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Над матеріалами
працювали команди
Рівненського центру
«Соціальне партнерство»
та ініціативи «НотаЄнота»
під керівництвом Альони
Романюк.

24 лютого Україна прокинулася
від вибухів. Разом із ракетами
окупанти атакували нас фейками,
маніпуляціями, чутками
та усіляким інформаційним
лайном. Навіть ті, хто вважав
себе стійким до вкидів,
поширювали сумнівні новини.
Теми змінювалися щогодини. До
такого інформаційного потоку
не був готовий ніхто. Ні владні
інституції, ні медіа, ні тим паче
громадяни. Ця брошура - спроба
зробити огляд того, чим нас
атакували в інформаційному
просторі, показати, як працюють
маніпулятивні методи, а також на
конкретних прикладах розібрати
дезінформацію. Матеріал буде
цікавий усім, хто працює з темою
медіаграмотності, інформаційної
гігієни, критичного мислення.

Альона Романюк,
засновниця проєкту «НотаЄнота»

Irakli Gedenidze | Reiters
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Кібератаки – частина гібридної війни
15 лютого 2022 року

пройшло кілька хвиль атаки на українські
державні сайти, а також на сайти та сервіси багатьох українських банків.
За даними Ради національної безпеки США, ці атаки були пов’язані із
спецслужбами РФ.
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Атака на
урядові сайти

23 лютого деякі українські державні сайти перестали працювати. Перебої
почались приблизно о 16:30. Зокрема не відкривалися сайти Верховної Ради,
Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Кабінету міністрів
України. За даними розслідувачів видання Bellingcat, до кібератаки причетні
спецслужби Росії, конкретно — хакери, пов’язані із Головним розвідувальним
управлінням генштабу РФ (ГРУ), угрупуванням APT28 (Fancy Bear).
Матеріал Bellingcat

23 лютого DDOS-атаки зазнав також
сайт “По той бік путінської брехні”
– проєкт, в рамках якого команда
фактчекерів детально розібрала
наративи російської пропаганди,
виголошені президентом РФ у статті
“Про історичну єдність росіян та
українців”, яка розміщена на сайті
Кремля.
Про попередні кібератаки
на Україну

ПОРАДА
Підключіть CloudFlare – сервіс, який дозволяє
скоротити час завантаження сайту і захистити його
від DDoS-атак. Ресурс має безкоштовний і платний
тарифи. Захист від DDoS-атак працює за рахунок
того, що весь вхідний трафік спочатку проходить
через Клаудфлер, як через фільтр. Компанія аналізує
вхідний трафік, блокує підозрілі запити, а звичайні
відправляє до вас на сайт.
Деталі
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Залякування та
дискредитація
військових

Військові – одна
із основних
аудиторій, на
яку спрямовані
інфоатаки
У перші дні

була ціль
деморалізувати та залякати їх, змусити
припинити захищати Україну.
24 лютого українські військові
отримали смс-повідомлення іншого
змісту: “Всі військовослужбовці
української армії, які приймуть рішення
припинити непотрібний опір, зможуть
безперешкодно покинути зону
бойових дій і повернутися до своїх
сімей. В.Путін”.
Цікаво, що повідомлення приходили
українською мовою. Їх отримували
українські військові, коли українці
масово записувалися у загони
територіальної оборони та створювали
шалені черги до військкоматів.
Напередодні повномасштабного
вторгнення сотні військових отримали
смс-повідомлення про те, що “Москва
дала добро на застосування ВС РФ на
Донбасі. Є ще час врятувати своє життя
і врятувати зону ООС”.

ПІДКАЗКА
Російські ЗМІ не припиняють інформаційні атаки проти проти українських
військових. Тому усю негативну або емоційну інформацію про ЗСУ, захисників та
захисниць сприймайте дуже критично, перевіряйте джерела інформації.
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Інформаційний вакуум
24 лютого

українці потрапили у
так званий інформаційний вакуум –
відсутність певної інформації,
нерозуміння того, що відбувається
та нестача офіційних пояснень.
В умовах інформаційного
вакууму люди схильні вірити
першій-ліпшій інформації,
яка даватиме відповіді на
актуальну тему або матиме
певний рівень новизни.
У перші дні повномасштабного
вторгнення через будинкові
вайбер-чати та телеграм-канали
українців атакували інформаційним
лайном – фейками та чутками,
які ставали вірусними. Люди,
отримавши повідомлення, яке, на
їхню думку, може бути важливим,
пересилали його друзям і
знайомим з метою попередити
про небезпеку або поділитися
порадами.

Ще один приклад залякування українців щодо прослуховування телефонних
мереж: “від завтра 00:01 ми стоїмо на прослуховуванні у наших ворогів”. Мовляв,
жодних імен, міст, адрес, обставин не повинно “лунати з телефонів”.
СУСПІЛЬНИЙ
ІНТЕРЕС
ДО ТЕМИ

Мета таких вкидів – залишити українців без зв’язку в особливо критичний
період. Посилаючись на російські вишки, у тексті закликали розповсюджувати
інформацію по групах. Підкріплюють такі call to action патріотичною метою – “не
підводити ЗСУ”. Перебуваючи в емоційному стані, користувачі пересилають
повідомлення, вважаючи, що таким чином допомагають у боротьбі з ворогом та
попереджають інших про небезпеку.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВАКУУМ
НЕСТАЧА
ОФІЦІЙНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

НЕРОЗУМІННЯ
ТОГО, ЩО
ВІДБУВАЄТЬСЯ

Щоб люди не користувалися
звичним месенджером Viber,
поширювали вкид про те, що
позначка “Stay Safe” у вайбері
означає, що телефон прослуховують
окупанти. Насправді, така плашка
з’явилася після повномасштабного
вторгнення у користувачів
Android. Це був спосіб компанії
Viber підтримати українців. Напис
означав “Залишайтесь в безпеці”.

ЦІКАВО
«Ми розрізняємо емоційний та раціональний стан сприйняття інформації. Коли
ми раціонально мислимо, то аналізуємо повідомлення, ставимо запитання
і критично сприймаємо новини. Проте, коли нас чіпляє якась тема – життя,
здоров’я, безпека, діти, батьки, гроші – ми піддаємося емоціям. Людиною, яка
керується емоціями - страхом, гнівом, бажанням - значно легше маніпулювати»,
- пояснює Альона Романюк.

Порада

Як пересилати повідомлення в умовах інфоатак:

1 Дата повідомлення:
2 Джерело повідомлення:
3 Інформація (факти, без емоцій):
Коли виокремити ці складові, часто стає зрозуміло, що інформація, яку хочеться
одразу переслати, сумнівна.

Яке відомство?

Відсутність
точнї дати –
ознака сумнімної
інформації

Терміновість
може бути ознакою
інформаційного
вкиду
Лякалка-фейк

Заклик до дії
Знову лякалка

Підкріплення
авторитетом від
відомого медіа
Задля створення інформаційного хаосу окупанти не тільки створювали нові
фейки, використовуючи поточні інфоприводи, але й поширювали нісенітниці
кількарічної давнини. Наприклад, фейк про те, що вірус, завантажений під
виглядом оновлення месенджерів, зламує телефон. Це повідомлення пересилали
представники різних відомств та установ, оскільки початок вкиду замаскований
під офіційний стиль: “Керівникам довести до особового складу таку інформацію”.
Для більшої достовірності у фейку використаний прийом “підкріплення
авторитетом” – відсилка до ВВС радіо, по якому нібито оголосили цю інформацію.
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Один із найдешевших

та найбільш ефективних способів
поширення неправдивої або спотвореної інформації – чутки. Це повідомлення,
які виходять з одного або кількох джерел, про нічим не підтверджені події.
Інтерпретації неперевіреної інформації сумнівного походження, яку неможливо
перевірити, але яка швидко і масово розповсюджується. Якщо раніше чутки
передавалися виключно в усній формі, то зараз це радше формат коротких
повідомлень, які передаються месенджерами та соціальними мережами.
«Неформально» і «по секрету», «терміново» і «повідомте рідних».

Алгоритм створення інфовкидів:

03
Чутки

Військові
просили
передати

Волонтери
сказали

Терміново
поширте
Будуть атакувати
такі-то райони

Звільнили/
окупували
таке-то місто

Лікарі
попереджають

Інфо з
перевіреного
джерела

За
інформацією
ЗСУ, СБУ

Нікому не кажіть,
але...

Буде такий вид
атаки
«Ваш» варіант
Поширюється
у вигляді
скріншота, аудіоповідомлення,
короткого тексту

ЦІКАВО
«У 2020 році, коли розповсюджувався фейк про те, що коронавірус передається
через вишки 5G, у Великій Британії люди, які повірили у цю нісенітницю, пішли
руйнувати вишки 5G. Правда, вони не знали, як виглядають вишки 5G, тому
зруйнували вишки 3G і метеостанцію», – пояснює Альона Романюк
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Чутки можна поділити на три типи:

1

Чутки-бажання
зазвичай пов’язані
із звільненням
українських територій,
українськими
перемогами.
Бучу звільнили тільки 1
квітня, а Херсон, станом
на початок вересня 2022
року, досі знаходиться під
окупацією.

2

Чутки-лякалки
пов’язані із
створенням паніки
та залякуванням
людей. Зазвичай,
вони мають
посилання на
якесь “достовірне”
джерело, проте
перевірити таку
інформацію
неможливо.
В Україні немає жодного безпечного місця. Російська ракета може прилетіти
будь-куди і в будь-який час. Яка новизна цієї інформації? Єдина мета таких
повідомлень – залякати і викликати паніку.

3

Агресивні чутки
відрізняють від
чуток-лякалок тим,
що мають чіткий
заклик до дії: що
робити.

Навмисне поширення чуток-бажань передусім має на меті викликати
розчарування, коли бажання не збувається. З допомогою нібито позитивних чуток
насправді створюють емоційні гойдалки та незадоволення. У таких умовах легше
поширювати велику брехню та інформаційні вкиди, які спонукатимуть людей до
конкретних дій.

ЦІКАВО
Окрім соціальних мереж та месенджерів,
чутки вдало запускають через
місця скупчення людей. Наприклад,
громадський транспорт, базари та черги
в аптеці, лікарні чи на пошті - одні з
найкращих точок входу емоційних чуток.
Джерело ідентифікувати не можна, але
інформація сприймається як важлива і
правдоподібна. Часто це метод можна
спостерігати у передвиборний період.

Розгляньте уважно два скріншоти. Як бачимо, тут є залякування,
що цю техніку використовує ворог для наведення ракетних
ударів. Також тут є заклик до негайного знищення такої техніки.
Проте на першому фото зображені антени, які використовують
і радіолюбителі, і таксисти, і охоронці. На другому фото домашні метеостанції, які використовують фермери.
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Цікавий приклад інформаційного
вкиду, в якому є частина правди,
частина брехні і заклик до дії, а ще
апеляція до емоцій: хлопцям, які
захищають Україну, потрібно щось. У
різних версіях вкиду - «катастрофічно
не вистачає» такої-то крові, «терміново
треба йти», апелюючи до великої
кількості поранених. У повідомленні
також є пседовконкретика: треба кров
конкретної групи та резусу. Ні джерела
інформації, ні дати. Проте десятки тисяч
поширень у різних групах, нагнітання
емоцій, заклик йти до міського центру
крові, створювати черги.

Коли «важливу» інформацію отримуєш у чаті будинку або через телеграмканал, який щодня читаєш, мимоволі довіряєш їй і поширюєш далі. Спрацьовує
кілька аспектів: повідомлення потрапляє у точку, де ви потребуєте відповідей
на конкретні питання, повідомлення емоційне, воно зачіпає ваші інтереси або
інтереси близьких, воно виходить від джерела, якому ви схильні вірити або одразу
від кількох джерел, що помилково підвищує довіру до інформації. Користувачі
поширюють такі повідомлення з хорошими намірами, проте насправді своїми
діями допомагають ворогу вести інформаційні атаки.

Голосові чутки
Ще один вид поширення
інформаційних вкидів через
месенджери – голосові
повідомлення. Зазвичай, вони
емоційні, короткі, без авторства і
дати. Така інформація має на меті
єдину мету – посіяти паніку.
В усній формі чутки модифікуються - згладжуються якісь деталі, залишається
тільки суть. Тому зазвичай такий вид інформаційних вкидів максимально простий
для розуміння, щоб передавалося тільки ключове повідомлення.
24 лютого масово поширювали голосовий фейк про те, що нібито “о 23:30 потрібно
вимкнути всі прилади з розетки, бо буде «жопа». Холодильники, телевізори,
автомати, повиключати пробки”. Це говорить невідомий чоловік російською
мовою, мовляв у нього інформація від тещі, в якої зв’язки в адміністрації. Фейк
був настільки масовим, що його довелося спростовувати через УКРЕНЕРГО,
фахівці якого пояснили, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде
працювати. Нічого вимикати не потрібно. Ніхто нікуди вночі не підключається.

Аналізуємо чутки разом:

?
?

У чому суть
інформації?

В яких групах
і якими каналами
розповсюджується?
Як видозмінюється?

?
?

Де виникла
вперше і у якому
форматі?

Якої інформації не вистачає?
(Хто? Що? Де? Коли? Звідки
інформація? Відсутність
джерела і пояснень)

?
?

Які емоції
викликає?

На тлі яких подій або
суспільного запиту
розповсюджується
повідомлення?

У різний період вайбер-чатами та телеграм-каналами поширювали голосове
повідомлення російською мовою від невідомого, який попереджає, що з
«перевірених» джерел дізнався про підйом білоруських літаків, які нібито роблять
маневри на території України. Автор залякує, що вони долетять, куди завгодно по
нашій території.

ПОРАДА
Усі повідомлення, в яких не можна
ідентифікувати джерело, потрібно
піддавати сумніву і видаляти з ваших
чатів. Тим паче, якщо вони поширюються
російською мовою. Не дозволяйте
колаборантам поширювати фейки
вашими руками!
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Зараз

багато блогерів та медіа говорять про ІПСО – абревіатура, яка
розшифровується, як інформаційно-психологічні операції – скоординована діяльність
в інформаційному полі з метою вплинути на настрої у суспільстві. Зараз цілі російських
ІПСО спрямовані на те, що забезпечити російським військам оптимальні умови для
взяття під контроль українських територій, тобто зробити все, щоб українці припинили
чинити опір російським окупантам. Часто фейки, чутки та маніпуляції називають ІПСО.
Але насправді, вони можуть бути лише частиною ІПСО так само як і дезінформація,

пропагандистські наративи, маніпулятивні прийоми, диверсії та кібератаки.
Психологічними операціями займаються відповідні підрозділи збройних сил
різних країн. Такі підрозділи є в Україні, РФ, США та інших державах.
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ІПСО інформаційнопсихологічні
операції

Як тестують і впроваджують ІПСО?
Часто це неформальні комунікації, ефіри, інформаційні повідомлення, листівки загалом, будь-що, що допомагає охопити якомога більшу кількість людей. Спочатку в
рамках ІПСО формують певну аудиторію, яку спонукають думати у певному напрямку,
даючи потрібні аргументи. Наступний етап - дати аудиторії пряму вказівку, що
потрібно робити. Часто ІПСО працює на контрасті патріотичних закликів і шкідливого
твердження, і саме шкідлива теза починає ширитися під прикриттям правильних гасел.

В рамках ІПСО є чіткі етапи:

?
?
?

Чітко визначена місія,
щоб вона відповідала
національним цілям

Виробництво та
розповсюдження
матеріалів ІПСО

Впровадження

? ? ?
?
?
?
?
Оцінка
ситуації

Підготовка
плану

Вибір точки
вкиду та медіа

Тестування – визначення
ймовірного впливу ІПСО
на цільову аудиторію

Розробка
конкретного
повідомлення

Посттестування – оцінка
реакції аудиторії

Зворотній
зв’язок

Тема дуже масштабна. Якщо хочете знати більше про ІПСО,

читайте тут

18

19

Розкол суспільства, підрив довіри та деморалізація – одні із основних цілей
психологічних операцій під час війни.

Пам’ятаєте повідомлення на
початку повномасштабного
вторгнення про червоні
мітки, які треба знищувати
чи засипати землею?
Одна із найбільш вдалих
спецоперацій початкового
етапу. Мітки дійсно
були, проте по них не
наводилися ракетні удари.
Українці шукали “відьом”
серед своїх. згодом стало
зрозуміло, що мітки не
становлять загрози, а
спрямовані на максимальне
поширення паніки та
шпигуноманію.

У липні усі українці потрапили під
вплив ще однієї ІПСО, яка мала кілька
складових: відео, де українського
військовослужбовця каструють
канцелярським ножем; страта українців
в Оленівці. Теми, дуже чутливі і
болючі для українців, використали
росіяни для розпалювання гніву та
провокацій. Проте дуже важливо
пам’ятати, що Україна - цивілізована
країна. Усі звірства росіян мають
бути розслідувані міжнародними та
українськими інституціями, а винні у
їх вчиненні – покарані.

Завдання
Подумайте, чи є елементом
ІПСО чи просто фейком
інформація про те, що треба
виключати геолокацію на
телефонах?

Це повідомлення
масово поширювали
наприкінці лютого.
Спочатку - у вайбер-чатах
та телеграм-каналах. Тоді
його підхопили офіційні
установи – інформацію
опублікували на
сторінках Міністерства
внутрішніх справ
та Верховної Ради
України. Посилаючись
на ці ресурси, фейк
опублікували десятки
медіа. Першими
спростували цю
інформацію та
дали роз’яснення з
посиланням на фахівців
фактчекери спільноти
НотаЄнота. Дещо
пізніше спростування
опублікували на ресурсах
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації
України.
Спростування

ПОРАДА

ПОРАДА

Важливо свої емоції спрямовувати
у конструктивне русло. Наприклад,
донатити на ЗСУ, волонтерам та
доносити інформацію про росіян та
їхні методи до міжнародної аудиторії.

Розглядайте конкретне повідомлення у контексті не тільки подій повномасштабного
вторгнення, але й інших повідомлень, які поширювали в кінці лютого.
Дайте відповідь на питання: які цілі цього інформаційного вкиду? Погортайте цю
брошуру і знайдіть повідомлення із такими ж цілями. Чи можна їх розглядати як
елементи одного явища?
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В рамках інформаційних атак
окупанти у мережі поширюють
фейкові документи, які маскують
під Укази, Постанови чи Закони
офіційних органів влади України.

05

Фейкові
документи

Адресують лист начальнику
Генштабу В.Залужному.
Проте в Україні немає
такого начальника Генштабу
ЗСУ. Валерій Залужний –
Головнокомандувач Збройних
Сил України. А чинним
Начальником Генерального
штабу Збройних сил України
є генерал-лейтенант Сергій
Шаптала.

Головнокомандувач
Збройних Сил
України

Купа граматичних
і орфографічних помилок,
які зазвичай з’являються при
використанні машинного
перекладу

ПОРАДА
Звертайте увагу на деталі у документі. Зазвичай, у фейкових документах багато
помилок, неузгоджених словосполучень, слів, вжитих в іншому значенні, ознаки
машинного перекладу. Проаналізуйте “шапку” документа, підпис, вхідний та
вихідний номери. Уважно прочитайте прізвища та регалії. Знайдіть на офіційних
сайтах справжні документи і порівняйте їх із фейковим - шрифт, стиль, деталі.
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У соціальних мережах

та месенджерах багато фейкових сторінок
офіційних відомств, чиновників чи навіть бригад, які захищають Україну на фронті.
Наприкінці червня у фейсбуці створили кілька десятків
фейкових сторінок під назвою “Міністерство соціальної
політики”, а також зі схожими назвами. На сторінці
немає синьої пташки верифікації. На аватарці –
логотип Мінсоцполітики. Тон публікацій - від імені
Мінсоцполітики. Матеріали скопійовані зі сторінки
справжнього Міністерства соціальної політики. З тими
ж зображеннями та розділовими знаками.
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Фейкові сторінки
державних
органів і не тільки

Фейкову сторінку мали запускати раніше, оскільки в
одному з текстів, опублікованому 21 червня, йдеться:
«Сьогодні день захисту прав літніх людей», а цей день
відзначають 15 червня. Так само у цьому ж тексті «111
день війни», але 21 червня був 118 день війни.
Як це працює?
Створюють фейкову сторінку, наповнюють її
матеріалами, ідентичними до оригінальної
сторінки, «набивають» підписників, створюють
ілюзії дискусій та обговорень в коментарях.
А далі - вкидають ворожі наративи та фейки.
У телеграмі створюють фейкові канали
українських захисників з метою деморалізації
військовослужбовців та їхніх сімей. Наприклад,
телеграм-канал 93-ї бригади «Холодний Яр».
93-я ОМБр «Холодний Яр» не має жодної сторінки в
телеграмі через російське походження месенджера. І з
цієї ж причини не планує її створювати. На цей фейковий
канал є сотні скарг, проте телеграм не видаляє його.
«Також ворог викладає списки військовослужбовців,
які ніби перебувають у полоні. Розміщують письмові
скарги солдат, які відмовляються йти на передову.
Звичайно, в умовах інтенсивних бойових дій у
багатотисячному війську знаходяться і такі. Утім,
росіяни намагаються видати окремі одиничні
випадки за масове явище, що, безперечно, є
брехнею», - пояснюють у 93-й бригаді.
Джерело

ПОРАДА
Обов’язково залишайте скарги на фейкові сторінки!
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У період війни

активізувалися шахраї,
які під виглядом різних організацій та відомих
осіб виманюють у довірливих користувачів дані
банківських рахунків та іншу персональну інформацію.

07
Шахраї

У квітні у фейсбуці з’явилася фейкова сторінка
посла України в Німеччині Андрія Мельника. Андрій
Мельник не має власної сторінки у фб, він – користувач
твітера. Проте 26 березня шахраї створили фейкову
сторінку посла у фейсбуці, почали наповнювати її
інформацією, а паралельно від імені цієї сторінки
надсилати у коментарі під постами українців та німців
прохання про допомогу із лінком на фішинговий сайт.
Фішинг
Один з різновидів кібершахрайства. Мета – обманним шляхом отримати доступ до
ваших логінів та паролів, банківських карток та іншої конфіденційної інформації.

Фішингові повідомлення спрямовані на емоції, бо найслабшою ланкою у
системі є людина. Шахраї від імені брендів, відомих осіб, корпорацій, друзів
використовують кілька прийомів:
• викликають тривогу за стан банківських рахунків – «вашу картку зламали, введіть CVVкод, щоб зберегти кошти»;
• обіцяють грошовий виграш (в лотереї чи конкурсі), грошову винагороду (за
проходження тесту, опитування і тд);
• обіцяють легкі гроші за мінімум зусиль – виплати від міжнародних організацій
усім українцям, повернення ПДВ, “допомога від Зеленського”.

Як вберегтися?

Звертайте увагу
на орфографічні,
пунктуаційні
помилки та стиль
повідомлень.

У шахрайських повідомленнях
завжди міститься заклик перейти за
лінком, а далі – ввести пароль, номер
банківської картки, cvv-код, особисті
дані, дані про фінансові рахунки.

З якої пошти, від кого
прийшло повідомлення
чи лист, чи є ця
електронна адреса у
вашій адресній книзі.
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6. Зазвичай деякі люди
звертають увагу на назву
сторінки. Шахраї це
враховують: назва “Ukraine
media”, “Міністерство
соціальної політики”,
“Фонд допомоги” та інші
“авторитетні” назви.

Перше, на що звертає користувач
увагу, коли гортає стрічку новин, – це
зображення.
1. На зображенні емоційний гачок –
гроші. Сума – від кількох тисяч до кількох
десятків тисяч гривень.
2. Згадка соціальної програми ООН,
ЮНІСЕФ, Європейської комісії, Нацбанку,
Офісу Президента, Міністерства
соціальної політики або іншої відомої
організації. Метод називається підкріплення авторитетом. Гроші дає той,
хто їх має. Часто шахраї використовують
назви різних соціальних програм,
оскільки на тлі війни понад 10
мільйонів людей стали вимушеними
переселенцями, втратили свої домівки,
тому логічно, що міжнародні організації
та фонди надають фінансову підтримку.
3. Логотип ТСН. Для того, щоб додати достовірності, шахраї часто посилаються
на відомі медіа, бо рівень довіри до ЗМІ вищий, ніж до невідомої сторінки у
соцмережах. Подібні вкиди робили від імені фейкових Україна 24, Україна та
інших медіа.
4. Червоний колір плашки із написом.
Використовують для привернення уваги,
коли користувач гортає стрічку новин.
5. Логотип Організації Об’єднаних Націй.
Навіть якщо користувач не ідентифікує
логотипів, їхня наявність на зображенні
допомагає ввести користувача в оману,
щоб той перейшов за лінком і пройшов
“опитування”.

ЯК ЗАХИСТИТИСЬ

1

Встановіть двофакторну
авторизацію у всіх
месенджерах

2

Звертайте увагу
на лінк, за яким
переходите

Пам’ятайте: Ніхто не повертає ПДВ фізичним
особам, ніякого закону про це немає і не
підписано. Усі фейкові «фонди», «канали»,
«установи», які не мають синьої пташки
верифікації, потрібно перевіряти детальніше.

7. На аватарках сторінок імітація
відомих медіа - наприклад,
Україна 24 або ТСН.

8. Текст – короткий. Без зайвої
інформації, фактично дублює те, що
на зображенні: «В рамках соціальної
програми ООН кожен мешканець
України може отримати грошову
допомогу. Для отримання виплат
потрібно пройти просте опитування».
9. Подібні опитування мають від кількох
до кількох десятків питань, але в
результаті питання стосуватимуться
персональної інформації, де ви живете,
з ким, який маєте дохід, який телефон
тощо. Наприкінці нараховують суму
в 10-20-50 тисяч гривень і просять
ввести дані своєї картки: номер, CVVкод та термін дії.

3

Банківські установи,
міжнародні
організації та
інші компанії
не потребують
сvv-код. Тому не
вводьте його на
усіляких сайтах.

4

Звертайте увагу,
чи є замочок
в адресному
рядку (httpSз’єднання). Якщо
немає «s» в
адерсі сайту, не
переходьте.

5

Уважно дивіться, хто і які
вкладення надсилає. Навіть
якщо аккаунт знайомої
людини, він може бути
зламаний. Зв’яжіться з
відправником іншим каналом
зв’язку (месенджер, пошта,
телефон)
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Поряд зі справжніми волонтерськими організаціями та волонтерами, які допомагають
Україні, регулярно з’являються шахраї, які заробляють на людському горі.

Фейкові волонтери

Є справжня благодійна організація Save the children. Вона заснована понад 100
років тому - це перша всесвітня організація, присвячена виключно потребам дітей
та забезпеченню їхніх прав. Save the Children діє в Україні з 2014 року. На їхній
сторінці є цілий розділ про Україну.

24 лютого мільйони українців перетворилися на волонтерів. Потреба у
справжньому волонтерстві не згасає. Але там, де волонтери допомагають країні,
з’явилися шахраї, які прикриваються волонтерством. Традиційно – тиснуть на
жалість. Просять грошей «тут і зараз». Пишуть особисто з проханням скинути гроші
на безпілотник, лікування важкопораненого або навіть собаки, неіснуючої в ЗСУ.

Частину цього розділу скопіювали шахраї, створили окремий сайт із доменним
ім’ям donationpeoples.foundation, яке було зареєстроване 24 березня. Вигляд
сайту – ідентичний до справжнього, збережені усі кольори, тексти, шрифти
і логотипи. Проте будь-який клік на цьому сайті веде на систему оплати
криптовалютою. Лінк на сайт промотували за домомогою реклами у соціальних
мережах, а також за допомогою коментарів і постів з проханням допомогти дітям з
України. Розрахований фейковий ресурс саме на закордонну аудиторію.
savethechildren.org

Сторінка на сайті
справжньої організації,
яка пов’язана з
Україною.
Команда та волонтери
ініціативи «НотаЄнота»
поскаржилися у Meta на
цей сайт і сторінки ботів,
які його поширювали.
Наразі сайт заблокований,
але подібних ресурсів
багато і після блокування
шахраї створюють
аналогічні.
Вішинг - телефонне шахрайство, що має на меті виманити реквізити
банківської картки, конфіденційну інформацію або примусити до
переказу коштів на картку злодіїв.
Під благодійників та волонтерів маскуються шахраї, які телефонують
на номер телефону і розповідають історії про постраждалих від війни
і просять допомогу. Ще один цинічний підвид цього шахрайства телефонують рідним захисників та захисниць, які захищають Україну на
фронті та розповідають, що їх взяли у полон і треба переказати круглу
суму, щоб їх відпустили. Або ж навпаки - розповідають, що вам надійшла
допомога від міжнародних організацій, які допомагають українцям під
час війни, але треба обов’зково надати окрім номера картки, ще cvv-код
та дату, до якої дійсна картка.

Чи не єдиний маркер, як відрізнити шахрая – це репутація і попередній досвід.

1
2

Кілька порад

Не бійтесь перевіряти інформацію про волонтера (номер телефону, номер
рахунку чи картки, особисті сторінки соцмереж, документи), пошукайте відгуки
про нього та організацію, яку він представляє.

Не соромтесь попросити
звіти за попередні
періоди. Справжні
волонтери завжди готові
їх надати.

3

Якщо у вас виникли
підозри, в жодному
разі не давайте гроші,
не вносьте дані та не
сплачуйте авансу.

4

Розповідайте
про справжніх
волонтерів,
поширюйте їхній
досвід та здобутки.

ПОРАДА
Дізнайтеся більше про виплати для українців на офіційних ресурсах – сайт
Міністерства соціальної політики та сайт Є-підтримка.
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Боти в коментарях
Астротурфінг
Створення штучної громадської думки за допомогою коментарів у соціальних
мережах.

08

Ботоферми

Ботоферми залучаються в усіх інформаційних операціях, за допомогою ботів
«розганяють» ту чи іншу тему, погляд на події, розкручують пости і хештеги,
залежно від завдання та порядку денного. На початку лютого СБУ викрила
мережу ботів, яка публікувала фейки про мінування різних об’єктів, а також
поширювала паніку.
Меседжі ботів –
прості. Часто це
одні і ті самі слова,
цитати і помилки у
реченнях від різних
людей. Часто боти,
які координуються
із РФ, поширюють
повідомлення
українською мовою,
проте автоматичного
перекладу. Наприклад,
«підлога країни так
вважає» (пол страны
так считает), “хай в
Україні буде світ» (пусть
в Украине будет мир).
Боти можуть лайкати
конкретні коментарі і у
такий спосіб виводити
їх у топ. Боти можуть
залишати коментарі,
сперечатися між
різними аккаунтами і
розганяти ворожнечу.

ПОРАДА
Не вступайте з ботами у дискусію. Не відповідайте і не критикуйте їх. Краще залишати
скарги. Перед тим, як відповідати комусь на коментар, подумайте, чи точно по той бік
екрану знаходиться людина і з якою метою вас втягують у дискусію.
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Немає універсального
алгоритму розпізнавання
ботів. Потрібно звертати
увагу на активність
аккаунту, його друзів, як
часто і які пости пише та
поширює, що зображено
на аватарці.
Боти можуть бути дуже
схожі до справжніх
користувачів, адже
використовують їхні
аккаунти, які люди,
всупереч правилам,
здають в оренду. Деколи
із повідомлень, які
розганяють, забувають
видалити інструкції і
виходять смішні казуси.

Ботів використовують для
розкрутки груп та сторінок,
через які потім роблять
інформаційні вкиди або
розганяють потрібну тему.
Пост залишили від імені
Натальї Прокопенко.
Мета таких постів –
розкрутити групу

Часто боти ставлять на аватарки українські прапори або патріотичні написи, але
поширюють суперечливий контент.
На сторінках із шахрайськими схемами залишають фейкові коментарі задля того,
щоб переконати людей залишити свої персональні дані та доступ до платіжних
карток.

Загалом, можна спостерігати,
як під публікаціями та відео
із конкретними словамитригерами, з’являються
коментарі простими словами
з агресивними меседжами.
Якщо скопіювати коментар
і прогнати його через
пошук, то можна побачити
один і той же текст від
імені різних людей. Це
ознака ботоферми. Можна
скопіювати коментар і
“прогнати” його через пошук.
Часто можна побачити цей
коментар від імені різних
людей – це ознака ботів. Ще
одна дотична риса – боти не
пишуть власного контенту,
тільки діляться чужим.
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Дослідник інформаційної безпеки та російської пропаганди Бен Німо
виокремив 4 основні компоненти дезінформаційних кампаній:

09

Пропаганда

Dismiss:
Заперечуй правду
та факти

Distract:
Відвертай увагу та
звинувачуй

Модель 4D:
як рф веде
інфовійну

Distort:
Спотворюй факти
та перекручуй їх

Dismay:
Залякуй, викликай
паніку та тривогу

Саме за цією моделлю працюють ІПСО, інфовкиди та чутки, які поширює РФ.
Пам’ятайте, що
російська пропаганда в
Україні спрямована на:
• Поширення паніки
• Поширення
альтернативних
версій і створення
інформаційного хаосу
• Дискредитацію ЗСУ,
ТРО, влади, волонтерів,
військових, медіа
• Розпалювання
ворожнечі
• Деморалізацію
суспільства

ПОРАДА
Спробуйте будь-яку тему, яка вірусно поширюється у соціальних мережах, розібрати
за цією моделлю.
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Емоції – основна ознака
інформаційних вкидів
Алгоритм роботи з новинами:

10

Інформаційна
гігієна

1. Читаємо новину повністю.
2. Чи є там емоційні прикметники і прислівники? Якщо так, нами намагаються
маніпулювати.
3. Де ми вперше побачили цю інформацію? Чи можемо ми вважати цей канал
достовірним?
4. Чи є джерело інформації? Чи можна цю інформацію перевірити ще десь?
Якщо це “Указ президента”, то чи він справжній можна дізнатися на офіційному
сайті Президента України. Кожна новина має джерело.
5. Чи є у новині відповіді на ключові питання: Хто? Що? Де? Коли?
6. Якщо є експерт або людина, яка дає поради – хто це? Шукаємо ім’я в інтернеті та
перевіряємо, що раніше говорила ця людина.
7. Запитуємо себе: яка мета цієї інформації? Чи може це бути неправдою або
напівправдою?
8. Якщо немає часу перевіряти - відправляємо фактчекерам із команд
«НотаЄнота», «Без Брехні», «Стопфейк», «Воксчек», «По той бік новин».

Як перевіряти зображення
Будьте обережні із зображеннями, до яких є короткий емоційний підпис Користуйтеся
спеціальними сервісами для перевірки:
– для аналізу фото, перевірте, чи додавалися
якісь елементи, проаналізуйте помилки.
– інструмент для глибинного аналізу фото.
Можна виявляти клони, аналізувати додані
елементи і ще багато чого.
– багато корисностей для аналізу світлини.
– ресурс для пошуку ідентичних зображень
із можливістю знайти найстаріше чи
найбільше за розміром фото.
– пошукова система зображень.
– плагін для браузера Google Chrome, щоб
шукати зображення у кількох пошукових
системах швидко і легко.
– інструмент, щоб перевірити EXIF-дані.

ПОРАДА
Коли перевіряєте
зображення,
звертайте увагу:
- Чи є автор світлини?
- Коли і де її було
зроблено?
- Хто першим
опублікував?
- Які емоції викликає?
- Чи збігається підпис
із тим, що зображено
на світлині?
- Деталі - тіні, назви,
нетипові об’єкти, час,
пора року.
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Фільтруйте джерела,
з яких берете інформацію
Якщо це телеграм, то чи знаєте ви, хто пише новини для
конкретного телеграм-каналу? Наприклад, телеграм-канал
Укрінформ чи Радіо Свобода ведуть команди відповідних медіа.
А хто публікує інформацію у телеграм-каналі Труха чи Інстайдер?
Це цілодобова робота, яка потребує значних ресурсів. Звідки вони?
Хто платить за цю роботу?

Відпишіться
від анонімних
телеграм-каналів

Багато фейкових
та маніпулятивних
тез в одному
матеріалі

Фейки
еволюціонують
і нашаровуються
один на інший

1

Ставте питання.

2 Докопуйтеся до суті.
3 Пам’ятайте, інфовкиди

Якщо це фейсбук або твіттер, то звідки саме? Це
офіційна сторінка якогось відомства чи коментар
під постом у якійсь групі? Оберіть кілька медіа, в
яких є журналісти, які перевіряють інформацію та
дотримуються стандартів.

Білий список медіа
(Інститут масової інформації)
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поширюються там, де:

Інформація
циклічна

•
•
•
•
•
•

Нестача пояснень
Нерозуміння суті
Недостатньо офіційної інформації
Недовіра до інституцій
Спрощення
Апеляція до втаємниченості у
певні процесси

Список медіа, які працюють за стандартами журналістики:

Слідкуйте
за емоціями
Людиною, яка перебуває в емоційному
стані, значно легше маніпулювати та
вводити в оману.

ПОРАДА
Якщо якесь повідомлення викликає у вас гнів, злість, жалість чи радість, скажіть собі
“Стоп”. Відкладіть телефон і підіть, наприклад, на кухню, випити чаю чи кави. Після
цього поверніться і перечитайте новину.
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