як і будь-яка інша 
у світі, працює у комплексі. Вони накидають 
безліч тез у один великий баняк, перемішують, 
і годують цим «боулом» свій народ. Бодай 
щось та спрацює.
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І на останок звернімо увагу на основні ре-
сурси наступу Росії – військових. Хронологія 
ставлення Кремля до мобілізації приблизно 
така:

Путін у березні: «Призовників ми не вико-
ристовуємо і не збираємось використовувати 
при проведенні цієї воєнної операції. Ми вихо-
димо з того, що наша армія зможе досягти усіх 
поставлених цілей»;

Пєсков у травні: «Не слід очікувати мобілі-
зації на День Перемоги. Це – нісенітниця»;

Пєсков на початку вересня: «Наразі мови 
про мобілізацію немає»;

Путін 21 вересня: «оголошує часткову мобі-
лізацію – 300 000 осіб».

ЩО ДАЛІ?

На початку листопада 2022 амбіції Кремля 
істотно зменшились. Путін досі запевняє, що 

спецоперація йде за планом. Втім, його ритори-
ка змінилась. Тепер російський режим дедалі 
більше говорить про захист Л/ДНР «у рамках 
Конституцій» та наполягає на перемовинах.

Втім, не слід покладати надії, що машина 
російської пропаганди зупиниться завтра чи 
через місяць. Вона постійно буде знаходити 
нові приводи для війни, прикриваючи єдину 
правду – росіяни хочуть нас знищити як націю.

Текст демонструє, що не можна вірити жод-
ному слову ворога, який уже стільки років 
знищує нас і не збирається зупинятись навіть 
попри втрати власних військових. Ворог бреше 
на кожному кроці, трохи чекає і знову бреше, 
сподіваючись, що попередню брехню світ уже 
забув.

Але ми пам’ятаємо.
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ТЕРМІНИ Й РОЗКИДАННЯ ТЕРМІНАМИ

Фейк – завідомо неправдива інформація, 
метою якої є викривлення, спотворення певно-
го факту, точки зору та штучне формування в 
аудиторії ставлення до того чи іншого явища 
або події. Тобто неправдиве повідомлення було 
створене умисно.

Маніпуляція – не завжди фейк, це навмис-
но, свідомо викривлена інформація, яка вико-
ристовується для формування певного став-
лення до якоїсь проблеми, людини, явища. 
Тобто сюди зараховуємо і неповну інформацію, 
і спеціально зміщені акценти у правдивому по-
відомленні, і виривання чогось з контексту.

Останнім часом також часто вживається аб-
ревіатура ІПСО. Дослівно це інформаційно-пси-
хологічні операції, що мають на меті вплинути 
на емоції, поведінку людей, а також формувати 
поведінку влади, організацій, груп тощо. Однак 
ми не можемо, просто глянувши на конкрет-
ний фейк, одразу дізнатися, чи належить він до 
шир шої психологічної операції, чи ні, інколи 
цим можна лише заплутати аудиторію.

Дезінформація та пропаганда, теж часто як 
терміни звучать на сторінках моніторингових 
медіа. Обидва є ширшими термінами, ніж зга-
дані на початку фейк та маніпуляція. Пропа-
ганда – це форма комунікації, яка має на меті 
вплинути на ставлення суспільства до пробле-

Яна ШЕКЕРЯК 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОТИВ: 
РЕСУРСИ, ЩО БОРЮТЬСЯ 
З РОСІЙСЬКОЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ

Війна не ведеться лише на одному фронті. Силову експансію супро-
воджує культурна, інформаційна, смислова. З повномасштабного 
вторгнення ми відчули ще потужнішу хвилю кремлівської дезінформа-
ції: як направлену всередину, власне на російський народ, так і назовні 
(Україна, Європа). І якщо відверто пропагандистські російські ресурси 
зараз мало хто з українців читає, ворожі фейки й маніпуляції все одно 
просочуються в наш медійний простір (і через сайти-сміттярки, і через 
поважні видання, і через соціальні мережі), де лягають на благодатний 
ґрунт паніки й страху. Однак інформацію можна верифікувати й пе-
ревіряти, якщо не самому, то за допомогою спеціальних ресурсів. Хто 
допомагає не потонути у вирі неправдивої інформації українцям – далі.
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ми, ситуації чи явища. Вона використовує і 
фейки та маніпуляції, і правдиву інформацію. 
Дезінформація, за визначенням Центру про-
тидії дезінформації, свідомо неправдиве, пере-
кручене повідомлення, що поширюється для 
введення в оману громадськості. Вона може 
бути зброєю для досягнення політичних, вій-
ськових, пропагандистських та інших цілей.

Часто усі ці терміни вживаються як взаємо-
замінні, що, можливо, неправильно з наукової 
точки зору, але не має великого значення для 
аудиторії. Зрештою, більшість ресурсів, про 
які йтиметься далі, зосередженні на розвінчу-
ванні конкретної фейкової новини чи роз’яс-
нюванні побудови повідомлення, щоб довести 
його маніпулятивність. Чи належить воно до 
загальної пропагандистської “сітки”, уже не 
визначають. Це важливо для відповідних орга-
нів, а не для пересічних читачів. Тому “розки-
датися” направо і наліво терміном ІПСО у емо-
ційно нестабільному середовищі, яким зараз є 
українське суспільство, теж не найкраща ідея, 
адже, наприклад, це може призвести до поши-
рення конспірологічного мислення і підвищи-
ти рівень тривожності.

ФАКТЧЕКІНГОВІ ПРОЄКТИ

У нас є досить багато медіапроєктів, які 
були створені з метою фактчекінгу і після пов-
номасштабного вторгнення частково чи пов-
ністю змінили фокус своєї діяльності саме на 
російські фейки.

StopFake, ресурс для перевірки фактів, який 
запущений у 2014 році за ініціативи викладачів, 
випускників та студентів Могилянської шко-
ли журналістики. Уже коли дивимось на рік 
запуску проекту, стає зрозуміло, що спочатку 

його метою було відстежування і спростуван-
ня неправдивої інформації, яка публікувала-
ся про події в Україні. Зараз ресурс позиціює 
себе як “інформаційний хаб, де аналізується 
таке явище, як кремлівська пропаганда, у всіх 
аспектах і проявах.” Окрім власне спросту-
вання фейкових чи маніпулятивних новин, на 
ресурсі є такі розділи як “FBЧЕК” – перевірка 
новин, які потім маркуються у фейсбуку; “Ок-
ремий погляд”, з аналітичними статтями на 
різну тематику, яка певним чином стосується 
роботи з інформацією; “Контекст” з розборами 
найпомітніших кейсів російської пропаганди; 
“Дослідження” з відповідним вмістом і “Медіа-
грамотність” із навчальними матеріалами. Роз-
бори фейків на цьому ресурсі завжди детальні, 
маркують їх як “фейк”, “маніпуляції”, ”фото-
фейк” тощо, супроводжуючи скріншотами та 
посиланнями на першоджерела.

Вокс Чек, фактчекінговий проєкт Вокс 
Україна. Розділ з перевіркою фейків тепер на-
зивається “Вокс про війну”, який має два під-
розділи: “Спростування шейків”, де містяться 
перевірки новин з маркуванням “фейк” (“фо-
тофейк”, “відеофейк”), “маніпуляція”, із роз-
борами та лінками, й “Аналітика” – статті з 
поясненням і вивченням пропагандистських 
стратегій, кейсів, внутрішніх проблем України.

Якщо порівнювати цей ресурс із StopFake, 
то тут можна знайти більше фейків чи маніпу-
ляцій з нашого внутрішнього інформаційного 
ринку.

По той бік новин – незалежна інформацій-
на кампанія з медіаграмотності, фактчекінгу 
та розвитку критичного мислення, яку впрова-
джує «Iнститут розвитку регіональної преси» 
з 1 серпня 2018 року. На сайті можна знайти 
окремо розділ з фейками, розділеними тема-

https://www.stopfake.org/uk/golovna/
https://voxukraine.org/voxcheck/
https://behindthenews.eu/
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тично, маніпуляціями, правдивими новинами 
та спецпроєктами, де є два основні розділи – 
фейки на гендерну тематику, та воєнні (по той 
бік війни).

НотаЄнота, ресурс, який позиціонує себе 
як освітній, представлений лише у соціальних 
мережах, та публікує фейки вибірково, більше 
акцентуючи на способі їх поширення та побу-
дові.

Без брехні – проєкт, створений ГО «Центр 
аналітики і розслідувань». На ресурсі є освіт-
ній складник (Фактчек-Лаб, з освітніми стат-
тями та посібниками), розважальний (меми, 
відео), розбір міфів та власне фактчек різних 
інформаційних повідомлень і з російського, і 
з українського медіапросторів. Особливістю 
цього ресурсу є фактчек регіональних новин – 
у розділі “Фактчек-регіон” можна вибрати 
один із шести підрозділів (Волинь, Дніпропе-
тровщина, Тернопілля, Луганщина, Запоріж-
жя, Херсонщина) й уніфікувати пошук потріб-
ної інформації.

Брехунець – фактчекінговий проєкт мере-
жі інтренет-видань Волинської, Рівненської та 
Закарпатської областей Район.in.uа. Мета ство-
рення – боротьба “із фейками та дезінфор-
мацією у Волинській і Рівненській областях”. 
Хоча тут увага зосереджена на регіональному 
українському медіапросторі, трапляються і 
розбори меседжів білоруського чи російського 
інфопростору з лінками та ілюстраціями.

МЕДІА ЗАГАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Texty.org.ua – медіа, яке працює і в жанрі 
журналістики даних, і в традиційних формах, 
має декілька розділів, присвячених боротьбі з 
фейками та пропагандою. Видання проводить 

моніторинг російських ЗМІ та публікує ре-
зультати за тиждень за тегом “дезінформація” 
українською та англійською мовами. Також 
підтримують проєкт “фейкогриз”, який попе-
реджує про дезінформацію, якщо запустити 
його у браузері, та збирає її. З 1 травня 2019 
року видання проводило моніторинг росій-
ської дезінформації, результати якого можна 
подивитися на різних дашбордах (посортовані 
за тематикою, часом, джерелами тощо). З по-
чатком повномасштабного вторгнення росії в 
Україну вони запустили новий дашборд “Деза 
війни”, де за такою ж методологією моніторять 
російські видання (загальні, і ті, які орієнтова-
ні на українську аудиторію)

Детектор медіа. Медіакритичне ЗМІ, яке 
зосереджене на моніторингові українських 
ЗМІ, насамперед з погляду дотримання ними 
стандартів, журналістиці рішень, освітньому 
складникові, і саме визначає мету своєї діяль-
ності як “покращення якості українських медіа, 
підвищення медіаграмотності українського су-
спільства та протидія дезінформації та про-
паганді”. Видання має розділ DisinfoChronicle, 
де збирає та спростовує російську дезінформа-
цію на теми війни. Початок моніторингу – 17 
лютого 2022 року, як аргументують автори 
проєкту, з цього часу “почалося значне збіль-
шення обстрілів підконтрольної Україні те-
риторії з боку бойовиків, у яких російська про-
паганда звинувачує українські війська”. Є три 
основні маркування інформації – фейки, мані-
пуляції, та викриття. “Детектор” розбирає та 
пояснює новини, однак не публікує лінки на 
першоджерела чи ілюстрації.

Також це видання запустило подкаст «Рус-
скій фейк, іді на***!», який доступний на ба-
гатьох платформах (Apple Podcasts, Google 

https://www.facebook.com/notaenota1/
https://without-lie.info/category/factcheck/?gclid=CjwKCAjwpqCZBhAbEiwAa7pXeZxBx5kCLa5rbfTqMegcSFg_UCVXLhKKA7z4mWN6qQLx67sWstykIBoCqy4QAvD_BwE
https://rayon.in.ua/tags/brekhunets/brehunec
https://texty.org.ua/
https://detector.media/
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Podcasts, MEGOGO Аудіо, НВ Подкасти, 
SoundCloud тощо), де обговорюють та спро-
стовують фейки, пояснюють принципи роботи 
пропаганди, та дають поради, як самому роз-
різняти і зупиняти поширення російських фей-
ків. Автори “Детектора” бачать свої завдання 
таким чином: “Ми не лише готуємо підбірки 
готових спростувань, а й розповідаємо про 
те, як навчитися розрізняти маніпулювання, 
шахрайство, дезінформацію – самостійно. За-
прошуємо слухачів та читачів розбиратися, де 
брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи 
роботи пропагандистів, і нести ці знання далі – 
тобто, зупиняти поширення кремлівських ви-
гадок і чуток там, де ви їх бачите й чуєте”.

УРЯДОВІ ІНІЦІАТИВИ

Влада не може стояти осторонь інформацій-
ного середовища під час війни. З початком ве-
дення воєнного стану, наприклад, медіа утво-
рили спільний марафон. Інколи урядовці самі 
спростовують фейки, як це було 25 лютого, 
коли Зеленський, разом з Шмигалем, Єрмаком, 
Подоляком та Арахамією записали відео в уря-
довому кварталі Києва, показавши телефон з 
датою і часом, щоб спростувати численні вки-
ди про втечу влади з Києва та країни.

Основна урядова структура, яка асоцію-
ється з боротьбою з фейками – Центр проти-
дії дезінформації при РНБО. Вони публікують 
щодня основні фейки та маніпуляції у своєму 
телеграм-каналі. На сайті публікуються також 
аналітичні звіти, огляди за тиждень, інформа-
ційні бюлетені за певний період часу, огляд ви-
світлення певної теми у ЗМІ тощо.

Багато провідних медіа передруковують (з 
посиланням) зібрані фейки/маніпуляції ЦПД, 

однак там немає лінків чи дуже детальних 
розборів. Вони також вказують як на окремі 
неправдиві повідомлення, так і на стратегії 
російської пропаганди, їх основні актуальні 
вкиди й наративи чи “гострі” теми, які викли-
кають багато сплутаної інформації всередині 
країни (наприклад, жіночої мобілізації чи виїз-
ду за кордон чоловіків).

ЯК РОЗПІЗНАТИ І ЯК УНИКНУТИ 
ВПЛИВУ

Фейки завжди намагаються вдарити по 
слабких місцях, а щонайменше знизити рівень 
критичного сприйняття – викликати емоції. 
Тому усе, що викликає сильні емоції з першого 
рядка і бажання негайно репостнути це, може 
потенційно бути маніпулятивним. Оскільки 
зараз дедалі більше популярності набирають 
телеграм-канали, де у повідомленнях вико-
ристовуються смайлики, то біля новин часто 
з’являються різні “перелякані” чи щасливі 
смайлики, “вибухи” та “ядерні гриби” тощо. 
Повідомлення з великою кількістю таких емо-
джі та численними знаками оклику теж не по-
винні викликати довіру. Як і такі маркери, як 
маніпулятивні заголовки, чи фрази на кшталт 
“медіа вам про це не розкажуть”, “усі прихову-
ють”, “інсайдерська інформація”.

Однак варто зауважити, що ці описані вище 
стандартні поради можуть не працювати тут 
і зараз. Новини про ексгумацію тіл в Ізюмі 
викликають сильні емоції, але вони правди-
ві. Але навіть на цій темі можна спекулювати: 
“лише 18+, кадри з Ізюму, які вам не покажуть 
в новинах” і якийсь лінк – реклама чергового 
каналу-сміттярки, але це уже додасть тривож-
ності читачу, навіть якщо він не перейде за по-
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силанням і не буде споживати потенційно нея-
кісний контент.

Інколи у перевірені медіа також можуть 
просочуватися елементи російської пропаган-
ди. Наприклад кремлівські “страшилки” про 
кадирівців чи удари по центрах прийняття рі-
шень передруковували наші медіа з приміткою 
“за словами російських….”, але це пояснення 
після гучного заголовка уже не має такого зна-

чення в емоційному плані, як інформація, про-
читана першою.

Зрозуміло, що усі користувачі не будуть по-
стійно читати фактчекерські ресурси, описані 
вище. Однак можна підписатися на їхні теле-
грам-канали й переглядати дайджести за день, 
чи хоча б перевіряти конкретну новину, перед 
тим як поширити її.
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Цього разу моніторинг відбувався у період 
від 1 до 7 серпня 2022 року. У фокусі уваги 
експертів традиційно були чотири друковані 
видання – газети «Високий Замок», «Експрес», 
«Львівська пошта» (усі – Львів), «Новини При-
бужжя» (Червоноград) (сукупно – 162 публіка-
ції), а також чотири інтернет-видання – «Вго-

лос», «Гал-інфо», «Захід.нет», «Львівський 
портал» (разом – 400 матеріалів).

Порівняно з часом моніторингу в лютому 
та червні, регулярність виходу друкованих ви-
дань на Львівщині стабілізувалася. Більшість 
газет змогли повернутися до довоєнних обся-
гів і навіть подекуди відновили друк програм 

Юрій ЗАЛІЗНЯК 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ НЕЗМІННИЙ – 
ВІЙНА: МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
ЗА СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ –  
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Зауважена під час попереднього моніторингу регіональних медій тен-
денція до підпорядкування контенту воєнним реаліям знайшла своє 
очевидне продовження у серпні. Тут навіть йдеться не про продовження, 
а про логічний розвиток тематики, яка є похідною від війни та пов’язаних 
з нею суспільних явищ.
Журналісти стало намагаються буди віддзеркаленням панівних настро-
їв у суспільстві і писати про те, про що, очевидно, думають і говорять 
люди. І тут важко напевне стверджувати, що є первинним, а що вторин-
ним: чи це медіа задають порядок денний для суспільства, обговорень 
на кухнях та дискусій в громадському транспорті, чи все самі редакції 
розуміють, що у країні з відповідними суспільними настроями було б 
дивно не концентруватися на обговорюваних явищах.
Попри те, що війна внесла свої корективи навіть у такі сфери, як кримі-
нал, культура, охорона здоров’я, економіка та спорт, подекуди відчува-
ється, що тема, для прикладу, ковіду може з новою силою повернутися 
на шпальти газет і сторінки онлайн-видань вже найближчим часом і з 
новою силою.
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телевізійних передач. Водночас більшість 
шпальт стало віддані під пов’язану з війною 
тематикою, яка подекуди перетворилася вже 
на звичну буденність.

Натомість онлайн справляє враження кон-
центрації зведень з фронту, що перемежовані з 
кримінальною хронікою. Звісно, тут годі гово-
рити про тотальне превалювання саме цих тем, 
але, у своїй масі, саме вони створюють загаль-
не тло для решти повідомлень – на культурну, 
економічну, соціальну чи спортивну тематику.

Слід віддати належне: попри те, що нова 
фаза російської агресії проти України і циві-
лізованого світу триває вже майже пів року, 
загальні настрої, що панують на сторінках 
друкованої преси Львівської області та новин-
ного сегменту регіону в інтернеті, не вказує на 
втому від боротьби та безнадію. Водночас ще 
одним індикатором того, що подекуди медіа 
продовжують жити звичним для них життям, 
є помічені ознаки присутності джинси, прихо-
ваної реклами та інших ложок дьогтю в рідній 
для експертів бочці меду.

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Друковані видання Львівщини стало по-
єднують на своїх шпальтах довгі та короткі 
форми текстів і вдаються до розмаїття жанрів 
у своїх зусиллях переповідати читачам історію 
сучасності. У своїй боротьбі за увагу аудиторії 
вони вдаються до гучних заголовків, розло-
гих аналітичних розвідок та інтерв’ю, а також 
експлуатують художні жанри. Серед останніх 
особливе місце цього разу посідали життєві 
історії, присвячені героям війни, які віддали 
своє життя у боротьбі за Україну.

Моніторинг стандартів журналістики

Середній бал дотримання стандартів жур-
налістики у друкованих виданнях – 11,86 бала 
з 12-ти можливих, що приблизно відповідає 
показникам червневого моніторингу цього ж 
року. На думку експертів, 12 балів цього разу 
не здобуло жодне видання. Але, загалом, си-
туація виглядає доволі рівною. «Експрес» та 
«Львівська пошта» та «Новини Прибужжя» 
мають по 11,94 бала. Натомість «Високий За-
мок» здобув 11, 63 бала.

Львівські видання здебільшого не нехтують 
посиланням на джерела інформації, доступ-
ністю викладу та відокремленням фактів від 
думок – тому за цими показниками вони от-
римали по 2 бали з 2 можливих. Повнота про-
аналізованих матеріалів також перебуває на 
досить високому рівні – 1,98 бала.

Стосовно мови ворожнечі ситуація фак-
тично не змінилася: вживання понять «орки», 
«рашисти» на рівні з москалями, загарбника-
ми, окупантами та ворогами стали звичними 
явищами настільки, що лапки тут, мабуть, вже 
слід цілком забирати, як і звикнути до того, що 
росія та білорусь в українських медіа дедалі 
частіше пишуться з маленької літери. Таким 
чином, за цим показником газети набрали аж 
1,95 бала.

Неупередженість та баланс думок опрацьо-
ваних публікацій сягає цього разу 1,94 бала. 
Доволі критичні зауваження цього разу спро-
вокували матеріали газети «Високий Замок», 
яка саме за неупередженістю та мовою ворож-
нечі дещо просіла – 1,88 і 1,57 з двох можливих 
балів відповідно. Проте, це стосувалося навіть 
не суто воєнної тематики, а радше питання 
особистого і політичного протистояння пев-
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них осіб, релігійних поглядів та можливо при-
хованої реклами.

Йдеться про публікації, що описують скан-
дал з висловлюваннями Василя Базіва, крити-
ку реакції влади на осуд фотосесії першої леді 
України Олени Зеленської, протистояння вірян 
з залишковими впливами московської церкви 
в Україні та репортаж з подорожі на озеро, яка 
стала можливою завдяки туристичній фірмі.

Моніторинг матеріалів із ознаками 
замовності і неналежно маркованої 
реклами

Саме оця історія з подякою туристичній 
фірмі за організацію поїздки на озеро до Поль-
щі і стала єдиним проблемним моментом для 
«Високого Замку» під час цього моніторингу з 
погляду замовності та прихованої реклами.

Контент «Експресу» і «Львівської пошти» 
та «Новин Прибужжя» тут виглядає доволі 
чистим з погляду присутності джинси – полі-
тичної чи комерційної. Натомість, не так без-
проблемно виглядає ситуація з присутністю у 
цих виданнях належно маркованого контенту: 
«Львівська пошта» за цим показником має 2,3% 
або 1 матеріал, а «Новини Прибужжя» аж 5 ма-
теріалів і 16,7% відповідно. Претензій за цими 
показниками до «Експресу» в експертів не було.

Матеріали з ознаками пропаганди 
та маніпуляцій

Що ж стосується присутності відвертого 
офіціозу, фейків, пропаганди, проросійських 
наративів та маніпуляцій, то тут друкована 
преса виглядає доволі пристойно. Можливо, 
саме завдяки тому, що такі видання, як «Львів-

ська пошта» та «Новини Прибужжя» почали 
розташовувати повідомлення від офіційних 
органів влади впорядкованіше, хоч і без вка-
зання умов, на яких відповідні розпорядження 
та оголошення стало друкуються на шпальтах 
газет.

Теми

Воєнна тематика цього разу забрала 17% 
матеріалів на друкованих шпальтах у дослі-
джуваних медій Львівщини. На другому за 
популярністю місці вже традиційно опинили-
ся теми соціальної сфери, охорони здоров’я та 
пенсій (12% матеріалів).

Далі йдуть теми постраждалих внаслідок 
війни та життя цивільних в умовах конфлік-
ту – 10%, а також культурна тематика (10%) 
та кримінальний блок з 9%. Щоправда, цього 
разу доволі часто увага редакцій фокусувалася 
на злочинах, які стосувалися воєнної темати-
ки, що особливо зауважила Наталія Габор. За її 
словами, явно проглядається тенденція до кон-
центрації на покаранні за незаконний продаж 
гуманітарної допомоги чи товарів військового 
призначення, незаконного перетину кордону 
військовозобов’язаними та зловживання поса-
довців у воєнний час. Такі теми дещо посуну-
ли повідомлення про вбивства та інші злочини 
мирного часу.

Спортивна тематика заслужила аж на 6% 
повідомлень від загального числа надруко-
ваних новин. Життю місцевої громади медіа 
присвятили 5% публікацій, надзвичайним си-
туаціям, а також економічному блоку по 4%, 
зовнішній політиці і міжнародним справам на 
одному рівні з внутрішньою політикою – по 
3% матеріалів.
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По 2% здобули собі теми релігії, освіти та 
науки. По 1% публікацій у цьогорічному серп-
невому моніторингу припало на теми історії, 
краєзнавства та ковіду. Інші теми, разом з ого-
лошеннями та рекламою, загалом сягнули 12% 
від загального числа матеріалів. Протидія ко-
рупції та місцеве самоврядування не знайшли 
гідного відображення на сторінках друкованої 
преси Львівщини під час моніторингового пе-
ріоду.

Жанри

Інформаційних жанрів у місцевій пресі за 
звітний період виявилося ще більше за показ-
ники травня – аж 61%. Інтерв’ю було поміче-
но у 9% випадків, а аналітичних матеріалів 
назбиралося на 7%.

Кількість художніх жанрів виявилася на од-
ному рівні з рекламою та оголошеннями – по 
6%. Як вже ми згадували вище, у художній 
формі здебільшого були представлені життєві 
історії захисників Батьківщини, які подекуди 
займали цілі шпальти, що відображає ту кіль-
кість поховальних церемоній, які мешканці 
Львова та цілого краю можуть спостерігати 
останніми місяцями. Важливо, що редакції 
тут тримають руку на пульсі навіть цих сум-
них подій та намагаються гідно доповнювати 
емоційне тло аудиторії подібними матеріала-
ми-спогадами про полеглих.

Відсоток порад у друкованій пресі сягає 
5. По одному відсотку припадає на авторські 
колонки, протокольні матеріали, рецензії, роз-
важальний контент, некрологи та інше. Вже 
традиційно, цього разу знову ніяк не був пред-
ставлений жанр журналістського розсліду-
вання.

Тональність

93% друкованого контенту має нейтральну 
тональність, 4% – негативну, а 3% –позитивну. 
Найбільше матеріалів з позитивною тональ-
ністю у «Високому Замку» (2) та «Львівській 
пошті» (3). Матеріали з негативним враженням 
від заголовка чи післясмаком присутні у всіх 
виданнях, крім тієї ж «Львівської пошти».

Тут слід зауважити, що під негативом мож-
на розуміти саме сумні життєві історії за-
хисників України та їхню кількість на одній 
шпальті, які й провокують загалом жаль. Річ 
інша, що під позитивом ми маємо на увазі кон-
тент, з заголовків і текстів якого явно промов-
ляє віра в армію, волонтерів і перемогу, та те, 
що всі жертви народу не будуть марними.

Співвідношення власного, запозиченого та 
неідентифікованого контенту. Власний контент 
становить 66% (так само, як і в травні 2022 року), 
запозичений – 10% (7% – у травні), неідентифі-
кований – 24% (27% – минулого травня).

«Львівську пошту» тут можна назвати ре-
кордсменом за кількістю матеріалів без підпи-
су автора: 26 з 30 проаналізованих – це ваго-
мий показник, який потребує, мабуть, певного 
пояснення.

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

У серпні новинні сайти Львова не припиняли 
концентрувати увагу на переповіданні опера-
тивної інформації з фронтів російсько-україн-
ської війни. На перший погляд, може видати-
ся, що таких повідомлень навіть побільшало 
наприкінці літа – зважаючи на аргументова-
но очікувану активізацію воєнних дій на пів-
денному напрямку, зокрема. З іншого боку, 
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тут може даватися взнаки певне упереджене 
очікування більшого числа «добрих новин» 
після важких місяців боїв – коли суспільство 
(невід’ємною частиною якого є і самі журна-
лісти, редактори та навіть експерти Інституту) 
подекуди підсвідомо звертає більше уваги на 
певного роду повідомлення, намагається наси-
тити ними свій день і бачить паралельно подіб-
ну тенденцію у новинних стрічках. Тривалість 
війни також вочевидь позначилася на перео-
рієнтації акцентів кримінальної хроніки, на 
яку був традиційно багатим онлайн. Крадіж-
ки і вбивства тут, подібно до друкованої пре-
си, поступилися місцем торгівлі гуманітарною 
допомогою, новітньому бізнесу з незаконним 
перетином кордону військовозобов’язаними та 
відлову диверсантів і зрадників Батьківщини.

Моніторинг стандартів журналістики

Середній бал дотримання стандартів журна-
лістики онлайн-виданнями у серпні – 11,89 з 12 
можливих, що перевищує показник травня цьо-
го року (11,55). Найкращий показник тут у «Вго-
лосу» – 12, у «Галінфо» – 11,94, а от у «Львівсь-
кого порталу» – і «Захід.нет» по 11,81 бала.

Беручи до уваги воєнні обставини, експерти 
не виявили в проаналізованих матеріалах мови 
ворожнечі – просто епітети та синоніми щодо 
ворога тут важко розглядати як мову ворожнечі.

Достовірність та відокремлення фактів від 
думок також виявилися на найвищому рівні.

Повнота викладу та неупередженість інфор-
мації сягають позначки 1,97 бала, а от доступ-
ність викладу матеріалів перебуває цього разу 
на рівні 1,95 бала. Фактично, за усіма показни-
ками можна помітити істотні зрушення в кож-
ного з видань.

Моніторинг матеріалів із ознаками 
замовності й неналежно маркованої 
реклами

Серед новин «Захід.нет» та «Львівського 
порталу» експерти знайшли по одному матері-
алу, які можна вважати комерційно замовним 
матеріалом. Обидва повідомлення замасковані 
під корисні поради, але водночас містять фак-
тичну промоцію певного інтернет-магазину. 
Політичної «джинси» експерти не зауважи-
ли, а тому, сукупно «джинси» назбиралося на 
0,5% з 400 опрацьованих повідомлень.

Неналежним чином маркованої реклами з 
400 повідомлень знайшли аж один приклад у 
«Галінфо», де без належного позначення ре-
кламували будівельні матеріали. Як наголосив 
Орест Семотюк, редакціям на цьому етапі слід 
би вже було виробити сталі підходи до марку-
вання такого штибу інформації для уникнення 
закидів щодо певних маніпуляцій на догоду 
рекламодавцям.

Матеріали з ознаками пропаганди 
та маніпуляцій

Що ж стосується офіціозу, пропаганди, фей-
ків, дезінформації та інших патогенних маніпу-
ляцій на шкоду інтересам читацької аудиторії, 
то таких матеріалів і цього разу стало не було.

Навряд чи можна назвати фейком і маніпу-
ляцією матеріал на «Вголосі», в якому чітко не 
позначено, що Дональд Трамп є колишнім пре-
зидентом США, і присутній очевидний одрук 
у поданому році, коли він ймовірно ще раз по-
бореться за звання господаря Білого дому. Але 
цей приклад – це заклик до редакції і журна-
лістів: будьте уважніші!
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Теми

Воєнна тематика заполонила онлайн впро-
довж цього моніторингового періоду – 31% по-
відомлень були присвячені саме цій тематиці 
після 22% помічених у травні.

На другому місці за популярністю опинила-
ся цього разу тема кримінального походження 
– 19% повідомлень стосувалися злочинів війни, 
зловживань з гуманітарною допомогою і вій-
ськовим спорядженням, цивільним дезертир-
ством за межі країни і протидії агентам ворога 
на підконтрольній Києву території.

Зовнішня політика опинилися у фокусі ува-
ги 14% публікацій, що закономірно, зважаючи 
на ту міжнародну увагу, яку Україна і героїчна 
оборона її народу провокують у світі, від під-
тримки якого також залежить результат війни.

Переселенцям, переміщеним особам та 
життю цивільних у воєнний час присвятили 
свою увагу журналісти в 8% матеріалів, що 
дещо менше показників травня.

7% публікацій сконцентрували увагу чита-
чів на місцевій проблематиці, інтересах гро-
мади та інфраструктурі, а 5% публікацій були 
присвячені охороні здоров’я, соціальній та пен-
сійній темам.

Культурна тематика виявилася представле-
ною на одному рівні з надзвичайними ситуаці-
ями та рятувальними операціями – по 3% для 
кожного з цих двох блоків повідомлень опра-
цьованої вибірки матеріалів.

На економіці, фінансах і промисловій скла-
довій життя фокусувалася така ж увага, як і на 
питаннях культури – по 2%.

Історія, релігія, спорт, корупція а також 
внутрішня політична тематика сягнули рівня 
1% матеріалів для кожної тематики.

Інші теми (рецепти, прогнози погоди та 
поради) сукупно були представлені у 2% кон-
тенту. А от на тему коронавірусної інфекції не 
припав бодай один матеріал з усіх 400 проана-
лізованих.

Тональність

Тут цифри у відсотках цілковито перегуку-
ються з показниками друкованих видань. Ма-
теріалів нейтральної тональності – 93 %. По-
зитивними експерти визнали 3% матеріалів, а 
негативними – 4%.

Співвідношення власного, запозиче-
ного та неідентифікованого контенту. 
«Львівський портал», «Захід.нет» та «Вголос» 
стало намагаються подати опубліковані но-
вини як власний контент. Зважаючи на те, що 
джерелами новин для усіх видань здебільшо-
го є одні й ті ж ресурси, прес-служби, профілі 
посадовців, публічних осіб та органів влади в 
соціальних медіях, тут здебільшого видно явні 
ознаки журналістської обробки цих повідо-
млень і адаптації контенту до вимог редакцій.

Тому неідентифікованих матеріалів най-
більше в «Галінфо» (98). Саме цей інформа-
ційний ресурс традиційно не вказує авторів 
публікацій, які бодай частково доклалися в ме-
жах редакції до пошуку, обробки та передачі 
оприлюдненої інформації.

Усі видання, окрім «Галінфо», вдаються до 
ретельного підписування кожного повідомлен-
ня іменем відповідального за його публікацію 
журналіста або назвою видання, чи бодай сло-
вом «редакція». Таким чином, на нашу думку, 
відбувається становлення інституту репутації 
у сучасних регіональних медіях України. Цей 
процес слід культивувати та максимально за-
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охочувати, аби в очах аудиторії сайти ставали 
відповідальними і таким чином здобували ав-
торитет.

ВИСНОВКИ

Втретє за календарний рік експерти зако-
номірно фіксують тотальну перевагу воєн-
ної тематики на сторінках місцевої преси 
Львівщини. Це – закономірний результат того, 
що саме війна є найболючішим питанням, яке 
турбує аудиторію, а газети та сайти не можуть 
за визначенням ролі преси у суспільстві стояти 
осторонь та ігнорувати цей біль.

У своїй роботі і друк, і онлайн змушені зма-
гатися зі ще швидшим джерелом інформації, 
яким нині є телеграм-канали та інші нові медії 

сучасності. Таким чином, єдиним шансом на 
обґрунтування своєї цінності в очах аудито-
рії для редакцій є виконання функцій фільтру 
інформації. Її кількість подекуди є непомірно 
великою, а авторитетне видання в онлайні має 
всі шанси оперативно видати своєму читачу 
вже перехресно перевірені факти та позбави-
ти його необхідності вивчати інші профілі та 
канали в пошуках підтвердження побаченої 
сенсації.

Друкована ж преса явно використовує таро-
ваний її специфікою часовий ресурс для підго-
товки ґрунтовніших аналітичних матеріалів та 
розмов з фахівцями, які дозволяють спокійні-
ше інтерпретувати ключові тижневі події, від-
кидаючи миттєві емоції та підсвічуючи основ-
ні тенденції.
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Для аналізу візьмемо два загальнополітичні 
сайти: «ТСН» та «24 канал» і один спеціалізо-
ваний: «Wonderzine».

Чому саме ці ресурси. Щорічно Інститут 
масової інформації проводить аналіз контенту, 
який висвітлюють українські медіа. 2021 рік не 
став винятком. Зокрема, дослідження стосу-
валося наявності сексизму та дотримання ген-
дерного балансу у ЗМІ. «ТСН» та «24 канал» 
входять у топ-3 торішнього антирейтингу за 
відсотковими показниками щодо дискриміна-

ційних стереотипів та повідомлень стосовно 
жінок:
• «Політека» – 37,7%
• «ТСН» – 26,3%
• «24 канал» – 12,1% (із загальної кількості 

матеріалів, що ввійшли до моніторингу).
Четверте місце в антирейтингу посідає «Ко-

респондент» – 10,1% загальної кількості матері-
алів, які ввійшли до моніторингу. Значно менше 
матеріалів з дискримінаційними та сексистсь-
кими меседжами в “Сегодня” (5,3%), “Обозре-
вателе” (4,9%) та “Новом времени” (3,6%).

Марія ПРИМИЧ

ВОЙОВНИЦЯ, ВОЛОНТЕРКА, 
АКТИВІСТКА: ЗМІНИ В ОБРАЗІ 
ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА 
ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО 
РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 
(СТУДЕНТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Повномасштабна російсько-українська війна, що почалася 24 лютого 
2022 року, змінила традиційне зображення жінок у медіа. Українські ЗМІ 
перейшли на воєнний формат. До російського вторгнення в Україну об-
раз жінки здебільшого формувався під впливом гендерних стереотипів 
та сексизму, що, за свідченням фахівців, може призводити до дискримі-
нації жінки у різних сферах життя (від побутових до професійних), сек-
суалізації тіла, насильства, приниження честі та гідності. Як же змінився 
образ жінки в українських медіа після 24 лютого?
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З аналізу ІМІ стає зрозуміло, що у цих двох 
ресурсах можливий викривлений образ жінки. 
Адже відсоток дискримінаційних матеріалів 
досить великий, враховуючи те, що вказані ме-
діа є одними з найпопулярніших в Україні.

Щодо ресурсу «Wonderzine». Він позиціо-
нує себе як медіа про стиль, розвиток, красу, а 
також про жінок. ЗМІ приділяє досить велику 
увагу матеріалам про останніх і є цілком про-
тилежним до «ТСН» та «24 каналу»: як за сти-
лем подачі текстів, так і за тематикою. До пов-
номасштабного вторгнення на цьому ресурсі 
не було проблем з гендерними стереотипами 
чи сексизмом. Але медіа, як і більшість, після 
24 лютого трохи змінило свій стиль та тема-
тику. Матеріали про жінок не стали винятком.

Образ жінки в медіа, який був пошире-
ний і до повномасштабного вторгнення:

«Образ жінки-матері». Під час повномас-
штабного вторгнення він трансформувався. 
Тепер матеріали на цю тему – про те, як жінки 
народжують під обстрілами та у бомбосхови-
щах, ховаються і рятують дітей від війни, роз-
казують про їхні переживання та емоційний 
стан або ж про те, як їх розлучила війна. Вже 
рідко можна зустріти красиву картинку із со-
ціальних мереж або ж новин про неналежне 
виховання.
• Росіяни відкрили по нас вогонь, – Лідія про 

те, як виїхала з донечкою з окупованого То-
кмака (24 канал, 05.05.2022)

• Стася Ровінська показала, як з дітьми спить 
у бомбосховищі на підлозі (ТСН, 01.03.2022)

• Катерина Кухар згадала, як друзі вивозили 
її дітей з України: “Йшли пішки 8 годин” 
(24 канал, 10.05.2022)

• Віра Кекелія оголосила про другу вагітність 
та показала чималий живіт (ТСН, 08.05.2022)

• «Пологи приймали сусідки». Я народила в 
Бучі під час окупації (Wonderzine, 15.04.2022)

• “Майбутнє у наших руках”: у місті-герої 
України в укритті народилася дівчинка 
(фото) (ТСН, 07.03.2022)

• У неї панічні атаки, нестабільний стан, – 
Оля Полякова про те, як старша донька пе-
реживає війну (24 канал, 31.03.2022)

• Не зрозуміла, що кров її, а не дитини: киян-
ці, яка собою прикрила двотижневу доньку, 
наклали 25 швів (ТСН, 21.03.2022)

• Доньку лякає навіть звук швидкої: українка 
розповіла, як на її дитину вплинула війна 
(24 канал, 12.04.2022)

• Під час евакуації з «Азовсталі» окупан-
ти розлучили матір з 4-річною дитиною 
(Wonderzine, 09.05.2022)

• 100-річна волинянка у часи Другої світової 
рятувала від війни дітей, а тепер – праправ-
нуків (ТСН, 08.05.2022)

• Анастасія Приходько показала, як хова-
лась з маленьким сином в укритті (24 канал, 
03.03.2021)

• «Просто хочу її обійняти». Це доньки й 
мами, яких географічно розділила війна 
(Wonderzine, 08.05.2022)

• MamaRika про те, як з крихітним сином на 
руках перетинала кордон: “Йшла дві ночі 
пішки” (ТСН, 24.03.2022)

• “Народжувала між вибухами”: Яна Заєць з 
“Танців з зірками” стала мамою на другий 
день війни (24 канал, 30.03.2022)

• У Миколаєві жінка народила під час об-
стрілу пологового відділення (Wonderzine, 
08.04.2022)

• “Він не запам’ятає вибухів і сирен”: Катя 
Осадча показала 8-місячного сина (ТСН, 
19.04.2022)
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• “От би Росія припинила війну”: Маша Єфро-
синіна зізналась, про що мріє 7-річний син 
(24 канал, 29.03.2022)

• У Тростянці жінки народжують удома, бо 
не мають можливості дістатися до лікарні – 
омбудсменка (Wonderzine, 23.03.2022)
«Гарна жінка, жінка-модель». «24 канал» 

та «ТСН» і під час повномасштабного втор-
гнення у своїх матеріалах звертають увагу на 
зовнішній вигляд жінок. Хоча таких матеріалів 
стало значно менше. Проте цей образ, як і по-
передній, трансформувався. Здебільшого такі 
тексти з’являються, коли новина пов’язана з 
Україною. Адже зірки використовують у своїх 
вбраннях деталі з українською тематикою.
• Французька співачка вийшла на сцену в 

українській вишиванці (ТСН, 09.03.2022)
• Підтримка в деталях: американська акторка 

одягла на прем’єру фільму перстень з пра-
пором України (ТСН, 23.04.2022)

• Режисерка фільму “Емма” Отем де Уайлд 
одягнула на Met Gala капелюх від українсь-
кого бренду (24 канал, 03.05.2022)

• Просто гарний образ чи підтримка України: 
Донателла Версаче одягла золотисто-бла-
китну сукню на важливий вечір у Нью-Йор-
ку (ТСН, 03.05.2022)

• Перший вихід за час війни: Олена Зеленська 
на зустріч з Джилл Байден одягнула патріо-
тичні кеди (24 канал, 09.05.2022)

• Їй пасує: Мей Маск одягла жакет і блузку з 
красивою вишивкою від українських брен-
дів (ТСН, 05.05.2022)

• Белла Хадід з’явилася у Нью-Йорку в речах 
від української дизайнерки Світлани Бевзи 
(24 канал, 03.05.2022)

• Зірки підтримують Україну: Сальма Гаєк та 
Демна Гвасалія одягли футболки з кольора-
ми українського прапора (ТСН, 07.03.2022)

• Знак протесту проти війни: Дарія Шапо-
валова одягнула цифровий светр з блакит-
но-жовтими кулаками (24 канал, 10.05.2022)

• Блогерка з Нью-Йорка одягнула синьо-жов-
тий светр на підтримку України: цікавий 
образ (24 канал, 15.03.2022)
Образ жінки, що з’явився під час повно-

масштабної війни 2022 року:
Жінки, що воюють на фронті разом з чо-

ловіками. Таких матеріалів поки небагато, але 
їх кількість збільшується від початку втор-
гнення. На сайті «ТСН» цей образ не такий 
поширений А от «24 канал» та «Wonderzine» 
досить часто пишуть про жінок-військовос-
лужбовиць.
• Пташка зі сталі: що відомо про Катери-

ну, яка співала у підземеллях “Азовсталі” 
(24 канал, 07.05.2022)

• Білявка-навідниця “Принцеска”, яка вправ-
но знищує ворога, прославилась в Мережі 
відео із боїв (ТСН, 20.04.2022)

• «Уся моя сім‘я – на захисті держави». Це 
жінки, які боронять Україну (Wonderzine, 
18.03.2022)

• Біатлоністка Анастасія Меркушина приєд-
налася до лав ДПСУ (Wonderzine, 14.03.2022)

• Українські жінки-військові закликали біло-
русів допомогти зупинити війну (Wonder-
zine, 23.03.2022)

• Вчителька, яка дуже любила квіти: у боях за 
Київ загинула військова Ірина Цвіла (24 ка-
нал, 25.02.2022)

• Тотальний опір: київські “валькірії” готові 
відправляти окупантів до пекла (24 канал, 
06.03.2022)
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• “Наші дівчата – наша гордість”: прикордон-
ники показали ролик з українськими захис-
ницями (24 канал, 08.03.2022)

• Від рук окупанта загинула військова з Жи-
томирщини Олександра Бургарт (24 канал, 
19.03.2022)

• Ніколи не звикнемо бути жорстокими, – 
“Валькірія” Києва відверто про війну, росі-
ян і страхи (24 канал, 21.03.2022)

• Змінила спорт на службу в армії: українська 
біатлоністка воює проти рашистів (24 канал, 
24.03.2022)
Жінки допомагають військовим на фрон-

ті. Там знаходяться звичайні українки, меди-
кині, журналістки, психологині. Здебільшого 
такі матеріали з’являються після їхньої смерті.
• “До останнього залишалась з воїнами”: під 

час боїв за “Азовсталь” загинула психологи-
ня з Львівщини (ТСН, 05.05.2022)

• Військова медикиня Інна Дерусова ста-
ла першою жінкою, якій присвоїли зван-
ня Героя України посмертно (Wonderzine, 
13.03.2022)

• “Не могла ані спати, ані їсти”: як війна мо-
білізувала “Жіночий ветеранський рух” 
(24 канал, 03.05.2022)

• На Київщині 70-річна бабуся “наводила” 
артилерію ЗСУ на ворожу техніку: героїзм 
коштував їй життя (ТСН, 03.05.2022)

• Волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська 
«Тайра» потрапила в полон (Wonderzine, 
17.03.2022)

• Жінка самостійно зупинила ворожу техніку 
коктейлем Молотова (24 канал, 27.02.2022)

• Фельдшерка невідкладної допомоги, ризи-
куючи життям, врятувала з Луганщини дві 
машини “швидких” (ТСН, 25.04.2022)

• Редакція «Громадського» повідомила про 
зникнення журналістки Вікторії Рощиної 
(Wonderzine, 18.03.2022)

• У боях на Харківщині загинула бойовий 
медик Холодного Яру Наталія Оксентюк 
(24 канал, 09.03.2022)

• Евакуювала маленького сина і залишилася: 
у Маріуполі загинула медик Нацгвардії – 
журналістка (ТСН, 17.04.2022)

• Військовій медикині Катерині Ступницькій 
посмертно присвоїли звання Героя України 
(Wonderzine, 23.03.2022)

• “Мене могли розстріляти, але я вкрала для 
нашої армії”: жителька Київщини “віджала” 
в окупантів боєприпаси (ТСН, 06.04.2022)

• Їй було лише 23: у боях під Києвом загинула 
легендарна “Амазонка” Ніна Кваша (24 ка-
нал, 05.04.2022)

• У боях з окупантами загинула військова 
медикиня з Марганця, мати 12 дітей (ТСН, 
16.03.2022)
Жінки волонтерять в тилу, допомагають 

та збирають кошти: і за кордоном, і в Україні. 
Цей образ став одним із основних у ЗМІ під 
час повномасштабного вторгнення. Новини 
про жінок, які зараз допомагають, з’являються 
кожного дня. І їх незлічена кількість.
• «Боюся вибухів, та бажання допомог-

ти переважило». Історія візажистки Каті, 
яка волонтерить у Харкові (Wonderzine, 
08.04.2022)

• Анджеліна Джолі підтримала Україну і ра-
зом з ООН зайнялася допомогою біженцям 
(ТСН, 25.02.2022)

• Акторка Олівія Колман почала збір кош-
тів на підтримку українців (Wonderzine, 
05.03.2022)
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• “Захоплююся вами”: Белла Хадід пожертвує 
частину своїх заробітків на допомогу Украї-
ні (24 канал, 28.02.2022)

• Рестораторка з Києва організувала харчу-
вання тисячі людей, бо так чинила її бабуся 
у часи Другої світової (ТСН, 08.05.2022)

• «ЗСУ бореться за мою безпеку, а я борюся за 
ЗСУ». Дівчата про свій досвід волонтерства 
під час війни (Wonderzine, 05.03.2022)

• Солістка гурту KAZKA волонтерить з ма-
мою: як вони допомагають армії – фото 
(24 канал, 01.03.2022)

• Іванна Онуфрійчук відкрила у Швейца-
рії пункт збору гумдопомоги для України 
(ТСН, 06.05.2022)

• Фонд Маші Єфросиніної розпочав збір кош-
тів для гуманітарної допомоги в Україні 
(24 канал, 04.03.2022)

• “Риго, Талліне – дякую”: Дорофєєва заспіва-
ла на благодійному концерті на підтримку 
України (ТСН, 26.04.2022)

• «Діти, ви не даєте мені померти з голоду». 
Це жінки, які допомагають літнім людям 
під час війни (Wonderzine, 31.03.2022)

• Волонтерю в хаті: перу хлопцям білизну і 
годую їх, – Ада Роговцева розповіла про до-
помогу бійцям (24 канал, 09.03.2022)

• Справжня: Даша Астаф’єва, яка залишила-
ся в Києві, показала, як волонтерить (ТСН, 
17.03.2022)

• «У селах старенькі годують покинутих тва-
рин». Історія фотографки Вікторії, яка во-
лонтерить (Wonderzine, 29.03.2022)

• Леся Нікітюк приймає переселенців у 
Хмельницькому: чим годує і де кладе спати 
телезірка (24 канал, 11.03.2022)

• Замість подарунків: Настя Каменських на 
честь свого 35-річчя збирає кошти на авто 
для ЗСУ (ТСН, 04.05.2022)

• Акторка з фільму «Список Шиндлера» ста-
ла волонтеркою й допомагає українцям на 
кордоні з Польщею (Wonderzine, 09.04.2022)

• Анастасія Тиха врятувала з охопленого вог-
нем Ірпеня 15 собак: зворушлива історія ак-
тивістки (24 канал, 13.03.2022)

• Донька Кузьми Скрябіна виставила на аук-
ціон особисту річ музиканта, аби допомогти 
ЗСУ (ТСН, 06.05.2022)

• Амаль Клуні надасть юридичну допомогу 
українцям, які постраждали від злочинів 
росії (Wonderzine, 31.03.2022)

• “Українська краса – вбивча”: волонтерка зі-
брала сотні тисяч на ЗСУ своїми фото з від-
починку (24 канал, 28.03.2022)

• alyona alyona розповіла, як під час війни ста-
ла фасувальницею ліків (ТСН, 11.03.2022)

• Джоан Роулінг передасть 1 мільйон фунтів 
на підтримку дітей в Україні (Wonderzine, 
07.03.2022)

• Весь день готуємо, – Аліна Гросу показала, 
як ліпить вареники для біженців (24 канал, 
11.03.2022)
Жінки, що виходять на мітинги на під-

тримку Україну, влаштовують протести 
проти ґвалтувань українок, відвідують за-
ходи, де говорять про війну. Здебільшого такі 
акції відбуваються за кордоном, куди виїхало 
багато українських жінок.
• У вишиванці і з синьо-жовтим прапором: Ка-

терина Бужинська у Болгарії вийшла на мі-
тинг на підтримку України (ТСН, 05.05.2022)

• Stop war! Це українки, які вийшли на мітин-
ги за кордоном (Wonderzine, 25.02.2022)
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• Підійшли до посла і розірвали на себе паке-
ти зі штучною кров’ю, – українка про акцію 
у Варшаві (24 канал, 09.05.2022)

• “Підтримуйте одне одного”: солістка KAZKA 
Заріцька із синьо-жовтим прапором вийшла 
на мітинг у Нью-Йорку (ТСН, 27.04.2022)

• «Ми не пробачимо сліз наших сестер». У 
Львові пройшла феміністична антивоєнна 
акція (Wonderzine, 09.03.2022)

• Підійшли росіяни для провокацій на агре-
сію, – українська активістка про 8 травня у 
Німеччині (24 канал, 08.05.2022)

• Українки відвідали захід у США, де роз-
повіли про війну та закликали підтримати 
мистецтво (ТСН, 18.03.2022)

• У Хмельницькому пройшов Марш матерів 
України (Wonderzine, 23.03.2022)

• Аліна Френдій і Таня Кодзаєва вийшли на 
вулиці Мілана з українським прапором: 
щемливі фото (24 канал, 24.02.2022)

• «Україну повинні чути». Це жінки, які ви-
ходять на мітинги в Берліні (Wonderzine, 
06.04.2022)

• У Відні влаштували протест проти сексуаль-
них злочинів російських окупантів (Won der-
zine, 15.04.2022)

• Іванна Онуфрійчук з мамою і сестрами вла-
штувала мітинг у Женеві: промовисті фото 
та відео (24 канал, 08.03.2022)

• У Кракові пройшла акція проти сексуальних 
злочинів окупантів (Wonderzine, 10.05.2022)

• В Естонії жінки влаштували акцію проти 
зґвалтувань українок окупантами: промо-
висті фото (24 канал, 14.04.2022)
Образ жінки, яка пережила зґвалтуван-

ня, на жаль, також став одним із основних. 
З кожним днем з’являється все більше розпо-
відей про те, як російські окупанти ґвалтують 

українок. Поодинокі тексти про зґвалтування 
були і до вторгнення, але тепер вони стали 
значно поширенішими.
• Дикість та варварство: історії українських 

жінок, яких ґвалтували російські солдати 
(24 канал, 21.03.2022)

• У декількох областях України зафіксували 
сексуальні злочини з боку окупантів – Кате-
рина Левченко (Wonderzine, 24.03.2022)

• Російські окупанти в Рубіжному викрали та 
кілька днів ґвалтували жінку, поки вдома 
на неї чекали діти (ТСН, 23.04.2022)

• Принаймні 25 жінок пережили зґвалту-
вання під час окупації Бучі – Денісова 
(Wonderzine, 12.04.2022)

• Кадирівці у Макарові зґвалтували та жор-
стоко вбили жінку, яка мала евакуюватися 
(24 канал, 10.04.2022)

• Під Києвом російські окупанти зґвалтували 
34-річну жінку: вони застрелили її чоловіка 
та спалили будинок (ТСН, 10.04.2022)

• В Ірпені окупанти на очах 17-річної дівчи-
ни зґвалтували її маму та молодшу сестру 
(Wonderzine, 22.04.2022)

• У Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтува-
ли жінку на очах в її 6-річного сина: вона 
померла (24 канал, 30.03.2022)

• Російський окупант тиждень ґвалтував хар-
ків’янку, а потім вбив її хвору матір (ТСН, 
03.04.2022)

• Омбудсменка розповіла про «масовий ха-
рактер» зґвалтувань на окупованих терито-
ріях (Wonderzine, 15.04.2022)
Жінки, що стали голосом цієї війни. 

Українські політикині, зірки, матері, дружини 
записують звернення до всього світу із закли-
ками підтримати та допомогти Україні. Дома-
гаються того, щоб ніхто не забував, що війна 
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досі триває. Звертаються також і до українців. 
Іноземні зірки з перших днів повномасштаб-
ного вторгнення підтримують Україну своїми 
зверненнями, дописами у соціальних мережах. 
У них велика аудиторія, тому такий внесок у 
допомогу також значний.

У перші тижні війни українки активно звер-
талися до росіян із закликами припинити вій-
ну, до своєї російською аудиторії та до україн-
ців, які мовчать. Деякі продовжують це робити 
і досі.
• “Я пишаюсь, що живу з вами в одній краї-

ні”: Олена Зеленська потужно звернулась до 
українців (ТСН, 24.02.2022)

• Експрезидентка Литви Даля Грибау-
скайте підтримала Україну (Wonderzine, 
02.03.2022)

• Справжні нацисти – росіяни, – Терлюга 
прокоментувала парад на “день перемоги” у 
Росії (24 канал, 10.05.2022)

• “Вони помирають, немає ліків”: дружина 
азовця розповіла про ситуацію з захисника-
ми Маріуполя (ТСН, 06.05.2022)

• Відео дня: звернення дружин захисни-
ків Маріуполя до Міжнародної спільноти 
(Won derzine, 29.04.2022)

• “Написала літеру z”: як дружина Кошового 
намагалась донести правду сестрам з Кри-
му (24 канал, 04.05.2022)

• Осадча дорікнула Ревві та Стужук за мов-
чання щодо війни: “Український паспорт 
треба заслужити” (ТСН, 01.03.2022)

• «Ми молимося, щоб вони здобули мир». Се-
лін Діон звернулася до українських матерів 
(Wonderzine, 09.05.2022)

• Розриває мене від болю зсередини, – Злата 
Огнєвіч закликає врятувати маріупольців 
(24 канал, 03.05.2022)

• “Ви не самотні. Ми всі на вашому боці”: пер-
ша леді Латвії записала відеозвернення до 
українців (ТСН, 03.03.2022)

• «Мистецтву потрібен дім». Олена Зеленська 
звернулася до учасників Венеційського біє-
нале (Wonderzine, 22.04.2022)

• Японська принцеса Айко підтримала укра-
їнців: “Моє серце розбивається через втрати 
в Україні” (24 канал, 18.03.2022)

• “Я знаю, страшно”: Джамала записала звер-
нення до російського народу із закликом до-
помогти зупинити війну (ТСН, 27.02.2022)

• Президентка Словаччини засудила окупан-
тів у військових і сексуальних злочинах 
(Wonderzine, 27.04.2022)

• Не треба їх класти заздалегідь в могилу, – 
дружина командира про захисників Маріу-
поля (24 канал, 08.05.2022)

• Оля Полякова записала нове звернення: 
“Скільки ще людей загине заради амбіцій 
голомозого імперця?” (ТСН, 04.03.2022)

• «Кожен українець – мішень для росіян». 
Олена Зеленська дала інтерв’ю CNN (Won-
derzine, 13.04.2022)

• Монстри, зупиніть вбивства невинних лю-
дей, – модель Ельза Госк засудила росій-
ських окупантів (24 канал, 04.04.2022)

• “Жодна людина не з могла б повірити у те, 
що ракети можна направити на столицю 
країни-засновниці ООН”: заступниця голо-
ви ВР звернулася до світу (ТСН, 28.02.2022)

• Емілія Кларк підтримала Україну та закли-
кала допомогти через благодійні організації 
(Wonderzine, 11.03.2022)

• Надайте ППО, – Верещук емоційно зверну-
лася до Рютте (24 канал, 26.03.2022)

• Олена Кравець записала відеозвернен-
ня: “Всім КВКнникам усіх сезонів у Росії! 
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Вклю чайтеся!!! Ви можете більше, ніж ви 
думаєте!!!” (ТСН, 26.02.2022)

• Ми віддані підтримці українського на-
роду – перша леді США Джилл Байден 
(Wonderzine, 10.05.2022)

• Зеленська закликала перших леді світу за-
хистити жінок з дітьми: “Давайте домови-
мося” (24 канал, 16.03.2022)
Відомі жінки, які приїжджають в Украї-

ну та зустрічаються з українцями за кордо-
ном. Так вони висловлюють свою підтримку, 
аби привернути увагу світової спільноти до 
сучасної війни. Більшість таких матеріалів, за 
нашими дослідженнями, публікує «ТСН».
• Після Львова Джолі відвідала дітей у Бори-

славі (фото) (ТСН, 02.05.2022)
• Генеральна секретарка Ради Європи від-

відала Бородянку та Ірпінь (фото) (ТСН, 
09.05.2022)

• Олена Зеленська зустрілася з пораненими 
військовими в Ужгороді: її перший вихід за 
час війни (24 канал, 09.05.2022)

• Анджеліна Джолі розповіла про свій не-
щодавній візит до Львова (Wonderzine, 
05.05.2022)

• Сара Йоркська приїхала до Польщі, щоб зу-
стрітися з українськими біженцями (ТСН, 
18.03.2022)

• Крістіна Квін приїхала у Київ: невдовзі по-
сольство США відновить роботу (24 канал, 
08.05.2022)

• Дружина Стінга Труді Стайлер зустрілася 
з українськими біженцями та волонтерами 
(Wonderzine, 05.05.2022)

• Британська ведуча Аманда Голден відвіда-
ла табір із українськими біженцями (ТСН, 
19.03.2022)

• Джилл Байден приїхала в Україну з візитом: 
перша леді в Ужгороді (24 канал, 08.05.2022)

• Перша леді США зустрінеться з українськи-
ми переселенцями (Wonderzine, 02.05.2022)

• Верещук відвідала центр розміщення пере-
селенців у Запоріжжі (ТСН, 02.04.2022)

• Шведська принцеса Софія зустрілася з 
українцями (ТСН, 27.04.2022)

• Шведська кронпринцеса Вікторія зустріла-
ся з маленькими українцями у Стокгольмі 
(ТСН, 26.04.2022)

• “Як хочеться, щоб ми всі скоріше поверну-
лися додому!”: Надя Дорофєєва відвіда-
ла українських біженців у Варшаві (ТСН, 
11.04.2022)

• Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ви-
їхала до Києва (ТСН, 08.04.2022)

• Королева Соня зустрілася з українськими 
біженцями (ТСН, 07.04.2022)
Загалом, під час повномасштабного втор-

гнення росії в Україну з’явилося багато істо-
рій жінок про їхнє життя під час війни. Серед 
проаналізованих медіа такі зустрічаємо на сай-
ті «Wonderzine». Тенденція свідчить, що такі 
матеріали будуть з’являтися і в майбутньому. 
Адже історії звичайних людей подобаються 
читачам.

«Wonderzine»:
• «Коли ми виїжджали, то були впевнені, що 

повернемось». Це жінки, які втратили свій 
дім (24.03.2022)

• «Через певний час стає менш страшно». 
Жінки, які переїхали з Луганська, про жит-
тя під час воєнних дій (25.02.2022)

• Ми їхали, і кулі свистіли над головою. Істо-
рії жінок, що вибралися з міст, які обстрі-
люють окупанти (28.03.2022)
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• «Це було найкращим рішенням». Історії жі-
нок, які повернулися додому (12.04.2022)

• «Він посивів, але пише, що все добре». 
Це жінки, які чекають рідних із фронту 
(13.04.2022)

• «Було гидко туди їхати». Це жінки, які були 
вимушені евакуюватися з Маріуполя через 
росію (19.04.2022)

• «Моє рідне місто стає чужим». Я живу 
в окупованому Херсоні з початку війни 
(26.04.2022)

• Евакуйована з «Азовсталі» мешканка Марі-
уполя розповіла про життя в бункерах під 
заводом (03.05.2022)

• «Боюся, що перестане відповідати». Це жін-
ки, які чекають захисників з «Азовсталі» 
(10.05.2022)
Отже, під час повномасштабного вторг-

нення росії в Україну образ жінки на сайтах 
«24 каналу», «ТСН» та «Wonderzine» тран-
сформувався. Практично зникли традиційні 
раніше матеріали, а гендерних стереотипів та 
сексизму під час аналізу аналізі ми не знайш-
ли. З’явилося багато нових медіаобразів, для 
яких дослідники поки що не придумали класи-
фікацію. Тому ми намагалися самостійно виді-
лити найпоширеніші. Традиційні образи, як от 
«жінка-мати» та «гарна жінка, жінка модель» – 
переформатувалися під воєнний час.

Проаналізовані нами українські ЗМІ ще 
ближче підійшли до європейських стандар-
тів. Зокрема здебільшого дотримуються таких 
рекомендацій: не вживають стереотипних ви-
разів та висловлювань; акцентують увагу на 
досягненнях, професійних навичках, фактах 
біографії людини, а не на статі чи віці; не роз-
діляють сфери діяльності на чоловічі та жіночі.

Тепер частіше можна побачити матеріали 
про жінок-військовослужбовиць та жінок в 
тилу, які займаються, здавалося б, «традиційно 
чоловічими справами». Війна зламала гендер-
ний розподіл у професійному та особистісному 
плані, журналісти продовжують використову-
вати фемінітиви. Щоправда, на цих сайтах та-
кої проблеми не було і до повномасштабного 
вторгнення.

Отож війна змінила традиційне зображен-
ня жінок у медіа. Ймовірно, це дозволить і у 
майбутньому українським ЗМІ повністю або 
частково не публікувати дискримінаційні та 
стереотипні матеріали.

За матеріалами бакалаврської роботи «Об-
раз жінки в українських медіа 2021 року та 
під час війни 2022 р.». Дослідження проводи-
лося з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2022 
року.
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Отже, розберемо у формі «шкідливих по-
рад» кілька прийомів як не треба подавати но-
вини:
• Пишіть заголовки із найстрашніших, ви-

рваних із контексту, фраз: Путін: Росія 
всерйоз поки що нічого не починала в 
Україні
Як вам таке? На 6 місяці війни, після стіль-

кох втрат і складних історій почути те, що це 
ще навіть не початок? А коли буде початок, 
що очікувати, до чого і як готуватися? Після 
прочитання такого заголовку в голові виникає 
мільйон питань, на які немає відповідей. Все, 
що нам розказує журналіст – буде ще гірше, 
готуйтеся!

Крім нагнітання паніки, ця новина не вико-
нує ніякої функції. А лякати людей і сіяти хаос 
у суспільстві, яке не знає чого очікувати від 
завтрашнього дня – не найкраща ідея. Якщо 
журналіст так сильно хотів поділитися з чита-
чами цим спічем, то значно краще було б напи-
сати щось типу: «путін блефує, коли каже, що 
армія рф «ще навіть не починала» – Фукуяма», 
як це зробили “Укрінформ”. У такому заголов-
ку читачам спочатку повідомляють, що «путін 
блефує», а потім викладають зміст його «важ-
ливої» промови.

Ще один приклад: «Миру не може бути 
взагалі». Чим і чому закінчилися переговори 
України та Росії». А що, як забрати із заголов-

Анастасія ПОГОРІЛЕЦЬ 

ЧЕК-ЛИСТ ВІД ЗМІ: ЯК СТВОРИТИ 
ПАНІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Ранок мільйонів українців 24 лютого почався з новини «росія напала на 
Україну». Стільки новин, як в перші дні війни українці ще, мабуть, не спо-
живали. Що не дивно, адже постійний скролінг створює ілюзію контро-
лю над ситуацією, а в такі моменти хочеться контролювати бодай щось. 
Хоча насправді надмірно частий процес читання тільки виснажує, а ро-
зірвання цього ритуалу викликає ломку та відчуття неповноцінності.
Новини потрібно вміти споживати. Особливо, на таку делікатну та психо-
логічно важку тему, як війна. Журналісти-початківці чи «журналісти-хай-
полюби» полюбляють писати «сенсаційні», «ексклюзивні» новини, після 
яких піднімається тиск і сивіє пара волосків. А користувачі не завжди 
вміють фільтрувати те, що споживають, особливо, якщо бачать емоцій-
но насичену інформацію в якісних ЗМІ, яким довіряють. Адже навіть «Ра-
діо Свобода» та «ВВС» не без гріха.
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ка перше речення? Як на мене, було б цілком 
інформативно, а, головне, без емоційного пере-
насичення. Але до чого якісь стандарти, якщо у 
пріоритеті – клікабельність і високий трафік?!
• Узагальнюйте фрази, готуйте до найгір-

шого: «Попрощатися з миром. Війна з Ро-
сією – це всерйоз і надовго»
Мабуть, українці й так розуміють, що це 

«всерйоз і надовго», але для чого нам проща-
тися з миром? Чому автор статті так вирішив 
і на яких підставах ми мусимо це робити? ЗСУ 
роблять усе для того, аби в Україні знову був 
мир на всіх її територіях. І заклики до того, 
щоб ми прощалися з миром – не надто етичні 
та правильні.

До того ж журналіст пише: «Її [війни] завер-
шення залежить не від нас, а від агресора». Що 
цим хотів сказати автор – незрозуміло. Адже 
після таких тверджень може похитнутися дові-
ра до ЗСУ. Інакше як вірити і на що надіятися, 
якщо завершення війни залежить виключно 
від армії рф?!
• Висвітлюйте найгірші прогнози експер-

тів: «Буде другий раунд за пару років»: 
Арестович на 100% впевнений у новому 
зіткненні Росії з Україною»
Ну так, а чого розслаблятися? То й що, що не 

закінчилася ще навіть перша війна, вже мож-

на починати готуватися до «другого раунду», 
адже так сказав Арестович і він «впевнений у 
цьому на 100%»!

Такі заголовки сіють паніку в суспільстві, 
яке ще не отямилося від нинішніх подій, а його 
вже готують до наступних. До того ж слова 
Арестовича не підтверджені фактами. Все, що 
сказав експерт – це виключно його суб’єктив-
на думка. Та й чи є сенс публікувати такі не-
втішні прогнози та лякати людей, що 100% це 
не кінець і буде ще більше й гірше – питання 
риторичне.

Про Арестовича та його прогнози можна 
створити чималу добірку, а то й рубрику «про-
видець Арестович»: «Арестович “анонсував” 
війну з Росією до 2035 року й дав пораду укра-
їнцям”, З відкритим вторгненням: Арестович 
заявив про війну з РФ до 2030 року».

Отож, якщо ви журналіст, дотримуйте-
ся цих шкідливих порад і у вас чудово вий-
де посіяти паніку й хаос серед своїх читачів! 
Вони будуть метушитися, усвідомлюючи, що 
мир неможливий, готуватися до використання 
ядерної зброї та початку чергової війни, про 
яку знаєте тільки ви і пан Арестович. І можете 
бути певні – виконати місію журналіста-пані-
кера у вас вдасться на всі 100%!
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Зазвичай фото та інста-сторі видаляють че-
рез “мову ворожнечі”, “неприйнятний контент” 
та інші нерезонні причини.

Схожа проблема торкнулась й іншої соці-
альної мережі – TikTok. Варто зауважити, що 
головний офіс, де модерували український 
контент знаходився в росії протягом довго-
го часу, лише нещодавно перемістившись до 
Польщі. Це даватиме свої результати, але за 
місяці війни надто багато було видалено кон-
тенту, що був учасником гострої інформацій-
ної боротьби, закликами про допомогу та дже-
релом новин.

Задля вирішення ситуації, міністерство 
цифрової трансформації України офіційно 
звернулося до американської корпорації Meta 
Platforms. Про це повідомив міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров:

«У нас триває жорстока війна, тому не-
справедливо модерувати український контент 
за правилами мирного часу. Соцмережі ство-
рені для того, щоб розповідати правду. Міль-
йони українців із першого дня війни об’єднали-
ся та діють як єдиний інформаційний фронт. 
Поширюють новини в соцмережах, збирають 
кошти для армії, медиків та людей, які все 

Анастасія ЖУЛКЕВИЧ

СОЦМЕРЕЖІ ХОЧУТЬ ПРИХОВАТИ 
ВІД НАС ПРАВДУ АБО ЧОМУ META 
І TIK-TOK БЛОКУЮТЬ КОНТЕНТ, 
ПОВ’ЯЗАНИЙ З ВІЙНОЮ?
І ЯК ЦЬОМУ МОЖНА ЗАРАДИТИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, буквально 
щодня з’являються нові й нові блокування, погрози про видалення та ті-
ньові бани сторінок українських блогерів та користувачів.
Не є секретом, що модерує популярні Instagram та Facebook компанія 
Meta, яка вже понад двісті днів не може впоратися з російською пропа-
гандою та фейковими профілями, що безжально атакують наші сторін-
ки. Окрім цього автоматичні алгоритми соцмереж потребують змін, іс-
нує проблема якості модерування контенту з України (політика компанії 
щодо контенту не адаптована до реалій війни в Україні).
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втратили. Кожен активіст, блогер, волонтер 
використовує свою довіру та репутацію для 
доброї справи».

Схоже звернення відбувається вже вдруге, 
оскільки перша травнена заява не дала бажа-
них результатів. Сьогодні блогерські та стра-
тегічно важливі сторінки досі стикаються з 
проблемою блокування. До прикладу, 9 верес-
ня заблокували сторінку патрональної служби 
полку “Азов” у Facebook та Instagram.

«На жаль, через політику компанії Meta, яка 
управляє соцмережами Facebook та Instagram, 
сторінки патронатної служби «Азову» були 
заблоковані. Причини блокування – як завжди 
абстрактні «відмазки» про порушення правил 
без будь-якої конкретизації», — повідомили 
в організації. – Ми переконані, що видалення 
сторінок несправедливі. Ці блокування свід-
чать, що попри відповідні домовленості пред-
ставників держави з представниками компанії, 
ситуація з обмеженнями матеріалів українців 
абсолютно не змінилася не краще».

З такими ж проблемами мають справу й ма-
ленькі сторінки користувачів соцмережі.

Коментарі з телеграму:

Наразі користувачі намагаються самостій-
но вирішити проблему численними запитами 
до команди підтримки модерацій та уникаю-
чи заборонений слів. Українські блогери також 
співпрацюють з кіберполіцією задля збере-
ження сторінок та їх волонтерської діяльності.
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В умовах мирного часу мова ненависті є не-
прийнятною формою спілкування журналістів 
з суспільством. Вона посилює соціальні кон-
флікти, підсилює й вкорінює стереотипи щодо 
певних груп людей. Формує неприйнятний в 

цивілізованому світі медійний дискурс, що ба-
зується на ненависті до тих людей, які спілку-
ються іншою мовою, мають інший колір шкіри, 
походження, стать чи національність. Та, як 
нам відомо, кожне правило має свої винятки.

Війна вносить корективи у звичні раніше 
норми життя та професійні стандарти. Вона 
формує новий порядок денний, нові наративи, 
нові сенси, в яких немає місця для двозначно-
стей чи недомовок. На війні чорне завжди чор-
не, а біле завжди біле, незалежно від того, крізь 
які окуляри ми її спостерігаємо. Тому журна-
лістам важливо чітко визначитися з дефініці-
ями щодо ворога, адже саме медійники фор-
мують інформаційний дискурс й наративи, які 
в подальшому стануть розділами підручників 
історії для майбутніх поколінь українців.

Чи послуговуємося ми мовою ненависті, 
коли називаємо агресора агресором, і даємо, 
при цьому, йому свою емоційну оцінку? Ні, бо 
наш гнів є праведним, а на нашу землю при-

МОВА МЕДІА ВОЄННОГО ЧАСУ

Антон КЛИМЕНКО, Микола КУЧЕР

НОВА МОВА  
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

У статті ми подали своє бачення дефініцій, якими слід послуговуватися 
тим, хто пише про війну росії проти України, щоб сформувати корек-
тне й чітке розуміння того, що насправді відбувається в центрі Європи у 
21 столітті.
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йшов окупант. За інших обставин, ненависть 
до росіян просто за те, що вони росіяни була б 
нічим іншим як проявом ксенофобії. Проте, не 
в цьому випадку.

Орвелівська утопічна новомова, в руках то-
талітарного режиму, була інструментом спо-
творення реальності, шляхом підміни значен-
ня слів. У 2022 році, ми теж маємо нову мову 
– мову війни, яка покликана показати реаль-
ність такою, як вона є насправді. Адже, правда 
– наша головна зброя у цій війні. Журналістам 
важливо називати речі своїми іменами, ство-
рювати та підтримувати наративи, які сфор-
мують однозначне ставлення всього цивілізо-
ваного світу до війни, в якій Україна бореться 
за свою свободу та майбутнє, а росія – окупант. 
Базуватися ці наративи мають на фактах, а не 
домислах чи фейках.

“Гітлерівці”, “фашисти”, “бандерівці” – це 
більше, ніж просто слова, що позначають при-
належність людей до певної організації чи 
ідеології. Це цілі семантичні конструкції, які 
стали частиною картини світу нащадків тих, 
хто пережив Другу світову війну на терито-
рії Совєцького Союзу. Не кожен знає, що таке 
фашизм, однак всі, на підсвідому рівні, розу-
міють, що це зло. І це явно не заслуга особис-
тих наукових та історичних пошуків окремо 
взятої людини. Таке ставлення до фашизму та 
фашистів було закладене пропагандистськими 
наративами, які були покликані демонізувати 
будь-кого, хто так чи інакше був причетний до 
цієї ідеології.

Втім, і після Другої світової історія пам’ятає 
чимало прикладів нових імен, якими “нагород-
жували” вороги одне одного. Так, наприклад, 
під час війни у В’єтнамі (1955-1975) американ-
ці називали усіх в’єтнамців “Gooks”. Це слово 

складно перекласти, адже по суті воно є просто 
образливим по відношенню до людей з азіат-
ською зовнішністю. Оксфордський словник не 
надає етимології цього слова. Втім на форумі 
військових можна знайти версію буцімто бри-
танці називали гуками чи то індійців загалом 
чи то індійських офіцерів. Тоді це була абреві-
атура від словосполучення “Джентльмен схід-
ного роду” (Gentleman of Oriental Kind). Тепер в 
США “гук” – образливе слово. Але, як поясню-
ють ветерани, тоді це слово не мало негативної 
конотації. Сторонників В’єтконгу американці 
називали Victor Charlie або V-C. Назва походи-
ла від натівського фонетичного алфавіту. В’єт-
намці ж називали американців “Hoa Ky Hoa 
Ky”. Це подвійне повторення назви США в’єт-
намською із негативним забарвленням. Воно 
означає “перезбуджена мавпа з країни квітко-
вого прапору”, пояснюють на форумі. У остан-
ньому випадку помітно риси “знелюднення”, 
створення тваринного образу ворога.

Війна в Іраку також цікава для дослідження. 
“Словник” американського військового про-
понував називати ворогів-іракців “Ali Baba” 
за аналогією з героєм східної казки. Західні 
військові називали так як військових, так і ци-
вільних, а також усіх, кого вони підозрювали у 
скоєнні злочину. Поширеною також була назва 
Johny Jihad. Так називали іракських комбатів. 
Існує і слово, подібне до “гуку” – “Haji”. Так 
американці зневажливо називають представ-
ників Ближнього Сходу. У мусульманстві 
“хадж” – почесне звання, яке присвоюється 
мусульманину, який успішно завершив хадж 
до Мекки. Титул додають перед ім’ям для під-
креслення авторитету. Тотожне значення сло-
во має в православ’ї і застосовується по відно-
шенню до людей, що здійснюють паломництво 
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до Єрусалиму. Тут ми бачимо расистський та 
релігійний підтексти у формуванні новомови.

Під час геноциду у Руанді (1994) активно 
працювало “Вільне радіо і телебачення тисячі 
пагорбів”. Саме вони підбурювали народ хуту 
вбивати представників народу тутсі. Останніх 
“журналісти” часто називали inyenzi (себто 
«тарган»). Заклик вбивати тутсі звучав як «ру-
байте високі дерева» – через уявлення, що цей 
народ природньо трохи вищий за хуту. В цьо-
му випадку ми спостерігаємо “знелюднення” 
тутсі, навішування ярлика паразита, від якого 
треба позбутись.

Україна пережила “червоний терор”, Го-
лодомор, поборола нацизм у Другій світовій 
війні, відновила свою незалежність, однак на 
цьому випробування на її історичному шляху 
не закінчилися. Перед нашим поколінням по-
стало нове завдання – подолати новостворений 
рашизм. Саме ідеологія рашизму несе в собі не-
нависть до всього українського. Саме рашизм 
ненавидітимуть наступні покоління українців, 
і саме рашистів цькуватимуть й забороняти-
муть у всьому світі. В нацизму була свастика, в 

сталінізму серп і молот, а в рашизму горезвісна 
“Z”. Саме так маркує себе агресор.

З нашого погляду, ми воюємо саме проти 
“росіян” та “рашистів”. В нашого ворога є 
реальне ім’я – росія, а його ідеологія – ра-
шизм. Цю ідею також підтримав Комітет з пи-
тань гуманітарної та інформаційної політики 
ВРУ. Ніякі вигадані “свинособаки”, “орда” чи 
міфічні “орки” не дадуть нашим нащадкам і 
громадянам інших держав чіткого розуміння 
того, хто ж насправді намагався захопити нашу 
землю, знищити українців, і якою була ідеоло-
гія окупанта. Проти українського народу вою-
ють рашисти, які прийшли з росії. Це має бути 
чітко зафіксовано в документах і нових підруч-
никах з історії України та світу.

Правильна термінологія дозволить чітко ро-
зуміти ситуацію й унеможливить будь-які дис-
кусії щодо того, проти кого ж насправді воює 
Україна. Абсолютно людиноненависницький 
рашизм, за своєю суттю, став у один ряд з то-
талітарними ідеологіями нацизму, фашизму, 
сталінізму, а бути в такій “компанії” означає 
бути вигнанцем у всього цивілізованому світі.
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ЩО ТАКЕ «НОВОМОВА» І ЯКА Ї Ї МЕТА?

Термін “Новомова” чи “Newspeak” вперше 
використав британський письменник Джордж 
Оруелл у своєму легендарному романі «1984». У 
цьому творі «Новомова» – це є мова описаного у 
книзі тоталітарного суспільства. Хоч у самому 
творі це є просто нова версія англійської мови, 
термін «Новомова» треба радше сприймати як 
інструмент впливу на спосіб мислення. Цей 
вплив відбувається різними способами. Один з 
них – це викреслення певних слів зі словника. 
До прикладу, слова пов’язані з революцією та 
свободою відсутні у Оруеллівській «Новомові». 
Ще один приклад – це заміна загальновідомих 
понять. Хорошим прикладом буде партійний 
лозунг, придуманий Оруеллом: «Війна – це 
мир. Свобода – рабство. Незнання – сила».

Саме заміна визначень певних слів і є най-
поширенішою практикою «новоязу» в росій-
ській пропаганді. Вони міняють значення слів 

для того, аби ті чи інші новини не здавалися та-
кими трагічними. Використання цього інстру-
менту почастішало з нападом росії на Украї-
ну, адже збільшилася кількість поганих новин. 
Завдяки цим «новоязам» можна применшити 
наслідки описаних подій. І це є життєво-не-
обхідно тоталітарним режимам, адже вони 
повинні запевнювати своє населення, що все 
добре, попри реальний стан речей. Погляньмо 
на найяскравіші приклади «новоязів» і в яких 
контекстах їх використовують.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вночі 24-го лютого путін оголосив про про-
ведення «спеціальної військової операції». З 
цього дня термін «спеціальна військова опе-
рація» повністю замінив термін «війна» і став 
одним з найпопулярніших «новоязів» у рито-
риці російської пропаганди. Ба більше, вико-
ристання слова «війна» при описанні дій армії 

Ярослав БЕДРІЙ

«НОВОЯЗ» В РОСІЙСЬКИХ ЗМІ:  
ЯК ПРОПАГАНДА ЗМІНЮЄ  
ЗНАЧЕННЯ СЛІВ

Російська пропаганда роками використовуває твір Джорджа Оруелла 
«1984» як список інструкцій. Оруеллівський «Новояз» чи «новомова» ста-
ли невіддільним інструментом російської пропаганди. Детальніше про 
те, що таке «Новояз», для чого він потрібен та які слова вже втратили свої 
оригінальні визначення — читайте у матеріалі.
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рф в Україні карається до 15 років позбавлення 
волі, згідно нещодавно прийнятого закону про 
фейки про армію росії.

Не дивно, що російські пропагандисти ви-
рішили уникати слова війна у своїх новинах. 
Термін «військова спецоперація» не викликає 
таких різких асоціацій зі смертями, знищен-
ням та жахом, які спадають на думку при слові 
«війна».

ХЛОПОК

Російські ЗМІ постійно використовують 
слово «хлопок» при написанні новин про ви-
бухи. Це стало особливо комічно останніми 
тижнями, коли збільшилася кількість «хло-
пків» в прикордонних областях росії. Як пра-
вило, більшість таких новин супроводжують-
ся наступними, заспокійливими тезами: «как 
сообщили в горадминистрации, безопасности 
белгородцев ничего не угрожает» чи «в регио-
не сработали системы ПВО».

Слово «хлопок» є дуже невинним і навіть 
трохи дитячим. Це слово описує лише звук, 
який почули й цей «новояз» має такий самий 
підтекст: «це лише звук, лише «хлопок», не пе-
реживайте. Воно не має таких негативних ко-
нотацій, як слово «вибух», що асоціюється зі 
зруйнуваннями та смертями. Російські ЗМІ так 
часто використовують цей «новояз», що укра-
їнський інфопростір навіть жартує та створює 
меми, про те, що в Бєлгороді було чути дуже 
потужну «бавовну» (російською – «хлОпок»).

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ

Зрідка в російських новинах пишуть пря-
мо про падіння економіки. Зазвичай, така ін-

формація завуальовується, проте ці терміни 
можна спростити. З поданого вище прикладу, 
можна побачити, що такі «новоязи» почали 
використувати ще кілька років тому. Як ще 
один приклад, можна подивитися на матері-
али ТАСС, де теж кажуть, що «рост остается 
отрицательным» і що обов’язково за пару мі-
сяців «ситуация будет развиваться даже чуть 
лучше».

Можна поглянути й на інші терміни. До 
прикладу, під терміном «высвобождение ра-
ботников» заміняють слово «звільнення». А 
під терміном «релокация» мають на увазі ма-
совий виїзд спеціалістів закордон. Тобто до-
статньо лише замінити просте слово-тригер на 
якесь складніше і в контексті воно звучатиме 
не так негативно, що грає на руку російській 
пропаганді

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Російська пропаганда систематично ви-
користовує слово «освобождение» і що ціка-
во, то не має якось одного визначення цьому 
терміну. До прикладу, слово «освобождение» 
того чи іншого міста – може означати знищен-
ня абсолютної більшості міста. Це також може 
означати вбивство цивільного населення. А в 
контексті анексії Криму термін «освобожде-
ние» може означати захоплення території чу-
жої країни.

Скріншот https://m.business-gazeta.ru
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ІНШІ «НОВОЯЗИ», ЯКІ ВАРТО ЗГАДАТИ

Хочеться також зазначити й інші, досить 
оригінальні «новоязи», які вигадала російська 
пропаганда. Російська пропаганда часто вико-
ристовує термін «жёсткая посадка», говорячи 
про авіакатастрофи. Нерідко слово «подто-
пление» використовується для опису повені 
та кількамісячних норм випадів дощу. Слово 
«пожежа» часто приховують під невинним 
«задымления».

ВИСНОВКИ

Джордж Оруел написав «1984» для того, 
щоб застерегти світ від загрози тоталітариз-

му, проте російська пропагандистська машина 
використала цей твір як інструкцію. Вони ак-
тивно заміняють терміни з негативними коно-
таціями на більш нейтральні, чим приховують 
правдиві масштаби проблем, які описують у 
своїх новинах та статтях. Такі слова як «війна», 
«вибух», «вбивства» вже зникають зі словни-
ка російської мови, а на заміну їм приходять 
«спецоперация», «хлопок», «денацификация» і 
ці слова, на жаль, не вселяють страх, а лише 
збільшують гордість за злочини, які чинить 
їхня країна.
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ВІД ФАСТ- ДО МАЙНД-ПОСТИНГУ…

Інформація у часи війни важить значно біль-
ше. Чи не кожен українець відчув це на собі і 
з перших днів нової віхи війни з росією живе 
у постійному режимі перегляду новин. Через 
постійну загрозу і неможливість повністю кон-
тролювати ситуацію українці хапаються бодай 
за якісь канали інформації. Бути в контексті 
новин зараз – це та мінімальна можливість взя-
ти своє життя під контроль, убезпечити себе 
та рідних. Звісно, на практиці багато хто роз-
дуває цю поінформованість. І жадаючи знати 
хоч щось, доходить до стану «чув про все, але 
загальної картини все одно не маю».

У такій ситуації стандарт оперативності 
стає як ніколи потрібним аудиторії і основою 
роботи редакцій. Великі медіа переходять у 
режим нескінченної стрічки, держава створює 
інструменти для оповіщення про повітряну 
тривогу в телефоні, президент щоденно звітує 
про хід війни. В Україну приїхали сотні іно-
земних репортерів, які включаються в ефір 

декілька разів на день, а їхні редакції роблять 
контент про війну з росією безкоштовним, аби 
якнайбільше розширити коло обізнаних.

Все це, звісно, дуже важливо як для Украї-
ни, так і для світу. Втім, як відомо, може пра-
цювати і на ворога, зокрема, через розвідку за 
відкритими джерелами (OSINT). То наскільки 
ж оперативною має бути інформація з місця 
подій? Розберемось на декількох прикладах.

Розглянемо питання оперативності на прик-
ладах комунікації держчиновників. Перший 
кейс – публікація Андрія Садового на третій 
день війни. У себе на Facebook-сторінці Анд-
рій Садовий повідомив, що близько дев’ятої 
ранку 26 лютого 60 російських десантників 
висадились під Бродами, отримали відповідь 
наших військових і зараз “відступають в сто-
рону лісу в район Лев’ятина”. Допис встигли 
активно поширити (зараз він має понад п’ять 
тисяч репостів). Протягом години СБУ і голо-
ва ЛОВА Максим Козицький встигли спросту-
вати цю інформацію. Та втім, Садовий досі не 
видалив допис.

ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Антон КЛИМЕНКО 

ШВИДКО І ВІДСТОРОНЕНО (?).  
ЯК ЗМІНЮЮТЬСЯ ЖУРНАЛІСТСЬКІ 
СТАНДАРТИ У ВОЄННИЙ ЧАС
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Цей випадок демонструє нам, як екстрено 
важлива інформація, про яку написав мер з 
метою “попередити і запобігти”, виявляється 
фейком через поспіх. Це лише один з прикла-
дів такої, як нам здається, ненавмисної шкоди, 
яку робить багато хто. Зауважимо, що робить, 
цілком можливо, аби якнайшвидше повідоми-
ти інших. Згадаємо тільки повідомлення в вай-
бер-чатах на кшталт “Чув вибухи в районі X. 
Що там?”. Таку інформацію швидко спросту-
ють або принаймні не підтвердять, але паніку 
вже посіяно.

Втім, одна річ – інформація про десант, а 
зовсім інша – про локації “прильотів”. Осо-
бовий склад ворога принаймні має рації, тому 
розвідка про їхній стан в конкретний момент 
і не потрібна. А от у ракет і бомб немає інших 
“вух” і “язика”, окрім очевидців. Радник міні-
стра внутрішніх справ Антон Геращенко ві-
домий “інсайдерськими публікаціями” в своїх 
телеграм-каналах, сумарна кількість підпис-
ників яких налічує вже понад 500 тис. У часи 
війни важливими інсайдами стала інформація 
про обстріли українських міст. Антон Гера-
щенко постійно публікує саме таку інформа-
цію. В умовах війни російським розвідникам 
складно не помітити настільки великий канал 
інформації. І хоча довести важливість допи-
сів Геращенка реально неможливо, медійна 
спільнота вже не раз звертала увагу на непри-
пустимість таких публікацій. Так, зокрема, 
до заступника міністра звернулась речниця 
управління ДСНС у Києві Світлана Водолага 
у прямому ефірі з місця обстрілу п’ятиповер-
хівки.: «…зараз моє звернення до Антона Ге-
ращенка, який позиціонується як помічник або 
радник міністра МВС. Ви третій раз сьогодні 
здаєте російським окупантам точки, які вони 

недообстрілювали, третій раз називаєте точ-
ну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. 
Досить! Досить давати недостовірну інформа-
цію й бути першим, не перевіривши її. Давати 
точні координати, де вороги обстрілюють наші 
житлові квартали. Досить!».

Діяльність Антона Геращенко – поганий 
приклад комунікації з держорганами. В той 
час, коли Міноборони постійно закликає гро-
мадян не публікувати фото і відео одразу після 
обстрілів, а також не поширювати інформацію 
про результати роботи українських сил ППО, 
заступник міністра сусіднього міністерства 
робить саме це. Безумовно, жителі українських 
міст мають бути проінформовані про безпе-
ку, а увесь світ має бачити наслідки злочинів 
російської армії. Але не обов’язково в режимі 
реального часу.

Зовсім інша річ – публікація тих чи інших 
доказів про воєнні злочини. У часи війни оби-
дві сторони можуть вдаватись до пропаганди, 
інформаційного хаосу, знайти правду в якому 
можуть лише безумовні докази провини тої чи 
іншої сторони. Ба більше, саме час публікації 
цих доказів значною мірою визначає їх вплив.

Яскравий цьому приклад – висвітлення Бу-
чанської трагедії. Одразу після того, як Украї-
на повернула контроль над Київською облас-
тю, українські військові і журналісти почали 
публікувати жахливі кадри з міста Буча, на 
вулицях якого лежали трупи цивільних, а у 
передмісті знайшли братську могилу на май-
же триста людей. Російські псевдожурналісти 
звинуватили у цьому ЗСУ – мовляв все це по-
становка, а цивільні якщо і померли, то тільки 
від українських обстрілів. Тези кремля розби-
ла публікація NYT з супутниковими знімка-
ми Бучі від Maxar Technologies, на яких видно 
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«темні об’єкти, за розміром подібні до люд-
ських тіл, які з’явилися на вулиці Яблонській 
між 9 і 10 березня», себто в період окупації ро-
сіянами.

В питанні оперативності найкраще послу-
говуватись здоровим глуздом та загальною 
порадою публікувати фото та відео з місць об-
стрілу мінімум через 12 годин. А за будь-яких 
уточнень чи вагань слід звертатись до місце-
вого очільника військової адміністрації, навіть 
не зважаючи на те, що місцева влада також 
помиляється (кому довіряти, як не їм?). Адже 
будь-яка оперативна інформація може бути ко-
рисна ворогу.

Так, наприклад, у нагоді ворогу могла стати 
інформація від очільника Львівської ОДА Ко-
зицького про готовність місцевих нафтобаз до 
посівної. Того ж дня росія випустила по Львову 
6 ракет і зруйнувала нафтобазу, про яку писав 
чиновник. Наслідки вибухів у прямому ефірі 
знімали кілька іноземних телеканалів. Сам же 
Козицький повідомив про вибухи аж за 5 годин. 
На цьому ґрунті розпочалась активна дискусія, 
чи доцільно було вести такі трансляції (адже 
можна ненароком стати Антоном Геращен-
ко). Спочатку редактор Детектора Медіа Отар 
Довженко, а потім і журналістська спільнота, 
звернулись до влади із закликом розібратись із 
вимогами для публікацій. За кілька днів Офіс 
Президента все ж опублікував вимоги.

Останній випадок ще раз підтверджує одну 
з наших попередніх тез: в часи війни кожна лю-
дина – журналіст, джерело інформації. Відтак, 
логічно, що не тільки профільні журналісти, 
але й інтернет-юзери та чиновники мають мак-
симально зважено підходити до оперативності 
публікування новин. Наразі неможливо вста-
новити, як вплинув допис Максима Козицько-

го на вибухи на нафтобазі та чи дивились у ро-
сійських окопах ефіри ABC, коригуючи вогонь. 
Але ж могли. А тому, перед кожним натискан-
ням кнопки “опублікувати” слід подумати: “А 
чи не зашвидко? А чи не зашкоджу я?”

КОЛИ НЕЙТРАЛІТЕТ СТАЄ СЛАБКІСТЮ

Війна – вершина конфлікту, а журналісти у 
ній – свідки, які допомагають уявному, а зго-
дом і реальному суду розібратись де праві, а 
де винні. “На папері” медіа мають бути мак-
симально неупередженими очевидцями війни 
і виважено підходити до добору контенту, за-
прошень гостей і балансу думок. Втім, реалії 
дещо інші. І нейтральна позиція зараз дедалі 
більше походить на слабкість. Розглянемо змі-
ни цього стандарту на декількох прикладах.

Українське телебачення – явище строка-
те і добре відображає український політикум. 
Політичні лідери роками використовували 
кишенькові телеканали для власних цілей: ви-
борів, заплямування конкурентів, піару. Біль-
шість телеканалів повсякчас знаходили і виро-
щували друзів, змінювали і знищували ворогів. 
У часи війни внутрішня конкуренція відходить 
на далекий план, тож і потреба у контролі над 
телеканалом перестає бути потребою. З пер-
ших днів війни «Суспільне», «Рада», «Інтер», 
ICTV, «1+1», «Україна 24» добровільно вели 
ефір в форматі телемарафону, а з 20 березня усі 
загальнонаціональні канали перейшли до єди-
ного мовлення рішенням РНБО (принаймні, 
віддавши частину ефіру під це). Таке рішення 
виглядає логічно, адже Україна зараз має од-
ного ворога – російське військо. Відтак і медій-
ний дискурс повинен мати на меті одне – доне-
сення новин від офіційних українських джерел 
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та контрпропаганду як єдино можливий спосіб 
опору російській навалі. Звісно, наслідком єди-
ного мовлення є відсутність опонента владі. З 
ефіру надовго пропали Нестор Шуфрич, Віктор 
Медведчук. Набагато менше чути антиукраїн-
ських експертів-посіпак. Але зараз в українсь-
кому медіапросторі мають бути лише україн-
ські, а не кремлівські публічні особи.

Внутрішньовидова політична боротьба – 
одна річ, а от толерування російського – зовсім 
інше. Звісно, журналіст має подавати інформа-
цію без зайвих емоцій, не викривляючи пові-
домлення. Втім, журналіст – це лише професія, 
а за нею стоїть людина, почуття і совість. Воєнні 
дії розгортаються настільки швидко і злочини 
росіян є настільки явними, що ведучі телека-
налів вже не раз перейшли “межу”, називаючи 
східних сусідів “руснею”, “кацапами” тощо. У 
“мирний” час Нацрада з телебачення і радіо-
мовлення вже б оголосила ряд поперед жень за 
мову ворожнечі. Але поки єдина заувага: пере-
стати вживати нецензурну лексику. Тобто фак-
тично Нацрада закриває очі на вищезгадані ви-
словлювання. І це ще один приклад відмови від 
нейтральності, який усі приймають.

Іноді українська влада і медійники вдають-
ся до комунікації з росіянами: записують емо-
ційні звернення російською, дають інтерв’ю 
чи доєднуються до ефірів як експерти. Інколи 
українцям вдається донести нашу позицію і 

розповісти факти, але буває й так, що навіть 
російські “ліберальні” журналісти вдаються до 
російської пропаганди. На нашу думку, саме 
таке можна було спостерігати під час інтерв’ю 
Володимира Зеленського росіянам. Якщо ко-
ротко, журналіст “Коммерсанта” Владімір Со-
ловйов цікавився в українського президента 
про хід переговорів і умови, на які готова піти 
Україна. Зеленський відповів, що Україна не 
обговорює найжорсткіші умови як от деміліта-
ризацію та денацифікацію, а питання мови має 
бути вирішено через міжнародний договір з 
країнами сусідами. Соловйов різко відреагував 
на цю відповідь, мовляв, “ви відкидаєте біль-
шість умов, про що може йти мова”. Ми впев-
нені, що такий хід журналіста – черговий при-
клад дії російської пропагандистської машини. 
Будь-який адекватний журналіст розуміє, що 
країна не піде на скорочення армії та втрату те-
риторій, адже це означає тільки одне – втрату 
державності.

Безумовно, нейтральність – важлива основа 
журналістики. Але, на нашу думку, в часи вій-
ни практично неможливо та й не потрібно бути 
десь посередині. Україна відстоює незалеж-
ність і воює на усіх фронтах, одним із яких є 
інформаційний. І наша істотна перевага в тому, 
що, ставши на українську сторону, журналіст 
не перестає бути правдивим. А сьогодні тільки 
правда є мірилом професійності.
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ОБМЕЖЕННЯ

З введенням воєнного стану почали діяти 
багато тимчасових обмежень. Комендантсь-
ка година, обмеження свободи пересування 
громадян та транспорту, посилення охорони 
об’єктів державного значення, критичної інф-
раструктури тощо. Обмеження з’явилися і в ді-
яльності журналістів: не усю інформацію і не 
одразу можна подавати в ефір, створено єди-
ний марафон новин тощо. Так само на діяль-
ність медійників, зокрема у сфері журналісти-
ки даних, вплинуло закриття реєстрів.

Адже з початком введення воєнного стану 
припинилося функціонування багатьох реє-

стрів (Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно, Автоматизованої 
системи виконавчого провадження, Єдиний 
реєстр боржників). Деякі з них уже віднови-
ли роботу (на тих територіях, де не ведуться 
бойові дії). Зокрема частково відновив роботу 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань (ЄДР), Державний реєстр речових 
прав на нерухоме майно, Єдиний державний 
реєстр судових рішень.

Однак у нас досі не працює Єдиний держав-
ний вебпортал відкритих даних. До порталів 

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ

Яна ШЕКЕРЯК

КАРТИ, БОТИ Й ПОШУК ЛЮДЕЙ –  
ЯК ЖУРНАЛІСТИ Й УРЯДОВІ СТРУКТУРИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ВІДКРИТІ ДАНІ  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 
медійна сфера, як і всі інші, сильно змінилася. Єдиний телемарафон, 
емоційно забарвлена лексика, цілодобова хроніка новин… Вплинуло на 
роботу медійників і закриття багатьох реєстрів. Та попри це журналісти 
продовжують використовувати відкриті дані для своєї роботи. Як урядові 
структури, так і волонтери й громадяни.
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spending.gov.ua та openbudget.gov.ua доступ є, 
проте дані за останні місяці там не оновлю-
ються. Так само закритий доступ до порталів 
відкритих даних місцевих органів влади.

І це виправдано, бо атаки як на основні 
державні сервіси, так і на місцеві йдуть май-
же безперервно. Чи то з метою створення пе-
ребоїв у роботі, чи то з наміром опублікувати 
фейкові звернення про капітуляцію, чи то для 
викрадення даних. Наприклад під час росій-
ської кібератаки 15 травня на сервіси Львів-
ської міської ради викрали частину робочих 
файлів міста та опублікували її на ворожих 
телеграм-каналах. Та й згадані раніше реєстри, 
хоча й відновили свою роботу, доступні лише 
для певного кола людей.

Чи означає це, що журналістика даних втра-
тила актуальність? Ні, адже держані реєстри 
й портали з відкритими даними не є єдиними 
джерелами для медійників. Окрім того, за ос-
танні місяці з’явилися нові формати взаємодії 
між даними й аудиторією в Україні.

СПІВПРАЦЯ МІЖ ДЕРЖАВОЮ 
І ГРОМАДЯНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ/
ЧЕРЕЗ ДАНІ

Одним зі способів отриманням даних є кра-
удсорсинг, тобто збирання даних серед аудито-
рії за допомогою, наприклад, гугл-форм, ботів, 
інших форм опитувань. Зазвичай журналістам 
радять сприймати такі дані як підказку, а не 
основне джерело, адже не можливо перевірити 
точність цих даних, та й вибірка не є повною. 
Однак під час повномасштабної агресії росії 
ця форма збору даних набула нового значення 
у формі взаємодії між урядовими структура-
ми та громадянами. Йдеться про різноманітні 

чат-боти. Перш за все ті, які збирають дані у 
громадян:
• @stop_russian_war_bot – офіційний бот, за 

допомогою якого можна повідомляти про 
переміщення диверсантів, військ і ворожої 
техніки. Ця інформація передається у відпо-
відні штаби реагування.

• @ukraine_avanger_bot – бот Кіберполіції 
для повідомлень про виявлені мітки, які 
залишають окупанти та пересування росій-
ської армії.

• @dytyna_ne_sama_bot – бот для допомоги 
дітям. Сюди можна вносити дані про дітей, 
яких побачили без дорослих, або про загуб-
лених дітей.

• @RuAssetsBot – бот для збирання даних 
про російські активи в Україні або за кор-
доном.

• @rusrocketfly_bot – бот для фіксації підоз-
рілих об’єктів у повітрі.

• @SaveEconomyBot – бот для фіксації необ-
ґрунтованих спекуляцій на цінах та інших 
економічних злочинів

• @Traitor_Search_bot – бот від СБУ для 
виявлення зрадників та мародерів (@stop_
marauder_ua_bot).

• єВорог – бот від Міністерства цифрової 
трансформації для фіксації воєнних злочи-
нів.
Також є боти, які не лише збирають дані, а 

власне побудовані на основі відкритих даних, 
постійно оновлюють цю інформацію та доно-
сять її до користувачів:
• @cancel_pushkin_bot – бот, який розпо-

відає що не так з конкретним російським 
культурним діячем у контексті ставлення 
до України та її культури..
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• @BoycottRussiaBot – бот для перевірки то-
варів на предмет взаємозв’язків із російсь-
ким ринком.
Так само спостерігаємо дуже незвичні фор-

ми взаємодії влади й громадян. Наприклад в 
офіційному telegram-каналі Верховної Ради 
України час від часу публікують бази даних 
російських урядовців, медійників, пропаган-
дистів, із закликами писати певні повідомлен-
ня для інформаційної атаки. Також на каналі 
поширюють певні шаблони повідомлень для 
твіттеру з позначенням іноземних діячів з ме-
тою просування інформації про події в Україні.

МВС України запустило сайт 200rf.com, де 
розміщує фото та документи загиблих та по-
лонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх 
знайти, а Головне управління розвідки публі-
кує дані російських військових, які воювали 
на території України та здійснювали тут во-
єнні злочини (наприклад дані особового скла-
ду бригади армійської авіації з іменами вій-
ськовослужбовців ВПС Росії, які виконували 
бойові вильоти з аеродрому Ліда Республіки 
Білорусь для нанесення авіаударів по Україні; 
списки бригад, які чинили звірства у Бучі).

ЖУРНАЛІСТИКА ДАНИХ, МЕДІЙНІ  
ТА ВОЛОНТЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Уже окреслені боти й технології журналісти 
також можуть використовувати у своїх мате-
ріалах, зокрема, розслідуваннях. І це не лише 
розслідування, пов’язані з військовим злочина-
ми російської армії в Україні, а й дослідження 
російської власності на нашій території.

Є й інші актуальні матеріали у сфері жур-
налістики даних. Наприклад видання Texty.org.
ua створили матеріал “Упізнай своїх. Гра-тре-

нажер: ЧИЙ ЦЕ ТАНК?!”. Тут подана інфор-
мація як відрізняти нашу військову техніку від 
техніки окупантів у формі інфографіки. Закрі-
пити ці знання можна за допомогою гри. Так 
само Тексти збирають фото і відео із втрата-
ми російської техніки у війні проти України 
та створили інтерактивну карту бойових дій 
з відкритих джерел (повідомлення Генштабу, 
щоденні звіти обласних військових адміністра-
цій), яку постійно оновлюють.

Журналісти також використовують техно-
логію добування військової, політичної, еко-
номічної та іншої інформації з відкритих дже-
рел. Цю методологію узагальнюють терміном 
OSINT (Open source intelligence), тобто розвід-
кою за відкритими джерелами (Google-карти, 
фотографії, відео, пости які є в мережі, відкри-
ті супутникові дані тощо). Таким чином зби-
рають дані журналісти даних, журналісти-роз-
слідувачі, громадські діячі.

Цю технологію використовує, наприклад, 
міжнародна група незалежних журналістів 
Bellingcat, зокрема для висвітлення війни в 
Україні. Вони збирають та картують випадки 
шкоди цивільним в Україні (руйнування інф-
раструктури, загибель людей). Так само вони 
спростовують маніпуляції про так звану фаль-
сифікацію злочинів російської армії, зокрема у 
Бучі та Краматорську, використовуючи фото і 
відео, виставлені у мережу, новинні повідом-
лення, супутникові знімки.

До речі, про супутникові знімки. Це ще одне 
велике джерело відкритих даних для журна-
лістів. Зокрема для виявлення масових похо-
вань на тимчасово окупованих (досі, чи уже 
звільнених) територій та доведення воєнних 
злочинів. Так, наприклад, видання The New 
York Times, використовуючи супутникові дані 
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американської компанії Maxar Technologies, 
порівнює їх із фото вбитих російськими оку-
пантами людей у Бучі, ще раз доводячи прав-
дивість останніх. А журналісти «Схем» (Радіо 
Свобода), аналізуючи, супутникові знімки тієї 
самої компанії Maxar, виявили уже четверте 
масове поховання на території тимчасово оку-
пованого Маріуполя й довколишніх населених 
пунктів.

Використовують відкриті дані й волонтер-
ські ініціативи, наприклад заснований у 2014 
році проєкт InformNapalm досліджує росій-
ську збройну агресію проти України й інших 
країн, публікуючи бази даних із доказами цих 
злочинів А зараз аналізує сучасні воєнні зло-
чини росіян на нашій території та поширює їх 
ідентифікаційні дані.

Також волонтери запустили платформу 
#WorldForUkraine, де на інтерактивній кар-
ті нанесені ініціативи в підтримку України у 
всьому світі (мітинги, флешмоби, протести).

Використовують відкриті дані і блогери, 
наприклад Анатолій Остапенко (колишній 
журналіст-розслідувач, а зараз один з членів 
команди популярного ютуб-проєкту “Телеба-
чення Торонто”) робить випуски на основі від-
критих даних, зібраних у соціальних мережах, 
про родичів російських військових, їх комуні-
кацію з командуванням, приховування інфор-
мації про загиблих та зниклих окупантів.

РИЗИКИ Й РЕТЕЛЬНІСТЬ

Не лише ми використовуємо відкриті дані, 
російська сторона також таким чином збирає 
інформацію. Тому усіх громадян, і журналістів 
зокрема, неодноразово закликають не викла-
дати у відкритий доступ фото, відео, чи пости 

з розкриттям важливої інформації про локацію 
військових, техніки, руйнувань (спільний чат 
під’їду у вайбері це теж “викладати у відкри-
тий доступ”) Звичайне селфі містить багато 
“прихованої” інформації (геомітки, час і дата 
виготовлення фото, погодні дані), яка може 
бути використана у цілях окупантів.

Наприклад Дмитро Золотухін, медіаекс-
перт, ексзаступник міністра інформаційної 
політики України радить журналістам не пу-
блікувати відео/фото місць влучань, поки там 
ще залишаються люди, щоб не наражати їх на 
небезпеку; використовувати великі плани, щоб 
не відкривати геолокації, не давати ніяких 
прив’язок до місцевості (номерні знаки автомо-
білів, вивіс ки, назви вулиць і будинків, торго-
ві центри тощо); при можливості узгоджувати 
публікації, в яких ідеться про наслідки ударів 
ворога, з регіональним військовим керівниц-
твом та дотримуватися загальної рекомендації 
армії – оприлюднювати матеріали з місць об-
стрілів із затримкою 12 годин (детальна інфор-
мація є у Наказі головнокомандувача Зброй-
них сил України від 03.03.2022 № 73 «Про 
організацію взаємодії між 3бройними силами 
України, іншими складовими сил оборони та 
представниками засобів масової інформації на 
час дії правового режиму воєнного стану», зо-
крема додатку 2).

Необережне поводження з даними це не 
єдина можливість їх витоку. Тут росіяни засто-
совують і згадані вище атаки на офіційні ре-
сурси, і створюють копії офіційних ботів для 
збирання інформації про пересування техніки.

Також є певні особливості використання ма-
теріалів створених на основі відкритих даних, 
наприклад, карт бойових дій. Адже усі ці інте-
рактивні мапи не повні (що зазначають їх тво-
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рці), і вони не можуть використовувати точні 
геолокації боїв чи передавати інформацію у 
режимі реального часу. Та на цьому не завж-
ди наголошують, ретранслюючи такі карти. 
Відповідно люди можуть, наприклад, робити 
висновки про свою евакуацію, керуючись та-
ким матеріалом, а не оголошеннями військової 
адміністрації. Так само існують різні спільно-
ти, переважно телеграм каналами, де адміни 
закликають надсилати їм фото і відео прильо-
тів ракет (у тому числі за оплату), і потім пу-
блікують їх без достатнього ретушування і з 
можливістю упізнати локацію (а в перші місяці 
взагалі без ніякого редагування й замальову-
вання ландшафту).

ОТЖЕ…

Попри закриття багатьох реєстрів, журна-
лістика даних не зникла під час війни. Культу-
ра відкритих даних навпаки поширюються: їх 
публікують органи влади різного рівня почи-
наючи картами сховищ, закінчуючи номерами 
телефонів й адресами російських окупантів; їх 
використовують журналісти для своїх розслі-
дувань; з допомогою відкритих даних підтвер-
джують військові злочини. Однак відкритість 
даних є одночасно їх і сильним, і слабким міс-
цем, тому медійникам варто бути максимально 
уважними при відборі інформації для публіку-
вання. Загальна цифрова грамотність і обізна-
ність у роботі з даними також може запобігти 
їх витоку через необережність громадян.
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