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Розділ 5 «Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність» розкриває питання
свободи та відповідальності медіа, маніпуляцій в медіапросторі, критичного
сприйняття та аналізу інформації, а також прав людини в мережі Інтернет.

Тема складається
з таких модулів

Модулі теми

Зміст теми
розкривається
у таких модулях

У темі містяться
такі модулі

Модулі теми

Тема 5.1 «Що таке мас-медіа» присвячена вивченню каналів, із яких надходить та поширюється інформація. Учні дізнаються про історію розвитку мас-медіа,
в яких формах і задля чого медіа передають інформацію, а також зрозуміють взаємозв’язок медіа і демократії. Вивчення ключових понять полегшить їхнє розуміння
і представлення власних міркувань: мас-медіа (медіа), масова комунікація, медіатекст, послання (меседж).
1. Що таке мас-медіа.
2. Що таке медіатекст.
Заключне практичне завдання цієї теми полягає в моделюванні ситуації, коли
медіа, якими найчастіше послуговуються учні, зникають з їхнього життя.

Відправною точкою теми 5.2 «Як медіа впливають на людину і суспільство»
є усвідомлення ролі мас-медіа в суспільстві. Учні отримають змогу проаналізувати,
як медіа впливають на уряд, суспільство, зокрема, на їхнє життя.
1. Вплив медіа.
2. Медіа і стереотипи.
У практичному завданні, що завершує цю тему, школярі здійснюють пошук
типових стереотипних ситуацій щодо різних соціальних груп, які трапляються у
мас-медіа, аналізують їх та пропонують шляхи їхнього уникнення.
Тема 5.3 «Медіа і демократія» присвячена усвідомленню свободи слова як одного з фундаментальних людських прав людини. Учні розглянуть сутність діяльності якісної журналістики як контролера влади.
1. Що уможливлює свободу слова.
2. Чому медіа називають «четвертою гілкою влади».
3. Як реалізувати право на доступ до публічної інформації.
Практичне заняття передбачає навчання старшокласників подавати інформаційні запити стосовно проблем місцевої громади.

У темі 5.4 «Права і відповідальність медіа: де баланс?» мова йде про права
і відповідальність медіа, регулювання та саморегулювання медіасередовища, а також загрози свободі слова і журналістській діяльності.
1. Чи може преса (медіа) бути всюдисущою: писати і фільмувати що завгодно.
2. Чи може бути вільною преса, діяльність якої контролюють. Цензура і
самоцензура.
3. Журналістика ― під прицілом.
У практичному занятті до цієї теми учням пропонується ознайомитися з
«Етичним кодексом українського журналіста».
Тема 5.5 «Медіаринок і медіавласність» розглядає визначення, що таке аудиторія медіа, а також проводить порівняння двох чільних моделей функціонування
медіа в суспільстві.
1. Реклама та її аудиторія.
2. Медіавласність.
На завершення теми учням пропонується практичне завдання, яке полягає у
створенні реклами власної школи чи місцевої громади.
Під час вивчення теми 5.6 «Як медіа маніпулюють аудиторіями» старшокласники дізнаються, як медіа впливають на аудиторію і як це відображається на цінностях людей. Ключові поняття теми: гейткіпери, пропаганда, джинса, фейк.
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ

Зміст теми
розкривається
у таких модулях

Модулі теми

1.
2.
3.
4.

Як медіа маніпулюють «порядком денним» суспільства.
Пропаганда.
«Джинса», або Замовні матеріали.
Що таке фейк.
У практичному завданні теми школярам пропонується проаналізувати новини
вітчизняних телеканалів з метою виявити в них пропагандистські матеріали чи
приховану рекламу.

Тема 5.7 «Як медіа провокують конфлікти» висвітлює, яким чином медіа провокують конфлікти. Учні навчаться розпізнати «мову ворожнечі», а також визначати дискримінаційні практики та поведінку. Вивчення базових термінів полегшить
їхнє розуміння таких понять, як стереотипи та мова ворожнечі.
1. Що таке «мова ворожнечі».
2. Як пропаганда створює образ «чужого» / «іншого» в історії та сучасності.

Під час виконання заключного практичного завдання цієї теми школярі долучаються до кампанії протидії «мові ворожнечі» та організовують подібні заходи у
своєму навчальному закладі.

Тема складається
з таких модулів

Ця тема містить
такі модулі

Ця тема містить
такі модулі

Модулі теми

У темі 5.8 «Для чого існують стандарти подання інформації» розкривається,
якими є стандарти подання інформації в медіа: баланс, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, оперативність, повнота подачі інформації, факт,
судження, думка.
1. Стандарти подання інформації.
2. Джерела інформації. Факт vs думка.
Практичне завдання, що завершує цю тему, полягає в проведенні школярами
аналізу матеріалів одного з Інтернет-медіа та виявлення у них фактів і суджень.

Під час вивчення теми 5.9 «Критичне мислення, або Чому необхідно бути
медіаграмотним» учні дізнаються, якими є інструменти перевірки інформації, як
критично аналізувати медіаповідомлення. Вивчення наступних термінів полегшить їхнє розуміння і комунікацію: стандарти подання інформації, джерела інформації, медіаграмотність, медіаосвіта, критичне мислення.
1. Які існують джерела інформації.
2. Техніки критичного мислення.

У темі 5.10 «Цифрова ідентичність в Інтернеті» висвітлюється, який «цифровий слід» залишають користувачі Інтернету. Старшокласники отримають змогу
порівняти моделі поведінки онлайн та офлайн. Ключове поняття теми: цифрова
ідентичність.
1. Цифрова ідентичність і соціальні мережі.
2. Цифрова ідентичність у віртуальному світі.
Тема 5.11 «Як убезпечити себе у віртуальному світі» інформує школярів, як
вберегти себе від небажаних наслідків користування Інтернетом, навчає аналізувати інформацію, отриману з Інтернет-джерел, ідентифікувати зловживання в
Мережі, захищати власні права, які можуть бути порушені в Інтернеті. Вивчення
таких термінів полегшить їхнє розуміння і комунікацію: кіберзлочиність, кібербулінг, грумінг, секстинг.
1. Кіберзлочинність.
2. Права людини / дитини в Інтернеті.

Майстерня громадянина — проект «Газета для мого населеного пункту
(мікрорайону)» узагальнює теоретичний матеріал розділу та допомагає учням
застосувати набуті знання та навички на практиці. Адже створення газети про
життя місцевої громади є цілком посильною для школярів справою і принесе їм не лише цінний досвід, але й визнання серед односельців чи мешканців
мікрорайону.
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Тема 5.1

Що таке мас-медіа

Ця тема починається з визначення каналів, із яких ми отримуємо та якими
поширюємо інформацію. Ви пригадаєте історію розвитку мас-медіа, дізнаєтеся про те, в яких формах і задля чого медіа передають інформацію, а
також про взаємозв’язок медіа і демократії. Вивчення таких ключових понять, як, мас-медіа (медіа), масова комунікація, медіатекст, послання (меседж) полегшить ваше розуміння діяльності медіа.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо
та аналізуємо

Понеділок

Досліджуємо, як медійні повідомлення впливають на наші цінності.
Розуміємо, як розвивалась історія мас-медіа, які існують види медіа.
Діємо, класифікуючи медіа, за ступенем значущості до нас.

Медіащоденник
Заведіть імпровізований медіащоденник. Формат медіащоденника
може бути такий.

Телебачення

Радіо

Соціальні
мережі

30 хв.

10 хв.

1 год.

Онлайн
ресурси

Газети,
журнали
(друковані
версії)

Фільми

Інші
медіа

Підсумок
за день

30 хв.

20 хв.

1 год.

30 хв.

4 год.

Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя
Підсумок
за тиждень
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Підбивайте підсумок в кінці кожного дня, тижня. Визначте, скільки
часу ви витрачаєте на різні джерела інформації. Обговоріть результати
з друзями.

Тема 5.1. Що таке мас-медіа

Модуль 1 			 Що таке мас-медіа
Масова комунікація ―
процес збору, обробки та поширення соціальної інформації через спеціальні канали на широку аудиторію.

Медіа (англ. media ― засоби, способи) ― це канали та
інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію.
Медіа є синонімом до мас-медіа або новинних медіа, але в
ширшому використанні вони
означають єдине середовище, яке застосовують, щоб
передавати будь-які дані з
будь-якою метою.

Обговорюємо

Комунікація сьогодні ― необхідна складова життєдіяльності людини й суспільства. Канали, через які передається інформація, називаються
мас-медіа або медіа.
У ХХІ столітті людина зусібіч оточена екранами, повідомленнями, плакатами, іграми, зображеннями. Кожного дня, коли ми вмикаємо телевізор,
читаємо новини, розглядаємо нове графіті на стіні будинку, слухаємо радіо, отримуємо текстові повідомлення та телефонні дзвінки, проходимо
повз зовнішню рекламу, ознайомлюємося з етикетками на товарах тощо,
ми опиняємося в центрі інформаційного потоку.
Існують такі канали комунікації, через які передається і отримується
інформація в суспільстві: книги, періодика, радіо, телебачення, кінематограф, Інтернет, планшети або МР3-плеєри, мобільні пристрої, відео- та
комп’ютерні ігри, музичні записи (наприклад, CD), білборди та інші типи
реклами, слова або зображення на одязі, інформація в магазинах або на
стадіонах, упакуванні товарів, постери, флаєри тощо.

Піраміда пріоритетів медіа
Поверніться до вашого досвіду роботи із медіащоденником.
Позначте в порядку зростання види мас-медіа, які ви найчастіше
використовуєте.
Порівняйте результати своєї медіаактивності із загальноукраїнською
статистикою, використовуючи вказаний QR-код.
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Web-активність
Дізнаємось про історію медіа через участь у грі «Медіазнайко»
Зайдіть за посиланням на онлайн гру «Медіазнайко».
Оберіть тему 2 «Історія медіа». Розташуйте іконки у відповідності до
часу появи медіа, щоб відтворити їхню історію.

На який період ХХ століття припадає виникнення найбільшої кількості
нових видів медіа? З чим це, на Вашу думку, пов’язано?
Доповніть список нових каналів і видів спілкування (наприклад, Twitter,
Facebook, Telegram тощо).

Модуль 2			 Що таке медіатекст
Медіатекст (від лат. me
diatextus) — повідомлення,
текст будь-якого медійного
виду і жанру.

Ключове повідомлення,
або меседж ― це найважливіша ідея, яку має винести реципієнт із публікації,
блогу, інтерв’ю, репортажу,
ток-шоу, фільму, літературного або музичного твору,
реклами.

Розглядаємо
та обговорюємо

Сьогодні майже всю необхідну інформацію ми отримуємо з медіа.
Останні так інтегрувалися в наш повсякденний життєвий простір, що більшість людей їх просто не зауважують або навпаки, не можуть критично
оцінити їхній вплив.
Як ви вже знаєте, текст не є єдиною формою передачі інформації: звуки
та зображення також містять повідомлення. Інформація є послідовністю
словесних, візуальних та інших символів. Ми отримуємо цю інформацію у
вигляді текстів, звуків, зображення. Іншими словами, це повідомлення, які
передаються в різних формах.
Поняття «медіатекст» виникло у XX ст., у зв’язку з бурхливим розвитком
економіки, коли на зміну традиційному друкованому тексту прийшли нові
види, пов’язані з кінематографом, радіо, телебаченням, відео, Інтернетом,
мобільним зв’язком тощо. Навіть гроші (банкноти) функціонують як медіа, бо вони містять зображення, які були ретельно підібрані задля того,
щоб донести певні повідомлення громадянам своєї та інших країн.
Грошові банкноти теж містять медіатекст
Роздивіться банкноти різних держав. Опишіть, що зображено на кожній
з них. Об’єднайтеся у пари. Обговоріть ключові повідомлення банкнот
кожної з держав.
Які символи використовуються на певних банкнотах? Чим пишається
кожна країна?
Чи можна пов’язати характер певних зображень із рівнем демократії
у тій чи іншій країні?
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Тема 5.1. Що таке мас-медіа

Туркменський манат

Північнокорейська вона

Британський фунт стерлінгів

Євро

Українська гривня

Застосуйте набуті знання і досвід
Уявіть, що медіа припинили існування. Назвіть три речі, які з вашого
життя зникнуть, і що натомість з’явиться.
З мого життя зникне
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У моєму житті з’явиться
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Тема 5.2

Як медіа впливають на людину і суспільство

Відправною точкою для цієї теми є усвідомлення ролі мас-медіа в нашому
суспільстві. Ми проаналізуємо, як вони впливають на уряд, суспільство, зокрема, на наше життя.
Досліджуємо, сутність медійних повідомлень.
Розуміємо, як медіа впливають на публічну й особисту сферу життя, систему цінностей.
Діємо, порівнюючи світ, що створений через медіа, і реальне життя.

www.freepik.com

Ключові здобутки
у вивченні теми

Медіа-сніданок
Спробуйте упродовж однієї хвилини визначитися, з ким ви б хотіли поснідати на ранковому шоу популярного телеканалу або просто зустрітися.
Це можуть бути люди з вашого оточення, історичні особи або відомі пуб
лічні особистості (наприклад, відомі співаки чи співачки, актори чи акторки, спортсмени чи спортсменки інші). Обґрунтуйте свій вибір. Які б запитання ви хотіли б їм поставити, про що хотіли б з ними поговорити?

Модуль 1 			 Вплив медіа
Досить часто характер нашої поведінки залежать від конкретних медіа,
яким ми надаємо перевагу. Медіа ― не просто обіг інформації. Вони формують громадську думку та впливають на людей.
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Тема 5.2. Як медіа впливають на людину і суспільство

Порівнюємо
та обмінюємося
думками
Як медіа впливають на мене
Відберіть у довільній формі 10 останніх новин із різних джерел (соціальні мережі, новини телебачення, радіо,
друковані видання тощо).
Проаналізуйте їх з погляду впливу
на ваше життя.
Дізнаєтеся, чи є серед відібраних
новин повідомлення, які поширили інформаційні агентства?

Інформаційне агентст
во ― спеціалізована установа,
яка діє з метою забезпечення
редакції газет, журналів, телебачення, радіомовлення оперативною політичною, еконо
мічною, соціальною, культур
ною інформацією.

Web-активність
Інформаційні агентства
Ознайомтеся із переліком найбільш
відомих в Україні інформаційних
агентств.
Ознайомтеся із найбільш відомими
світовими
інформаційними
агентствами.
Об’єднайтеся у групи, виберіть певну новину та дослідіть відмінності
у її поданні у різних інформаційних
агенціях України та світу.

Детектор-медіа. Джерело: https://video.
detector.media/special-projects/novynnagramotnist-i22
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Розглядаємо
та обговорюємо

Назва
медіа
Газета
«........»

До 5-ти
років

www.freepik.com

www.freepik.com

Модуль 2 			 Медіа і стереотипи

Згадайте із попередніх розділів, що ви знаєте про стереотипи та стереотипне мислення. Стереотипи є також складником медійного впливу, що
відображається на нашій свідомості та поведінці. Досить часто медіа відтворюють їх у повідомленнях. Стереотипізація в мас-медіа ― процес формування недостовірних уявлень про соціальні явища, поведінку людей і
про навколишній світ.
Об’єднайтеся у групи. Оберіть для кожної групи певне друковане громадсько-політичне видання (газету чи журнал).
Підрахуйте, скільки людей і якого віку зображено на фото в часописах,
окрім реклами. Свої дані внесіть у спільну табличку.

6–14 років

15–19
років

20–29
років

30–45
років

45–55
років

Старші
за 55 років

Журнал
«........»

Проаналізуйте отримані дані щодо характеру представлення, залучення усіх вікових категорій учасників.
Чи відповідає пропорція представлених у медіа вікових груп демографічному паспорту українського суспільства? (Інформацію можна знайти за
QR-кодом).
Чи, на вашу думку, медіа репрезентують суспільство таким, яким
воно є?

Застосуйте набуті знання і досвід
Відшукайте у певних медіа найбільш типові ситуації, в яких посилюються стереотипні уявлення про ту чи іншу суспільну групу (як позитивні, так і негативні).
Свій аналіз здійсніть у формі онлайн-нотаток із посиланнями на відповідні медіаприклади.
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Подумайте про можливі шляхи уникнення проблеми формування стереотипних уявлень з боку медіа і з боку споживачів інформації.

Тема 5.3

Медіа і демократія
Ця тема присвячена усвідомленню свободи слова як одного з фундаментальних прав людини. Ми розглянемо також сутність діяльності якісної
журналістики як контролера влади.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо такі поняття, як четверта гілка влади, публічна інформація,
інформаційний запит.
Розуміємо феномен вільної преси як необхідної умови функціонування
демократичного суспільства.
Діємо, реалізовуючи наше право на доступ до публічної інформації.

Якби мені довелося вибирати: мати уряд без газет чи газети без уряду, я б, не
замислюючись, вибрав друге.
Томас Джефферсон, третій президент США (1801–1809)

Уважно прочитайте наведену цитату. Чому її автор дотримується
таких переконань? Яким би був ваш вибір у цій ситуації? Свою відповідь
обґрунтуйте.

Модуль 1 			 Що уможливлює свободу слова
Свобода слова ― це
принцип, який підтримує
свободу особистості або
спільноти формулювати свої
думки та ідеї без цензури чи
санкцій.

Кожен має право на свободу думки й висловлення власних культурних,
політичних та релігійних уподобань, оскільки це фундаментальні права
людини. Свобода слова, що включає свободу вираження, є однією із засадничих умов демократичного суспільства.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб ― на свій вибір.
Громадянська реклама

Кожному гарантується право на свободу думки і слова,
на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 34 Конституції України
Свобода вираження поглядів визнається правом людини відповідно до
статті 19 Загальної декларації прав людини і Міжнародним пактом угод про
громадянські та політичні права (МПГПП). Її гарантує також Конституція
України.
Вільна преса (медіа) є основою демократичного суспільства. Її місія передбачає пошук та поширення новин, інформації, ідей, коментарів та думок, а, найголовніше, свобода слова ― це право вільно висловлювати свої
думки. Демократичне суспільство має забезпечити право кожного громадянина на свободу слова.
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Модуль 2 			 Чому медіа називають «четвертою гілкою влади»
Четверта влада (англ.
Fourth Estate) ― словосполучення, яким визначають пресу та її вплив у соціумі.

Обговорюємо

Мас-медіа сьогодні ― основний канал передачі та отримання інформації, який здатен істотно впливати на людське життя. У демократичному
суспільстві медіа зазвичай називають «четвертою гілкою влади», оскільки
вони мають величезний вплив на життя людей. У демократичних країнах,
де гарантована свобода слова, медіа впливають на три інші гілки влади:
законодавчу, виконавчу та судову. Їхня місія ― відтворювати достовірну
реальність задля демократичних цінностей та ідеалів.

Демократія опирається на медіа у таких аспектах:
zz наданні відповідної інформації, яка забезпечує громадянину прий
няття усвідомленого рішення;
zz викритті неправомірних дій та несправедливості;
zz захисті громадськості від небезпеки;
zz запобігання введення людей в оману;
zz створенні можливості для обміну думками та ідеями.

«Медіа ― сторожовий пес демократії».
Як ви розумієте цей вислів?

Цікаво знати
46 % українців називають корупцію головною проблемою для України.
Про це свідчать результати опитування аналітичного центру Міжна
родного республіканського інституту (International Republic Institute), оприлюднені 28 листопада 2017 року у США.

Web-активність

Індекс сприйняття корупції базується на незалежних дослідженнях
та опитуваннях, в яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти. Індекс має вигляд оцінки від 0 (дуже високий рівень корупції)
до 100 (вкрай низький рівень).
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Тема 5.3. Медіа і демократія

Джерело: www.rsf.org

Індекс свободи преси ― це щорічна класифікація країн, що її укладає і
публікує міжнародна недержавна організація, яка оберігає свободу слова
у всьому світі «Репортери без кордонів». Менший бал свідчить про більшу
свободу преси.

Ознайомтеся з рейтингами індексів сприйняття корупції та індексів
свободи преси в різних країнах світу.
Назвіть по п’ять країн з найвищим та найнижчим рівнем корупції.
Назвіть по п’ять країн з найвищим та найнижчим рівнем свободи преси.
Порівняйте індекс сприйняття корупції та індекс свободи преси. Чи простежується між ними взаємозв’язок?
Поцікавтеся, які показники України в цих індексах?

Web-активність
Журналістські розслідування
Значна частина відомих телеканалів в Україні мають у своїх ефірах антикорупційні програми.
Відшукайте їх в Інтернеті. Перегляньте окремі з них в архіві сайтів телеканалів чи на каналі YouTube.
Визначте, які суспільні проблеми порушують журналісти у своїх
розслідуваннях.
Чи завжди їм вдається самостійно дізнатися правду та домогтися
справедливості. Кого вони залучають до співпраці?
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Модуль 3 			 Як реалізувати право на доступ до публічної інформації
Публічна інформація —
це вся інформація, яка наявна в органах державної влади
та місцевого самоврядування країни.

Громадянська
активність

Інформаційний запит ―
це законна вимога громадянина або юридичної особи
до розпорядника інформації
надати публічну інформацію,
якою він володіє.

Термін «публічна інформація» є відносно новим для України, на противагу країнам усталених демократій, де він став загальноприйнятим, як і
практика вільного доступу суспільства до публічної інформації. 2011 року
в Україні був ухвалений Закон «Про доступ до публічної інформації».
Інформаційні запити є ефективним інструментом отримання суспільно важливої інформації і для журналістів, і всіх громадян. За час дії закону
громадянському суспільству вдалось відкрити декларації високопосадовців, інформацію про діяльність державних та комунальних підприємств,
дізнатися про те, як розпоряджалися бюджетними коштами і майном.
Запитувач має право звернутися до органів державної влади, розпорядників інформації із запитом на останню, незалежно від того, стосується ця
інформація його особисто чи ні, без пояснення причини запиту.
Як подати інформаційний запит
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,
факсом, телефоном, електронною поштою), на вибір запитувача.





Запит на інформацію має містити:
ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також інші дані, наприклад, місце проживання;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату, за умови подання запиту в письмовій формі.

Які строки надання інформації
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
розпорядник інформації має надати відповідь на інформаційний запит не
пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту.
Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту,
аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних
подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48-ми годин від часу отримання запиту.
При цьому, клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. В окремих випадках термін надання інформації може бути
продовжено до 20-ти днів.

Застосуйте набуті знання і досвід

Проаналізуйте стан справ у вашій місцевій громаді (наприклад, стан довкілля, захист прав дитини, шкільне самоврядування, статистика ДТП
у вашому районі тощо).
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Об’єднайтеся у групи та складіть перелік із 5-ти тем для різних колективних інформаційних запитів, які вас цікавлять. Підготовлені інформаційні запити надсилайте на електронну скриньку вчителя.

Тема 5.4

Права і відповідальність медіа: де баланс?

У цій темі йдеться про права і відповідальність медіа, регулювання та саморегулювання медіасередовища, а також загрози свободі слова і журналістській діяльності. Ключові поняття: суспільний інтерес, замовні матеріали, приватність, журналістська етика, цензура, самоцензура.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо, які права мають медіа і яка міра їхньої відповідальності.
Розуміємо, як відбуваються процеси регулювання і саморегулювання в
медіа.
Діємо, визначаючи рівень достовірності інформації та вчимося розпізнавати неправдиву інформацію.
Громадянська реклама

Наша свобода залежить
від свободи преси.
Якщо її обмежити, то це означатиме,
що вона буде втрачена.
Томас Джефферсон,
третій президент США (1801–1809)

Хто і з яких причин, на вашу думку, може обмежити свободу слова.
Наведіть приклади.

Модуль 1 			 Чи може преса (медіа) бути всюдисущою:
		 писати і фільмувати що завгодно

У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права і в конституціях більшості держав світу (зокрема, України), йдеться про те, що право
на свободу думки і слова та право на збирання, зберігання та поширення
інформації може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадського порядку.
Стаття 34 Конституції України
«Здійснення цих прав (права на свободу слова та доступ до інформації ― ред.) може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».
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Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Цікаво знати

Аналізуємо
ситуацію

Рекомендації експертів Ради Європи щодо захисту приватності
у роботі ЗМІ
Медіа можуть збирати і поширювати інформацію про приватне життя
публічних осіб за їхньої згоди (публічні особи ― це особи, які обіймають посади публічної служби та / або користуються публічними ресурсами, а також особи, які відіграють певну роль у громадському житті ― в політиці,
економіці, мистецтві, соціальній сфері, спорті чи у будь-якій іншій галузі).
Медіа можуть втручатися у приватне життя публічних осіб без їхньої
згоди лише тоді, коли є значний суспільний інтерес, який виправдовує оприлюднення інформації. Звичайна цікавість або пошук сенсацій ніколи не
можуть виправдати порушення права на приватність.
Вбивство Анни Лінд: як реагували медіа
«10 вересня 2003 року... Початок шостої вечора за стокгольмським часом… По всіх каналах шведського телебачення біжить рядок: “Терміново!
Екстрено!” Повідомляється, що на міністра закордонних справ країни
Анну Лінд скоєно замах… Невідомий завдав їй кілька ударів ножем, після
чого втік з місця злочину. Усе сталося в центрі столиці, в найбільшому супермаркеті, куди Лінд зайшла одна без охорони по дорозі зі служби додому. Важко поранену пані міністра було доставлено до Каролінської лікарні.
Трохи пізніше, у щоденній вечірній газеті “Експресен” (“Expressen”), яку
читає майже 900 тис. шведів, з’явився репортаж з місця трагедії, який супроводжувався фото з подробицями транспортування пораненої жінки».
Джерело: www.medialiteracy.com.ua

«В Анни залишилося двоє синів (8 та 10 років), і для них бачити такий знімок було
справжнім потрясінням, яке ще більше підсилювало отриману від непоправної
втрати психологічну травму… Проте, з іншого боку, Лінд була на той час
найвпливовішим політиком у країні, жителі якої цілком могли претендувати на
отримання усіх новин щодо цієї події».
Йоран Андерсон, шведський медіапедагог

www.freepik.com

Ознайомтеся з інформацією, висловіть свою думку щодо етичного аспекту висвітлення в медіа цієї трагічної події.
Знайдіть у стрічці новин інформацію про різні події, що трапилися
упродовж дня, тижня. Наприклад, замахи, катастрофи, злочини тощо.
Виберіть окремі з них та проаналізуйте, яким чином журналісти подають цю інформацію.
Визначте, у яких ситуаціях з боку медіа відбувалося порушення прав
людини на приватність.

Тема дотримання права приватності у ЗМІ є дискусійною. У цьому і полягає свобода, і чим вищим є її рівень, тим вищим повинен бути рівень відповідальності тих, хто доносить до медіаспоживача інформацію. Вона не
має перешкоджати суспільству й кожному з його громадян, вона має бути
етичною та правдивою, не спотворювати картину світу й не маніпулювати
свідомістю.
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Тема 5.4. Права і відповідальність медіа: де баланс?

Модуль 2 			 Чи може бути вільною преса, діяльність якої контролюють.
		 Цензура і самоцензура
Цензура ― контроль вла
ди за змістом і поширенням
інформації, у деяких випадках ― також приватного листування, з метою обмеження
або недопущення поширення ідей і відомостей, визнаних владою шкідливими,
небажаними для неї або суспільства в цілому.

Журналісти можуть виконувати функцію громадського контролю за
умови відсутності на них тиску з боку влади.
Однією з найбільших загроз реалізації свободи слова є цензура.
Цензура в медіа має декілька форм:
zz вимога узгоджувати певну інформацію перед її оприлюдненням;
zz заборона поширення, перешкоджання тиражуванню і розповсюдженню інформації;
zz обмеження доступу аудиторії до тих чи інших медіа.
Відповідно до українського законодавства цензура є забороненою.
Цензура характерна для практики тоталітарних режимів і спостерігається
також в країнах, що перебувають на шляху до демократизації.

Цікаво знати

Дискусія

Темник ― своєрідний наказ про спосіб подання інформації. У 2001–
2004 рр. керівництво українських медіа отримували детальні інструкції з
Адміністрації Президента щодо того, яким чином треба висвітлювати в новинах політичні події в Україні (що ігнорувати, а на що звертати увагу). Ці
темники мали на меті висвітлювати у ЗМІ діяльність влади в позитивному
світлі.
Війна на Сході України та свобода слова
Починаючи від весни 2014 року в Україні триває війна на Сході України.
В останні роки українське суспільство активно обговорює: чи має право
держава додатково обмежувати свободу преси і доступ до інформації при
висвітленні воєнних дій.

ДПС не пустила в Україну журналістів з Італії, Чехії та Росії
Державна прикордонна служба не допустила для в’їзду в Україну громадян Італії, Чехії та Росії, які планували висвітлювати події 2 травня
2018 року в Одесі.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Зазначається, що впродовж лише 1 травня ДПС 2018 року не допустила
в’їзду в Україну проросійськи налаштованих осіб ― громадян Італії, Чехії
та Росії.
«Двох іноземців не пропущено через кордон в аеропорту „Бориспіль”
на підставі інформації, яка надійшла від інших правоохоронних органів.
Йдеться про те, що не пропущені громадяни Італії та Чехії, які неправдоподібно висвітлювали події, що відбувалися протягом останнього періоду в
Україні», ― сказано в повідомлені.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/2/7179295/

Проаналізуйте ситуацію. Яким є ваше ставлення до таких подій?
Обґрунтуйте свою позицію.
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Наведіть приклади з історії, коли розвинуті демократії застосовують
заходи щодо обмеження права на доступ та поширення інформації й
свободу слова в умовах ведення військових дій.

Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність
Громадянська реклама

Вільна преса буває доброю чи поганою, це
правильно. Але ще більш правильним є те,
що невільна преса буває тільки поганою.

Альбер Камю

Модуль 3 			 Журналістика ― під прицілом
Право збирати, обробляти і передавати інформацію без обмежень і
втручання органів державної влади ― одне з основних прав людини.
Щороку у різних частинах світу журналістів, авторів та звичайних
громадян переслідують за висвітлення «заборонених» тем. Якщо раніше
жилет з написом «Преса» захищав, то сьогодні він робить його власника
мішенню.
В Б И Т І З А П РА В Д У

В’ячеслав
Чорновіл

Георгій
Гонгадзе

В’ячеслав
Веремій

Павло
Шеремет

Ганна
Політковська

Web-активність
Перейдіть за QR-кодом і дослідіть, у яких країнах найбільше ув’язнених
чи вбитих журналістів. Із чим це, на вашу думку, пов’язано.

Складіть перелік журналістів України, які впродовж останніх років були
вбиті чи на їхнє життя були здійсненні замахи. Дізнайтеся більше про
їхню діяльність та можливі мотиви переслідувань.

Реалізуємо набуті знання та досвід

На Web-сторінці Комісії з журналістської етики розміщено «Етичний кодекс українського журналіста». Відвідайте сайт, ознайомтеся із текстом кодексу та дізнайтеся основні принципи діяльності журналістів, яким чином
можна подати скаргу на діяльність медіа і журналістів.
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Тема 5.5

Медіаринок і медіавласність

Ця тема розкриває поняття аудиторії медіа, а також порівняння двох
чільних моделей функціонування медіа в суспільстві. Під час її вивчення ви
дізнаєтеся, як медіавласність впливає на контент медіаповідомлень і розглянете особливості суспільного мовлення.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо різні моделі функціонування медіа в суспільстві.
Розуміємо залежність контенту медіаповідомлень від медіавласника.
Діємо, проводячи дослідження мережі суспільного мовлення України.

«Українські медіа, на жаль, поки що залишаються інструментом впливу.
Називати телебачення бізнесом ― це оксюморон, несумісні речі. Об’єм рекламних
грошей, зібраний всіма телеканалами України за 2015 р., становить 130 млн
доларів. Витрачено ― 480 млн. Звідки взяли гроші ці телеканали? Медіавласники
доклали зі своїх кишень. Говорити про те, що за таких умов телебачення в Україні
якимось дивом могло б стати бізнесом, ― недоречно».
Роман Андрейко
«Власники витягують з кишень мільйони і дотують свої телеканали. Не для
того, щоб розважати читача й українське населення в сумні часи кризи та
воєнних дій. Це робиться, аби в програмах мати можливість зробити потрібні
їм повідомлення, використовувати як інструмент політичної пропаганди під
час виборів».
Олексій Душка

Ознайомтеся з думкою експертів щодо специфіки діяльності приватних
медіа. Чи погоджуєтесь ви із цією позицією?

Модуль 1 			 Реклама та її аудиторія
Дискусія

Для чого існує реклама в медіа?
Сучасне життя неможливо уявити без реклами. Вона супроводжує нас
усюди — на вулиці, у транспорті, на телебаченні, радіо, в Інтернеті та інших місцях. Інколи вона дає нам розумні поради, інколи вводить в оману,
інколи допомагає або, навпаки, заважає зробити розумний вибір, дає естетичне задоволення або забирає час, є непомітною чи дратує.
Чи задумувалися ви, для чого існує реклама? Чи могли би існувати певні
медіа без рекламного контенту. Чи існують такі взагалі?
Об’єднайтеся у пари. Наведіть приклади певної реклами товарів чи послуг, які, на вашу думку, допомагають людям здійснити правильний
вибір.
Яка рекламна продукція викликає у вас неприйняття або залишає вас
байдужими до неї? Поясність чому.
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Аудиторія ― це група людей, на яких розрахований
певний медіатекст.

Цільова аудиторія ― це
група людей або великі групи людей, від думки, ставлення, поведінки, дій яких
залежить вирішення нашого
інтересу або проблем.

Реклама ― це форма комунікації, спрямована на переконання аудиторії
придбати певні продукти, ідеї чи послуги. Реклама орієнтована на те, щоб
привернути увагу потенційного покупця і сформувати в нього бажання купити чи скористатися товаром або послугою.
Окрім комерційної реклами, є соціальна реклама, яка спрямована на
досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських
цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального
прибутку.
У період виборів ми маємо справу з політичною рекламою, яка використовується для заохочення електорату голосувати за представників тієї
чи іншої політичної сили. Її основною метою є створення привабливого образу політика чи певної політичної партії.
КОМЕРЦІЙНА РЕКЛАМА

орієнтована на те, щоб привернути
увагу потенційного покупця і
сформувати в нього бажання купити
чи скористатися товаром або послугою

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА
спрямована на досягнення суспільно
корисних цілей, популяризацію
загальнолюдських цінностей і
розповсюдження якої не має на меті
отримання матеріального прибутку

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА
використовується для заохочення
електорату голосувати за
представників тієї чи іншої
політичної сили

Розглядаємо
та обговорюємо

Реклама та її аудиторія
Знайдіть у вашому довкіллі по одному прикладу політичної, соціальної
та комерційної реклами.
 Визначте аудиторію такої реклами, проаналізуйте візуальні та вербальні
особливості її представлення.
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Визначте, у полі уваги якої медіа-реклами можете опинитися ви, ваші
батьки, інші люди. Наведіть приклади.
У нашому підручнику ви теж час від часу бачите банер із підписом
«Громадянська реклама». До якого типу реклами він належить?

Тема 5.5. Медіаринок і медіавласність

Модуль 2			 Медіавласність
Медіа мають різні форми власності: можуть бути приватними (комерційними), державними або комунальними, суспільними. Будь-яка особа, яка
має достатньо технічних, професійних та фінансових ресурсів, може подати заявку для ліцензії на мовлення та запустити приватний телеканал
або радіостанцію, зареєструвати друковане видання чи стати видавцем.
Натомість державні ЗМІ фінансуються з державного бюджету, за кошти
платників податків. Сьогодні в Україні відбуваються процеси роздержавлення таких ЗМІ.
На комерційні медіа поширюються ті ж правила діяльності, що і для інших комерційних підприємств. Вони діють з метою отримання прибутку.
Медіа продають інформацію і розваги своїм аудиторіям. В Україні чільні
приватні медіа, якими найбільше послугуються українці ― це провідні телеканали (наприклад, «1+1», «Інтер», «Україна», «ICTV», «СТБ»).
Приватні (комерційні) медіа мають приватного власника чи підприємство, яке володіє ліцензією на право мовлення на певній частоті (для радіо+ТБ) або зареєстроване періодичне видання. Комерційні медіа діють з
метою отримання прибутку: вони продають інформацію та розваги своїм
аудиторіям. Переважно фінансування здійснюється за рахунок розміщення реклами або ж реклами та передплати (як у друкованих виданнях).
Державні ЗМІ ― це ЗМІ (преса, радіо, телебачення, інформаційні агентства), засновниками яких є органи державної влади і діяльність яких здійснюється за фінансової підтримки державного бюджету.
Модель суспільного мовлення є альтернативною як до державної,
так і до приватної форми власності і має слугувати розвиткові людини,
суспільства, бути противагою маніпуляціям та пропаганді комерційних та
державних ЗМІ.
Суспільне мовлення (синоніми: громадське мовлення, суспільно-правове мовлення) ― різновид телерадіомовлення, що служить суспільству
(або громадськості), фінансується ним та підзвітне йому. Суспільне мовлення незалежне від політичного та ринкового тиску. Переважно на суспільному мовленні не розміщується комерційна реклама. На суспільному
мовленні мають бути почуті всі голоси, громади, регіони. Громадськість
України довгі роки відстоювала можливість існування суспільного мовлення. Ситуація змінилася після Революції Гідності. 2015 року був прийнятий
Закон про Суспільне мовлення. Передбачається, що з часом буде організована незалежна модель фінансування суспільного мовлення. Створення
суспільного мовлення ― одна із ключових реформ медійної галузі України.

Застосуйте набуті знання і досвід

Складіть рекламу окремих аспектів діяльності вашої школи чи місцевої
громади. Наприклад, це можуть бути добрі умови для навчання, доброзичлива атмосфера спілкування або народні промисли, що збереглися у
вашому населеному пункті.
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Така реклама може бути друкована або в мережі. Попросіть дозволу та
розмістіть таку рекламу на видному місці або оприлюдніть в Інтернеті.

Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Тема 5.6

Як медіа маніпулюють аудиторіями

Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, як медіа впливають на аудиторію і як це відображається на наших цінностях. Ключові поняття: гейткіпери, пропаганда, джинса, фейк.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Дискусія

Досліджуємо форми та мету медійних маніпуляцій.
Розуміємо, як маніпуляції впливають на наші цінності.
Діємо, критично аналізуючи медіаповідомлення.

Шанси стати новиною
zz пересічне життя пересічної людини;
zz екстраординарна подія у житті пересічної людини;
zz пересічний одружений чоловік, який має семеро дітей;
zz жінка, яка була тричі заміжня;
zz досвідчений касир, який 30 років працює у банку;
zz досвідчений касир, який поцупив у банку 1 000 000 гривень;
zz пересічна людина похилого віку;
zz людина похилого віку, яка прожила понад 100 років.
Ознайомтеся із текстом. Визначте, які наведені приклади мають більші
чи менші шанси стати новиною, а які — ні.
Наведіть приклади інших подій, які можуть стати новинами в медіа.
В чому причина такого підходу з боку медіа до відбору інформації.

Модуль 1			 Як медіа маніпулюють «порядком денним» суспільства
Новини ― це не лише відображення реальності, але
й соціально сконструйована,
відредагована реальність. Ав
торами новин є журналісти,
редактори, видавці та власни
ки мас-медіа ― учасники процесу обробки інформації.

Автокатастрофа на дорозі, підписання важливої міжнародної угоди, сварка поміж сусідами, і, насамкінець — ведмежа, що народилося в зоопарку. Це
може бути типова стрічка щоденних новин на телебаченні чи радіо. Перелік
подій, що можуть стати новинами, безмежний, але подія може стати новиною лише за умови, що вона становить інтерес для певної аудиторії. До речі,
короткі підписи, коментарі у соціальних мережах теж називають новинами.
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Тема 5.6. Як медіа маніпулюють аудиторіями
Громадянська реклама

Хто вміє маніпулювати думкою
невдоволених, визначає долю людства.

Вільгельм Швебель, німецький письменник

Розглядаємо
та обговорюємо

Теорія «порядку денного» полягає в тому, що новини ― сконструйована, відредагована реальність. Масмедіа впливають на громадськість вже на етапі підбору
тем, які вони висвітлюють.
Журналісти, редактори, видавці та власники мас-медіа,
тобто всі безпосередні учасники процесу обробки інформації, стоять між подією
та остаточним споживачем
новин.

Гейткіпери це — власники медіа; групи впливу /
інтересів
(стейкхолдери);
політики (їхні політичні
консультанти та PR-групи);
редактори.

Маніпуляція ― техніка
свідомого викривлення інформації заради формування
певного погляду, ставлення
до певної особи / явища.

Зазвичай, новину повідомляють співробітники медіа ― журналісти.
Втім, останні нерідко керуються критеріями, в основі яких не важливість
події для суспільства, а її ефектність, що забезпечить більше переглядів чи
вподобань.
Перегляньте відео англійською мовою «Agenda Setting Theory» та ознайомтеся із характером формування контенту медіа.

Медіа формують «порядок денний» (англ. agenda) суспільства. Відомо,
що людина може запам’ятати 2–3 інформаційні повідомлення з потоку новин. Від того, де розміщена інформація: заклично на першій сторінці чи без
ілюстрацій всередині видання, залежить і увага аудиторії. Обсяг медійного
часу, витраченого на проблему, яке місце займає ця новина у випуску теленовин, визначає її впливовість.
Коли медіа фокусуються лише на декількох питаннях і темах, громадськість схильна сприймати їх як найбільш важливі.

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

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

Як маніпулюють у новинах
За результатами дослідження інтернет-ресурсу «Телекритика» наповнення медіа здійснюється таким чином: 90 відсотків новин, що входять
до випуску формуються за ознаками шести «С» та одного «Г». Йдеться про
Скандали, Сенсації, Страх, Секс, Смерть, Сміх та Гроші.
Джерело: http://ua.telekritika.ua/redpolitics/2008-06-04/38798

Ознайомтеся із наведеною інформацією. Відшукайте приклади використання шести «С» та одного «Г» у доступних для вас медіа.
Які теми, на ваш погляд, просуваються найбільше?
Про що б ви хотіли ще дізнатися з новин, але вам не вдалося?

Модуль 2 			 Пропаганда
Пропаганда є формою
комунікації,
спрямованої
вплинути на ставлення населення до певного питання.

Маніпуляція і пропаганда тісно пов’язані.
Американський письменник Нейл Постман, який у своїх книгах точно
описав роль медіа у сучасному суспільстві, вважає, що з усіх слів, які ми використовуємо для характеристики медіа, слово «пропаганда» є найбільш
поширеним. Цей термін має чимало трактувань.
Пропаганда ― це форма інформації, яка стосується нашої небезпеки та тривоги.
Жак Еллул, французький філософ

Пропаганда байдужа до правди та достовірності, знань і розуміння; це форма
стратегічного спілкування, яка використовує будь-які засоби для досягнення
своїх цілей.
Волтер Каннінгем, пілот НАСА
Пропаганда ― це навмисна, систематична спроба сформувати сприйняття,
маніпулювання засвоєнням та безпосередньою поведінкою для досягнення
відповідної реакції, яка сприяє бажаним намірам пропагандиста.
Гарті Джоветт та Вікторія О’Доннелл,
автори книги «Пропаганда і переконання»

Люди використовують медіа, щоб будувати відносини, передавати інформацію, розважатися, навчатися тощо.

www.freepik.com

Ознаками пропаганди у різних медіа є:
zz відсутність власних роздумів;
zz відсутність незалежних суджень;
zz відсутність представлення різних поглядів;
zz відсутність різнобічного представлення фактів та інформації.

Пропаганда з’являється у різних формах та використовує загальні методи впливу на людей, зокрема:
zz активізацію сильних емоцій;
zz відповідність потребам і цінностям аудиторії;
zz спрощення інформації та ідей;
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передача лише тих ідей, які допомагають досягнути запланованої
мети;
zz напад на супротивників.
Пропаганду можна знайти в новинах та інших журналістських матеріалів, рекламі та зв’язках з громадськістю, а також у сфері освіти, в музиці,
телевізійних шоу, фільмах, відеоіграх і соціальних мережах.
zz

Web-активність

Відвідайте сайти великих бізнес-корпорацій різних країн світу. Знайдіть
елементи пропаганди, які там присутні.

Модуль 3 			 «Джинса», або Замовні матеріали
«Джинса» ― сленгове слово, яке використовується, переважно, в медійній спільноті. Синонім терміна «прихована реклама». Цей термін означає
зумисну приховану рекламу чи антирекламу, подану у вигляді новин, авторських текстів, аналітики й телевізійних програм тощо.
«Джинса» поділяється на комерційну та політичну. У першому випадку
рекламують товари чи послуги певної компанії, а в другому ― політичних
діячів. «Джинса» намагається маскуватися під журналістські матеріали,
але це є маніпуляцією читацькою чи глядацькою аудиторією.

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

Прихована реклама ― інформація про особу
чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо
така інформація слугує рекламним цілям і може
вводити в оману осіб щодо справжньої мети таких
програм, передач, публікацій.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

www.freepik.com

Інформаційний, авторський чи редакційний
матеріал, в якому привертається увага до
конкретної особи чи товару та який формує
або підтримує обізнаність та інтерес глядачів
(слухачів, читачів) щодо цих осіб чи товару,
є рекламою і має бути вміщений під рубрикою
«Реклама» чи «На правах реклами».
Закон України про рекламу
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Громадянська
активність

Вправа «Червона Шапочка»
Усім відома казка про Червону Шапочку.

Об’єднайтеся у групи, кожна з яких має розповісти історію «Червоної
Шапочки» від імені:
1) телеканалу «Вовк-ТБ», спрямованого на захист вовків;
2) офіційної газети Казкового королівства, що прославляє подвиги лісорубів та інших жителів;
3) радіопередачі, де гостя — захисниця прав дітей, яка виступає проти
жорстоких батьків, що відправляють дітей у ліс.
Обговоріть свій досвід. Чи були присутні у ваших виступах елементи маніпуляцій чи реклами?

Web-активність
Ознайомтеся із результатами моніторингу, який здійснив Інститут масової інформації, і дослідіть, хто найчастіше замовляє «джинсу» у вашому
регіоні.

Модуль 4 			 Що таке фейк

www.freepik.com

Фейк (англ. fake — підробний, фальшивий) ― це підробка у широкому
сенсі. Воно може бути й дієсловом: «to
fake passion» (виражати підробну пристрасть), й іменником «it’s a fake» (це
підробка).
Спершу згаданий термін почав вживатися в мережі Інтернет, а потім широко використовуватися і в повсякденному житті. Сьогодні «фейками називають:
фотографії
чи
1) підроблені
відеоролики;
2) фальшиві новини, які не всі здатні
відрізнити від правди;
3) сторінки в соціальних мережах,
створені від імені інших осіб (як правило, відомих людей).
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Web-активність
Перейдіть на сторінку проекту «Стоп-фейк» (StopFake), який створили
2014 року українські журналісти для боротьби з поширенням неправдивої
інформації про Україну, і пройдіть тест за посиланням:

www.freepik.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Як розпізнати «фейкову» новину
Читайте більше, ніж заголовок.
Перевірте, яке видання опублікувало цю новину.
Перевіряй дату і час публікації (оприлюднення).
З’ясуйте, хто автор.
Дивіться, на які джерела посилаються в новині.
Звертайте увагу на сумнівні цитати та фотографії.
Бережіться упередженості.
Подивіться, чи інші видання пишуть про це.
Задумайся перед тим, як поширювати новину чи поділитися з іншими.

Джерело: «Детектор медіа», http://ms.detector.media/web/online_
media/yak_rozpiznati_feykovu_novinu_v_sotsmerezhakh_rekomendatsii_
the_huffington_post/
Громадянська реклама

Медіа схильні поширювати неправдиві
новини, які викликають сильні емоції
страху, огиду, ненависть.
Будьте обережні, якщо новини
апелюють до ваших емоцій.
Застосуйте набуті знання і досвід

Проаналізуйте вечірні новини на головних телеканалах України на наявність у них пропагандистського матеріалу, маніпуляцій та прихованої
реклами.
Свої спостереження обґрунтовуйте конкретними прикладами.
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Тема 5.7

Як медіа провокують конфлікти

При вивченні теми ми дізнаємося, яким чином медіа провокують конфлікти, навчимося розпізнати «мову ворожнечі», а також визначати дискримінаційні практики та поведінку. Базові терміни: стереотипи та мова
ворожнечі.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо сутність та методи подолання «мови ворожнечі».
Розуміємо, як виявляти «мову ненависті» і проти кого вона спрямована.
Діємо, складаючи пам’ятку «Як уникати мови ворожнечі».
Словесне насильство призводить до фізичного насильства.
Марк Томсон, британський письменник
<...> Мова ненависті — це мова слабаків. Це мова слабкого. Це мова людини, яка
істерить, яка невпевнена в собі, людини, яка не може говорити з позиції сили.
Людини, яка не може говорити з позиції впевненості. Коли немає впевненості
у своїх діях, тоді в тебе виявляється захисна реакція, агресія, й ти намагаєшся
переплюнути свого опонента, свого ворога — його ж методами, ти намагаєшся
ненавидіти його ще більше, ніж він ненавидить тебе.
Сергій Жадан, український письменник

Обговорюємо

Ознайомтеся із наведеними висловами.
Яким чином, на вашу думку, може проявляти себе ворожнеча у нашому
житті?
До чого це призводить, і як нам боротися з насиллям й ненавистю?

Модуль 1 			 Що таке «мова ворожнечі»
Мова ворожнечі (hate
speech) ― це систематичне
вживання слів і висловів,
що виявляють агресію проти людини або групи осіб
за ознакою раси, релігії,
статі або сексуальної орієнтації. Іншими словами,
мова ворожнечі ― це вияв
дискримінації.

«Мова ворожнечі» (синонім ― «мова ненависті») ― це зміст того чи іншого повідомлення, що свідомо чи підсвідомо програмує людину на агресію. «Мова ворожнечі» ― це мова нетерпимості, спрямована на несприйняття відмінностей, притаманних для інших людей.
Основними ознаками «мови ненависті»: емоційність, дегуманізація
(людина зображується як тварина, неприємна істота), поширення негативних стереотипів тощо.
За даними соціологів, найчастіше об’єктами цькування медіа
стають:
zz представники ромської національної меншини;
zz люди африканського походження;
zz люди нетрадиційної сексуальної орієнтації (ЛГБТ);
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zz
zz

www.freepik.com

zz

представники єврейської національності;
люди мусульманського віросповідання;
жінки.

Web-активність
Перейдіть за посиланням та обговоріть відеоролик.
Як ви думаєте, чи використовують питання мови ворожнечі з політичною метою? Якщо так, то яким чином?

Громадянська
активність

Ознайомтеся із Пам’яткою громадянина «Як виявити мову ненависті та
запобігти їй».
Виділіть три найважливіші ознаки. Обговоріть їх.
Наведіть приклади на одну чи декілька позицій, взявши для цього матеріал із медіа.
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ПАМ’ЯТКА ГРОМАДЯНИНА
Як виявити мову ненависті та запобігти їй
Мова ненависті не опирається на факти, а лише на сконструйовані
образи.
Виявляйте стереотипи та упередження, запобігайте їхньому поши
ренню.
Поважайте права і потреби інших людей незалежно від культури, статі,
віку, здібностей тощо.
Цінуйте позитивний внесок інших людей.
Жарти не є прийнятним приводом для того, щоб знущатися з людей.
Використання негативу проти особистості, нації, етнічної чи соціальної
групи ― це спроба маніпулювання свідомістю.

Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Модуль 2 			 Як пропаганда створює образ «чужого» / «іншого»
		 в історії та сучасності

Художник Лі Чунхуа.
Юний Мао на шляху до
Аньюань. Китай, 1968 р.

Плакат «Дякуємо дорогому Сталіну за щасливе
дитинство». СРСР, 1950-ті рр.
Пропагандистський банер
напередодні так званого
«референдуму» в Криму щодо
входження до складу РФ.
Крим. Україна, 2014 р.

Розглядаємо
та обговорюємо

Розгляньте зображення і дайте відповіді на питання.
Опишіть, що ви бачите на зображеннях?
Хто є аудиторією для цих повідомлень?
Яка мета цих зображень?
Які маніпуляції ви помітили?
Чи використовує пропаганда поняття «ідентичності» і з якою метою?

Застосуйте набуті знання і досвід
Ознайомтеся із досвідом проведення кампанії «No hate spech movement».
Запропонуйте та реалізуйте три дії інформаційної кампанії в межах
організованої у школі (класі) для запобігання «мові ворожнечі».

32

Тема 5.8

Для чого існують стандарти подання інформації

Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, якими є стандарти подання інформації в
медіа. Вивчення базових термінів полегшить ваше розуміння і комунікацію:
стандарти подачі інформації, баланс, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, оперативність, повнота подачі інформації,
факт, судження, думка.
Досліджуємо сутність стандартів подання інформації.
Розуміємо взаємозалежність дотримання стандартів інформації і довіри
медіа-аудиторії.
Діємо проводячи web-дослідження найбільших медіа в України.

Ознайомтеся
із новиною

Конфліктну ситуацію у с. Сучасному вичерпано (Газета N)
На території с. Сучасного відбулася суперечка поміж власниками земельних ділянок та директором новозбудованого неподалік цементного
заводу. Як заявив власник заводу Микола Скоробагатько усі мешканці села
з великим задоволенням очікують на можливість отримати нові робочі місця на заводі, водночас невелика групка власників місцевих городів,
що розташовані неподалік заводу, не поділяють такої радості. За словами
власника заводу, для вичерпання конфлікту достатньо буде збудувати
паркан, відгородивши тим самим завод від городів. Як ми вже зазначали,
новозбудований завод «Скріпимо все» виробляє дешевий цемент доброї
якості, який можна придбати за адресою: вул. Польова, від 10:00 до 18:00.
Завод також буде жертвувати кошти на будівництво місцевої церкви.

www.freepik.com

Ключові здобутки
у вивченні теми

На вашу думку, наскільки об’єктивною є ця новина та неупередженою позиція журналіста?
Чого ще бракує, щоб ми дізналися про реальний розвиток подій?
Якої інформації у цій новині не має бути?
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Модуль 1 			 Стандарти подання інформації
Одним зі способів оцінити повідомлення є його перевірка на відповідність стандартам.
Баланс

Надайте слово всім сторонам конфлікту (вони за/проти чого, чому вони за/проти),
подавайте їхні думки без будь-яких переваг. Якщо одна зі сторін відмовилася
коментувати, згадайте про це в матеріалах.

Достовірність

Кожен факт повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації.
Ненадійними джерелами інформації є неверифіковані акаунти у соціальних
мережах або ж джерела, які себе скомпрометували. Джерело може бути анонімне,
лише якщо йдеться про суспільно важливу інформацію, а оприлюднення джерела
може поставити його під загрозу.

Відокремлення
фактів від
коментарів

Всі коментарі і думки самого журналіста, експертів, учасників події мають
бути чітко відокремлені від фактів. Журналіст не повинен робити власні емоції
частиною матеріалу. Обов’язково потрібно називати конкретного автора кожної
висловленої думки.

Точність

Всі факти мають бути перевірені та підтверджені. Факти варто перевіряти
щонайменше у двох джерелах, особливо, якщо журналіст не бачив їх на власні очі.
Цитати варто передавати повністю, дослівно і точно. З особливою ретельністю слід
ставитися до перевірки інформації про загибель, поранення, полон конкретних
людей.

Повнота

У новинах має бути відповідь на питання: що сталося, де сталося, коли сталося,
як сталося; до аналітики додається чому сталося і до чого це призведе, а також
коментарі експертів. До новин на сайтах також має бути дописаний бекграунд, у
якому має бути зазначена передумова події, контекст події та пояснені складні
терміни.

Оперативність

Висвітлювати події слід максимально оперативно та якомога швидше, проте не на
збиток іншим стандартам.
(Джерело: http://imi.org.ua/monitorings/profesiyni-standarti-informatsiynoji-jurnalistiki/)

Web-активність
Новинна грамотність
Ознайомтеся із онлайн-курсом «Новинна грамотність», який розробили
фахівці ГО «Детектор медіа».
Переглянь сюжети теленовин, чи звертали ви увагу на подібні факти.
Що на вашу думку варто робити для того щоб не стати жертвою маніпуляцій з боку медіа?

Модуль 2 			 Джерела інформації. Факт VS думка
Професійна журналістика відрізняє факти від суджень. Факти самоцінні
і їх слід повідомляти в будь-якому випадку. Межа між якісними і неякісними медіа проходить саме через «територію факту».
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Думка ― це продукт мислення, ставлення до чогось,
оцінка. Наявність її поряд із
фактом нерідко впливає на
його сприйняття нами. Думка
«забарвлює» факт, програмує
нас на його сприйняття у такий спосіб, який потрібний
авторові медіатексту.

Як перевірити достовірність інформації
Поради від медіаексперта і журналістки Людмили Гуменюк
Насамперед, важливо з’ясувати, з чим ви маєте справу ― з фактом чи
судженням.
Факт (від лат. factum ― зроблене) означає дійсність, подію, те, що реально відбулося. Саме на фактах ґрунтується віра в правдивість історії, вільну
від суб’єктивних оцінок новину ― у сенсі вислову «факти ― священні, коментарі ― вільні». Фактами можуть бути числа, дати, імена, події. Все, чого
можна торкнутися, виміряти, перерахувати, підтвердити. Факти можуть
мати різні джерела, зокрема пересічні люди, наприклад, свідки події тощо.
Головне, що відрізняє факт від оцінки ― об’єктивність. Оцінка завжди відображає чиюсь суб’єктивну позицію, емоційне ставлення, заклик до якихось
дій. Факт не дає оцінок, а також ні до чого не закликає.
zz
zz
zz

zz
zz

Обговорюємо

Якщо інформацію можна довести ― це факт;
Якщо інформація містить особисту оцінку ― це думка;
Якщо інформація стверджується чи заперечується ― це судження;
Якщо факт перебільшується, узагальнюється чи розглядається однобоко ― це упередження.
Якщо присутнє емоційне забарвлення ― це думка, судження,
упередження.

Джерело: http://media-iq.tilda.ws

Ознайомтеся із реченнями та визначте у кожному: де факт, де думка, де
судження і де упередження?
Сьогодні я прийшов до школи на другий урок.
Я не підтримую учнів, які не здатні вчасно прийти на перший урок.
От ти завжди пропускаєш найцікавіші заняття.
Мені більше подобається приходити на другий урок.

Застосуйте набуті знання і досвід

Оберіть для аналізу будь-яку статтю відомого журналіста, журналістки
в ЗМІ.
Підкресліть у статті прямою лінією факти, а хвилястою ― судження.
Поміркуйте, чи довіряєте ви цьому медіа? Аргументуйте свою точку
зору.
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Тема 5.9

Критичне мислення, або Чому необхідно
бути медіаграмотним

Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, якими є інструменти перевірки інформації,
як критично аналізувати медіаповідомлення. Базові поняття: стандарти
подання інформації, джерела інформації, медіаграмотність, медіа-освіта,
критичне мислення.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо, як працювати з джерелами.
Розуміємо, чому необхідно бути медіаграмотним.
Діємо, оцінюючи медіаповідомлення щодо дотримання стандартів.
Медіа-тест

До якої категорії медіакористувачів ви належите?
zz я пасивно розумію медіа;
zz я активно використовую медіа;
zz я взаємодію з іншими через медіа;
zz я ефективно використовую медіа.
Обґрунтуйте свій вибір.

www.freepik.com

Модуль 1 			 Які існують джерела інформації
Мабуть неодноразово ви чули, що зараз світ живе в інформаційному
просторі. У слово інформація ми вкладаємо дуже різний зміст, зокрема у
техніці, науці, мистецтві і в різних життєвих ситуаціях. Існує декілька категорій джерел інформації.
Першоджерела (або первинні джерела) ― оригінальні джерела, які не
передбачають інтерпретації інформації. До таких належать: тексти, листи,
фотографії, щоденники, малюнки, дані від науково-дослідних та соціологічних інститутів, органів влади, установ статистики, архівів тощо.
Вторинні джерела ― відомості, отримані з першоджерел. Це джерела, які пройшли етап інтерпретації, аналізу, узагальнення та критики.
Вторинні джерела включають науково-популярні публікації, підручники
та інші навчальні матеріали.
Третинні джерела ― це перероблені тексти (компіляції) та інші подібним чином організовані джерела (реферати, довідники, бібліографії, енциклопедії, бази даних), які формуються з інформації із першоджерел і вторинних джерел.
Найдостовірнішими є першоджерела, а найбільше потребують перевірки третинні джерела.

36

Тема 5.9. Критичне мислення, або Чому необхідно бути медіаграмотним

Досліджуємо
та обговорюємо

Об’єднайтеся в групи. Кожна група обирає тему, для якої має знайти
першоджерела, вторинні та третинні джерела.

Тема

Першоджерело

Вторинне джерело

Третинне джерело

Теорія відносності Альберта Ейнштейна
Токіо — місто сакури
Іван Мазепа — гетьман-меценат
Права людини в анексованому Криму

Web-активність
Стоп-фейк
Про те, як перевіряти інформацію на достовірність можна дізнатися з
веб-сторінки ресурсу Stop Fake (Стоп-фейк) — волонтерського Інтернетпроекту, створеного для викриття неправдивої інформації про Україну,
а також інші держави.

Модуль 2 			 Техніки критичного мислення
Медіаграмотність ― це
розуміння способів, за допомогою яких медіа створюють
різні типи повідомлень, того,
як вони подають інформацію
і які методи використовують для організації матеріалу. Це критичний погляд на
медіаконтент.

Медіаосвіта ― форму
вання медіаграмотності на
матеріалах та з допомогою
мас-медіа, що має на меті
критичне сприйняття медіа
повідомлень.

Критичне мислення ― це
комплекс усвідомлених дій і
навичок, які ми застосовуємо,
коли оцінюємо інформацію,
перевіряючи її на достовірність і наявність маніпуляцій.

Обговорюємо

Щодня нас «атакують» сотні медіаповідомлень. Кожне з них має функцію ― розважати, повідомляти, розчаровувати, залучати, переконувати,
продавати щось. Будь-яке повідомлення є лише версією реальності, а не
достовірною реальністю. Це продукт, який створено з метою впливу.
Критичне мислення, погляд (бачення, оцінювання) ― одна з ключових
технологій медіаграмотності. Це психологічний механізм медіаграмотності, здатність до сприймання повідомлень й подальшого оцінювання у відповідному середовищі та контексті.

Чому важливо бути медіаграмотним сьогодні
Вся інформація, окрім особистого досвіду, є медійною.
Медіа впливають на формування цінностей та поведінкових моделі.
Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього.
Медіа визначають політичне й культурне життя країни та світу.
Ваш аргумент.
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Досліджуємо
та обговорюємо

Дослідники медіаграмотності розробили наочну схему, яка дозволяє
критично проаналізувати ті медіаповідомлення, які ми споживаємо.

Ознайомтеся із «Ключовими питаннями для аналізу медіамеседжів»
і відзначте.
Питання, над якими ви вже задумувалися.
Питання, над якими ви не задумувалися.

www.freepik.com

Ключові питання
для аналізу
медіамеседжів

Авторство й аудиторія








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

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

Тема 5.9. Критичне мислення, або Чому необхідно бути медіаграмотним

Репрезентація й реальність
Контекст
zz Коли повідомлення було створено?
zz Коли і як його було поширено серед громадськості?
Надійність
zz Це факт, погляд чи щось інше?
zz Наскільки це повідомлення заслуговує на довіру (і звідки це відомо)?
zz Якими є джерела інформації, ідей чи припущень?




Джерело: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
mediaosvita/klyuchovi_pitannya_dlya_analizu_mediamesedzhiv_vizualizatsiy

Застосуйте набуті знання і досвід
Ознайомтеся з моделлю компетентностей із медіаграмотності, яку, на
основі опитувань експертів, запропонувала нідерландська організація
«Mediawijzer.net», що спеціалізується на медіаграмотності. Поміркуйте,
якими компетентностями ви володієте, аргументуйте це.

10 компетентностей із медіаграмотності

Джерело: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/buti_mediagramotnim_
desyat_neobkhidnikh_kompetentnostey/
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Тема 5.10

Цифрова ідентичність в Інтернеті

Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, який «цифровий слід» залишаєте в Інтернеті,
отримаєте змогу порівняти моделі поведінки онлайн та офлайн. Ключове
поняття: цифрова ідентичність.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо характер нашої поведінки офлайн та онлайн.
Розуміємо, поняття що таке цифрова ідентичність та особливості формування соціальної та цифрової ідентичності.
Діємо, ідентифікуючи онлайн-інструменти громадянської участі.

Фото: Гісберт ван дер Вал (Gijsbert van der Wal). https://www.telegraph.co.uk/news

Розгляньте фото. Які асоціації у вас виникають від побаченого?

Модуль 1			 Цифрова ідентичність і соціальні мережі
Онлайн-спільноти стали посередником нашого спілкування в різних
соціальних колах. Комунікація, опосередкована комп’ютером, відбувається анонімно. Спілкуючись в Інтернеті, можна створювати будь-який образ,
тут не існує обмежень, характерних для матеріального світу.
Соціальні медіа ― це інструменти, які впливають на те, як ми живемо.
Інтернет-реальність спонукає нас до взаємодії. Відсутність реальної комунікації призводить до того, що справжні почуття можна приховати або
спотворити.
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Тема 5.10. Цифрова ідентичність в Інтернеті

Порівнюємо
та обмінюємося
думками

Що ми робимо офлайн та онлайн
Об’єднайтеся у групи. Дайте відповіді на запитання.
Що робите ви

Офлайн

Онлайн

У день народження друга
Коли придбаєте для себе щось оригінальне
Коли наближається Новий рік
Якщо вам вдалося вибороти нагороду
Якщо відчуваєте себе злими та агресивними
Коли хочете поспілкуватися із друзями

Поміркуйте

Громадянська
активність

#FreeSentsov

Які спільні та відмінні риси ви помітили у відповідях. Чим вони зумовлені?
Чи є щось, що здивувало вас у власних відповідях?
Як для вас краще поспілкуватися з іншими офлайн чи онлайн? Чому?
Обговоріть ці питання у групах.

Онлайн флешмоби ― це один із засобів, які дозволяють висловити
свою громадянську позицію, підтримку через онлайн-інструменти.

11 травня 2014 року український режисер Олег Сенцов був затриманий в окупованому Криму Федеральною службою безпеки Російської
Федерації. Разом із Сенцовим були затримані Геннадій Афанасьєв, Олексій
Чірній та Олександр Кольченко.
14 травня 2018 року Олег Сенцов, незаконно ув’язнений в РФ, оголосив
безстрокове голодування. Єдиною вимогою Сенцова є звільнення усіх 64-х
українських політв’язнів, утримуваних в РФ і на території Криму.
З метою підтримки Олега Сенцова в Україні та світі тривають численні
акції з вимогою його звільнення.
Джерело: http://freesentsov.oiff.com.ua

Виберіть особистість чи подію, які б ви хотіли підтримати через інструменти онлайн флешмобу. Зробіть це.

Модуль 2 			 Цифрова ідентичність у віртуальному світі

Цифрова ідентичність
(або ідентичність онлайн) ―
це сукупність інформації,
дані, які унікально описують
особу, організацію або електронне обладнання, що існує
в Інтернеті.

Чи не щодня ви заходите в Інтернет, відкриваєте акаунти, створюєте паролі, відвідуєте певні сайти, залишаєте лайки, коментарі, робите покупки
тощо. Все це залишається в пам’яті мережі і називається цифровим слідом.
«Цифрова ідентичність» ― це добірки інформації, отриманої в результаті онлайн-діяльності особи. До неї належать: імена користувачів і паролі,
операції пошуку в Інтернеті, дата народження, соціальне забезпечення та
історія покупок тощо. Якщо ця інформація є загальнодоступною, її можуть
використовувати інші.

41

www.freepik.com

Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Цифрова ідентичність є версією соціальної ідентичності людини. Це також може називатися ідентифікацією в Інтернеті.
Ви залишаєте «цифровий слід» як усвідомлено (статуси, коментарі), так
і автоматично (пошук інформації в браузері, IP-адреса, вибір мови, операційної системи, шрифтів тощо). Популярні додатки для смартфонів визначають вашу геолокацію.
Ваші електронні листи, що розміщені на усіх поштових серверах, перевіряються, а рекламні оголошення, які ви отримуєте, збігаються із найпоширенішими словами, якими ви користуєтеся в пошуковиках. Деякі програми на смартфоні вимагають доступ до вашого списку контактів або вмісту
календаря. Пошукові системи запам’ятовують історію ваших запитів. Ця
інформація часто використовується власниками Web-сайтів і рекламодавцями для ідентифікації та відстеження користувачів, з метою надання їм
цілеспрямованого вмісту та реклами.
Завдяки Інтернету ми здійснюємо банківські перекази або організовуємо соціальні кампанії, навчаємося і спілкуємося. Коли ми робимо щось
важливе, ми, зазвичай, хочемо, щоб неавторизовані люди не мали доступу
до певної інформації. Кожен з нас потребує конфіденційності. І кожен сам
визначає її межі.
Захистити конфіденційність в Інтернеті непросто:
наші особисті дані, завдяки «цифровому сліду», часто
продаються з маркетинговою метою. Саме в Інтернеті ми
маємо необмежену можливість для самовідбору актів комунікації. Тому особливу увагу варто звертати на спілкування в соціальних мережах з незнайомими людьми. Тут
потрібно використовувати принцип «обмеженої довіри».
Спілкування з незнайомцями є зоною небезпеки для вас і
ваших рідних. Ми ж не розповідаємо, скільки заробляють
батьки, яке у вас авто, що є в помешканні тощо.

Застосовуємо набуті знання та досвід

Проаналізуйте характер реклами, яка потрапляє вас до під час
інтернет-переглядів.

Чи не можете ви вловити закономірність / близькість між темами ваших зацікавлень в Інтернеті та змістом реклами, яку ви отримуєте.

З чим це пов’язано і як це функціонує, на вашу думку. Наведіть приклади. Подумайте, як можна запобігти таким впливам.
Що ми можемо дізнатися про інших, переглядаючи їхні профілі в соціальних мережах? Вибрані відповіді пишіть на дошці.
Чи люди, які публікують інформацію про себе, справді хочуть, щоб ми
так багато знали про них?
Чи повинна вся інформація бути доступною будь-якому користувачеві
сайту? Які з цих даних є приватними?
Чи хотіли б ми ділитися будь-якою інформацією про себе? Яку інформацію ми повинні особливо оберігати?
Укладіть п’ять порад «Моя поведінка в соціальних мережах», поділіться
ними з однокласниками.
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Тема 5.11

Як убезпечити себе у віртуальному світі

Вивчаючи тему, ви дізнаєтесь, як вберегти себе від небажаних наслідків користування Інтернетом, навчитеся аналізувати інформацію, отриману з
Інтернет-джерел, ідентифікувати зловживання в Мережі, захищати власні права, які можуть бути порушені в Інтернеті. Базові поняття: кіберзлочиність, кібербулінг, грумінг, секстинг.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Дізнаємося, як захисти свої права і приватність у віртуальному світі.
Розуміємо, які маркери дій кіберзлочинців.
Діємо, застосовуючи алгоритм дії, коли ви чи ваші знайомі стали жертвою
кіберхуліганів.

www.freepik.com

Обговорюємо

Лист від шахраїв
Вітаємо!!!
Ваша електронна адреса виграла суму 5 000 000 доларів США готівкою.
Ваша електронна адреса прикріплена до виграшних номерів 10-14-27-3132-47-41. Бонусний номер: (41) WVW309553. Дайте відповідь на цей лист,
вказавши вашу контактну інформацію. Після того, як вона буде підтверджена, розпочнеться процес оплати.
Зверніть увагу, що процес здійснення оплати потребує додаткової плати з вашого боку в розмірі 350 доларів, яка покриває плату за заявку, обробку, плату за оцінку та авторизацію / вартість розсилки.
Протягом 72 годин надішліть свою відповідь та особисті дані:
1) повне ім’я; 2) адреса; 3) вік, стать; 4) діяльність; 5) національність;
6) номер телефону.
Ознайомтеся із текстом. Які факти доводять те, що це шахрайство.
Чи отримували ви колись такі листи?
Чи можете навести інші приклади кібершахрайства.
Як, на вашу думку, не потрапити на «гачок» шахраїв?
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Модуль 1 			 Кіберзлочинність

Понад 30 % дитячої порнографії в Інтернеті розміщують провайдери з СНД, і найчастіше у порнографічних
роликах та фото фігурують
діти з України та Білорусі.

Джерело: Міжнародна
правозахисна організація
«End Child Prostitution, Child
Pornography & Trafficking of
Children for Sexual Purposes»
(ECPAT International).

Кіберзлочини ― це шахрайство, здирництво, несанкціонований доступ
до персональної інформації користувачів та автоматизованих баз даних,
розміщення протиправного контенту, який пропагує екстремізм, тероризм, порнографію, расизм тощо.
Об’єктом кіберзлочинів може стати кожен Інтернет-користувач.
Кіберзлочинність ― це різні форми агресії, що ґрунтуються на висміюванні, публікації компрометуючих матеріалів, залякуванні або приниженні інших людей. Залякування в Інтернеті ― це не тільки глузування, а й виключення когось зі спільноти, публікація фотографій, погрози по телефону.
В Мережі така поведінка може бути дуже небезпечною. Інформацію, опубліковану в Інтернеті, дуже важко видалити. Наслідки можуть бути небезпечними: самоізоляція, депресія та, в окремих випадках, спроба самогубства.
Є чотири загрози, від яких молоді люди ― користувачі Інтернету можуть постраждати:
zz спілкування з незнайомцями (грумінг);
zz погрози, переслідування (кібербулінг, кіберхуліганство);
zz секстинг;
zz шахрайство, крадіжки та віртуальні фінансові пастки.
Грумінг ― це стеження за дітьми та молоддю онлайн, сексуальні домагання. Відбувається різними способами через контакти з чужими людьми.
Наприклад, мова може йти про використання функції чату у грі або через
сайти соціальних мереж. Ризики не очевидні, коли грумер відправляє через Інтернет свій контакт дитині та завойовує довіру з подальшим наміром зустрітись.
Основні маркери ризиків:
zz використання чатів;
zz розмови про секс онлайн;
zz відправлення особистої інформації або фотографії людям, з якими
знайомство відбулося через Інтернет.

Кібербулінг ― це залякування через Інтернет або соціальні медіа. До
нього належать: відправлення негативного повідомлення, глузування,
розсилання фотографій або відео в Мережі. Поширена думка, що шкільний
задвірок, де збиралися неблагополучні та несоціалізовані діти, які, проте,
«тримали в руках» усіх інших, перемістився в Інтернет-простір.
Наприклад, кіберхулігани можуть таємно дізнатись номер мобільного
телефону та поширювати фотозображення «жертви» або розмітити ваші
контактні дані (ім’я, номер телефону) на тому чи іншому сайті і компрометувати дзвінками.
Секстинг ― це поширення або обмін сексуально відвертими текстами,
фотографіями та відео через мобільний телефон або Інтернет-додатки,
такі як WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter тощо. Ганебність секстингу полягає в тому, що це несанкціоноване перенаправлення інтимного
образу особи без її згоди.
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Тема 5.11. Як убезпечити себе у віртуальному світі

Web-активність. Загрози Інтернету
Об’єднайтеся у групи відповідно до кожної із загроз Інтернету.

Підготуйте невеликі презентації на основі наявного в Інтернеті матеріалу. Складіть програму дій, як запобігти чи боротися із такими
ситуаціями.

Попрацюйте над маркерами, які дозволяють ідентифікувати небезпеку.

Громадянська
активність

У 2005 р. Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочиність, яку підписали держави-члени Ради Європи та інші держави з метою опрацювання спільної кримінальної політики, спрямованої на захист суспільства від
кіберзлочинності.
Об’єднайтеся в декілька груп. Кожна група має розглянути ситуації кіберзалякування. Учасники/ учасниці мають визначити, що саме найбільше лякає людину, яка потерпає від кіберзалякування.

Що робити, якщо ви стали жертвою кіберзалякування?
Крок 1. Якщо хтось вас образив онлайн, дуже важливо перечекати перші хвилини, поки пориви гніву чи страху пройдуть. Спробуйте утриматися
і не відповідати.
Крок 2. Збережіть докази. Якщо вас образили в Мережі, то переконайтеся, що у вас є запис. Відразу ж зробіть скріншот.
Крок 3. Якщо це відбулося декілька разів, розпочніть вести щоденник
фіксації, де записуватимете все, що відбувалося. Опишіть всі деталі.
Крок 4. Зверніться до тих, кому довіряєте: друзів, батьків, учителів. Не
мовчіть.

Куди звернутися, якщо ти став жертвою кіберзлочину?
Департамент кіберполіції Національної поліції України є міжрегіональним територіальним органом Національної поліції України, який входить до структури кримінальної поліції Національної поліції та, відповідно до законодавства України, забезпечує реалізацію державної політики у
сфері боротьби з кіберзлочинністю.
Для отримання онлайн-допомоги та надання даних для оперативного
реагування на кіберінциденти, перейдіть за QR-посиланням. Інформацію
буде опрацьовано відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Зателефонуйте: 102 або до найближчого відділення поліції.

Модуль 2 			 Права людини / дитини в Інтернеті
Від часу створення Загальної декларації прав людини, технології активно розвивалися, докорінно змінивши життя людей у всьому світі.
Вважається, що права людини поширюються також на Інтернет-простір.
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Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

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

Аналізуємо
ситуації

Конвенція ООН про права дитини
Стаття 13
1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки. Це право включає
свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого
роду, незалежно від кордонів, в усній, письмовій чи друкованій формі,
у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів, на вибір дитини.
Стаття 16
1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного
втручання у здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її
честь і гідність.
2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.
Об’єднайтеся в декілька груп. Кожна група отримує один кейс.
Обговоріть його і визначте, які правові акти були порушені в цих ситуаціях і які наслідки можуть бути для зловмисників?

Кейс 1. Андрій зустрічається з Мариною. Він попросив її надіслати йому
фото в купальнику, оскільки хотів похвалитися перед друзями. Хтось з
його друзів виклав фото на сайт знайомств, і Марина почала отримувати
дзвінки і пропозиції про зустрічі. Вона була дуже ображена на Андрія, хоча
він виправдовувався, що нічого поганого не хотів зробити.
Кейс 2. Один із друзів Сергія розмістив їхню розмову в чаті, де вони обговорюють свою однокласницю. Ті вислови, які вони дозволяли між собою,
стали відомі всім однокласникам і знайомим. Сергій не хотів такого резонансу. Дівчина довго не відвідувала школу.
Кейс 3. Олександр познайомився з Настею і розпочав зустрічатися з
нею. Розмістив її фото на своїй сторінці і отримав численні принизливі коментарі щодо зовнішності дівчини.
Кейс 4. Ваша ситуація із життя.

Застосуйте набуті знання і досвід

Складіть пам’ятку дій, як запобігти чи боротися із інтернет-загрозами:
zz спілкування з незнайомцями (грумінг);
zz погрози, переслідування (кібербулінг, кіберхуліганство);
zz секстинг;
zz шахрайство, крадіжки та віртуальні фінансові пастки.
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Майстерня
громадянина

Розділ 5
Проект «Газета для мого населеного пункту
(мікрорайону)»
У поштових скриньках, на вітринах кіосків чи в Інтернеті натрапляємо здебільшого на газети та журнали, які виходять великими тиражами
та орієнтуються на певний регіон або країну. Досить часто спектр різноманітних проблем окремого населеного пункту або його частини залишається поза увагою громадськості, оскільки проблеми малих територій,
віддалених регіонів рідко порушуються у ЗМІ. Створення газети про життя
місцевої громади є цілком посильною для школярів справою і принесе їм
не лише добрий досвід, але й визнання серед односельців чи мешканців
мікрорайону.

Збір інформації

НАШІ ДІЇ
Створіть редакційну колегію видання. Гарантований успіх газети ―
добре підібраний колектив однодумців, які прагнуть задуману справу довести до кінця.

Основні рубрики газети допоможуть редакційній колегії визначити
форму їх подання. Наприклад:
zz повідомлення (дата ― подія);
zz репортаж (погляд на подію, свідком якої ви були);
zz інтерв’ю (за допомогою запитань визначається ставлення до проблеми окремих груп людей);
zz стаття (матеріал, де аналізуються факти, події і робляться відповідні
висновки);
zz літературні жанри (замальовка, поезія, нарис, фейлетон тощо);
zz листи (враження від прочитаного, пропозиції на вирішення проблем,
відгуки тощо);
zz візуальний матеріал (шаржі, карикатури, світлини, плакати,
малюнки);
zz дописи (короткі повідомлення про події).

Варто пам’ятати, що інформація, яка подається в засобах масової інформації, повинна бути актуальною, достовірною, своєчасною, оперативною,
правдивою, толерантною, важливою.
Члени редколегії розподіляють завдання, домовляються про закріплення окремих рубрик, визначають час на підготовку матеріалів, термін їх
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Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Опрацювання
інформації

Оформлення
видання

Як створити
якісну новину?

подачі тощо. Варто детальніше ознайомитися з особливостями підготовки
того чи іншого матеріалу для рубрик. Наприклад, як якісно провести інтерв’ю, оформити репортаж із місця події, що занотовувати у виступі, які
світлини привертають увагу і навпаки.

Зібраний матеріал потребує відповідального опрацювання. На цьому
етапі визначається місце кожного матеріалу в газеті, його обсяг. Можливо
доведеться окремі тексти скоротити, відкорегувати, доповнити фотоматеріалами, ілюстраціями тощо. Всі запропоновані тексти мають відповідати
нормам правопису.
Результатом цього етапу стануть підготовлені матеріали до газети.
Редакційні колегії, як правило, зберігають право на скорочення та редагування матеріалів.

На цьому етапі реалізується завдання, пов’язані із розміщенням зібраного матеріалу на певному форматі ― А2, А3, А4 та оформлення його за
допомогою програм комп’ютерної верстки.
Оформлення газети ― це побудова текстових та ілюстративних матеріалів на шпальтах із використанням підібраних текстових, заголовкових та
акцидентних шрифтів. Завдання оформлення ― розмістити усі матеріали
так, щоб кожний з них легко читався, був цікавим та привабливим.
Створюючи газету, редакції слід подумати про читача. Кого серед читачів буде більше: учнів, студентів, пенсіонерів? Коли і де її будуть читати?
Як вона буде прочитана: за один раз чи протягом певного часу?
Новина ― текст, побудований на фактах. Під час планування виділіть
найважливіші моменти, створіть рейтинг фактів у порядку спадання рівня
важливості. Вирішіть, що найважливіше, а тому має потрапити і в текст, і
в заголовок.








Є кілька основних правил, які ви маєте знати.
Найголовніше, що ви повинні сказати, розташовується спочатку. Адже
багато читачів не дочитують статтю до кінця і вони можуть просто не
дізнатися, що ви бажаєте їм розповісти!
Завжди надавайте відповіді на запитання: «Що? Де? Коли? Як? Чому?»
Заголовок ― надзвичайно трудомістка і важлива річ, адже часто визначає, чи зверне увагу читач на вашу новину. Він має бути зрозумілим, коротким, без складних слів.
Далі йде преамбула, або ж, як кажуть журналісти, «лід». Це ― короткий
виклад журналістського матеріалу, що розміщується після заголовка й
перед основним текстом. Він має бути коротким і стисло передавати
зміст матеріалу. Якщо надалі у вас є інтерв’ю (пряма мова), то бажано в
«ліді» вже заявити цитату. Зазвичай, в «ліді» намагаються надати відповідь на запитання «Що?».
Основний текст. В ньому ви маєте надати відповіді на всі інші запитання: «Де? Коли? Як? Чому?». Вдало сприймається межування цитат з розповіддю. Намагайтесь писати стисло і сухо. Якісна новина не повинна
перевищувати 1800 знаків. Дослідження показали, що читачі вибирають саме такі тексти.
Джерело: http://www.mediekompass.se.
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Форма і обсяг
газети

Як формується перша сторінка газети?
Читачі, як правило, спершу оглядають першу сторінку і вирішують:
«купувати ― не купувати». На перших сторінках тижневих або місячних
видань варто розміщати матеріали, які б дали загальні уявлення про публікації номеру загалом.








Тиражування та
розповсюдження

Анкетування

Текст. Стаття, що починається на першій сторінці, може мати продовження на будь-яких сторінках. Заголовки матеріалів, до яких слід привернути увагу, подаються великими за розміром літерами. Варто не захоплюватися використанням в заголовках виключно прописних літер,
адже читаються такі заголовки гірше ніж складені рядковими літерами.
Витяги з окремих матеріалів друкуються на першій сторінці, щоб зацікавити читача, привернути його увагу.
Афіша. На першій сторінці подаються оголошення (анонси) про статті,
що розміщені на наступних сторінках.
Структура дозволяє постійно подавати систематизований матеріал й
повинна бути зрозуміла читачу.
Макет. Перед початком макетування варто накреслити модульну сітку,
щоб уявити загальний вигляд газети.
Дизайн. Щоб газета вийшла привабливою та мала своє обличчя беруться до уваги такі аспекти:
zz Каркас. Число стовпців на шпальті (у малоформатних газетах ― від
2-х до 4-х стовпців).
zz Шрифт заголовків повинен бути читабельним і економним.
zz Фурнітура. Елементи дизайну, які виділяють рубрики, заголовки,
логотипи, лінійки, підписи до фотоматеріалів.
zz «Повітря!» Головне у дизайні ― як газета використовує незаповнений простір шпальти.

Найпростіший спосіб ― тиражування через принтер. Такий спосіб найякісніший і дозволяє використовувати кольоровий дизайн. Врахуйте, що
тираж такої газети буде невеликим, а собівартість примірника — висока.
Ще один з можливих варіантів тиражування ― копіювання. Тиражування
можуть здійснювати також друкарня чи поліграфічний центр.

Щоби готовий медіа-продукт не загинув, редакційна колегія приймає рішення щодо ціни, тиражу та способів розповсюдження газети. Результатом
проведеної роботи стануть зібрані кошти від реалізації газети.
Видання газети ― справа неодноразова, а тому після розповсюдження
потрібно провести опитування читачів. Це дасть змогу визначити інтерес
громади до матеріалів, опублікованих у газеті, якість дизайну, доступність
ціни та ін.

В питальнику анкети варто поставити питання про таке: чи сподобалося оформлення газети; який з матеріалів вразив найбільше і чому; який
матеріал не сподобався і чому; які теми можуть зацікавити у наступній газеті; чи доступною є ціна газети; чи ознайомлять з газетою своїх друзів;
побажання газеті на майбутнє.
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Розділ 5. Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність

Картка
підсумкового
оцінювання

Розділ 5
Розуміємо			 Оберіть правильні відповіді на тестові завдання
1.  Відзначте рядок, в якому усі названі варіанти — мас-медіа:
 газета, програма на радіо, соціальні мережі;
 журнал, веб-сторінка, телефонний дзвінок;
 білборд, записка, рекламний постер.
2. Функції медіа в демократичному суспільстві:
 приховування неправомірних дій і несправедливості;
 підтримка реформ уряду;
 надання інформації, яка забезпечує громадянам можливість
прийняття усвідомлених рішень.

3. Основне завдання Комісії з журналістської етики України:
 захист недобросовісних журналістів;
 сприяння дотриманню професійних етичних стандартів
в українських медіа;
 висвітлення актуальних суспільних подій.

4.  Стандарти журналістики це (оберіть опцію чи кілька):
 баланс, повнота, точність;
 виконання вимог медіавласника;
 оперативність, транслювання власної позиції.

5. Ознака медіаграмотної особистості:
 користування сучасними засобами передавання інформації;
 некритичне ставлення до інформації, отриманої з медіа;
 розуміння, що медіа можуть маніпулювати людьми через надану
інформацію.

Досліджуємо			 Складіть логічну схему до одного із таких явищ, як:
а) соціальні мережі; б) реклама; в) пропаганда.

Позитивні сторони

Соціальні мережі — це ...
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Недоліки (виклики)

Картка підсумкового оцінювання

Профіль учня/учениці

Діємо			 Напишіть коротке есе
 медіа

 медіатекст

 пропаганда
 реклама

 аудиторія медіа
 «джинса»
 фейк

 кіберзлочинність
 факт

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напишіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче.
Назва (конкретна, влучна, цікава).

Актуальність. Чому ця проблема важлива?
Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?
Суть. Аргументоване пояснення певного явища.

 судження

Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.

 цифрова ідентичність

Висновок. Як з цим нам жити далі.

 упередження

Профіль
учня / учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення
розділу «Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність»

Виклики
Розуміння
Ставлення
Досягнення
Майбутнє

Які ми знайшли
відповіді?

Які запитання
ми ставили
у цьому розділі?
Чи змінило це
моє сприйняття
тематики розділу?

Наскільки добре
я опанував матеріал?
Де я це
зможу використати/
застосувати?

Навчальне видання
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