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Ви
отримували?

пересилали?



публікували /
поширювали?

Бачили в
Facebook / 
проходили?

Щоб гроші водилися, 

поділіться фото))



безкоштовні
додатки?











Безпечно читати
новини та споживати
інформацію в 
соціальних мережах



Які програми передають

ваші
особисті
дані?



Які дані збирають
програми?



52% 
додатків
передають
ваші дані
третім
сторонам





Які програми є
найбезпечнішими
у використанні, 
щоб зберегти
конфіденційність
ваших даних?



Звідки ми отримуємо 
інформацію





Боти - штучно створені

фейкові акаунти. 



Основні типи
ботів: 

➔ Бот звичайний

➔ Бот з біржі

➔Шаблонні боти

➔ Бот - імітація людини



Як використовують
ботів:

➔Формування штучної
популярності

➔ Поширення фейків
➔Формування суспільної

думки



Як розпізнати бота: 

➔ Власні фотографії немає
➔ Власні дописи відсутні
➔Особиста інформація

відсутня
➔Друзі - справжніх

майже немає



Як все відбувається?



40% українців споживають
пошукову видачу Google для
новин

Що впливає на видачуGoogle? 
1. Мова, якоюшукаєте
2. Популярність посилань
3. Ваша історія пошуку: за запитами, типами ресурсів… 
4. Ваші історії пошуку на YouTube та інших платформах
5. Як довго ви читаєте
6. Як глибоко переглядаєте сайт



Щоробити: 

1. Гугліть українською та користуйтеся

українським інтерфейсом. 

2. Перевіряйте джерела на

коректність – сміттярки чи ні. 

3. Якщошукаєте новини, 

то не вGoogle, 

а в Білому списку медіа.



Ви обираєте ролик, дивитесь його
YouTube аналізує: як довго, чи взаємодіяли з ним

Що робити: 
1. Перегляньте, які відео вам зараз рекомендує YouTube 
2.Позначте ті, які не відповідають вашим інтересам
3. Обирайте самі

Як працюєYouTube



18 % українців
споживають новини з Viber 

Чим Viber 
небезпечний? 



Інформаційний шум

ЧАТИ



1. Використовуйте його лише як

месенджер. 

2. Обмежтеможливість додавати себе.

3. Не додавайтесь в незнайомі вам чати. 

4. Не відкривайте посилання від

незнайомців. 

Що робити з Viber? 



“
Як споживати
інформацію
безпечно



ПРАВИЛА
1. Не довіряйте емоціям.
2. Користуйтеся лише

достовірними
джерелами.



ПРАВИЛА
3. Рахуйтефакти. 

4. Оцінітьджерело
інформації. 



ПРАВИЛА
5. Не варто довіряти
інформації з емоційним
оцінюванням.

6. Утримайтеся від
поширення.



ПРАВИЛА
7. Балансуйте. 
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Дякуємо
за участь 

у вебінарі!


