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Çàâæäè áóäóòü íà-
ìàãàííÿ ñïîòâîðèòè 
³ñòîð³þ ÷è ïåâí³ ïî-
ä³¿. Çàïîá³ãòè öüîìó 
ìîæíà ëèøå ÷åðåç 
îñâ³òó òà ïóáë³÷íó 
ðîáîòó ç ³ñòîð³ºþ

ßí Òîìá³íñüêèé, 
ãîëîâà Ïðåäñòàâíè-
öòâà ªâðîïåéñüêîãî 

Ñîþçó â Óêðà¿í³ ç 
2012 ð. 

Тривалий час нас переконували що, хто 
володіє інформацією, той володіє світом. Але 
тепер, коли цифрові та інтерактивні технології 
комунікації стрімко увірвалися в наше життя, 
інформацією володіють усі.

Розпізнавати те, про що ми дізнаємося з 
мас-медіа, декодовувати безкінечний масив що-
денної інформації і монтувати з неї нові для себе 
змісти — це велика майстерність, якою мало хто 
володіє. Доба, в яку ми живемо, називається ін-
формаційною, а працювати з інформацією ще 
нещодавно ніде спеціально не навчали.

Діджиталізація (цифрування) назавжди 
змінила не лише сутність процесу читання, а й 
здобуття базових навичок, необхідних для по-
інформованого громадянина, ефективного фа-
хівця, успішного учня чи студента, щасливого 
батька/матері та реалізованої людини, що навча-
ється все життя. Ніхто вже не може працювати і 
жити, як раніше. Кожна людина має  розвивати 
свої навички мислення вищого рівня, критично 
оцінювати та синтезувати інформацію, до якої 
відкрився безмежний доступ.

Що таке медіаграмотність? Що це означає 
— бути медіаграмотним? 

Медіаграмотність — найважливіший 
комплекс навичок і знань, необхідних людині в 
сучасному інформаційному суспільстві. Як зна-
ходити потрібну інформацію і переконуватися 
в її вірогідності, як відокремлювати пропаганду 
від фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях 
конфлікту; що таке інформаційна безпека і чим 
вона відрізняється від цензури, як розпізнавати 
маніпуляцію — це лише неповний список викли-
ків, що стоять перед людьми в різних країнах сві-
ту, незалежно від соціально-політичної системи, 
ладу, культури та рівня їхнього розвитку.

На нашу думку, сьогодні медіаграмот-
ність — життєво необхідна навичка в контексті 
російської інформаційної агресії. Інформацій-
но-пропагандистська війна Росії проти України 
вже внесла істотні зміни до мотивації та змісту 
медіа освіти, з фокусом на формуванні навичок 
критичного мислення та імунітету до маніпуля-
цій громадською свідомістю та пропаганди. 

Українське суспільство потребує ширшого 
вироблення навичок формування медійної та ін-
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формаційної грамотності в умовах пропагандистсько-психологічних війн. Освітні 
заклади — це саме ті інституції, що мають усі можливості для того, щоб долучитися 
до формування медіаграмотного споживача. Як для вчителів, так і для учнів важли-
во стати інформаційно та медійно грамотним, набути певних навичок, пов’язаних з 
роботою в інформаційному та медіапросторі.

Колектив авторів звернувся саме до царини суспільних дисциплін, бо саме 
вони найближчі до новітньої історії, і хоча термін «медіаграмотність» не завжди 
вживається, але саме викладачі суспільних дисциплін використовують методи ана-
лізу різних джерел, наприклад, коли йдеться про конфліктні ситуації і складні со-
ціальні процеси. 

Як розвинути навички медіаграмотності? Ключове тут поняття критичного 
мислення — комплексу усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо, коли оці-
нюємо інформацію, достовірна вона чи маніпулятивна.

Завдання опанувати навички критичного мислення було визнане першочер-
говим у багатьох країнах світу. Звернемося до досвіду одного з світових лідерів в 
освіті. 2010 року Департамент освіти США зазначив, що назалежно від того, про 
який предмет йдеться, необхідні для ХХІ століття навички на кшалт критичного 
мислення, здатності розв’язувати комплексні завдання, співпраці та мультимедій-
ної комунікації мають бути внесені до всіх підрозділів шкільної програми. 

У Навчальному плані для загальноосвітньої школи в Швеції зазначено: в про-
цесі навчання учням повинна бути надана можливість розвинути знання про те, 
як можна сформувати власні судження і думки в різного виду текстах і на різних 
медіаплатформах.

Щороку учні третіх, шостих і дев’ятих класів беруть участь у тестуванні здат-
ності: виразити думки за допомогою медійного тексту (написання, наприклад, стат-
ті); прочитати та зрозуміти текст (мову); сприймати на слух незнайоме за змістом 
висловлювання після одного прослуховування. Учні вчаться декодовувати і ство-
рювати конкретні прикладні медіатексти.
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Медіаграмотність інтегрована у викладання суспільних дисциплін у багатьох 
країнах світу через вивчення впливу меседжів (послань медіа) на політику, владу, 
історичні події тощо.

Відкритий інститут Британії визначив 10 таких тенденцій сучасної освіти:

1. Масове відкрите соціальне навчання.

2. Конструювання навчання на підставі аналітичних даних.

3. Перевернутий клас.

4. Принесіть свої власні пристрої (Bring your own devices — BYOD).

5. Мета навчання (Навчання вчитися).

6. Динамічне оцінювання (Оцінювання процесу навчання).

7. Навчання через події.

8. Розповідь історій (наративна педагогіка).

9. Новий погляд на повсякденність.

10. Конструктор-колаж.

Ми виділили п’ять із десяти, що містять елементи медійної грамотності. Істо-
рична освіта  в Україні  на сучасному етапі неможлива без розвитку навичок медіа-
грамотності в учнів. Сучасна молода людина має бути здатна сприймати, створюва-
ти, аналізувати, оцінювати медіатексти, розуміти їх соціокультурний і політичний 
контекст. У процесі роботи вчитель має змогу розвивати в учнів вміння використо-
вувати, аналізувати, оцінювати і передавати повідомлення (меседж) у різних фор-
мах, а також здатність критично «читати» медіатекст. 

Пропоновані конспекти занять — це перша спроба інтеграції медіаграмотнос-
ті у викладання суспільних дисциплін. Вони поділяються на дві частини. Перший 
розділ — це посібник для вчителя, де автори пропонують короткий огляд того, що 
таке медіа, медіаосвіта та медіаграмотність. У розділі 1 йдеться про те що таке медіа, 
медіаосвіта і медіаграмотність, далі в розділі 2 — про базові методики критичного 
мислення. І в розділах 3–11 ми пропонуємо власне плани-конспекти занять.

Âàëåð³é ²âàíîâ
Ðà¿ñà ªâòóøåíêî

Îêñàíà Âîëîøåíþê
Ëþäìèëà Ãóìåíþê

Îëåêñàíäð Ìîêðîãóç



РОЗДІЛ 1
МЕДІА, МЕДІАОСВІТА 
І МЕДІАГРАМОТНІСТЬ



Ìàñ-ìåä³à — ïîñå-
ðåäíèêè ì³æ ñâî¿ìè 
÷èòàöüêèìè/ãëÿäàöü-
êèìè/ñëóõàöüêèìè 
àóäèòîð³ÿìè, äëÿ 
ÿêèõ ïðàöþþòü, òà 
á³çíåñàìè, ùî ðîç-
ì³ùóþòü ó ìàñ-ìåä³à 
ñâîþ ðåêëàìó (³í-
ôîðìàö³þ) äëÿ öèõ 
àóäèòîð³é, à îòæå ô³-
íàíñîâî ï³äòðèìóþòü 
ìåä³à, ãàðàíòóþ÷è ¿ì 
ïîë³òè÷íó íåçàëåæ-
í³ñòü.

ÙÎ ÒÀÊÅ ÌÅÄ²À?
Медіа так інтегрувалися в наш повсякденний 

життєвий простір, що більшість людей їх просто 
не помічають, а тому не здатні критично оціню-
вати, піддавати сумнівові все, що вони читають 
або сприймають через візуальні образи та звуки. 
У контексті медіаграмотності термін "медіа" стосу-
ється мас-медіа. 

Передовсім — це:

• книжки,

• періодична преса, 

• радіо,

• телебачення, 

• інтернет-медіа,

• кінематограф.

Але сьогодні медіа — це також: 

• мобільні телефони, 

• інтернет,

• айподи або МР3-плеєри, 

• відео та комп’ютерні ігри, інші музичні за-
писи (наприклад, CD або просто записи),

• біл-борди та інші типи реклами (зокрема 
слова або картинки на одязі, інформація 
в магазинах або на стадіонах, упакованні 
їжі), а також постери та флаєри.
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ÇÀÑÎÁÈ ÌÀÑÎÂÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ VS MÀÑ-ÌÅÄ²À
Сьогодні і в пресі, і в науковій літературі ми часто бачимо вживання кількох 

термінів на позначення мас-медіа: «засоби масової інформації», «засоби масової ко-
мунікації» і «мас-медіа». Який же обрати?

В медіасередовищі вважають, що між ними не лише лінгвістична різниця, а 
передовсім змістова. ЗМІ — це абревіатура від колишнього «засоби масової інфор-
мації і пропаганди», вони покликані обслуговувати тоталітарний (або авторитар-
ний) режим і фінансуються бюджетними грошима для забезпечення відповідної 
ідеології керівної партії (чи іміджу авторитарного лідера). Звідси випливає й місія 
в такій медіасистемі. Нестача зворотного зв’язку між читачами/глядачами/слухача-
ми та редакціями щодо публікацій та ефірів спричинила свого часу розквіт «сам-
видаву». 

Мас-медіа — від «медіум», тобто посередник — мають іншу модель фінансу-
вання у вільній економіці (демократичній країні з ліберальними ринковими від-
носинами). Вони посередники між своїми читацькими/глядацькими/слухацькими 
аудиторіями, для яких працюють, та бізнесами, що розміщують у мас-медіа свою 
рекламу (інформацію) для цих аудиторій, а отже фінансово підтримують медіа, га-
рантуючи їм політичну незалежність. В ідеалі — що об’єктивніша та якісніша ін-
формація у виданні чи на телеканалі, то численніша їхня аудиторія, то більше їм 
надають реклами бізнеси (бо охоплена велика аудиторія) тощо. Але вітчизняним 
медіа ще далеко до цього ідеалу, тому маємо швидше гібридні медіа, в яких усе ще 
наявна стара традиція дослухання до влади і готовності до використання преси та 
ТБ як політичного рупора або «страхового поліса» інтересів свого олігарха-власни-
ка.

ÌÅÄ²ÎÎÑÂ²ÒÀ ² ÌÅÄ²ÀÃÐÀÌÎÒÍ²ÑÒÜ
Сьогодні необхідність опанування навичками пошуку, передавання, опрацю-

вання та аналізу інформації особливими методами і технологіями ставить прин-
ципово нові завдання перед системою освіти, диктує нові вимоги і до вчителя, і до 
учня в контексті медіаосвіти.

Один з провідних теоретиків сучасної медіаосвіти, британський науковець і 
педагог Л. Мастерман обґрунтував сім причин актуальності медіаосвіти в сучасно-
му світі: 

1.  Високий рівень споживання медіа та насиченість сучасного суспільства їх-
німи продуктами.

2.  Ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії.

3.  Швидке зростання кількості медійної інформації, посилення механізмів 
керування нею та розповсюдження.

4.  Інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси.

5.  Підвищення значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галу-
зях.
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6.  Необхідність навчання учнів/студентів з орієнтацією на відповідність до 
майбутніх вимог розвитку суспільства.

7.  Зростальні національні та міжнародні процеси приватизації інформації, 
що пришвидшуються.

У документах ЮНЕСКО вказано, що медіаосвіта — це навчання теорії та 
практичних умінь для опанування сучасних мас-медіа, що розглядаються як час-
тина специфічної, автономної галузі знань у педагогічній теорії та практиці. Її слід 
відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні інших га-
лузей знань, таких як, наприклад, математика, фізика чи географія. Як бачимо, фа-
хівці ЮНЕСКО чітко відділяють опанування медіа від їх використання як знаряддя 
у навчанні інших наук. Такий погляд на медіаосвіту в контексті технологічних до-
сягнень і нової ери комунікації, що стала результатом застосування цифрових тех-
нологій, запропонувала Віденська конференція ЮНЕСКО 1999 року.

То ж чи достатньо вчителеві суспільних дисциплін тільки використовувати 
аудіовізуальні засоби навчання, ілюстративні матеріали на занятті?

Європарламент ухвалив 2008 року резолюцію з медіаграмотності в світі циф-
рових технологій (2008/2129(INI), в якій підкреслив, що медіаграмотність — базо-
вий елемент політики в сфері споживання інформації, й вона має охоплювати всі ка-
тегорії людей протягом усього їхнього життя, для того щоб допомогти їм практично 
та творчо використовувати медіа. Щодо медіаосвіти, то стверджується, що вона має 
стати компонентом формальної освіти, доступної всім учням, обов’язковою части-
ною навчальної програми на кожному ступені шкільного навчання. Європарламент 
рекомендував Єврокомісії внести в програму навчання вчителів обов’язкові модулі 
з медіаосвіти. 

У цій резолюції Європарламенту наголошується, що “кордони між всіма ви-
дами медіа (аудіовізуальними і друкарськими, традиційними і цифровими) сти-
раються, і різні форми медіа зближуються в технічному і змістовому плані; нові 
засоби масової комунікації проникають у всі сфери людського життя завдяки ін-
новаційним технологіям; ці нові медіа стимулюють громадян бути активнішими 
медіакористувачами. Створюючи власний медіаконтент і зразки медійної продук-
ції, користувачі глибше розуміють принципи і цінність професіонально створених 
медіатекстів… мета навчання медіаосвіченості — допомогти людям в практичному 
і творчому використанні медіа та їх змісту, навчити їх критично аналізувати про-
дукцію медіа, розуміти характер роботи індустрії медіа, а також самостійно ство-
рювати власний медіаконтент”. 

1. Що таке медіаосвіта?

2. Проаналізуйте власний рівень споживання мас-медіа? Скільки го-
дин на добу і  якими медіа ви користуєтесь?
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Переможну «ходу» медіаосвіти по планеті забезпечено потужною підтримкою 
міжнародних освітніх організацій та активною політикою західних держав в освіт-
ній сфері. Медіаосвіта і медіаграмотність як поняття зародилися в Європі в 30-х 
роках минулого століття. Дальші десятиліття розквіту та поширення поп-культури 
дали розуміння ідеологічної сили мас-медіа видавати сконструйовану реальність і 
сконструйовані меседжі за справжні. Це спричинило зсув у парадигмі до того, щоб 
бути «з» поп-культурою, а не «проти» неї як деструктивної, адже намагання заборо-
няти її, лякати загрозами і деградацією, які вона несе, не дали бажаного результату. 

Медіаосвітня тематика стає ще актуальнішою в 60–70-ті роки ХХ століт-
тя, коли країни переживають «інформаційний вибух», пов'язаний насамперед з 
розвит ком телебачення, і ставить на порядок денний питання захисту дітей від 
неконтро льованого споживання величезних обсягів інформації.

На цьому етапі в медіаосвіті проявляються «захисна» ідеологія і культуроло-
гічний ухил, адже від «агресії» блакитного екрана страждали не тільки молоді душі 
та серця, але й високе мистецтво кіно. У подальшому розвитку культурологічний 
підхід збагачувався соціальними, соціально-психологічними, політологічними ас-
пектами, спирався на розвиток теорії масової інформації та комунікації, а провід-
ним концептуальним підходом стає теорія «критичного мислення».

Дальший етап розвитку медіаосвіти почався у 80–90-х роках у зв'язку з лави-
ноподібним розвитком інтернету і мобільної телефонії як нових каналів масових 
комунікацій, і триває він досі. Демократизм і зручність цих засобів комунікації, 
труднощі контролю над ними з боку державних органів забезпечили їх масовість 
і популярність, дозволили посісти таке місце в сучасному суспільстві, що змушує 
пов'язувати з їх подальшим розвитком загальний прогрес соціального та еконо-
мічного життя людства. У зв'язку з цим на порядок денний поставлено питання 
«інтернетизації» і «медіатизації» освіти, її змістовної і технологічної модернізації. 

Про загальний перелом у настроях медіапедагогів вдало висловився вже зга-
даний Л. Мастерман, консультант ЮНЕСКО та Ради Європи з проблем медіаосві-
ти, на думку якого, «освіта в цій галузі має бути спрямована на розвиток в учнів 
розуміння особливостей функціонування мас-медіа, використання ними виразних 
засобів, механізму створення "реальності" та її усвідомлення аудиторією». 

Медіаосвіта має на меті виховання медіаграмотності, яку визначають як су-
купність знань, навичок та умінь, що дозволяють споживачам аналізувати, критич-
но оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів 
медіа, а також розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в сус-
пільстві.

У вчителів суспільних дисциплін мають бути сформовані специфічні навички 
роботи з медіатекстами:
 проводити пошук інформації в джерелах різного типу;

У чому, на вашу думку, проявляється «захисна» функція медіаосвіти?
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 критично аналізувати джерело історичної інформації (характеризувати ав-
торство джерела, час, обставини і мету його створення);

 аналізувати інформацію, подану в різних знакових системах (текст, карту, 
таблицю, схему, аудіовізуальний ряд);

 розрізняти в медіаінформації факти і думки, історичні маніпуляції та іс-
торичні пояснення;

 брати участь у дискусіях з історичних проблем, пов’язаних з висвітленням 
в медіа, формулювати власну позицію з обговорюваних питань, викорис-
товуючи для аргументації історичні відомості.

Що стосуються учнів, то вони повинні:
 мати доступ до друкованих, візуальних та електронних медіа з різними 

цілями; володіти термінологією медіаосвіти; 

 розуміти, що всі медіатексти містять «повідомлення» (messages); 

 вміти «декодувати» й аналізувати (за допомогою так званого «критичного 
аналізу») медіатексти в історичному, соціальному та культурному контек-
сті, розуміючи при цьому взаємозв’язки між аудиторією, медіатекстом і на-
вколишньою дійсністю; 

 на основі здобутих знань мати змогу створювати власні медіатексти різно-
го характеру, обговорювати як свої медіапроекти, так і медіатексти, створе-
ні іншими людьми.

Медійна грамотність охоплює такі складники: 
  Естетичні та креативні навички: здатність бачити, чути, створювати й ін-

терпретувати медіаконтент. Учні можуть розвивати ці навички, самостій-
но створюючи медіаконтент. 

  Інтерактивні навички: здатність спілкуватися за допомогою медіа і примі-
ряти на себе різні медіаролі. Інтерактивні навички вказують на готовність 
висловлювати свої думки і настанови. 

  Навички критичного аналізу. Це вміння інтерпретувати і розуміти значення 
різних медіаконтентів. Учень може інтерпретувати і оцінювати медіаформи 
і контент, використовуючи різні аналітичні інструменти. Ці навички краще 
розвиваються через вивчення різноманітних медіаконтентів і жанрів.

Як би ви охарактеризували медіаграмотного учня в контексті суспіль-
них дисциплін?
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 Навички безпеки. Це вміння знаходити вихід зі скрутних ситуацій і уника-
ти їх. Найважливіші навички безпечної поведінки у віртуальному просто-
рі — захист приватного простору і вміння уникати шкідливих контактів і 
контенту.

Люди, що володіють навичками медійної та інформаційної грамотності, мо-
жуть:
  розуміти вплив медіа та форми подання інформації в них;

  ухвалювати поінформовані та незалежні рішення;

  отримувати нову інформацію про навколишній світ;

  формувати почуття спільності;

  підтримувати публічний дискурс;

  продовжувати навчання протягом усього життя;

  створювати інформацію;

  мислити критично;

  використовувати медіа для самовираження і творчості;

  використовувати медіа, дотримуючись засад безпеки та відповідальності;

  брати участь у житті демократичного суспільства та глобальної інформа-
ційної мережі.

Форми і способи вираження медіа постійно розвиваються, отже навички ме-
дійної грамотності також повинні безперервно удосконалюватися.

Можна виділити етапи розвитку медіаграмотності учнів за декількома аспек-
тами. 

Якою мірою ви вважаєте українське суспільство медійно та інформацій-
но грамотним?

Наведіть приклади зазначених навичок.
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Середній шкільний вік
• 

ум
ін

ня
 д

об
ир

ат
и 

ме
-

ді
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бо

ру
; 

• д
ос

ту
п 

до
 м

ед
іа

ре
су

рс
ів

 
дл

я 
ви

зн
ач

ен
ня

, 
до
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о 

ко
ла

 ї
х 

ф
ор

м,
 ж

ан
рі

в 
і к

ат
ег

ор
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із
 д

ум
ок

 ін
ш

их
 

уч
ні

в;
 

• а
на

лі
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 те
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Досягнення цих результатів потребує нових підходів, заміни стереотипного 
мислення на критичне. А медіаосвіта якраз і виступає засобом розвитку критич-
ного мислення (детальніше див. розділ 2), при якому особлива увага приділяється 
вмінню сформулювати самостійні твердження або думки та їх ґрунтовній аргумен-
тації.

До основних характеристик критичного мислення відносять:
 самостійність та індивідуальність; 

 поінформованість як відправний пункт;

 прагнення до переконливої аргументації.

Цей складний процес має певні етапи:
 ознайомлення з початковою інформацією;

 сприйняття інформації з різних джерел;

 аналіз різних поглядів;

 вироблення власного погляду;

 добір аргументів на підтримку обраної позиції;

 ухвалення остаточного рішення.

Під час оцінення інформації важливо усвідомлювати, що медіа створюють 
медіаповідомлення або ж меседжі.

Якою мірою один з аспектів — доступу до медіа, аналізу медіатекстів, 
оцінення медіатекстів, створення медіапродукції — розвинутий у ваших 
учнів?

Ключове повідомлення або меседж — це найважливіша ідея, 
яку має взяти з новини, публікації, блогу, інтерв’ю, репортажу, 
ток-шоу, фільму, літературного або музичного твору, рекла-
ми тощо цільова аудиторія, для якої цей меседж створюється.

Критичне мислення — це комплекс усвідомлених дій і навичок, 
які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, достовірна 
вона чи маніпулятивна.
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Медіаграмотний користувач знає, як і навіщо конструюється медіареальність 
та її меседжі, розуміє, як медіа впливають на нього особисто та на інших людей, 
вміє застосувати ці знання не лише для декодування медіаконтенту.

Така обізнаність допомагає йому, залишаючись частиною сучасного насиче-
ного медіасередовища, все ж утримуючись на власних цінностях, адже він усвідом-
лює що: 
 Медіамеседжі створює людина або група людей (організація). 

 Кожний меседж конструюють для досягнення певної мети. 

 Будь-який меседж містить погляд або систему переконань.

 Різні люди можуть інтерпретувати меседжі по-різному, залежно від середо-
вищ, в яких вони росли і навчалися. 

 Медіамеседжі використовують для здобуття влади або контролю. Це може 
стосуватися думок, рішень або вибору того, над ким ця влада чи контроль 
встановлені.

Розвиток критичного мислення — не підсумкова мета, а постійний процес.

ÀÍÀË²Ç ÌÅÄ²ÀÒÅÊÑÒ²Â
Формування медіаграмотності відбувається у процесі аналізу медіатексту, де 

основний інструмент — навички критичного мислення.
Єдиних підходів до аналізу не розроблено. Один з планів аналізу характери-

зує такі компоненти:
 вид мас-медіа;

 категорію;

 медіамову;

 аудиторію; мету медіаповідомлення;

 відповідність цілям і засобам.

Цільова аудиторія — це великі групи людей, на яких спрямова-
на діяльність того чи іншого медіа.

Наведіть можливі приклади застосування критичного мислення на за-
няттях з суспільних дисциплін у старших класах.



Ìåä³à, ìåä³àîñâ³òà ³ ìåä³àãðàìîòí³ñòü

21

ÑÕÅÌÀ ÄÅÊÎÄÓÂÀÍÍß 
ÇÀ Ê. ÁÅÇÅËÃÅÒ ÒÀ Å. ÕÀÐÒÎÌ 

Британські науковці К. Безелґет та Е. Харт вважають, що медіаосвіта має ґрун-
туватися на вивченні шести ключових понять: 
  «медійних агенцій / medіa agencіes» (аналіз функціонування, цілей, джерел 

інформації), які створюють і розповсюджують медіатексти; 

  «медійних категорій / medіa categorіes» (аналіз типів медіатекстів за вида-
ми, жанрами тощо); 

  «медійних технологій / medіa technologіes» (аналіз технологічного процесу 
створення медіатекстів);

  «медійних мов / medіa languages» (аудіовізуальні засоби вираження, коди 
та знаки, стиль тощо медіатекстів);

  «медіааудиторії / medіa audіence» (типологія аудиторій, різновиди у сприй-
нятті медіатекстів); 

 «медіарепрезентації/ medіa representatіons» (аналіз конкретного подання 
авторами / джерелами інформації / агенціями змісту в медіатекстах). 

Медіарепрезентація — це фактично створення/конструювання «своєї» реаль-
ності, під свою ідеологію, мету, завдання, інтерес.  Репрезентація  в медіа — це лише 
один із варіантів реальності.

ÏËÀÍ ÀÍÀË²ÇÓ ÇÀ  Ê. ÁÅÇÅËÃÅÒ ÒÀ Å. ÕÀÐÒÎÌ

Медійні агентства 
Кого можна назвати автором медіатексту? Яка головна мета цього медіатек-

сту? Якої реакції аудиторії чекають його творці? Чи можна назвати позицію авторів 
цього медіатексту ангажованою, упередженою? Які саме події медійне агентство/
автори прагнуть відбити у цьому творі передусім, які прагнуть вилучити? Як авто-
ри намагаються на неї впливати? З якими персонажами автори медіатексту хочуть 
вас ототожнити? Яку ідеологію ці персонажі виражають? Чи хоче медійне агент-
ство/автори, щоб ви змінили свою поведінку в результаті контакту з цим медіатек-
стом? Що агентство/автори хочуть змусити вас відчувати в конкретних епізодах 
медіатексту? Чи успішно це їм вдається? Чому творці медіатексту хочуть, щоб ви це 
відчували?

Медійні категорії 
Якого жанру цей медіатекст? Як би ви сформулювали жанрові стереотипи 

цього медіатексту?
Медійні технології 
Які технології використані? Чи пов’язані медійні технології з цільовою ауди-

торією, вибраною агентством?
Медійні мови
Як в цьому медіатексті використовуються різні форми медійної мови, щоб 

передати сутність? Чи є в цьому медіатексті візуальні символи, знаки? Якщо є, то 



Ðîçä³ë 1

22

які? Чи залежать аудіовізуальні, стилістичні особливості, використовувані в цьо-
му медіатексті, від конкретного сюжету? Якщо так, то як саме? Чи є стереотипи 
звукового рішення в цьому медіатексті? Якщо так, то в чому конкретно вони про-
являються? Чому автори цього медіатексту саме так побудували той чи інший епі-
зод? Чому певні предмети (зокрема одяг ведучих тощо) зображені саме так? Що 
говорять нам ці предмети про персонажів, їхній спосіб життя, їхнє ставлення одне 
до одного? Про що говорить мова персонажів? Чи можете ви згадати епізоди цього 
медіатексту, де події розказані/побачені очима того або того персонажа? Яка роль 
світла, кольору, звуку, музики в медіатексті? Чи можете ви виділити цінності, яких 
дотримуються автори конкретного медіатексту?

Медіааудиторії 
Які, по-вашому, припущення творців цього медіатексту про аудиторію? Чи 

розраховують вони на «свою» аудиторію? Як ви визначили б цільову аудиторію 
цього медіатексту? Чи містить медіатекст маніпуляцію аудиторією? Чи сприяє ме-
діатекст будь-якій ворожнечі, ненависті? На вік якої аудиторії розрахований цей 
медіатекст? Для яких груп населення він важливіший? Яка типологія аудиторії ме-
діа? З яких причин аудиторія може віддати перевагу цьому медіатекстові? Зміни-
лися ваші симпатії до персонажів в ході розвитку сюжету цього медіатексту? Які 
відчуття викликав у вас цей медіатекст? Які здібності, уміння потрібні людині, щоб 
кваліфіковано аналізувати медіатекст? 

Медіарепрезентації 
Які соціальні групи або проблеми подано в цьому медіатексті? Яке значення 

для розуміння сюжету має назва цього медіатексту? Як автори цього медіатексту 
намагаються довести, що повідомляють правду? Як автори намагаються добитися 
ефекту «достовірності»? Чи містить цей медіатекст приховані підтексти, неправди-
ву інформацію? Які політичні, соціальні та культурні настрої відбиваються в по-
глядах і вчинках персонажів? Які причини дій, поведінки персонажів цього медіа-
тексту? Кому симпатизують автори цього медіатексту? Як вони дають аудиторії це 
зрозуміти? Чому ви зробили такий висновок? Які ключові епізоди цього медіатек-
сту? Чому ви вважаєте їх ключовими? Як ви думаєте, що відібрано, щоб вийшов 
саме такий кадр?

Подібні ідеї висловлює і Національна асоціація освіти з медіаграмотності 
США, яка 2007 року розробила документ «Ключові принципи освіти з медіагра-
мотності в США», у якому охарактеризовані основні принципи медіаосвіти.

1.  Освіта з медіаграмотності потребує активного дослідження та критичного 
розмірковування над меседжами, що ми отримуємо та створюємо.

2.  Освіта з медіаграмотності розширює концепцію грамотності (читання і 
письма) до всіх форм медіа.

3.  Освіта з медіаграмотності створює та посилює навички учнів будь-якого 
віку. Як  і з друкованою грамотністю, ці навички передбачають інтегровану, 
інтерактивну та повторювану практику.

4.  Освіта з медіаграмотності розвиває поінформованих, вдумливих і зацікав-
лених людей, необхідних демократичному суспільству.
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5.  Освіта з медіаграмотності визнає, що медіа — частина культури, та функці-
онує як агент із соціалізації.

6.  Освіта з медіаграмотності підтверджує, що люди застосовують свої індиві-
дуальні навички, переконання та досвід для створення своїх власних зна-
чень медіамеседжів.

ÊËÞ×ÎÂ² ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÀÍÀË²ÇÓ ÌÅÄ²ÀÌÅÑÅÄÆ²Â

АУДИТОРІЯ І 
АВТОРСТВО

АВТОРСТВО Хто створив ці меседжі?

МЕТА Чому їх створено? Яка цільова аудиторія (та 
звідки ви це знаєте)?

ЕКОНОМІКА Хто за це заплатив?

ВПЛИВ
Хто може дістати користь від цього месе-
джу? Кому він може завдати шкоди? Що це 
повідомлення означає для мене?

РЕАКЦІЯ Які можуть бути мої дії у відповідь на ці ме-
седжі?

МЕСЕДЖІ ТА 
ЗНАЧЕННЯ

ЗМІСТ

Про що це (й що вас змушує так думати)?
Які ідеї, цінності, інформація та/або погля-
ди очевидні/імпліцитні?
Про що не говориться у цьому повідомлен-
ні, що було б важливо знати?

ТЕХНІКИ
Які техніки використовуються?
Чому використовуються саме ці техніки?
Як вони передають меседжі?

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Як можуть різні люди зрозуміти ці меседжі 
по-різному?
Яка моя інтерпретація цього, та що я дізна-
юся про себе зі своєї реакції або інтерпре-
тації?

ПОДАННЯ 
РЕАЛЬНОСТІ

КОНТЕКСТ Коли це зроблено?
Де або як ним поділилися з публікою?

НАДІЙНІСТЬ

Чи це факт, думка, чи щось інше? Якою мі-
рою меседж гідний довіри (та що змушує вас 
так думати)?
Які джерела інформації, думок, припущень?
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РОЗДІЛ 2
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: 
БАЗОВІ МЕТОДИКИ
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Не варто думати про критичне мислення як 
про певні знання, що можна здобути «на ходу». 
Щоб навчитися критично мислити, потрібно ба-
гато часу і зусиль. Цей розділ має на меті озна-
йомити вас з деякими базовими підходами, що 
допоможуть розвивати критичне мислення.

Що таке критичне мислення? За Аристо-
телем, «це ознака тренованого розуму, коли він 
вміє враховувати думку, не поділяючи її».

Здебільшого люди пов'язують критичне 
мислення з чимось негативним, коли зауважу-
ються помилки, недоліки, хиби на кшталт того, 
як керівник критикує свого підлеглого. Але це не 
єдине значення слова «критичний». Ба більше, 
негативне ставлення — це швидше перешкода, 
ніж передумова для якісного мислення, бо воно 
може засліпити наші неупереджені судження. А 
саме вони запорука критичного мислення.

Критично оцінювати можна будь-яку ін-
формацію — текстову, звукову чи візуальну. 
Люди робили це як на Заході, ще в часи Старо-
давньої Греції, послуговуючись знаменитим ме-
тодом Сократа, так і на Сході, що засвідчила буд-
дійська література прадавньої Індії.

Критичне мислення ґрунтується на ретель-
ному, розсудливому обмірковуванні інформації 
(наприклад, думок чи поглядів, навіть власних) 
та її ретельному оцінюванні шляхом ставлення 
запитань, урахування різних поглядів, можли-
вих власних стереотипів, припущень і забобонів, 
а також можливого інтересу, заангажованості.

Щоб робити це правильно, потрібно по-
стійно стежити за своїми думками і не сприйма-
ти інформацію як належне лише за її формою, а 

Критичне мислення або кри-
тичний аналіз — це набір усві-
домлених дій і навичок, завдяки 
яким ми можемо оцінювати чи-
юсь або свою інформацію на пред-
мет того, чи вона достовірна, чи 
маніпулятивна.
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аналізувати, з’ясовувати, чи вона точна, зрозуміла, релевантна та логічна. Отже, 
будь-яку інформацію, що ми розглядаємо, треба проаналізувати, оцінити з різних 
поглядів, помістити в конкретний контекст.

Уміння критично мислити не вдасться набути за ніч, для цього не досить 
засвоїти правила; навички критично мислити потрібно усвідомлено шліфувати і 
регулярно застосовувати. Та не лише це — спершу ми повинні позбутися власних 
старих поганих звичок некритичного міркування. Тільки після цього можна розви-
вати у собі звички здатної критично мислити людини. 

Як наголошував А. Ейнштейн, ми не повинні припиняти ставити собі запи-
тання. Які вони?
 Яка мета та цілі цієї інформації? Чому я/вони так думають?

 Які слова використані?

 Яке джерело цієї інформації? Як ця інформація дісталася? З яких джерел?

 Які аргументи використані? Чи застосовувалися якісь маніпулятивні спо-
соби при створенні цієї інформації?

 Чи не містить вона в собі яких-небудь упереджень або стереотипів?

 До яких наслідків може спричинити ця інформація? Хто цільова група для 
цієї інформації?

 Чи містить вона інакші погляди? Яка думка тих, хто причетний до цієї ін-
формації?

Критичне мислення — усвідомлена розумова діяльність, зорганізована пев-
ними способами, подібними до тих, які застосовують науковці у своїх досліджен-
нях. А вони дотримуються процедур, що дозволяють їм оцінити, перевірити на-
дійність висновків. 

Їхня робота ґрунтується на вимогах, без яких критичне мислення ніколи не 
буде таким, яким має бути, а саме: ясності, точності, надійності, логічності, важли-
вості, безсумнівності, повноті й об'єктивності.

Ключові навички здатної критично мислити людини — її здатність спостері-
гати, інтерпретувати, аналізувати, вилучати, додавати, оцінювати і пояснювати. А 
потім, ґрунтуючись на всьому цьому, доходити власних висновків й висувати свої 
аргументи. 

Проте з допомогою нижченаведених прикладів можна пересвідчитися, що на-
віть коли дуже уважно на щось дивитися, цього не досить, потрібно прямувати далі 
і використовувати інші методи, щоб викрити ілюзію. 
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Приклади
 

Джерело: http://www.123opticalillusions.com/
pages/opticalillusions41.php. 

Приклад 1
Гляньте на дві вертикальні лінії на малюн-

ку. Яка з них довша? Чи ви здивуєтеся, коли ви-
явиться, що вони однакові?

 

Джерело: http://www.france24.com/en/20131202-
front-gauche-melenchon-tf1-front-national-
recruitment-canal-plus-nkm-paris-poster/.

Приклад 2
А цей приклад з «реального життя» ілю-

струє недолік сприймання реальності, яку 
відтворюють мас-медіа. У кадрі — лідер фран-
цузької ультралівої партії «Лівий фронт» Жан-
Люк Меланшон, у якого беруть інтерв’ю для 
приватного телеканалу TF1, де він говорить 
від імені протестувальників, яких він вивів, 
за його словами, на «податкову революцію». 
Цей сюжет був відзнятий за кілька годин до 
реального протесту. Ймовірно, телевізійники 
хотіли, щоб робота була зроблена і підстраху-
валися. 

Як можна пересвідчитися, важливо бачити щось, але це не суттєва частина 
критичного мислення. Завдяки спогляданню, здатна критично мислити людина 
може знайти нові факти, з якими потрібно працювати далі. Щоб використати їх на-
лежним чином, необхідно помістити їх у контекст, а для цього треба знати, що це за 
контекст. Потрібно аналізувати й оцінювати саме наявні факти, доповнювати їх за 
допомогою інших перевірних запитань; якщо потрібно, перевіряти та зважувати їх 
і лише після цього висувати добре обґрунтовані аргументи.
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Ïðàâèëà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ 

Здатна критично мислити людина повинна уникати:
 стереотипів та упереджень, бо вони затьмарюють тверезі судження та при-

зводять до необґрунтованих або передчасних висновків;

 нетерпіння, непослідовності — небажання чітко відстежувати інформа-
цію;

 практики не ставити запитань і не перевіряти інформацію та її джерела;

 небажання зважати на чиїсь помилки та визнавати свої.

Які навички може розвинути здатна критично мислити людина?
1. Слухати та спостерігати.

2. Критично сприймати інформацію (прочитану, побачену, почуту).

3. Вдаватися в суть проблеми та її першопричини, а не лише наслідки.

4. Усвідомлено відрізняти факти від припущень і поглядів.

5. Здатність аналізувати достовірність і відповідність аргументів, а також ін-
формацію на яких вони ґрунтуються.

6. Ретельно добирати слова, бо слово може змінити значення всієї аргумента-
ції.

7. Навчитися висувати компактні, добре обґрунтовані аргументи.

8. Виявляти маніпуляцію та пропаганду.

9. Усвідомлювати, що завжди є більш ніж один погляд на одне й те ж.

Оцінення джерел 
1.  В епоху інтернету ми постійно перебуваємо в облозі масивних обсягів ін-

формації, і нерідко буває важко зрозуміти, якій інформації довіряти, а якій 
ні. Тож важливо навчитися розрізняти корисну та об'єктивну інформацію 
від баласту.

2.  Звертати увагу на те, якісне це видання чи невідомий блог.

3.  Критично аналізуючи джерела, треба спочатку пропустити крізь «сито» 
автора інформації та джерело, звідки вона походить. Чи це інформація з 
поважного видання, компетентного у відповідній сфері, а чи від сусідсько-
го сина? Ви прочитали це в блозі невідомої людини чи це текст із якісного 
часопису, підготовлений фахово? Чи не на сайті приватної компанії ви чи-
таєте цей текст? Якщо так, то які інтереси переслідує ця компанія?
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Первинні та вторинні джерела 
Здатна критично мислити людина також бере до уваги, чи надходить інфор-

мація з первинних або вторинних джерел.
Первинні джерела — це оригінальні опубліковані джерела, наприклад медичні 

дослідження з проблеми ожиріння. Вторинним джерелом може бути, наприклад, 
повідомлення в газеті, в якому йдеться про проведене медичне дослідження на тему 
ожиріння, а також передається його суть загальнішою, зрозумілішою для аудиторії 
мовою. А в інтерпретаціях, переказуванні можливі неточності. Читач повинен зна-
ти про це і ставитися до інформації з вторинних джерел обережно.

Це не означає, що первинні джерела ми повинні сприймати беззастережно. 
Ми завжди можемо збагнути, чи інформація в дослідженні обґрунтована і чи були 
інші дослідження на цю тему, результати яких відрізняються. 

Довіра до тексту вища, коли в ньому є посилання на джерело, ім'я автора, на-
зву матеріалу та рік опублікування. Коли йдеться про повідомлення в інтернеті, 
вони зазвичай дають гіперлінк на дослідження, що цитуються у тексті. Читач може 
легко зайти на оригінал джерела. Якщо виникають сумніви щодо достовірності ін-
формації, він може знайти інші незалежні джерела.

ßê ÷èòàòè ãàçåòó 
 

Джерело: http://www.freeimages.com/photo/244819.

До незалежної категорії інформаційних ресурсів належать мас-медіа. Зага-
лом, вважається, що серйозні респектабельні видання надійніші за таблоїди, які 
часто подають сенсації і перебріхують те, що відбувається насправді.

Важливо розрізняти журналістські жанри і розуміти відмінність між репор-
тажем та публіцистичним матеріалом. Репортаж не передбачає емоцій та стисло й 
точно повідомляє про відомі та/або невідомі події. У публіцистичному матеріалі 
автор шукатиме взаємозалежність, зв'язки, робитиме висновки, даватиме оцінку й 
вибудовуватиме аргументацію. Новинний репортаж має інформувати об'єктивно й 
неупереджено, тоді як публіцистика допускає погляд журналіста. Загалом, це спра-
ва читача розуміти чи ні особливості та наслідки публіцистики. 

Хоча газетні новини повинні бути неупереджені, часто ми наражаємося на 
необ'єктивність. Журналісти можуть робити це за допомогою різних способів. Іно-
ді вони подають думку двох експертів, які перебувають по один бік проблеми, на-
томість альтернативний погляд залишається не представленим. Вдаючись до цього, 
журналісти свідомо (чи несвідомо) посилюють певну думку, наділяючи її власти-
востями факту, а отже пропонують читачам не повну, а лише часткову інформацію.
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Якщо журналіст працює з фактами, не посилаючись на джерела, критичний 
читач повинен загострити свою пильність. Це не обов'язково означає, що журна-
ліст підтасовує факти, але в читача має бути можливість перевірити інформацію.

Ангажованість пресового повідомлення можна також простежити, напри-
клад, за допомогою неналежного підбору слів. Пресове повідомлення має послуго-
вуватися нейтральною мовою. В ньому немає бути експресивних висловлювань, бо 
вони емоційно забарвлені, а тому матимуть вплив на тональність публікації, а отже 
і на всю публікацію. Читач може виявити суб'єктивність журналіста, якщо зверта-
тиме увагу на те, які прикметники або прислівники той використовує.

Приклад
Спритні поліціянти затримали чотирьох грабіжників. 
Пояснення 
Прикметник «спритний» у цьому реченні суб'єктивний. Факт, що чотирьох 

грабіжників поліціянти упіймали, нічого про загальну їх спритність не говорить. 
Можливо, перед цим від них втекли двадцять інших грабіжників.

Точність інформації 
Треба завжди перевіряти, чи логічні факти або припущення, що містяться в 

інформації. Вони повинні бути точні і випливати з аргументів, на яких ґрунтують-
ся. Щоб пересвідчитися, що вони саме такі, їх треба аналізувати і думати, як їх ви-
тлумачено.

Приклад
«Усі шведи дуже заможні. В країні немає бідних, лише суцільна розкіш. Там не 

побачиш жодного безхатченка. Коли я торік поїхав туди на вихідні, я бачив тільки 
дорогі авто на вулицях, всюди була неймовірна чистота й порядок».

У нас є твердження, що всі шведи дуже багаті. Чи правда, що в Швеції не 
можна побачити бідних або бездомних людей? Звичайно, ні. Твердження, що автор 
не зустрів жодного з них, не означає, що їх немає взагалі. Крім того, за офіційною 
інформацією Шведського національного комітету з охорони здоров'я і соціального 
забезпечення, в країні нараховується 34 тисячі людей, що не мають свого даху над 
головою.

І чи означає інформація про лише дорогі авто, які бачив автор, що всі шведи 
багаті? Ні. А що, коли автор цього твердження зупинився в кварталі, де мешка-
ють дипломати і, можливо, то були зовсім не їхні власні машини, а орендовані для 
службового користування? Не говорячи вже про відносний рівень заможності — 
вони можуть бути багаті в глобальному контексті, але це не означає, що вони багаті 
в Швеції.

І на завершення. Після одного вікенду, проведеного десь у Стокгольмі, не 
можна робити висновок про всю країну та її мешканців. Безперечно, це буде лише 
фрагментарна, нерепрезентативна частина реальності.
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Ùî òàêå àðãóìåíò? 

Аргумент може бути істинний або хибний. Аргумент — нейтральне поняття, 
що стосується структури інформації і не стосується її коректності. Це означає, що 
і хибний аргумент, побудований на алогічній або помилковій основі, все одно вва-
жається аргументом.

Приклад нелогічного аргументу 
1. Бібліотекарі люблять багато читати. 
2. Історики люблять багато читати. 
1 + 2 = бібліотекарі — історики. 

Ніби звучить резонно, чи не так? Але, звісно, це належно не обґрунтовано. 
Розгляньмо інший подібний приклад:

A. Леся Українка — велика поетеса.
Б. Ліна Костенко — велика поетеса. 
A + Б = Леся Українка — це Ліна Костенко. 

Структура аргументу — припущення та висновок 
Щоб зрозуміти процес аргументації, потрібно збагнути його формулу і вміти 

розкласти аргумент на його стрижні.
(1) передумова + (2) передумова = (3) висновок 

 Звідки ти отримуєш свою інформацію?

 Чи всьому, що є в інтернеті, ти довіряєш?

 Як ти визначаєш, якій інформації вірити, а якій ні?

Аргумент — це набір фраз, тверджень або припущень, в яких 
містяться передумови і висновок. Передумови мають стати 
обґрунтуванням для висновку. Мета аргументації — поясни-
ти, переконати і довести. Не можна плутати аргумент зі 
звичайним твердженням. Твердження містить об’єктивну ін-
формацію, але, на відміну від аргументу, позбавлене намагань 
переконати в чомусь або захистити якийсь погляд.
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Приклад
Передумова (1): Купуючи товари, сертифіковані за системою «Справедлива 

торгівля», ви сприяєте освіті дітей фермерів.
Передумова (2): Освіта підвищує шанси на краще життя в майбутньому.
Висновок (3): Ми збільшуємо шанси дітей фермерів на краще життя в майбут-

ньому, купуючи сертифіковані товари.

Приховані передумова і висновок 
Утім часто трапляється, що в аргументації одна з передумов або навіть і сам 

висновок залишаються прихованими десь поміж рядками, тому виявити їх значно 
важче. 

Приклад прихованого висновку 
Аргумент «Не розумію, навіщо ти палиш. Паління шкідливе для здоров’я», 

розкладений за формулою, виглядає так:
(1) Паління шкідливе для здоров’я. 
(2) Ти палиш.
(3) Паління шкідливе для тебе. 
Висновок «Паління шкідливе для тебе» прихований в цьому аргументі, але він 

вгадується між рядками.

Приклад прихованої передумови 
Аргумент «Звісно, він знає теорему Піфагора, бо він учитель математики», 

розкладений за формулою, виглядає так:
(1) Усі викладачі математики знають теорему Піфагора (прихована передумо-

ва).
(2) Він учитель математики.
(3) Він знає теорему Піфагора.

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

Навпаки, він має бути зрозумілий і чіткий, без приховування будь-якого факту. 
Хороший аргумент має бути логічний. Навіть якщо обидві передумови істинні, од-
наково без логіки не можна дійти правильного висновку.

Приклад
(1) Всі люди — ссавці.
(2) Петро — людина.
(3) Петро — ссавець.
Цей аргумент хибний

(1) Усі тигри — ссавці.
(2) Петро (людина) — ссавець. 
(3) Петро (людина) — тигр. 
Цей аргумент хибний
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Попри те, що обидві передумови правильні, висновок хибний. Чим відрізня-
ється перший приклад? Логікою. Те, що всі тигри — ссавці і Петро — ссавець, не 
означає, що він тигр. Без логіки навіть правильна формула не допоможе.

Як перевірити, чи наші аргументи добре обґрунтовані? 
Дальші запитання можуть допомогти нам як підказки:

 Може, причини, використані нами для висновків, вибрані недоречно?

 Чи є в аргументі які-небудь приховані передумови?

 Чи хоч одне з ключових слів в нашому аргументі нечітке, неоднозначне, 
схиляє до певного упередження? 

 Чи є в нашому аргументі маніпуляції або хиби?

 Чи є в ньому щось пропущене або приховане?

 Чи містить він щось неправдиве, некоректне, непослідовне/суперечливе?

Якщо хоча б на одне запитання є відповідь «так», постарайтеся ще раз обміз-
кувати свій аргумент. 

Коли набирається багато поганих аргументів, вони продукують різного роду 
маніпуляції, як-от:
 маніпулювання мовою (шляхом використання нечітких формулювань та 

евфемізмів);

 маніпулювання емоціями (фобіями, стресами, стереотипами);

 маніпулювання відволіканням уваги (повторення одного й того ж висно-
вку іншими словами тощо).

ВПРАВА 1

Хвіст виляє собакою.
«Це моя війна, а не війна ЦРУ».

Фрагмент із фільму «Хвіст виляє собакою» з Робертом де Ніро і Дастіном 
Гоффманом у головних ролях. 

[фрагмент, починаючи з 0:35:17] http://moviestape.com/katalog_fi lmiv/
drama/6902-hvst-vilyaye-sobakoyu.html.

«Напередодні виборів, щоб відволікти увагу від секс-скандалу за участю пре-
зидента, політтехнолог і голлівудський продюсер об’єднують свої зусилля, щоб 
інсценувати війну. У президента, який за кілька днів до виборів потрапив у скан-
дальну історію, здається, небагато шансів, щоб бути переобраним. Один із його 
радників звертається до голлівудського топ-продюсера, щоб той сконструював 
війну в Албанії, яку б президент героїчно завершив, та все має відбуватися лише 
в мас-медіа».
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Äæåðåëà

Гуменюк Л., Потапова В. Практична медіаграмотність для бібліотекарів. — К.: 
ЦВП, АУП, 2015. — Режим доступу: http://aup.com.ua/books/mbm/.

Пропоновані приклади з порталу monda.eu — провідного ресурсу проекту гло-
бального електронного навчання допомагає людям вчитися і об'єднує наш 
спільний світ у зручний для користувача спосіб за допомогою інновацій-
них та інтерактивних інструментів. — Режим доступу: http://monda.eu/en/
modules/thinking.

Ви бачили цей фільм? Чи відомі вам нинішні події, які можна сприйняти 
подібним чином?





РОЗДІЛ 3
НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 
êóðñ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò», 
11 êëàñ. 
Òåìà 3. «Çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», 

«²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 
11 êëac
Òåìà 6. «Óêðà¿íà â 
óìîâàõ íåçàëåæíîñò³».

Мета заняття: надати учням інструмента-
рій, який дозволить їм бути розумними, актив-
ними споживачами новин та інформації через:
 оцінення надійності джерел інформації 

у різних видах медіа;

 вміння розрізняти факт і судження;

 навички з оцінювання медіатексту в іс-
торичному вимірі;

 розуміння, яку роль новина може віді-
грати у формуванні суспільної думки;

 глибше усвідомлення конфліктів, спів-
робітництва і взаємозалежності між 
окремими особами, групами та інсти-
туціями.

Ключові слова і поняття: новина, новин-
на грамотність, факт і інтерпретація. 

Забезпечення заняття: підготовлені 
уривки з медіатекстів, ілюстрації, комп'ютери, 
під’єднані до інтернету.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, проблемний метод, робота з історичними 
документами, «бортовий журнал», робота в па-
рах, робота в групах, дискусія, міні-есей.

У сучасному світі вам трапля-
ються сотні медіаповідомлень кож-
ного дня. Їх вам доносять медіа: ін-
тернет, реклама, книжки, рекламні 
щити тощо, тобто канали та ін-
струменти, які передають інформа-
цію на масові аудиторії.
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 Як ви думаєте, для чого мас-медіа звертаються до вас?

 Учитель ставить трейлер актуального нового фільму чи демон-
струє рекламне оголошення місцевого кафе/піцерії тощо.

 Що саме необхідно від вас людям, які створили ці повідомлення?

 Учні спільно з учителем доходять висновку, що автори цих повідо-
млень хочуть від них якихось дій у відповідь, скажімо купівлі квит-
ків на нову кінострічку чи відвідання рекламованого закладу.

ВПРАВА 1

П’ять принципів медіа
Вчитель об’єднує учнів у групи і кожна з них отримує медіаповідомлення для 

аналізу:

відеокліп телевізійної реклами (Містер Пропер: https://www.youtube.
com/watch?v=OgGj4i9gQTw);

відеокліп трейлеру до фільму («Поводир» (https://www.youtube.com/
watch?v=dwYGBqhWGbU);

фотографію з новин/аналітики журналу або газети (http://gazeta.
zn.ua/internal/zemlya-obedovannaya-_.html);

рекламного оголошення з інтернет-сайту ;
(http://rozetka.com.ua/tablets/c130309/fi lter/preset=130/)
інформаційного оголошення про музейну подію (http://honchar.org.

ua/events/kontsert-vechornytsi-z-hurtamy-old-grey-goose-international-
hulyajhorod-nadobryden/

1. Попросіть учнів переглянути різні типи носіїв, з якими люди стикають-
ся щодня.

2. Поясніть учням: щоб бути критичними споживачами медіаповідомлень, 
вони повинні розуміти як і чому повідомляється. Це підготує їх до усві-
домленого вибору, коли вони зіткнуться з медіаповідомленнями.

3. Виведіть/Покажіть п’ять принципів медіа через проектор. Роздайте 
учням копії.

4. Коротко обговоріть кожен принцип з класом. Попросіть учнів поділити-
ся тим, як вони інтерпретують кожен принцип. Повідомлення — кон-
струкції. Хтось думає довго і наполегливо про будь-які вироблені друко-
вані або електронні повідомлення: як воно виглядає, говорить про те, що 
воно зробить.



40

Ðîçä³ë 3

Ï’ÿòü ïðèíöèï³â ìåä³à

Повідомлення представляють соціальні реалії. Кожне представляє картину 
світу, що може відповідати або не відповідати світові, в якому живуть учні. Пові-
домлення мають економічні, соціальні, політичні, історичні та естетичні цілі. Є 
основна ціль повідомлення: щоб продати товар, переконати когось, інформувати 
або розважати. Багато з них мають більш ніж одну мету. Різні люди по-різному ре-
агують. Як кожна людина реагує на оголошення, залежить від ставлення цієї лю-
дини, життєвого досвіду, потреб, знань тощо. Повідомлення мають унікальні фор-
ми, мову, символи та інші особливості, які задає тип повідомлення. Наприклад, 
історична брошура відрізняється від телевізійної реклами зубної пасти. Зауважте 
з уч  нями: коли вони розуміють, ці принципи, то можуть аналізувати і оцінювати 
повідомлення, що скеровуються на них. Вони також можуть створювати ефектив-
ні повідомлення. Покажіть першу частину відеокліпу телевізійної реклами Мир-
городської води (https://www.youtube.com/watch?v=drFZ5iP9NIE). Попросіть їх за-
кінчити його.
 Попросіть учнів працювати в невеликих групах, декодувати зразки медіа, 

які вони отримали, і поділитись своїм аналізом з класом. 

Наприклад, вони можуть сказати, що оголошення містить зображення, ціну та 
слоган. Вони можуть сказати, що у трейлері є сцени з фільму, імена акторів і назва. 
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Основні характеристики новини — оперативність, актуальність, суспільна 
значущість або інтерес, об’єктивність, достовірність, специфічність побудови ін-
формаційного повідомлення.

Новини повинні бути сформульовані стисло, чітко та без коментарів і відпо-
відати на п’ять основних питань — хто? що? коли? де? як? 

Події  Революції гідності в 2014 році міцно прикували мільйони людей 
до стрічок новин, змусили їх цілодобово відстежувати інформацію прак-
тично в режимі реального часу. Багато хто з наших громадян, можливо, 
вперше в своєму житті став таким залежним від новин.

Як ніколи гостро, в українському суспільстві постало питання журна-
лістських стандартів, відповідальних медіа і водночас компетентного, 
грамотного осмислення всього того, про що ми дізнаємося з різнома-
нітних мас-медіа. Адже часто-густо їхня мета не інформувати, а, на-
впаки, дезінформувати, запустити неправдиву, так звану фейкову інфор-
мацію, як, приміром, у горезвісному репортажі на російському «Першому» 
каналі про «розіп’ятого» Нацгвардією України хлопчика у Слов’янську.

«Вивчення впливу новинних медіа (і медійних меседжів у цілому) на іс-
торичні події, уряд і політику, на міжнародні події і нашу культуру, на 
наше розуміння всіх цих речей — таке центральне для суспільних наук, 
що навіть важко уявити їх викладання без медіаграмотності», — до 
такого висновку дійшли керівники Національної асоціації освіти з меді-
аграмотності США (NAMLE), підсумовуючи двадцятилітній шлях аме-
риканської медіаосвіти. 

Новина — оперативне інформаційне повідомлення, яке міс-
тить суспільно важливу та актуальну інформацію, що сто-
сується певної сфери життя суспільства чи окремих його 
груп. У журналістиці — це окремий інформаційний жанр, що 
характеризується стислим викладом ключової інформації 
щодо певної події, яка сталася нещодавно.

 Як ви розумієте ці характеристики?
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ВПРАВА 2

П’ять основних питань новин
Учасники розбиваються на чотири групи. Учасникам роздають медіатексти.

З’ясувати протягом 5 хвилин, чи відповідають ці повідомлення на 5 осно-
вних новинних питань і чи становлять вони новину? На які питання 
відповідають повідомлення?

По закінченні обговорення кожна група протягом 2 хвилин повідомляє про те, 
на які питання відповідає кожне повідомлення і яке/які повідомлення не новина.
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Ì³í³-ëåêö³ÿ
²íôîðìàö³ÿ â íîâèíàõ

Очевидно, інформація в новині має відповідати певним критеріям, зокрема, 
таким як: 

оперативність — новина має бути цікава людям саме зараз і стосуватися того, 
що стало щойно відомим; 

точність — переконатися, що інформація абсолютно точна, і що незалежні дже-
рела можуть підтвердити будь-яку сумнівну деталь;

актуальність, безпосередня близькість до аудиторії — щось, що впливає на ауди-
торію, на її життя, важливе для неї;

цікавість для людей — людей цікавлять інші люди! Важливо, щоб у повідомленні 
містився емоційний елемент, щоб він був персоналізований, «людяніший», 
добре, коли повідомлення подається через людську історію;

конфронтація, драматизм — людям подобаються новини, де є дві різні сили або 
протилежні погляди;

унікальність, незвичність — часто це новина з елементами сенсаційності, з тим, 
що робить її неординарною. Природно, що нудна подія — навіть присвяче-
на гарячій темі — не викличе цікавості; 

знаменитість, упізнаваність героїв новини — публічні особи часто стають героя-
ми новин, що відоміший персонаж, то пильніше стежать за ним журналісти.

 Тексти новин пишуть журналісти (з розвитком соціальних мереж їх усе 
частіше продукують блогери — люди, що ведуть у соцмережах своєрідний 
щоденник з особистим баченням подій), які вибирають погляд і способи 
його донесення. Новини будуються за такими принципами: 

 Мас-медіа вибирають з безлічі подій ті, які вони вважають доречними. Ті, 
що, ймовірно, становлять менший інтерес для аудиторії, ігноруються. 

 Так медіа визначають, що одні події важливіші, ніж інші, і формують по-
рядок новин. 

 Люди сприймають послідовність пріоритетів, встановлену медіа, як свою 
власну.

Ì³í³-ëåêö³ÿ
Íîâèíè ³ «ïîðÿäîê äåííèé»

Функція новин — інформувати. Але вони ще визначають "порядок денний". 
Адже те, як новинні медіа висвітлюють ті чи ті події, не впливає на нашу думку про 
них, а змушує задумуватися саме над ними. Це і називається встановленням «по-
рядку денного». Традиційний журналістський критерій: «Яка з подій матиме най-
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значніший вплив на найбільшу кількість людей?» нерідко протиставляється іншим 
критеріям: «Під яку подію ми маємо найкращі відеокадри?» або «Чи стане ця подія 
достатньо драматичною (або достатньо непристойною чи лячною), щоб сприяти 
найкращим продажам?». З цієї логіки, до речі, походить так зване правило кількох 
«с», яким послуговуються журналісти масових видань на своїй редакційній кухні, 
подаючи новини через: 
 сенсації, 
 сміх,
 сльози,
 сум,
 секс,
 скандал,
 смерть тощо. 

Звертаючись до медіа, ми шукаємо там новини. Медіа також пропонують нам 
погляди та оцінки подій, про які йдеться в новинах. Професійна журналістика від-
діляє новини від суджень. Це один з головних принципів якісних медіа. Факти тре-
ба повідомляти незалежно від того, кому вони вигідні або чиєму іміджові можуть 
зашкодити. Факт має самоцінне значення, і приховувати його, якщо він має сус-
пільну вагу, неприпустимо. 

Áàçîâ³ íàñòàíîâè íîâèííî¿ ãðàìîòíîñò³

З'ясовувати, з чим  маємо справу — з фактом чи судженням. 

Журналіст має в своєму матеріалі об’єднати правду і реальність шляхом відо-
браження фактів. Фактами можуть бути числа, дати, імена, події — все, що мож-
на помацати, виміряти, перерахувати, підтвердити. Факти надають різні джерела 
— науково-дослідні та соціологічні інститути, органи влади, установи статистики, 

Вчитель пропонує учням зіграти в тему 1 гри «Медіазнайко»: «Який з 
цих заголовків може стати новиною в Україні?» (http://www.aup.com.ua/
Game/index.html)

Факт (від лат. factum — зроблене) означає, як відомо, дій-
сність, подію, те, що реально відбулося. Саме на фактах ґрун-
тується віра в правдивість історії, вільну від суб’єктивних 
оцінок новину — в сенсі вислову, що з’явився наприкінці ХІХ 
століття і вживається як догма: «факти — священні, комен-
тарі — вільні».
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архіви, пошукові інтернет-системи тощо. Джерелом інформації можуть стати зви-
чайні люди, наприклад свідки події, тощо. Головне, що відрізняє факт від оцінки, 
— об'єктивність. Оцінка завжди відбиває чиюсь суб'єктивну позицію, емоційне 
ставлення, заклик до якихось дій. Факт не дає оцінок, ні до чого не закликає. Мі-
німальну перевірку факту проводить журналіст за запитаннями: «Хто? Що? Коли? 
Де?». Лише після забезпечення цього фактологічного рівня достовірності інфор-
мації, журналіст зважується на перехід до другого рівня: «Як?» і «Чому?» — рівня 
тлумачення, досягаючи максимально можливої несуперечливості. 

Думка (судження) виникла внаслідок роздумів, це продукт мислення, став-
лення до чогось. Це оцінна інформація, яку дуже важко, навіть неможливо, переві-
рити. Думка в тексті часто з'являється у вигляді коментаря, інтерпретації.

На відміну від факту, думку можемо розглядати по-різному, наприклад, як 
важливу/неважливу. Наявність поряд із фактом думки часто впливає на наше його 
сприйняття. Думка «забарвлює» факт, програмує нас на його сприйняття так, як 
потрібно авторові медіатексту.

Що відрізнити судження від факту, варто пам’ятати, що:
 думка завжди суб’єктивна, а факт існує незалежно від нашого бажання або 

ставлення до нього;

 факт завжди реальний. Думка для того, щоб стати істиною, має спиратися 
на факти;

 думка завжди має авторство. (Автор, висловлюючи свою думку, має іден-
тифікувати себе, а передаючи чужу думку, вказує на її авторство);

 правильно буде супроводжувати свої судження словами: «думаю, що...»; 
«здається...»; «стверджую, що...»; «упевнений, що...»; «вважаю, що...» тощо;

 думка може «ховатися» за фразами на кшталт: «це означає...»; «про що свід-
чить...» або взагалі ніяк «не виявляти себе», зливаючись з фактом.

ВПРАВА 4

Факт чи думка
Учасники розбиваються на три групи. Учасникам роздаються медіатексти.

З’ясувати, ці повідомлення — факт чи судження? Чому ви так вважаєте?
Після заслуховування відповідей можна продовжити дискусію. Під час 
проведення дискусії слід звернути увагу на аргументи сторін.

Як ви вважаєте, чому ці повідомлення були розміщені в рубриці «Новини»?
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Отже, одна з важливих заповідей висвітлення подій — відокремлен-
ня новини від власної думки. Чи можна взагалі досягти об’єктивності? 
Питання швидше риторичне. Тому медійні практики запропонували: за-
мість об’єктивності — інші засади, такі як збалансованість або зваже-
ність, тобто принцип, згідно з яким завжди треба вислуховувати обидві 
сторони. 
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Відрізнити думку від фактів можна за словами-маркерами, що допомагають 
розпізнати оцінну інформацію, наприклад «хунта», «бандерівці», «українські фа-
шисти», «американські найманці», «тітушки», «сепари», «ватники», «терорис-
ти» тощо. Слова-маркери можуть бути не тільки іменниками, а й прикметни-
ками, дієсловами або словосполуками. Є різні способи подавати повідомлення з 
використанням маркерів.

Перший спосіб — це використання під час опису подій та процесів таких ви-
разних засобів, що тонко й непомітно сформують в аудиторії конкретне став-
лення до описуваної ситуації або до учасників події. 

Другий спосіб — використання прямих авторських оцінок, які однозначно вка-
зують аудиторії на єдине можливе, на думку автора, ставлення до описуваних 
подій чи ситуацій. 

Використання різних схем-пояснень, покликаних запропонувати аудиторії 
певну логіку розуміння явища чи події, — третій спосіб.

ВПРАВА 5

Слова-маркери
Учасники розбиваються на три групи. Учасникам роздаються медіатексти з 

російського агентства «Вєсті» та «Української правди». Варто звернути увагу 
учнів на дату написання матеріалів.

Визначити слова-маркери у медіатексті.
Завдання виконується у групах. 2 групи аналізують повідомлення агент-
ства «Вєсті», а інші 2 групи — повідомлення «Української правди».
Варто запропонувати групам знайти по 10 слів-маркерів. Група, що ви-
ступає другою, додає список. Обидва списки (кожної групи) варто записа-
ти і порівняти. 

«Âºñò³», 21 ôåâðàëÿ, 2015, 21:24, Äìèòðèé Ïåòðîâ
Äæåðåëî: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2372176

«Àíòèìàéäàí»: Óêðàèíîé ïðàâèò ïîõîðîííàÿ êîìàíäà
Â ãîäîâùèíó ïîäïèñàíèÿ è ñðûâà ïå÷àëüíî èçâåñòíîãî ñîãëà-

øåíèÿ «ßíóêîâè÷ — îïïîçèöèÿ» â Êèåâå, òåïåðü è äî Ìîñêâû äîøëà 
âñåðîññèéñêàÿ âîëíà àêöèé «Àíòèìàéäàí».

Ó âñåõ — îòêðûòûå ëèöà. Íèêòî íå ñêðûâàåòñÿ çà ÷åðíûìè ïîâÿç-
êàìè, â îòëè÷èå îò òåõ àêòèâèñòîâ Åâðîìàéäàíà, êîòîðûå ãîä íàçàä â 
Êèåâå ñâåðãàëè çàêîííóþ âëàñòü. Ðîññèéñêèé «Àíòèìàéäàí» óâåðåí 
â ñåáå, ïîòîìó ÷òî îí äåëàåò ïðàâîå äåëî.

«Òî, ÷òî ïðîèçîøëî íà Óêðàèíå, ñëó÷èëîñü íå ïî âèíå ëþäåé, à 
ïî âèíå òàê íàçûâàåìîé ïÿòîé êîëîííû, êîëîííû ïîëèòèêîâ, êîòîðàÿ 
âìåøàëàñü â ýòî. Ëþäè ýòîãî íå õîòåëè», — óâåðåí îäèí èç ïðèøåä-
øèõ íà ìèòèíã.
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Êîëîííû «Àíòèìàéäàíà» íà÷èíàþò âûñòðàèâàòüñÿ íà Ñòðàñò-
íîì áóëüâàðå è Ïåòðîâêå åùå çà òðè ÷àñà äî ìèòèíãà. Â îñíîâíîì  
— ìîëîäåæü, ñòóäåíòû. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî èõ ïîêîëåíèå ïîëèòè-
êîé íå èíòåðåñóåòñÿ, íî êîãäà ïîëèòèêà íà÷èíàåò èíòåðåñîâàòüñÿ 
èìè, îíè ãîòîâû îòâåòèòü. Îíè çíàþò è ïîìíÿò, ÷òî óêðàèíöû — ýòî 
èõ ðîäíûå áðàòüÿ. È îíè çíàþò, ÷òî íàäî äåëàòü, ÷òîáû Ìàéäàí íå 
ïîâòîðèëñÿ â Ðîññèè.

«Íóæíî áûòü ñïëî÷åííåå è ïîääåðæèâàòü ëþäåé, êîòîðûå òàì 
îñòàëèñü. Ìû äîëæíû ñïëîòèòüñÿ è ïîìî÷ü, — óâåðåíû àêòèâèñòû 
«Àíòèìàéäàíà». — Îíè — íàøè áðàòüÿ. Ìû äîëæíû áûòü çà óêðàèí-
ñêèé íàðîä, çà Ðîññèþ, ïîòîìó ÷òî ìû — ñëàâÿíå!»

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñ íèìè ñîëèäàðíî. «Ìàéäàí ëå÷èòñÿ», — 
ñ÷èòàþò êàçàêè. «Ìàéäàí — ýòî òðàãåäèÿ, à íå ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè», 
— ñ÷èòàåò áîåâîå ðîññèéñêîå îôèöåðñòâî.

«Ìû â Àôãàíèñòàíå ñëóæèëè è ïîääåðæèâàåì ïðåçèäåíòà Ïó-
òèíà è ïîëèòèêó Ðîññèè, òàê ÷òî ìû çäåñü áóäåì âñåãäà. Ìû íå õî-
òèì ñëûøàòü ñòðàøíîå ñëîâî «âîéíà», ïîòîìó ÷òî ìû åå ïðîøëè. 
Ìû õîòèì, ÷òîáû íàøè äåòè è íàøè æåíû, âíóêè, ïðàâíóêè íå çíà-
ëè ýòîãî», — îòìåòèë Èãîðü Âîðîíèí, ó÷àñòíèê Áðÿíñêîé ðåãèîíàëü-
íîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé ñîþç  âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà».

Îíè ÷óâñòâóþò çà ñîáîé ñèëó, âåäü êàæäàÿ òàêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ 
âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ — ýòî ñîòíè è òûñÿ÷è îôèöåðîâ ñîâåòñêîé 
è ðîññèéñêîé àðìèè.

Êàçàëîñü áû, îò ýòîãî äîëæíû áûòü äàëüøå âñåãî ìóñóëüìàíå. 
Íî íå ðîññèéñêèå. Îíè õîðîøî çíàþò, ÷òî ïðèøëîñü ïåðåæèòü äî-
íåöêîé òàòàðñêîé äèàñïîðå, ÷üÿ ñîáîðíàÿ ìå÷åòü âî âðåìÿ áîåâ çà 
äîíåöêèé àýðîïîðò îêàçàëàñü íà ëèíèè îãíÿ.

Äåìîíñòðàíòû íà÷èíàþò äâèæåíèå. Öåëîå ìîðå ëþäåé. Íàä 
óëèöàìè Ìîñêâû ðåþò çíàìåíà. Çäåñü âñå ðîññèéñêèå ðåãèîíû. 
Åñòü äàæå èíîñòðàííûå äåëåãàöèè, êîíå÷íî,  íåîôèöèàëüíûå. Âîò â 
òîëïå ìåëüêàþò êèåâñêèé æåëòî-ãîëóáîé òðàíñïàðàíò è ëèâàíñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã.

Êîëîííà äåìîíñòðàíòîâ ñî ñòîðîíû Áîëüøîãî òåàòðà âõîäèò 
íà ïëîùàäü Ðåâîëþöèè. Êîãäà îðãàíèçàòîðû «Àíòèìàéäàíà» ïî-
äàâàëè â ìýðèþ çàÿâêó íà ýòî øåñòâèå, ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â íåì 
ïðèìóò ó÷àñòèå îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íî çäåñü íàìíîãî áîëü-
øå íàðîäó. Òàê ÷òî ïëîùàäü Ðåâîëþöèè âðÿä ëè ñìîæåò âìåñòèòü 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ. 

×óòü ïîçæå ïîëèöèÿ äàñò îôèöèàëüíóþ ñâîäêó: íà óëèöû 
ñòîëèöû âûøëè 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Øåñòâèå âîçãëàâëÿþò îñíîâàòåëè 
«Àíòèìàéäàíà» — îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé «Áîåâîãî áðàòñòâà», Äìè-
òðèé Ñàáëèí, ãëàâíûé «íî÷íîé âîëê»  Õèðóðã, ïèñàòåëü Íèêîëàé 
Ñòàðèêîâ. «Ìû íå ìàéäàóíû», «Àìåðèêà, çàáèðàé Ìàéäàí ñåáå!» 
— ëîçóíãè ýòîãî äíÿ. Íî ñàìûé ãëàâíûé ëîçóíã, êîòîðûé îáúåäèíèë 
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âñåõ, —  «Íå çàáóäåì! Íå ïðîñòèì!» Â ïàìÿòü ïîãèáøèõ íà âîñòîêå 
Óêðàèíû â õîäå ãðàæäàíñêîé âîéíû îáúÿâëÿåòñÿ ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.

«Ãîä íàçàä â Êèåâå áûë ïðîèçâåäåí ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâî-
ðîò. Îò åãî ïîñëåäñòâèé íà Óêðàèíå óæå ïîãèáëè 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Âäóìàéòåñü! 50 òûñÿ÷! Äåòè, æåíùèíû, ñòàðèêè, ñîâñåì ìîëîäûå 
ðåáÿòà. Â Êèåâå ãîä íàçàä ê âëàñòè ïðèøëà ïîõîðîííàÿ êîìàíäà», — 
ñêàçàë Íèêîëàé Ñòàðèêîâ.

Ê ðîññèÿíàì îáðàùàþòñÿ ðîäñòâåííèêè òåõ, êòî ñãîðåë â îäåñ-
ñêîì Äîìå ïðîôñîþçîâ è êòî óæå íå ñìîæåò îòâåòèòü óäàðîì íà 
óäàð. Çàòåì íà ñöåíó ïîäíèìàþòñÿ êðûì÷àíå. Îíè áëàãîäàðÿò ñóäü-
áó çà òî, ÷òî èõ äîì áåäà îáîøëà.

«Â Ðîññèè Ìàéäàíà íå áóäåò!», — ñêàíäèðóþò äåìîíñòðàíòû. 
È â ýòîì — ñâîé ñèìâîëèçì, âåäü ÷òîáû îáúåäèíèòüñÿ ïðîòèâ 
«öâåòíûõ» ðåâîëþöèé, îíè ïðèøëè íà ïëîùàäü Ðåâîëþöèè, îòäà-
âàÿ äàíü óâàæåíèÿ ñâîåé èñòîðèè è âìåñòå ñ òåì íå æåëàÿ Ðîññèè 
áîëüøå òàêèõ ïîòðÿñåíèé. 

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, Ìèõàéëî Êîñ³â/Ñåðåäà, 27 òðàâíÿ 2015 
Äæåðåëî: http://www.pravda.com.ua/

columns/2015/05/27/7069249/

Öÿ â³éíà ìàº êîíêðåòíå äæåðåëî
Ïðî çàãàðáíèöüêó â³éíó Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè ãîâîðÿòü ùîäåííî, 

áàãàòî, ïåðåâàæíî ïîâåðõîâî. Íàéâèù³ äåðæàâí³ äîñòîéíèêè ÑØÀ, 
Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿ çóñòð³÷àþòüñÿ ç ³í³ö³àòîðîì âîºííèõ ä³é, ïðåçè-
äåíòîì ³ âåðõîâíèì ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì Ðîñ³¿ Ïóò³íèì, âèìàãà-
þ÷è áåçóìîâíîãî, ÿêíàéøâèäøîãî, ïîâíîãî âèêîíàííÿ «ì³íñüêèõ 
äîìîâëåíîñòåé».

² æîäíèõ ðåçóëüòàò³â. Íàâïàêè, âñ³ ö³ çóñèëëÿ ç êîæíèì äíåì 
ñòàþòü âñå áåçíàä³éí³øèìè, à ñåðéîçíèõ çàõ³äíèõ ë³äåð³â âèñòàâëÿ-
þòü ó ñâ³òë³ ïðèì³òèâíèõ íà¿âíÿê³â.

Ïàíîâå! Âè æ çíàºòå, ùî 24 ãðóäíÿ 2014 ðîêó Âëàä³ì³ð Ïóò³í 
íàïèñàâ ñâîº âëàäíî-ïîâºë³òºëüíîº «óòâåðæäàþ» ³ ïîñòàâèâ âëàñ-
íîðó÷íèé ï³äïèñ ï³ä äîêóìåíòîì: «Âîåííàÿ äîêòðèíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». ¯¿ ä³ÿ, ì³æ ³íøèì, ðîçðàõîâàíà äî 2020 ðîêó âêëþ÷íî.

Ïðèêðî ³ äèâíî áóëî ÷èòàòè, õî÷à, çðåøòîþ, — ÷îìó äèâóâàòèñÿ 
(?) ðîçóìóâàííÿ ÿê óêðà¿íñüêèõ, òàê ³ ºâðîïåéñüêèõ, çîêðåìà, í³-
ìåöüêèõ, â³éñüêîâèõ àíàë³òèê³â ïðî òå, ùî ó òåêñò³ äîêòðèíè, ìîâëÿâ, 
íå çãàäóºòüñÿ ïî³ìåííî àí³ Óêðà¿íà, àí³ æîäíà ç êðà¿í ªÑ, àí³ íàâ³òü 
ÑØÀ, íàòîì³ñòü ðåàëüíèì ïðîòèâíèêîì âîºííèõ ïðîòèñòîÿíü Ðîñ³¿ 
îäíîçíà÷íî âèçíà÷åíî ÍÀÒÎ.
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Ïîëîæåííÿ ïðî ÍÀÒÎ-âîðîãà ïðîõîäèòü êð³çü óâåñü òåêñò äî-
êóìåíòà. Íà öüîìó â³éñüêîâ³ ñïåöè ³ ðîáëÿòü ñâî¿ âèñíîâêè.

Íå ìàþ ï³äñòàâ ñóìí³âàòèñÿ ó ¿õí³õ ïðîôåñ³éíèõ çíàííÿõ ùîäî 
ïèòàíü âîºííèõ ñòðàòåã³é, òàêòèê, òåõíîëîã³é, àëå òàêî¿ íàóêè ÿê «òåê-
ñòîëîã³ÿ» âîíè ÿâíî íå â÷èëè.

Ðîçä³ë 12 ìîñêîâñüêî¿ âîºííî¿ äîêòðèíè ïðèñâÿ÷åíèé âèçíà-
÷åííþ: «Îñíîâí³ çîâí³øí³ âîºíí³ çàãðîçè».

Òàê îò, îäí³ºþ ç îñíîâíèõ çîâí³øí³õ âîºííèõ çàãðîç äëÿ ÐÔ ï³ñ-
ëÿ 2014 ðîêó º: «Óñòàíîâëåíèå â ãîñóäàðñòâàõ, ñîïðåäåëüíûõ ñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ðåæèìîâ, â òîì ÷èñëå è â ðåçóëüòàòå ñâåðæå-
íèÿ ëåãèòèìíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïîëèòèêà êîòîðûõ 
óãðîæàåò èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Çâ³ñíî, íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè ñïåö³àëüí³ çíàííÿ ³ç âîºííî¿ ñïðà-
âè, ùîáè çáàãíóòè, ïðî êîãî ñàìå ³ç «ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ» 
éäåòüñÿ. Ãàäàþ, òóò óñ³ì óñå ÿñíî. Äî òîãî æ, ïîáîþâàííÿ ìîñêàë³â 
ïåðåä çàãðîçîþ, ùî éäå â³ä «ñîïðåäåëüíèêîâ», ðîçëèòå ïî âñ³õ ðîç-
ä³ëàõ äîêóìåíòà.

Àëå æ áî öå íå ïóáë³öèñòèêà, íå ðèòîðèêà òåëåæóðíàë³ñòèêè, 
íå òâåðäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïîë³òè÷íèõ çàÿâ. Öå ìîâà ÷è íå íàé-
ñåðéîçí³øîãî äåðæàâíîãî äîêóìåíòà, ó ÿêîìó ñëîâî âèêëèêàº êîí-
êðåòíó ä³þ!

Ùî âèïëèâàº ³ç êîíñòàòàö³¿ ðåàëüíî¿ çàãðîçè äëÿ ÐÔ? Ó ñó-
ñ³äí³é äåðæàâ³ — «ñîïðåäåëüíîì ãîñóäàðñòâå», — êàæóòü òåïåð óæå 
¿õí³ ïîë³òèêè. Äî âëàäè ïðèéøëà «âîºííà õóíòà», âîíè æ — ôàøèñ-
òè, áàíäåð³âö³, çàõîïèëà âëàäó íåçàêîííî — âíàñë³äîê «ñâåðæåíèÿ 
ëåãèòèìíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè». ² òåïåð öå ñîïðåä-
åëüíîå ãîñóäàðñòâî» ³ éîãî âëàäà «óãðîæàåò èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè».

Ñàìî ñîáîþ: «Ó íàñ ôàøèçì íå ïðîéäåò»! Ðîñ³ÿ íå ìîæå î÷³-
êóâàòè, ÿê áóäóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ «çàãðîçè» ³ç «ñîïðåäåëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâà». Âîíà çìóøåíà ä³ÿòè íà âèïåðåäæåííÿ, òàêà ìîæëèâ³ñòü 
ïåðåäáà÷åíà âîºííîþ äîêòðèíîþ, ³ çàõîïëþâàòè ñóñ³äíþ òåðèòîð³þ, 
ÿêà ³ òàê áóëà íàøîþ — «Êðûì íàø», «Íîâîðîññèÿ» — ýòî âåäü ïðî-
ñòî Ðîññèÿ».

Íà çàõîïëåí³é òåðèòîð³¿ Äîíáàñó îðãàí³çîâóâàòè «ñîâñåì 
íåçàâèñèìûå ãîñóäàðñòâà», íó, ³ ùî æ, ùî âîíè àáñîëþòíî íåñïðî-
ìîæí³ — í³ â ïðîìèñëîâî-ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó, í³ â ïîë³òè÷íî-äè-
ïëîìàòè÷íîìó, í³ â ãóìàí³òàðíîìó, í³ íàâ³òü ó â³éñüêîâîìó àñïåêòàõ?

Ðîñ³ÿ äàñòü ñâîº â³éñüêî, íà÷èíèòü òåðèòîð³þ âîºííîþ òåõí³êîþ 
(700 òàíê³â äëÿ ÄÍÐ — öå íå äð³áíèöÿ!), îðãàí³çóº âèøê³ë óáèâöü-
ïðîôåñ³îíàë³â, âèñèëàòèìå áåçêîíå÷í³ «ãóìêîíâî¿» ³ òàê äàë³ ³ òîìó 
ïîä³áíå. Ïðîöåñ ï³øîâ…

À çàõ³äí³ ë³äåðè á³äêàþòüñÿ:
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Ì³í³-ëåêö³ÿ 
Áàçîâ³ íàñòàíîâè íîâèííî¿ ãðàìîòíîñò³ (ïðîäîâæåííÿ)

Як перевірити джерела інформації?

— Ùî öå âè ðîáèòå? Íàâ³ùî âàì â³éíà? ×îìó íå õî÷åòå äîòðè-
ìóâàòèñÿ ì³íñüêèõ äîìîâëåíîñòåé, ÿê³ ñàì³ æ ï³äïèñàëè? Öå æ äëÿ 
âàñ íåàáèÿê³ âòðàòè — ³ â³ä â³éíè, ³ â³ä íàøèõ ñàíêö³é, ÿê³ ìîæóòü áóòè 
ùå á³ëüøèìè.

À ç Ìîñêâè â³äïîâ³äàþòü:
— Ïðî ùî ãîâîðèòè? «Ñîïðåäåëüíîå ãîñóäàðñòâî» ïðîâîäèòü  

ïîë³òèêó, «êîòîðàÿ óãðîæàåò èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
Îñü ìè âèçíà÷èëè êîìïåòåíòíó êîì³ñ³þ, êîëè âè áóäåòå ï³äïèñóâàòè 
Àêò ïðî åêîíîì³÷íó óãîäó ªÑ ç Óêðà¿íîþ — àäæå òàêà óãîäà «óãðîæà-
åò ýêîíîìè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Í³ÿê íå ìîæóòü çðîçóì³òè äåðæàâíèêè ç òîãî ¿õíüîãî «çàãíèâà-
þ÷îãî» Çàõîäó ðåàëüíîãî ñòàíó ðå÷åé.

Â³éíà Ðîñ³¿ ïðîòè âñ³õ íåðîñ³ÿí — «òû øî, íå ðóññêèé?» — òðè-
âàòèìå äîâãî. Ïðèíàéìí³ äîòè, äîêè ³ñíóâàòèìå ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ. 
Ìîæíà óòî÷íèòè: äîêè ðîñ³éñüêå ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó íå ïîçáóäåòü-
ñÿ ñâî¿õ ïðåòåíç³é íà «ìåñ³àíñüêó» ðîëü ó ñâ³ò³.

Які б маркери ви віднесли до таких груп:
1.  Формування конкретного ставлення до ситуації.
2.  Використання прямих авторських оцінок.
3.  Пояснення логіки розуміння явища чи події.

Оцініть, як погляд або мета формує зміст і стиль тексту.
Учні називають маркери до груп по черзі.

ВПРАВА 6

Факти, судження
Учасникам роздають медіатексти. 

1.  Прочитайте тексти.
2.  Підкресліть прямою лінією інформацію, що являє собою факт.
3.  Підкресліть хвилястою лінією інформацію, що являє собою суджен-

ня автора.
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Óêðà¿íñüêà ïðàâäà. Ñóáîòà, 08 ñåðïíÿ 2015, 01:38
Äæåðåëî: http://www.pravda.com.ua/ews/2015/08/8/7077150/

87% ðîñ³ÿí ïðîòè çíèùåííÿ ñàíêö³éíèõ ïðîäóêò³â
Ñîö³îëîã³÷íèé öåíòð Ö²ÌÅÑ ïðîâ³â äîñë³äæåííÿ, â ÿêîìó çà-

ïèòàâ ó ðîñ³ÿí, ÿê âîíè ñòàâëÿòüñÿ äî ôàêòó çíèùåííÿ ñàíêö³éíèõ 
ïðîäóêò³â.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Åõî Ìîñêâè.
Ñâîºþ äóìêîþ ç öüîãî ïðèâîäó ïîä³ëèëèñÿ 12131 ³íòåðíåò-êî-

ðèñòóâà÷ ç Ðîñ³¿.
Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ïîêàçàëè, ùî àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü 

(87%) îïèòàíèõ æèòåë³â ÐÔ íå ï³äòðèìóþòü ð³øåííÿ âëàäè ïî çíè-
ùåííþ ïðîäóêò³â.

46% îïèòàíèõ ðîñ³ÿí ñêàçàëè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî óòèë³çàö³¿ ïðî-
äóêò³â ñêîð³øå íåãàòèâíî ³ íå ðîçóì³þòü íàâ³ùî çíèùóâàòè ïðîäóê-
òè, êîëè â êðà¿í³ ñò³ëüêè íåçàìîæíèõ ãðîìàäÿí, à òàêîæ ñîö³àëüíèõ 
óñòàíîâ, â ÿêèõ íå çàáåçïå÷óþòüñÿ íîðìè õàð÷óâàííÿ.

Òàêîæ íåð³äêî ðåñïîíäåíòè ïðîïîíóâàëè â³äïðàâëÿòè ñàíêö³éí³ 
ïðîäóêòè â ñàìîïðîãîëîøåí³ «ÄÍÐ» ³ «ËÍÐ».

41% ðîñ³ÿí ïîñòàâèëèñÿ äî äàíî¿ ì³ðè íåãàòèâíî ³ ñêàçàëè, ùî 
çíèùåííÿ ñàíêö³éíèî¿ ïðîäóêö³¿ íå íåñå äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíè-
öòâà í³ÿêî¿ êîðèñò³, à ñêîð³øå º àêòîì àãðåñ³¿.

Ó êîìåíòàðÿõ ðåñïîíäåíòè íåð³äêî çãàäóâàëè âîºíí³ ðîêè ³ ãî-
âîðèëè, ùî «ïàëèòè ïðîäóêòè â êðà¿í³, â ÿê³é ïèøàþòüñÿ ãåðî¿çìîì 
áëîêàäíîãî Ëåí³íãðàäà — öå ñàìà íàòóðàëüíà íàðóãà íàä ïàì’ÿòòþ 
òà ³ñòîð³ºþ».

Ïîçèòèâíî äî çíèùåííÿ ñàíêö³éíèõ ïðîäóêò³â ïîñòàâèëèñÿ 
ëèøå 9% îïèòàíèõ ðîñ³ÿí. Ç íèõ 5% âèçíàëè, ùî òàêå çíèùåííÿ 
öèí³÷íå, àëå íåîáõ³äíå, îñê³ëüêè â ÐÔ ïîâèíí³ ï³äí³ìàòè ñâîº âèðîá-
íèöòâî, à íå çàâîçèòè ºâðîïåéñüêó ïðîäóêö³þ.

Ïðî áåçóìîâíî ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî óòèë³çàö³¿ ïðîäóêò³â 
õàð÷óâàííÿ ñêàçàëè ëèøå 4% îïèòàíèõ ³ öå áóëà íàéìåíø ïîïó-
ëÿðíà â³äïîâ³äü. Ðåñïîíäåíòè îáãðóíòóâàëè ñâîþ òî÷êó çîðó òèì, ùî 
òàêà ì³ðà ïðîñòî íåîáõ³äíà â íèí³øí³é ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿.

Áåçóìîâíî íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî óòèë³çàö³¿ ñàíêö³éíî¿ ïðî-
äóêö³¿ õàð÷óâàííÿ ÷àñò³øå âèñëîâëþâàëè ìîñêâè÷³ ³ ïåòåðáóðæö³, â 
òîé ÷àñ, ÿê æèòåë³ ïðîâ³íö³éíèõ ì³ñò ãîâîðèëè ïðî ñêîð³øå íåãàòèâíå 
ñòàâëåííÿ.

Â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî ïåòèö³þ ïðîòè çíèùåííÿ êîíòðàáàíäíèõ ïðî-
äóêò³â íà ïîðòàë³ ï³äïèñàëè âæå 303 000 ÷îëîâ³ê.

Íàãàäàºìî, ùî 29 ëèïíÿ ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïóò³í ï³ä-
ïèñàâ óêàç ïðî çíèùåííÿ ñàíêö³éíèõ ïðîäóêò³â, ç 6 ñåðïíÿ ¿õ ïî÷àëè 
çíèùóâàòè.
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Далеко не всі факти ми можемо перевірити самостійно, тому наше знання 
багато в чому ґрунтується на довірі до джерел. Джерело вважається тим надійні-
шим, чим нейтральніше (неупередженіше) його ставлення до теми чи події, про яку 
йдеться в новині. Також суттєві компетентність джерела в розглядуваній проблемі, 
його близькість (але незаангажованість) до події, процесу чи явища, висвітлюваних 
у новині. Якщо джерело представляє специфічні інтереси або причетне до події, 
тоді його нейтральність обмежується або взагалі ставиться під сумнів. 

Намагайтесь віднайти першоджерело, тобто брифінги, прес-конференції, за-
яви, інтерв'ю, наукові статті та дослідження тощо.

Далі — це інформаційні агентства, не менш важливе джерело для споживача 
інформації. За шкалою авторитетності, ІА разом з першоджерелами перебувають 
на першому місці. 

30 àâãóñòà 2014, 09:27
Äæåðåëî: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412210-

zhyrynovskyi-predlozhyl-razobratsia-s-ukraynoi-a-potom-s-
kazakhstanom

Æèðèíîâñêèé ïðåäëîæèë ðàçîáðàòüñÿ ñ Óêðàèíîé, 
à ïîòîì ñ Êàçàõñòàíîì

Ëèäåð ËÄÏÐ óâåðåí, ÷òî â Êàçàõñòàíå «êóëüòèâèðóþò ðóñîôîá-
ñêèå íàñòðîåíèÿ».

Ëèäåð ðîññèéñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé ñ÷è-
òàåò, ÷òî Ðîññèÿ äîëæíà çàõâàòèòü Êàçàõñòàí, ïîòîìó ÷òî òàì «êóëü-
òèâèðóþò ðóñîôîáñêèå íàñòðîåíèÿ». Îá ýòîì ïîëèòèê ñêàçàë â èí-
òåðâüþ ðàäèîñòàíöèè Ýõî Ìîñêâû.

«Âî âñåõ íîâûõ ó÷åáíèêàõ â Êàçàõñòàíå — âåçäå àíòèðóññêèå 
íàñòðîåíèÿ. Õîòÿ Ðîññèÿ Êàçàõñòàí íå çàâîåâûâàëà, à ïðèøëà íà 
ïîìîùü, èáî êàçàõîâ âûðåçàëè äæóíãàðû. È ðóññêàÿ àðìèÿ âûãíàëà 
äæóíãàðîâ â Êèòàé — âîò òàì îíè ñèäÿò», — ðàññêàçàë Æèðèíîâñêèé.

«Êàçàõñêèå óëóñû îáðàòèëèñü ê ðóññêîìó öàðþ, óìîëÿëè, â íî-
ãàõ âàëÿëèñü: «Ñïàñèòå íàñ, êàçàõîâ, à òî âñåõ âûðåæóò äæóíãàðû». 
Ðóññêèé öàðü íàïðàâèë àðìèþ, îñâîáîäèë Ñåâåðíûé Êàçàõñòàí», — 
ñêàçàë ïîëèòèê.

Ïî åãî ñëîâàì, â Êàçàõñòàíå ìíîãî ãîðîäîâ ñ ðîññèéñêèìè 
íàçâàíèÿìè: Ñåìèðå÷üå, Óñòü-Êàìåíîãîðñê, Àðòåìüåâñê, Ñåìèïàëà-
òèíñê. Íî, ñêàçàë Æèðèíîâñêèé, ñ ïðåòåíçèÿìè ê Êàçàõñòàíó ïðèäåò-
ñÿ ïîâðåìåíèòü. «Ïîêà ïîäîæäåì. Äàâàéòå ñ Óêðàèíîé ðàçáåðåìñÿ. 
Êàçàõñòàí ÷ëåí Òàìîæåííîãî ñîþçà», — çàÿâèë îí. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, íàêàíóíå Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî ïðåçèäåíò Êàçàõ-
ñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ «ñîçäàë ãîñóäàðñòâî íà òåððèòîðèè, íà 
êîòîðîé ãîñóäàðñòâà íå áûëî íèêîãäà».
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Далі йдуть «ретранслятори» — телеканали, журнали, газети, аналітичні ви-
дання тощо.

Четверта — «блогосфера», тобто соціальні мережі, форуми, блоги. Вона, ма-
буть, найзасміченіша, і перебуває, за вищезазначеною шкалою, на останньому міс-
ці. Але це не означає, що її потрібно ігнорувати.

Ілюстрація новинного медіапростору

Вже на рівні ІА інформація подається з деяким забарвленням. Це пов'язано з 
тим, що ІА фінансують держава або приватні особи.

Порівнюйте джерела інформації
Важливо перевіряти потрібну інформацію за допомогою кількох джерел, 

адже неправдива, неповна інформація призводить до хибних висновків і рішень, 
а помилкові рішення — до катастрофічних наслідків. Що більша кількість джерел, 
то гарантованіша достовірність інформації. Популярність та авторитетність дже-
рела ще не гарантія достовірності. Будь-який факт повинен бути підтверджений 
результатами незалежних досліджень. Незалежні дослідники повинні дійти одних 
і тих же висновків. До випадкових, одиничних відомостей необхідно ставитися з 
великою обережністю. Що більше однакових відомостей отримано з різних джерел, 
то достовірніші ці відомості. 

Перевіряйте репутацію джерела інформації
Джерело завжди несе відповідальність перед своєю аудиторією за надані фак-

ти, за їх точність, достовірність і повноту відомостей, на яких вони ґрунтуються, 
збалансованість різних поглядів. Ця відповідальність не лише репутаційна, а й 
матеріальна. За надання сумнівних даних редакція може втратити читачів, зазна-
ти фінансових збитків і навіть відповідати перед правоохоронними органами. Со-
лідні медіа шанують свою репутацію і ніколи не стануть ризикувати, публікуючи 
тенденційну чи зумисно перекручену інформацію. Якщо інформація не викликає 
цілковитої довіри, достатньо перевірити її в кількох інших незалежних джерелах. 
Також варто почитати історію редакції, дізнатися імена її керівників, ознайомитися 
з відгуками читачів і думками експертів. 
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Дізнавайтесь про автора джерела інформації
Якщо інформація викликає сумніви, потрібно перевірити, хто автор. Якщо 

автор не зазначений, слід поставитись до тексту максимально скептично. Якщо ав-
тор залишає електронну пошту для зв’язку або можливість коментування, рівень 
довіри до тексту зростає. Варто погуглити його ім’я, щоб побачити, що про нього 
кажуть інші. Чи опубліковані ці відгуки на сайтах державних чи освітніх установ? 
Якщо так — можна довіряти їм більше. Також важливо, чи автор посилається на 
якісь публікації як джерела наведених ним фактів, і чи авторитетні автори цих пу-
блікацій? Чи інші сайти посилаються на цю сторінку, якщо так, то хто? Уся ця пе-
ревірка забере кілька хвилин клацання мишкою, копіювання і вставляння уривків 
тексту, відправляння пошукових запитів і аналізу результатів. 

 

ВПРАВА 7

Джерела інформації
Учні розбиваються на дві групи. Кожна отримує інформаційне повідомлення.

 Перевірити джерела інформації.
 Чи точно процитовано/чи джерело взагалі надавало оприлюднену 

інформацію?
 З якою метою інформація подана саме в такому контексті?

Äæåðåëî: ua-reporter.com/novosti/166749 

Â Êèåâå â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ãîòîâèòñÿ ñíîñ
ïàìÿòíèêà Âàòóòèíó

Âëàñòè ñîáðàëèñü ðåøàòü ñàìóþ «íàñóùíóþ», ñàìóþ «àêòóàëü-
íóþ» èç çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä íàõîäÿùåéñÿ â ãëóáî÷àéøåì êðèçèñå 
ñòðàíîé. Îíè ñîáðàëèñü ñíåñòè ïàìÿòíèê êîìàíäóþùåìó 1-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà, Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåíåðàëó Íèêîëàþ Âàòóòèíó.

Êàê ñîîáùèëà 85-ëåòíÿÿ äî÷ü ãåíåðàëà Âàòóòèíà Åëåíà Íèêî-
ëàåâíà, êîòîðàÿ æèâåò ñåé÷àñ â Ïðàãå, åé ïîçâîíèëè èç êàíöåëÿðèè 
ÑÍÁÎ (Ñîâåò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû Óêðàèíû) è 
ñîîáùèëè, ÷òî â Êèåâå íàìåðåíû äåìîíòèðîâàòü ïàìÿòíèê åå îòöó.

Ïðåäñòàâèòåëü ÑÍÁÎ çàìåòèë, ÷òî ïîñòàìåíò íàõîäèòñÿ íà ìî-
ãèëå Âàòóòèíà, è ïðåäëîæèë Åëåíå Íèêîëàåâíå ñàìîñòîÿòåëüíî çà-
áðàòü îñòàíêè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå — ïîîáåùàë, ÷òî ñàìè âûêîïàþò 
è îòâåçóò â êðåìàòîðèé.
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Насправді: http://www.kp.ru/daily/26354.5/3236706/
Дочка Ватутіна просила російську владу перенести його прах з Києва 
в Москву.

Â ïðåññ-ñëóæáå ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû ðîäñòâåííèêàì ñîâåò-
ñêîãî ãåíåðàëà ïîäòâåðäèëè, ÷òî â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû äåéñòâè-
òåëüíî ãîòîâèòñÿ ñíîñ ïàìÿòíèêà.

Âïðî÷åì, Ïîáåäó êîå-êòî ïðàçäíîâàòü íå ñîáèðàåòñÿ.
Íàä êåì Ïîáåäà — íàä äèâèçèåé ÑÑ «Ãàëè÷èíà»?
Íå äàé Áîã, 9 ìàÿ êòî-òî èç êèåâëÿí òóäà öâåòû ïîíåñåò. Òàêàÿ 

ïàìÿòü äëÿ êîãî-òî îïàñíà?
Êàê èçâåñòíî, âîéñêà 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ïîä êîìàíäîâà-

íèåì Âàòóòèíà â íîÿáðå 1943 ãîäà îñâîáîäèëè Êèåâ îò ôàøèñòîâ.
Êîìàíäóþùèé 1-ì Óêðàèíñêèì ôðîíòîì ãåíåðàë Íèêîëàé Âà-

òóòèí 28 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà â ñîïðîâîæäåíèè íåáîëüøîé ãðóïïû 
îôèöåðîâ è äåñÿòè àâòîìàò÷èêîâ âûåõàë â íàïðàâëåíèè óêðàèíñêî-
ãî ãîðîäà Ñëàâóòà. Ïðè ïîäúåçäå ê ñåëó Ìèëÿòèí êîëîííà øòàáíûõ 
àâòîìàøèí ïîïàëà â çàñàäó. Ãîëîâíàÿ ìàøèíà, ïðèíÿâøàÿ íà ñåáÿ 
ïåðâûé óäàð, áûëà ïîäáèòà. Èç ñëåäîâàâøèõ çà íåé äðóãèõ àâòî-
ìàøèí âûñêî÷èëè àâòîìàò÷èêè è îòêðûëè îãîíü.

Â ýòè êðèòè÷åñêèå ìèíóòû ñëåäîâàâøèå ñ Âàòóòèíûì îôèöåðû 
ïðîñèëè êîìàíäóþùåãî ôðîíòîì ïîêèíóòü çîíó îáñòðåëà. Íî Âà-
òóòèí ïîñòóïèë èíà÷å. Îòîñëàâ îäíîãî èç îôèöåðîâ ñ ñåêðåòíûìè 
øòàáíûìè äîêóìåíòàìè, îí âìåñòå ñ àâòîìàò÷èêàìè ïîøåë â àòàêó. 
Â ðàçãàð áîÿ Âàòóòèí ïîëó÷èë òÿæåëîå ðàíåíèå. Îí áûë äîñòàâëåí 
ñíà÷àëà â Ðîâíî, à îòòóäà â Êèåâ. Íåñìîòðÿ íà âñå ïðèíÿòûå ìåðû, 
âêëþ÷àÿ àìïóòàöèþ èçðàíåííîé íîãè, ñïàñòè æèçíü ãåíåðàëà íå 
óäàëîñü.

15 àïðåëÿ 1944 ãîäà îí ñêîí÷àëñÿ.

Äæåðåëî: http://lifenews.ru/news/156641

Íàöèîíàëèñòû Õåðñîíà ïóáëè÷íî ïîêëÿëèñü 
â âåðíîñòè Ãèòëåðó

Â ãîäîâùèíó îêêóïàöèè Ëüâîâà ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè 
àêòèâèñòû çà÷èòàëè ãîðîæàíàì ïðîãðàììíûé äîêóìåíò ÎÓÍ.

Â äåíü ðîæäåíèÿ ïðîãðàìíîãî äîêóìåíòà ÎÓÍ-ÓÏÀ (äåÿòåëü-
íîñòü îðãàíèçàöèè çàïðåùåíà â Ðîññèè ïî ðåøåíèþ Âåðõîâíîãî 
ñóäà. — Ïðèì. LifeNews) — òàê íàçûâàåìîãî «Àêòà ïðîâîçãëàøåíèÿ 
Óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà», — óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû ñîáðàëèñü 
íà ïðàçäíè÷íûé ìèòèíã íà ïëîùàäè Ñâîáîäû Õåðñîíà. Àêòèâèñòû 
íàïîìíèëè î ñîáûòèÿõ âî Ëüâîâå 1941 ãîäà, êîãäà îñòàâëåííûé ñî-
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ÍÀÂ²ÙÎ ÏÅÐÅÂ²ÐßÒÈ ÄÆÅÐÅËÎ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯? 
Щоб:

 думати, аналізувати, оцінювати, ставити запитання стосовно того, що вони 
дивляться, чують або читають; 

 впізнавати пропаганду, цензуру, ангажованість; 

Насправді: 
30 червня в Херсоні відзначили 74 річницю проголошення Акту відновлен-

ня Української Держави. На невеликому заході в центрі міста молодь зачитала 
текст Акту і заспівала гімн України.

âåòñêèìè âîéñêàìè ãîðîä îêêóïèðîâàëè ÷àñòè âåðìàõòà, à ñòîðîí-
íèêè Ñòåïàíà Áàíäåðû ïîñïåøèëè ïîêëÿñòüñÿ â âåðíîñòè Ãèòëåðó 
è ïðîâîçãëàñèòü «Óêðàèíñêîå ãîñóäàðñòâî» òåððèòîðèåé áîðöîâ ñ 
ñîâåòñêèìè âîéñêàìè.

Íàöèîíàëèñòû çà÷èòàëè òåêñò äîêóìåíòà, ïðèíÿòîãî 
ñàìîïðîâîçãëàøåííûì «çàêñîáðàíèåì Çàïàäíîóêðàèíñêèõ çå-
ìåëü», è ïîçäðàâèëè ñîáðàâøèõñÿ íà ïëîùàäè ãîðîæàí ñ ãîäîâùè-
íîé «Óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà» ÎÓÍ.

«Óêðàèíñêîå ãîñóäàðñòâî áóäåò òåñíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ íà-
öèîíàë-ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ãåðìàíèåé, êîòîðàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ñâîåãî âîæäÿ Àäîëüôà Ãèòëåðà ñîçäàåò íîâûé ïîðÿäîê â Åâðîïå è â 
ìèðå è ïîìîãàåò óêðàèíñêîìó íàðîäó îñâîáîäèòüñÿ èç-ïîä ìîñêîâ-
ñêîé îêêóïàöèè. Óêðàèíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ðåâîëþöèîííàÿ àðìèÿ, 
êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ íà óêðàèíñêîé çåìëå, áóäåò áîðîòüñÿ äàëüøå ñî-
âìåñòíî ñ ñîþçíîé íåìåöêîé àðìèåé ïðîòèâ ñîâåòñêîé îêêóïàöèè, 
ñîçäàâàÿ íîâûé ïîðÿäîê â ìèðå», — ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå 1941 
ãîäà, ïðî÷èòàííîì ñîâðåìåííûìè íàöèîíàëèñòàìè.

Èíòåðåñíî, ÷òî òå íåìíîãî÷èñëåííûå æèòåëè Õåðñîíà, êîòîðûå 
äíåì 30 èþíÿ îêàçàëèñü â öåíòðå ãîðîäà è ñòàëè ñâèäåòåëÿìè àê-
öèè, àêòèâíî ïîääåðæèâàëè ìîëîäåæü àïëîäèñìåíòàìè, à çàòåì 
ïðèñîåäèíèëèñü ê ìèòèíãóþùèì, ÷òîáû õîðîì äðóæíî èñïîëíèòü 
ãèìí Óêðàèíû.

Íàïîìíèì, ýòî óæå íå ïåðâûé èíöèäåíò â Õåðñîíå, êîãäà ëè÷-
íîñòü Àäîëüôà Ãèòëåðà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îðåîëå «îñâîáîäèòåëÿ». 
Òàê, â ìàå ïðîøëîãî ãîäà íà ìåðîïðèÿòèè, ïðèóðî÷åííîì êî Äíþ 
Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé, ãóáåðíàòîð Õåðñîíñêîé îáëàñ-
òè Þðèé Îäàð÷åíêî çàÿâèë, ÷òî Àäîëüô Ãèòëåð õîòåë îñâîáîäèòü 
ëþäåé îò «òèðàíà — Ñòàëèíà», âûñòóïàÿ ïåðåä ñåìüÿìè âåòåðàíîâ. Â 
îòâåò æèòåëè ãîðîäà îñâèñòàëè ñòàâëåííèêà íîâîé êèåâñêîé âëàñòè, 
à êîãäà æåíùèíà ñ ðåáåíêîì íà ðóêàõ îòîáðàëà ó íåãî ìèêðîôîí, 
Îäàð÷åíêî ïðîäîëæèë ñâîþ ðå÷ü, ïåðåéäÿ ê äðóãîé ÷àñòè ïëîùàä-
êè äëÿ âûñòóïëåíèÿ.
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 розуміти, як медіавласність і модель її фінансування впливає на контент 
новин; 

 декодувати економічні та політичні меседжі; 

 оцінювати автора публікації чи репортажу; 

 порівнювати цінності, що насаджують медіа, зі своїми власними цінностями; 

 створювати власні незалежні медіа і поводитись як активні, вимогливі та 
відповідальні громадяни. 

Дізнавайтесь про власника/засновника мас-медіа
В Україні існують державні, комунальні та приватні медіа. Державні — це ме-

діа, засновані органами державної влади, і видання яких проводиться за фінансової 
підтримки з державного бюджету або/та на базі державної власності. Комунальні 
— створені органом місцевого самоврядування або органом місцевого самовряду-
вання спільно з місцевою державною адміністрацією. Отже, коли ви купуєте «Уря-
довий кур’єр» чи, приміром, видання місцевої виконавчої влади, то вдруге сплачує-

те за один і той же продукт, який уже підтримали як платник податків. Державні та 
комунальні медіа, як і їх співробітники, мають низку переваг і пільг, яких не мають 
приватні мас-медіа.

Головне завдання медіа — критичний погляд на владу. Але як може собака на 
ланцюгу гавкати на господаря, що його справно годує? Ніде в демократичних кра-
їнах, де створено вільне конкурентне середовище, медіа не утримують за рахунок 
бюджетів.

В Україні зареєстровано понад 30 000 друкованих мас-медіа, періодично ви-
ходять близько 4000. Джерела прибутку для медіа — передплата та реклама.

Рекламний ринок успішної Німеччини витримує десь 450 повних редакцій. 
Звідки ж така кількість медіа в нас? За рахунок чого вони існують? Переважно їхні 
власники — олігархи та бізнесмени, що не сприймають їх як вид бізнесу, а викорис-
товують пресу та ТБ як політичний рупор або «страховий поліс» власних інтересів. 

Мас-медіа — це канали поширення масової інформації. Водночас 
мас-медіа — газети, телеканали, радіостанції — це підприємства, 
створені, щоб отримувати прибуток.
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Новини про одну країну
Мета: розглянути модель/приклад тенденційних новин.

Спільний перегляд новинної телепрограми: http://tv-news-online.com/vesti-
nedeli-s-dmitriem-kiselyovyim-25-01-2015-2/.
Кожна група отримає видрук і свою частину питань з аналізу новин.

Ïðîãðàìà «Âåñòè íåäåëè» ñ Äìèòðèåì Êèñåëåâûì» 
çà 25 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 

(â ëàêîí³÷íîìó ïåðåêàç³ Ãåîðã³ÿ Àëáóðîâà)

Ñþæåò 1. Êàðàòåëè îáñòðåëÿëè Ìàðèóïîëü.
Êèñåëåâ â êàäðå. Óêðàèíà äåãðàäèðóåò, áàíêðîò, ñêîðî ðàçâà-

ëèòñÿ. Ïîðîøåíêî è êîìàíäà íå ñïîñîáíû íåñòè îòâåòñòâåííîñòü è 
äîãîâàðèâàòüñÿ. Îíè — àìåðèêàíñêèé ïðîåêò, äî ðåâîëþöèè áûëî 
ëó÷øå. Òîëüêî Ðîññèÿ ïîìîãàåò ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ.

Ñþæåò 2. Ñèòóàöèÿ â Êèåâå. Ãðàæäàíå â Êèåâå íå õîòÿò 
âîåâàòü, Ïîðîøåíêî âðåò ïðî ðîññèéñêèõ ñîëäàò.

Êèñåëåâ â êàäðå. Ìîñêâà óñòàëà äàâàòü ñêèäêè Êèåâó.

Ñþæåò 3. Äîíåöêèé àýðîïîðò. Îïîë÷åíöû íàñòóïàþò, 
óêðàèíñêèå áîéöû áåãóò. Óêðàèíñêèå ïðîïàãàíäèñòû âðóò îá 
óñï³õàõ.

Êèñåëåâ â êàäðå. Ðàññåÿëèñü èëëþçèè îòíîñèòåëüíî íàøèõ 
çàïàäíûõ ïàðòíåðîâ.
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Група 1:
 Хто написав/зняв/виготовив це? 
 Хто за це заплатив?
 Для кого це написано/знято/виготовлено? 

Група 2:
 Як меседжі (основні повідомлення) передаються? Які способи засто-

совуються, щоб передати кожний меседж?

Ñþæåò 4. Ïóòèí ãîâîðèò, ÷òî Óêðàèíå ïîðà ðàñïëà÷èâàòü-
ñÿ ïî äîëãàì.

Êèñåëåâ â êàäðå. Ïîðîøåíêî áëåôóåò è èñòåðèò.

Ñþæåò 5. Ñîâåùàíèå Ïóòèíà â Íîâî-Îãàðåâî, îáåùàåò 
èñïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ 
â ñâÿçè ñ ïîäîðîæàíèåì ëåêàðñòâ. Êîíòðîëü öåí, ïðîâåðêè 
òîðãîâöåâ, íàëè÷èå íåîáîñíîâàííûõ ïîäîðîæàíèé. Ìåäâåäåâ 
ïðèçûâàåò òîðãîâöåâ ñíèçèòü àïïåòèòû è íå ñïåêóëèðîâàòü. 
Ïîääåðæêà îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ðàññêàçûâàþò îá 
óñïåõàõ ÂÏÊ, îãðîìíûõ âëîæåíèÿõ â íåãî, â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
óñïåõà ïîêàçûâàþò «ðîáîòà íà êâàäðîöèêëå».

Êèñåëåâ â êàäðå. Ìàññîâûå ìèòèíãè â Ãðåöèè ïðîòèâ Åâðîñî-
þçà.

Ñþæåò 6. Â Ãðåöèè õîòÿò ïîëîæèòü êîíåö óïðàâëåíèþ 
ñòðàíîé ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, åâðîçîíà ýêñïëóàòèðóåò Ãðå-
öèþ.

Ñþæåò 7. Âêëþ÷åíèå èç Ìàðèóïîëÿ. Êîððåñïîíäåíò 
ðàññêàçûâàåò êàê Óêðàèíà îáñûïàåò Äîíåöê è Ãîðëîâêó ñèñòå-
ìàìè çàëïîâîãî îãíÿ. Âîîðóæåííûå ñèëû ÄÍÐ âûäåðæèâàþò 
íàòèñê». 
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 Які ідеї, цінності, інформація, погляди вмонтовані в меседж?
 Що важливе залишилося поза меседжем?
 Коли, де і як цей меседж вийшов на широкий загал?

Група 3:
 Це є факт, погляд чи щось інше?
 Чи цьому можна довіряти? Чи достовірне джерело? 
 Як різні люди це можуть інтерпретувати?

Група 4:
 Хто виграє, а кому зашкодить цей меседж?
 Яка моя інтерпретація цього меседжу, і що я дізнався про себе через свою 

реакцію на цей меседж?
 Які мої дії у відповідь на цей меседж?

Кожна група представляє результати обговорення. Спільно роблять висновок, 
який «порядок денний» формує ця програма новин.

ВПРАВА 9

Новини в різних медіа
Мета: навчити учнів розуміти особливості новинних репортажів у різних ме-

діа.
Умовна ситуація. Повідомте учасників, що уряд планує переглянути зако-

нодавство, що регулює питання охорони навколишнього середовища. Урядовець 
тільки що зробив офіційне повідомлення, в якому обґрунтована позиція уряду. 
Група молоді організувала марш протесту, почалося зіткнення між протестан-
тами і поліцією.

 Попросіть учасників припустити, як ця подія буде висвітлена в новинно-
му повідомленні:

- газети; 
- радіо; 
- телебачення.

Як і чому, на вашу думку, будуть відрізнятися репортажі? Якою мірою ці від-
мінності визначені унікальними властивостями кожного мас-медіа?
Розділіть учасників на чотири групи і попросіть їх підготувати коротке но-
винне повідомлення:
 для радіостанції з репортером у  студії; 
 для інтернет-видання екологічного руху;
 як поліційне повідомлення у місцевій газеті;
  як телевізійну новину.

Тривалість новинного повідомлення для радіо не повинна перевищувати 20 се-
кунд (учасникам її слід спочатку написати); друкована новина повинна місти-
ти не більш ніж 210 слів; телевізійна новина — до 1–2 хвилин (учасникам її слід 
спочатку написати).



62

Ðîçä³ë 3

 Порівняйте підготовлені новини. Чим відрізняються новинні повідомлен-
ня для різних медіа?

 Як природа медіа впливає на висвітлення події і характер представленої 
інформації?

 Які коди і методики використані при підготуванні кожного новинного 
повідомлення?

ВПРАВА 11

Новина в історії
Вправу можна використовувати під час будь-якого навчального завдання, 

пов’язаного з вивченням конфліктних ситуацій. Учні отримують завдання ство-
рити повідомлення в газеті Російської імперії і віденській газеті (Австро-Угорщи-
на) про вбивство ерцгерцога Фердинанда, чи повідомлення про введення радянських 
військ на територію Польщі в вересні 1939 року в радянській і британській пресі.

ВПРАВА 10

Новини в нашій пам’яті
Мета: навчити учнів розуміти, який вплив новини здійснюють на наше жит-

тя і чим пояснюється цей ефект.
Згадайте деякі з побачених раніше вами новинних повідомлень і обговоріть їх 

разом у групі:
 Яка нова інформація, що ви недавно дізналися з новин, вас вразила?
 Яке новинне повідомлення з усіх побачених (почутих) вами за все своє 

життя запам’яталося вам найбільше?
 Яка новина була найприємніша?
 Яку новину ви б вважали за краще забути?
 Про яку подію ви хотіли б дізнатися більше?

Попросіть учасників описати в есеї новинне повідомлення, що вплинуло на їхнє 
життя. Це може бути новина, що їм запам’яталася, зробила істотний вплив на 
їхнє життя або на суспільне. 

Запропонуйте учасникам подумати при написанні есею про відповіді на такі 
питання:

 Де ви почули або побачили цю новину? Де і з ким ви були в цей момент?
 Чому ця новина привернула вашу увагу — завдяки зображенню, відео, за-

головку?
 Які почуття викликала у вас ця новина?
 Чи обговорювали ви цю новину з ким-небудь?
 Який вплив ця новина справила на ваше життя і життя ваших близьких?
 Чому ця новина мала такий вплив?
 Яким критеріям новинного повідомлення відповідає ця новина?
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ВПРАВА 14

Де факт, де коментар: місцеві новини
Учні отримають завдання впродовж тижня читати місцеві газети і принести 

вирізку статті, що, на їх думку, найважливіша для громади міста.
 Учні на основі медіатекстів аналізують і навчаються розрізняти факти 

та суб’єктивні думки  журналістів, а також ставити питання з жит-
тя громади. 

 Чи подобається вам нова забудова? (наприклад)
 Чи достатньо в нашому місті зелених зон? (наприклад)
 Чий погляд відображає обрана вами стаття? 
 Скільки джерел інформації представлено? 
 Якби ви були автором статті, про що б ви ще написали?

ВПРАВА 15

Що відбулося і де?
Міні-заняття (міні-лекція) щодня. На карті учні фіксують і обговорюють, які 

головні новини відбулися у світі, країні, місті, селі (3–5 хвилин).

ВПРАВА 13 (для молодших класів)

Новина тижня
Учням пропонується переглядати перші шпальти газет протягом тижня, ви-

різати (або переписати) статтю, де, на їхню думку, подано найцікавіше і найваж-
ливіше. Це потрібно робити щодня. Кожного дня кожен учень приносить вирізку і 
кріпить на ватмані (спеціальній дошці). Коли тиждень минає, вся стіна виявля-
ється заклеєною вирізками з газет. Потім слід звернути увагу на заголовки, сам 
текст, ілюстрації і з’ясувати, яка з цих новин може бути новиною тижня. Далі 
учень пише своїми словами текст про найважливішу, на його думку, новину і ро-
бить власний малюнок до неї. Після цього на занятті зачитує свій текст для одно-
класників, які коментують його.

ВПРАВА 12

Аналіз новин за минулий тиждень
Учні описують ту новину, яку вони прочитали в газеті, але своїми словами 

(текст не повинен бути переписаний). «Ущільнюють» новини до короткого най-
важливішого повідомлення (меседжу). Готують самі ілюстрації, картинки до них.
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ÍÀÂ²ÙÎ ÁÓÒÈ ÍÎÂÈÍÍÎÃÐÀÌÎÒÍÈÌ? 
Щоб ви розуміли, що: 

 Вся інформація, крім особистого досвіду, «медіайована».

 Медіа створюють потужні ціннісні та поведінкові моделі.

 Медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього.

 Медіа визначають політичне й культурне життя країни та світу.

Додайте вашу думку про корисність новинної грамотності.

ВПРАВА 16

Типи новин Форми новини
1. Надзвичайні ситуації.
2. Громадсько-політичні новини.
3. Злочини.
4. Місцеві та центральні органи 

влади.
5. Плани та проекти.
6. Конфлікти та суперечки.
7. Господарство.
8. Здоров’я.
9. Визначні особи.
10. Спорт.
11. Погода.
12. Ситуації на шляхах.

1. Короткі повідомлення: одне або 
два речення, зазвичай без окре-
мої рубрики.

2.  Повідомлення: короткі новини 
(на одну шпальту).

3. Кореспонденція: розлогіші нови-
ни (на дві або декілька шпальт).

4. Фонова інформація: розлогі тек-
сти, збагачені контекстною 
інформацією, важливою для ро-
зуміння подій

 Які б новини ви ще додали до цього списку.
 Наведіть приклади поєднання типів і форм новин.
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РОЗДІЛ 4
УКРАЇНА В БОРОТЬБІ 
ЗА НАЦІОНАЛЬНУ 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
У 1917–1920 РР.



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 
«²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 
10 êëàñ

Òåìà 2. «Óêðà¿íà â 
ðîêè ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. Ïî÷àòîê Óêðà-
¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿». 

Òåìà 3. «Óêðà¿íñüêà 
äåðæàâí³ñòü â 1917–
1921 ðð.».

Мета заняття: формування:
 навичок роботи з первинними історич-

ними фотодокументами, пресою задля 
оцінення різних точок зору на історію 
визвольного руху, втрату державності;

 мотиву до вивчення історії через осо-
бистісний підхід; 

вміння:

 декодовувати пропаганду в медіатек-
стах, зокрема щодо постатей діячів 
Української революції 1917–1921 рр.;

 актуалізувати історичні події і сучас-
ність через порівняння та пошук ана-
логій.

Ключові слова і поняття: факт та інтер-
претація, стереотипи, націоналізм, пропаганда.

Забезпечення заняття: підготовлені 
уривки з медіатекстів, фотографії, комп’ютери, 
під’єднані до інтернету.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, проблемний метод, робота з історичними 
документами, робота з фотографією, «борто-
вий журнал», робота в парах, робота в групах, 
дискусія, міні-есей.

Українська революція 1917–1921 
рр. — це визвольна боротьба україн-
ців, що спрямована на побудову укра-
їнської державності та зміну суспіль-
ного ладу в країні.

 Здається, ці події були дуже давно. 
Розглянемо сучасний погляд амери-
канської газети «Вашингтон пост» 
на уроки революції 1917 року для но-
вої української влади, з якими можна 
погоджуватись або ж ні. Але завжди 
погляд зі сторони як порівняння необ-
хідний. Стаття була надрукована у 
квітні 2014 року, а деякі уривки та 
коментар до неї розміщені на сайті 
5 каналу.
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ВПРАВА 1

Роздайте учням текст статті.

Учні мають визначати історичні аналогії, які наводить автор статті:
 причина протестів;
 застосування військових методів проти мирного населення;
 геополітичні інтереси інших держав.

Як бачимо, інтерес до подій сьогодення лежить також і через погляд на минуле, 
новітня історія — частина величезного історичного контексту.

16:54, 7 êâ³òíÿ 2014
Äæåðåëî: http://www.5.ua/polityka/the-washington-post-urok-

revoliutsii-1917-roku-dlia-novoi-ukrainskoi-vlady-32472.html.

THE WASHINGTON POST: ÓÐÎÊ ÐÅÂÎËÞÖ²¯ 1917 ÐÎÊÓ 
ÄËß ÍÎÂÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÂËÀÄÈ

Íîâèé óðÿä Óêðà¿íè, ÿêèé â³ä÷óâàº êîëîñàëüíèé òèñê ³ íàìàãàºòüñÿ 
âñòàíîâèòè àâòîðèòåò, çàðàç ïåðåæèâàº ò³ æ òðóäíîù³, ùî êîëèñü óæå îá-
ðóøèëèñÿ íà ³íøèé ìîëîäèé óðÿä — â ³íøîìó ì³ñö³ ³ â ³íøèé ÷àñ — â Ðîñ³¿, 
â áåðåçí³ 1917 ðîêó…

«Ïðîòåñòè ïî÷àëèñÿ â ëþòîìó 1917 ðîêó â³ä íåñòà÷³ õë³áà. Ó Êèºâ³ æ ó 
ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó êîëè äåìîíñòðàíòè ç³áðàëèñÿ íà êîðèñòü óãîäè 
ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì. Í³ â òèõ, í³ ó ³íøèõ ³íøî¿ ïðè÷è-
íè íå áóëî. Àëå â îáîõ âèïàäêàõ âëàäà ñïðîáóâàëà æîðñòîêî ïîäàâèòè 
ïðîòåñòè, ùî âèâåëî íà âóëèö³ òèñÿ÷³ ëþäåé, ÿê³ çàñóäæóâàëè êîðóïö³þ ³ 
íåñïðàâåäëèâ³ñòü. Ó 1917 ðîö³ ïîë³öåéñüê³ ñíàéïåðè áðîäèëè äàõàìè Ïå-
òðîãðàäó, âáèâàþ÷è ëþäåé íà âóëèöÿõ. Ó 2014 ðîö³ öå æ ñàìå â³äáóëîñÿ â 
Êèºâ³. Îäíàê ïðîòåñòóâàëüíèêè íå áóëè çàëÿêàí³.

Ó Ðîñ³¿ âñå ðàïòîâî çàê³í÷èëîñÿ â áåðåçí³ 1917-ãî. Öàð çð³êñÿ ïðåñòîëó, 
äóìñüê³ ë³áåðàëè ³ ñîö³àë³ñòè ñôîðìóâàëè Òèì÷àñîâèé óðÿä, ÿêèé ïîä³ëÿâ 
âëàäó ç Ðàäîþ ðîá³òíèê³â ³ ñîëäàòñüêèõ äåïóòàò³â. Îäíàê ó âîðîæèõ ñóñ³ä³â 
áóëè ñâî¿ íàì³ðè, ïèøå àâòîð, «ó âèïàäêó ç Óêðà¿íîþ ³íòåðâåíö³ÿ ïðèéøëà 
ç áîêó Ðîñ³¿ ³ ïðåçèäåíòà Âîëîäèìèðà Ïóò³íà. Ó 1918 ðîö³ öþ ðîëü ç³ãðàëà 
Í³ìå÷÷èíà»….

Çîâñ³ì ÿê Ðîñ³ÿ â öüîìó ì³ñÿö³ áåç öåðåìîí³é âçÿëà Êðèì, Í³ìå÷÷èíà 
ñêîðèñòàëàñÿ ñëàáê³ñòþ Ðîñ³¿ ³ íà êîðîòêèé ÷àñ îêóïóâàëà çíà÷íó ÷àñòèíó ¿¿ 
òåðèòîð³¿ — ÿê âèÿâèëîñÿ, ìàéæå âñþ ñó÷àñíó Óêðà¿íó.

ÑØÀ ç åíòóç³àçìîì çóñòð³ëè Ëþòíåâó ðåâîëþö³þ.  Ïîâàëåííÿ â Ðîñ³¿ 
ñàìîäåðæàâíîãî öàðÿ ñïðîñòèëî äëÿ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â ïðèºäíàííÿ äî 
Àíãë³¿ òà Ôðàíö³¿, ùî áîðîëèñÿ íà áîö³ Ðîñ³¿ ó â³éí³.

Ó 2014 ðîö³ âîíè â³òàëè ïîâàëåííÿ àâòîêðàòè÷íîãî Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à. «Îäíàê óñï³õ ó Êèºâ³ çàëåæèòü â³ä ßöåíþêà òà éîãî ñîþçíèê³â, ³ ÿêùî, ÿê 
ðîñ³ÿíàì ñòî ðîê³â òîìó, çàâäàííÿ âèÿâèòüñÿ ¿ì íå ïî çóáàõ, í³ÿêèé îáñÿã 
àìåðèêàíñüêî¿ ï³äòðèìêè ¿ì íå äîïîìîæå».
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ВПРАВА 2

Українська революція. Термінологія
Об’єднатися в 3 групи для порівняльного аналізу визначень. Для виконання за-

вдання групам надається 5–7 хв.
На початку наводимо приклад із вікіпедії на запит «Українська революція».
Трактування українською, англійською та російською з відповідних сайтів.
Але не повідомляємо, з яких сайтів вони взяті.

Визначення 1. Українська революція 1917–1921 років — революційні події на 
землях українських (малоросійських) губерній колишньої Російської імперії, скла-
дова частина Російської революції, які являли собою боротьбу за правду, свободу і 
народовладдя під різними гаслами і прапорами, боротьбу українського трудового 
народу за своє національне і соціальне визволення.

Визначення 2. Визвольна війна в Україні (або війна в Україні за незалежність) 
тривала з 1917 по 1921 рік. Це був період постійного збройного протистояння між 
різноманітними політичними та військовими силами. У результаті була ство-
рена Українська Республіка і покладено початок її розвитку. 

Визначення 3. Українська революція, Українська національно-демократична 
революція — використовувана переважно в сучасній українській історіографії на-
зва ряду подій 1917–1921 рр., що відбувались на Україні, які інтерпретуються на-
самперед як революційна національно-визвольна і соціальна боротьба українсько-
го народу за власне політичне самовизначення і відродження державності. 

 Що спільного в цих меседжах? 
 Чим вони відрізняються? 
 Який з цих меседжів нівелює, ігнорує поняття, яке він визначає? 
 Виділіть один з цих медіамеседжів (медіаповідомлень) як найуперед-

женіший. 
 Чому ви так вважаєте?

ВПРАВА 3

Погляд на революцію через фотографію
Фотографія — надзвичайно важливе джерело для оцінення подій. Ці ві-
зуальні джерела дійшли до нас у великій кількості, на відміну від кінохро-
ніки тих часів, якої збереглося не дуже багато.

Учасники об’єднуються в 4 групи. Кожній групі учасників надається схема ана-
лізу фотографії та по одній фотографії.

Завдання кожній групі: описати фотографію за схемою і визначити, 
що зображено на фотографії.
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Схема аналізу фотографій 
Опис. Просто точно опишіть, що ви бачите. На цій стадії не прагніть буду-

вати припущення про те, що ви бачите.
Наприклад, опишіть:
 осіб, зображених на фотографії, а також їхні дії і/чи об’єкти, показані на 

знімку;
 як згруповані люди і/чи об’єкти;
 що ви бачите на задньому плані, на передньому плані, в центрі, з лівого і 

правого боків фотографії.

1. Церемонія проголошення  гетьманом  України  П. Скоропадського.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 0-1457474

Інтерпретація доказу Чому ви так думаєте? 
Які засоби застосовує 
автор?

1. Що, на вашу думку, відбувається на цій фотографії?
2. Хто ці люди? Чим вони займаються? Які це об’єкти?
3. Приблизно вкажіть, коли, на вашу думку, був зробле-
ний знімок (рік; період; подія).
4. Чи міститься в фотографії текстова інформація: плака-
ти, реклама, підписи?
5. Це природна фотографія, чи для неї спеціально позу-
вали перед фотокамерою?
6. Чому саме на цьому місці і саме в цей час з’явилася 
людина з фотоапаратом?
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2. Військова  демонстрація з нагоди проголошення третього Універсалу 
Центральної Ради. Київ, 7 листопада 1917р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об.  П -88340

3. Загальний вид засідання конференції в Брест-Литовську. Лютий 1918 р. 
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 2- 248650
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4. Похорон студентів, які загинули в бою на станції Крути 30 січня 1918 р.
Київ, 10 (23) березня 1918 р. 

ЦДКФФА України  ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 2-154209

Після того, як учасники проаналізують фото та тексти і внесуть свої пропо-
зиції, вчитель відкриває справжні підписи.

 Що спільного в цих фотографіях?
 Чи допомогло при виконанні вправи ваші знання історії?
 Що у вас викликало ускладнення?

ВПРАВА 4

Бій під Крутами: різні точки зору
Учитель виводить всі фото на екран фото 4, «Похорон студентів, які загину-

ли в бою на станції Крути 30 січня 1918 р». Кожна група отримує текст з газети 
тих часів і має встановити, на якому фото про які події йдеться.

В радянських історичних джерелах історія бою під Крутами трак-
тувалась як початок звільнення України від петлюрівців, як боротьба 
проти буржуазних націоналістів. Тоді як з 1918 року герої Крут стали 
патріотичним символом, частиною національного культу, символом 
боротьби за українську незалежність. Вшанування героїв Крут перерва-
лося після приходу більшовиків в Україну, навіть зруйновано Аскольдову 
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могилу, де були перепоховані загиблі. Бій під Крутами — з одного боку, 
історична подія, з другого — публічна медійна подія, яку зразу стали ви-
світлювати в пресі.

Кожна група отримує один з додатків.

Äîäàòîê 1 
Êðàñíàÿ ãàçåòà. — 1918. — 20 ôåâðàëÿ.

Ñ óêðàèíñêîãî ðåâîëþöèîííîãî ôðîíòà
(Ïèñüìî êðàñíîãâàðäåéöà)

Òîâàðèùè ðàáî÷èå çàâ. Íîâ. Àðñåíàëà!
Ñïåøèì âàì ïîñëàòü èçâåñòèå ñ óêðàèíñêîãî òðóäîâîãî ðåâî-

ëþö. ôðîíòà.
Î êðåñòüÿíàõ ñêàæó òàê, ÷òî èì íàäîåëè ãàéäàìàêè, êîòîðûå 

ðàçúåçæàëè ïî Óêðàèíå è ãðàáèëè èõ. Ãàéäàìàêè — ýòî ñáðîä èç 
âñÿêèõ îòáðîñîâ: þíêåðîâ, îôèöåðîâ, ïðîäàæíûõ ñîëäàò è äàæå 
ìîíàõîâ, êîòîðûå ðàçúåçæàëè è ãîâîðèëè, ÷òî áîëüøåâèêè ãðàáÿò 
è íàñèëóþò âñå è âñÿ. Íî êîãäà ìû ïðèåçæàëè, òî âñå óâåðÿëèñü, ÷òî 
íàøà öåëü — îñâîáîäèòü óêðàèíñêèé íàðîä îò èãà êàïèòàëèçìà è 
ïîìåùèêîâ, ÷òî íàøà öåëü è íàø äåâèç — Çåìëÿ è âîëÿ. Òîãäà îíè 
íàñ ïðèíèìàëè, êàê áðàòüåâ.

Î âîåííûõ äåëàõ òîæå ñêàæó. Ãàéäàìàêè ïåðåä íàìè áåãóò. 
Ïåðâîå áîåâîå êðåùåíèå è îïûò ïîëó÷èëè ó ñò. Ãðåáåíêà, Ïîëòàâ-
ñêîé ãóá. À ñåðüåçíûé áîé ìû ïîëó÷èëè â ×åðíèã. ãóá, ñò. Êðóòû, ãäå 
ìû äðàëèñü 5 ÷àñîâ, ãäå íàøà ïåòðîãð. êð. ãâàðäèÿ âìåñòå ñ ìîñêîâ-
ñêîé, îòëè÷èëàñü è ïîêàçàëà, ÷òî îíà óìååò äðàòüñÿ çà ñâîáîäó è 
ðåâîëþöèþ. Ó íàñ, ïåòðîãðàäöåâ, óáèòî 4 ÷åë., ðàíåíî 16 ÷åë. Ãàéäà-
ìàêè áåæàëè, îñòàâèâ 1 ïóøêó, íåñêîëüêî ïóëåìåòîâ è 90 ëîøàäåé, 
èõ óáèòî ìíîãî, äà ïëåííûõ 26 ÷åë.

Êðàñíîãâàðäååö Î. È. Àíòèïîâ, ðàá. çàâ. Íîâ. Àðñåíàë.

Äîäàòîê 2
Ãàçåòà Áîðîòüáà. — 1918. — 8 áåðåçíÿ.

Ïîõîðîí çàáèòèõ êîçàê³â
6-ãî áåðåçîëÿ î 10-é ãîäèí³ íà Ñîô³ºâñüê³é ïëîù³ â³äáóëàñÿ 

ïàíàõ³äà íàä ñòàðøèíîþ ³ êîçàêàìè 1-ãî çàãîíó ãàéäàìàê³â, çàáèòèõ 
â áîÿõ ç á³ëüøîâèêàìè. Íà ïëîù³ ç³áðàëèñÿ âñ³ ãàéäàìàöüê³ êóðåí³ 
ç ãàðìàòàìè, ÿê ³ èíüø³ óêðà¿íñüê³ ÷àñòèíè, ùî ìåøêàþòü ó Êè¿â³. 
Ïðèéøëî áàãàòî ³ ïðèâàòíèõ îñ³á îääàòè ïîñë³äíº ïðîùàííÿ. Íàñòð³é 
íàïðóæåíèé — âñ³ ñòîÿòü ïîõèëèâøè ãîëîâó ³ ïåâíî â äóø³ ïåðåæèâà-
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þòü ìèíóâøå. Ñ³ì äóáîâèõ òðóí óêëàäåíèõ íà ãàðìàòàõ òà çàñèïàí³ 
êâ³òêàìè, ï³ä çâ³í çâîí³â òà ïîõîðîííîãî ìàðøó ðóøèëè íà Àñêîëü-
äîâó ìîãèëó, à çà íèìè éøëè êîçàêè, ðîäè÷³ çàáèòèõ òà ÷èìàëî ùå 
ëþäó.

Äîäàòîê 3
Ñ. Ø. Íîâà Ðàäà. — 1918. — 16 (3) áåðåçíÿ

Òðàãåä³ÿ íà Êðóòàõ
Ìè õî÷åìî çâåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà ³ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè íà òó 

ñòðàøíó òðàãåä³þ, êîòðà â³äáóëàñÿ á³ëÿ ñòàíö³¿ Êðóòè â ÷àñè íàáëèæåí-
íÿ á³ëüøîâèê³â äî Êè¿âà. Â Êðóòàõ çàãèíóâ öâ³ò óêðà¿íñüêî¿ øê³ëüíî¿ 
ìîëîä³. Çàãèíóëî ê³ëüêà ñîò íàéêðàùî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ — þíàê³â-åíòóç³àñò³â 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿. Òàêà âòðàòà äëÿ êóëüòóðíî¿ íàö³¿ áóëà á 
âàæêîþ; äëÿ íàøîãî íàðîäó öÿ âòðàòà áåçì³ðíà. Âèííà â ö³é òðàãåä³¿ óñÿ 
ñèñòåìà áåçãëóçäÿ, âåñü íàø óðÿä, êîòðèé ï³ñëÿ áëèñêó÷îãî ñîö³àëüíîãî 
çàêîíîäàâñòâà, ï³ñëÿ ï³âð³÷íîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ îêàçàâñÿ ïîêèíóòèì íà-
ðîäîì, ³ àðì³ºþ, ³ â òàê³ì áåçíàä³éí³ì ñòàíîâèùè ð³øèâ çàõèñòèòèñü â³ä 
äîáðå óçáðîºíî¿ á³ëüøîâèöüêî¿ àðì³¿ ê³ëüêîìà ñîòíÿìè øê³ëüíî¿ ìîëîä³. 
Óçáðî¿âøè íà ñêîðó ðóêó ö³ æåðòâè óðÿäîâî¿ ëåãêîâàæíîñòè, áåç æàäíî¿ 
â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè îäïðàâèëè ¿õ â Êðóòè ï³ä êîìàíäîþ êàï³òàíà Ò. ³ 
øòàáà, ÿêèé ñêëàäàëè äâà áðàòè Á. Ðàíêîì îäíîãî äíÿ âèâåëè øêîëÿð³â 
íà ó÷åáíó ñòð³ëüáó. Ó êîæíîãî âñüîãî ïî òðè îá³éìè ïàòðîí³â. Àëå íåñïî-
ä³âàíî âèÿâèëîñÿ, ùî âîðîæå â³éñüêî áëèçüêî, ³ ùî þíàêàì ãîä³ â÷èòèñÿ 
â³éñüêîâî¿ íàóêè, à òðåáà âæå âîþâàòè, áî íåñïîä³âàíî ï³ä³éøîâ âîðîã ³ 
ïî÷àâ îáñòð³ëþâàòè ¿õ êóëåìåòíèì ³ ãàðìàòíèì âîãíåì. ×åðåç êîðîòêèé 
÷àñ âèÿâèëàñü íîâà íåñïîä³âàíêà: ç áîêîâî¿ ë³í³¿ ç ×åðíèãîâà ï³ä³éøëî 
ê³ëüêà ðîñ³éñüêèõ åøåëîí³â ³ ïî÷àëè îáñòð³ë ç òèëó. Äàë³ áóëî òàêå: øòàá 
í³ÿêèõ ïðèêàç³â íå øëå, ïàòðîí³â ³ çíàðÿääÿ áîéöÿì íå ïðèñèëàº. Óñ³ ïà-
òðîíè âèòðà÷åí³.

Îäíà-îäíèì ãàðìàòà, êîòðà áóëà ó þíêåð³â, ìóñèëà çàìîâêíóòè, 
âèïóñòèâøè îñòàííþ øðàïíåëü. Ïðèéøëîñü ïîñèëàòè êîãîñü ç ñòð³ëüö³â 
íà ñòàíö³þ øóêàòè êîìàíäèðà ³ øòàá. ¯õ íà ñòàíö³¿ âæå íå áóëî. Âîíè 
ïîäàëèñÿ ç ñâî¿ì ïî¿çäîì, íå ïîâ³äîìèâøè ñâîº â³éñüêî, íå ïîñëàâøè 
éîìó í³ÿêîãî ïðèêàçó, à õàïàëèñÿ âè¿çäèòè òàê, ùî çàáóëèñÿ â³ä÷åïèòè 
â³ä ñâîãî ïî¿çäà âàãîíè ç çíàðÿääÿì äî ãàðìàò ³ ç ïàòðîíàìè, ³ çàâåçëè 
¿õ. Íàøèõ âîÿê³â ðîñ³ÿíå îòî÷èëè é ïåðåáèëè.

Íåâæå æ óêðà¿íñüêèé óðÿä, íàâ³òü â òåïåð³øí³ì éîãî ñêëàä³, ìîæå 
ïðîõîäèòè ìèìî ïîä³áíèõ ôàêò³â, íå çâåðòàþ÷è íà íèõ æàäíî¿ óâàãè, 
íå ðîáëþ÷è âèñíîâîê? Íåâæå ³ ö³ ñòðàøí³ ïðîÿâè áåçëàääÿ, íåâì³ëîñòè, 
à ìîæå, ³ çëî÷èíñòâà çîñòàíóòüñÿ çàõîâàíèìè â³ä î÷åé ñóñï³ëüñòâà, íå 
áóäóòü áåçñòîðîííüî ðîçñë³äóâàí³ ³ íå áóäóòü ïîêàðàí³, à õî÷ ïðèíàéìí³ 
ãåòü â³ä ñïðàâè îäñóíóò³ õî÷ ò³ íàéáëèç÷³ âèíóâàòö³ ö³º¿ êàòàñòðîôè?
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Головне, що відрізняє факт від оцінки — об’єктивність. Оцінка за-
вжди висловлює чиюсь суб’єктивну позицію, емоційне ставлення, заклик 
до якихось дій. Факт не дає оцінок, ні до чого не закликає. Саме емоційні 
оцінки — це і є своєрідними словами-маркерами, які свідчать, що ми має-
мо справу з інтерпретацією, оцінкою. (Докладніше див. Розділ 3).

Прочитати повідомлення і заповнити табличку.
1.  Прочитайте тексти.
2.  Підкресліть прямою лінією інформацію, яка являє собою факт.
3.  Підкресліть хвилястою лінією інформацію, що являє собою суджен-

ня чи оцінку автора.
4.  Підкресліть перерваною лінією емоційні вислови-маркери.

 Заповніть таблицю:

Вчитель відкриває джерела. Роздає  матеріали і просить учнів ознайомитись з 
текстами інших груп.

Äîäàòîê 4
Ä.Äîðîøåíêî Âîéíà è ðåâîëþöèÿ íà Óêðàèíå.

Êîëè ç áîêó Áàõìà÷ó ³ ×åðí³ãîâà ðóøèëè íà Êè¿â á³ëüøîâèöüê³ 
åøåëîíè, óðÿä íå ì³ã ïîñëàòè äëÿ â³äñ³÷³ àí³ ºäèíî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñ-
òèíè. Òîä³ ç³áðàëè íàøâèäêóðó÷ çàã³í ç³ ñòóäåíò³â ³ ã³ìíàçèñò³â ñòàð-
øèõ êëàñ³â ³ êèíóëè ¿õ — áóêâàëüíî íà çàá³é — íàçóñòð³÷ ïðåêðàñíî 
çáðîéíèì ³ ÷èñëåííèì ñèëàì á³ëüøîâèê³â. Íåùàñíó ìîëîäü äîâåçëè 
äî ñòàíö³¿ Êðóòè ³ âèñàäèëè òóò íà «ïîçèö³¿». Â òîé ÷àñ, êîëè õëîïö³ 
(ÿê³ ó á³ëüøîñò³ íå òðèìàëè í³êîëè â ðóêàõ ðóøíèö³) áåçñòðàøíî âè-
ñòóïèëè ïðîòè á³ëüøîâèöüêèõ çàãîí³â, ùî íàñóâàëèñÿ, íà÷àëüñòâî 
¿õ, ãðóïà îô³öåð³â, çàëèøèëàñÿ â ïîòÿãó ³ âëàøòóâàëà òóò ïèÿòèêó 
ó âàãîíàõ; á³ëüøîâèêè áåç çóñèëü ðîçáèëè çàã³í ìîëîä³ ³ ïîãíàëè 
éîãî äî ñòàíö³¿. Ïîáà÷èâøè íåáåçïåêó, ò³, ùî çíàõîäèëèñÿ â ïîòÿãó, 
ïîñï³øèëè äàòè ñèãíàë äî â³ä’¿çäó, íå çàëèøèâøèñü í³ íà õâèëèíó, 
ùîá çàõîïèòè ç ñîáîþ êîãîñü ç á³ãó÷èõ... Øëÿõ íà Êè¿â áóâ òåïåð 
àáñîëþòíî â³äêðèòèé. Ãîâîðÿòü, ³í³ö³àòèâà â³äïðàâëåííÿ íà âèäèìó 
çàãèáåëü äåê³ëüêîõ ñîòåíü íåùàñíî¿ ìîëîä³ íàëåæàëà â³éñüêîâîìó 
ì³í³ñòðîâ³ Ì. Â. Ïîðøó.

№ Факти Судження/інтерпрета-
ція/оцінка

Емоційні вислови (маркери)
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Про одну і ту ж історичну подію — загибель студентів під Крутами 
надано два медійні повідомлення з російської більшовицької преси («Крас-
ная газета», Додаток 1), звернутої до російського пролетаріату, для яко-
го студенти були ворогами, і з газети «Боротьба» (Додаток 2), редакція 
якої стояла на позиціях української державності і для неї загиблі, відпо-
відно, були героїчними борцями за незалежність. Так ми бачимо, як один 
і той же факт, залежно від аудиторії, до якої доноситься, може діста-
ти абсолютно протилежну оцінку-інтерпретацію. Наприклад, навіть 
радянські історичні джерела оцінювали кількість загиблих військових з 
боку більшовиків під Крутами — 300 осіб, що говорить про серйозну від-
січ, тоді як очевидець подій применшує її, підкреслюючи непереможність 
більшовицької армії. 

Учитель звертає увагу, що додатки 3 і 4 викладають інформацію до-
сить упереджено, як аргумент у боротьбі з Центральної Радою, на яку 
і покладають відповідальність за трагічні наслідки бою. Буцімто Цен-
тральна Рада вирішила захиститися від багатотисячної більшовицької 
армії кількома сотнями шкільної молоді. Також учитель наголошує, що 
текст історика Дорошенка опублікований в радянські часи, коли Україн-
ську революцію 1917–21 рр. потрактовували як реакційне явище. 

Ми з вами розглянули декілька представлень однієї історичної події. Отже: 
 Медіатексти — конструкції. Їх створюють з певною метою. Часто-гус-

то така мета — вплив, формування якоїсь суспільної думки. 
 Медіатексти подають соціальні реалії. «Картинка події», яку вони по-

дають, може ніде і ніколи не існувати.
 Медіаповідомлення мають економічні, соціальні, політичні, історичні 

цілі.

Наприкінці учні отримують Додаток 5 — єдині спогади, які залишив учасник 
тих подій Іван Шарий. 

Äîäàòîê 5
«Íàðîäíÿ ñïðàâà». Êè¿â, 1918, ¹ 12–13. Ñêîðî÷åíî.

Øàðèé ²âàí. «Ñ³÷îâèêè ï³ä Êðóòàìè»
Ìè áà÷èëè, ùî Óêðà¿íà ãèíå. ×îðíà ãàéâîðîíü ï³ä³éìàëàñÿ ç Ìîñ-

êîâùèíè ³ íåïåðåìîæíî ñóíóëà íà íàø êðàé, ãîëîäíà, õèæà, äèêà... 
Öå áóëà ìîñêîâñüêà «Êðàñíà ãâàðä³ÿ», ÿêó îðãàí³çóâàëî ïðàâèòåëüñòâî 
Ëåí³íà ³ Òðîöüêîãî äëÿ áîðîòüáè ç â³ëüíîþ Óêðà¿íîþ, ùîá íàêëàñòè íà 
íå¿ ñòàð³ êàéäàíè íåâîë³ ³ êîðèñòóâàòèñü ¿¿ áàãàòñòâàìè òàê ñàìî äóðíî, 
ÿê êîðèñòóâàëàñü Ðîñ³ÿ ³ ïîïåðåäí³õ á³ëüøå í³æ 200 ë³ò.

«Êðàñíà ãâàðä³ÿ» éøëà íà Óêðà¿íó... Â³ðí³ ñèíè Áàòüê³âùèíè çà-
âçÿòî áîðîëèñÿ ³ íå ïóñêàëè õèæàê³â ïëþíäðóâàòè ñâ³é êðàé. Àëå ñèëè 
â íèõ áóëî ìàëî. Ðÿäè ¿õí³ ð³äøàëè, íîâî¿ æ ï³äìîãè ìàëî ïðèïëèâà-
ëî. ×îãî æ äî îáîðîíö³â íå éøëà óêðà¿íñüêà íàðîäíà ìàñà øèðîêîþ 
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ëàâîþ? Àäæå æ öå áóëà áîðîòüáà ïðîòè íàñèëüíèê³â çà êðàùó äîëþ 
ñâîãî ð³äíîãî êðàþ...

Ìè äîáðå çíàëè, ùî íàä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì ìàéæå 300 ë³ò 
ëåæàâ âàæêèé ìîãèëüíèé êàì³íü ìîñêîâñüêî¿ íåâîë³ ³ â³ä éîãî ùå íå 
ïðèéøîâ äî ïàì’ÿò³ ïîíåâîëåíèé ëþä. Öå áóëî íà ñâ³òàíí³ âåëèêî¿ áó-
äó÷÷èíè íàøîãî íàðîäó, êîëè ùå íàðîä â³ä ÿñíîãî, áîëþ÷îãî ñâ³òó íå 
ì³ã â³ëüíî ãëÿíóòè íà òå, ùî òâîðèòüñÿ á³ëÿ éîãî, ³ òâåðäîþ õîäîþ ï³òè 
íà îáîðîíó ñâî¿õ ïðàâ. Âîðîæ³ ñèëè íàáëèæàëèñü äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè — 
Êèºâà, äå êóâàëàñü íîâà äîëÿ, íîâ³ ôîðìè æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
×àñ ïðèéøîâ ³ íàì âçÿòèñü çà ðóøíèö³. Ìè îäâàæèëèñü áîðîòèñü çà 
êðàé, çà íàðîä, çà ñâîþ äîðîãó ìð³þ-³äåþ — â³ëüíó, âèçâîëåíó Óêðà¿íó.

Íà Áàõìà÷ âèðóøèëî òðè ñîòí³ êîçàê³â ñïèíèòè ïîõ³ä á³ëüøîâèöü-
êî¿ «Êðàñíî¿ ãâàðä³¿» íà Êè¿â. Ç íèìè ïî¿õàëà é íàøà, ÷åòâåðòà ñîòíÿ 
«Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â», ñêëàäàëàñü ç ñâ³äîìèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ íåìàëî ïðè-
êëàëè ñâîº¿ ïðàö³ äî îñâ³äîìëåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Òóò áóëè ñâ³-
äîì³ íàðîäí³ ïðîâîäèð³, ç ÿêèõ áàãàòî õòî ïðàöþâàâ íàä çàñíóâàííÿì 
«Ñåëÿíñüêèõ ñï³ëîê», «Ïðîñâ³ò», à òàêîæ â óêðà¿íñüêèõ ñîö³àë³ñòè÷íèõ 
ïàðò³ÿõ. Â³éñüêîâî¿ ìóøòðè ìàëî õòî çíàâ. Òîìó ñïî÷àòêó ìè ïîïðîõàëè 
ñîá³ ó÷èòåë³â, ÿê³ á íàâ÷àëè íàñ â³éñüêîâî¿ ñïðàâè.

Íåäîâãî, îäíà÷å, äîâåëîñü â÷èòèñü, ïîòð³áíî áóëî íåãàéíî ¿õàòè 
äî Áàõìà÷à íà äîïîìîãó òèì íå÷èñëåííèì ñèëàì, ÿê³ ùå ÿêîñü óäåð-
æóâàëè ôðîíò. Êîëè ï³äíÿëîñü ïèòàííÿ ïðî òå, ¿õàòè ÷è íå ¿õàòè, ìè 
ð³øèëè ¿õàòè, ³ âæå íà ì³ñö³ äîïîâíèòè ñâî¿ óáîã³ çíàííÿ â³éñüêîâî¿ íà-
óêè. Îñîáëèâî ìàëî çíàëè ìè ñòð³ëÿòè. Àëå äàðìà — ïî¿õàëè.

Â ïîòÿç³ ñ³÷îâèêè ðîçì³ñòèëèñü ó äâîõ ñàí³òàðíèõ âàãîíàõ. ß ëåæàâ 
íà ñåðåäí³é ëàâö³ ïîðÿä ç äâîìà ìî¿ìè íàéêðàùèìè òîâàðèøàìè Êîì-
ïàí³éöåì ³ Ïîïîâè÷åì. Ïîòÿã ëåò³â íà âñ³õ ïàðàõ, âèäíî áóëî, ùî íàøà 
äîïîìîãà äóæå ïîòð³áíà.

ß ëåæàâ ³ äèâèâñÿ ó â³êíî âàãîíó. Äèâíèé íàñòð³é îõîïëþâàâ ìåíå, 
êîëè ÿ äèâèâñÿ íà áåçìåæí³ ïðîñòîðè ñòåï³â ç á³ëèìè ëàòêàìè îñòàí-
íüîãî ñí³ãó, íà âåëè÷íèé íåáîñõèë ç áë³äèì çàñìó÷åíèì ì³ñÿöåì, ñëó-
õàâ òàºìíè÷ó í³÷íó òèøó, äî ÿêî¿ òàê ÷óéíî ïðèñëóõàëèñü ïîõèë³ âåðáè 
òà ë³ñêè, ùî ìèíàëè íàñ ³ ìèíàëè áåç ê³íöÿ ³ êðàþ... Ìèíàþòü... Æàë³ëîñü 
ùîñü, ³ æóðáà çà ÷èìîñü âòðà÷åíèì ñòèñêàëà áîëþ÷å äóøó. Õîò³ëîñÿ áåç 
ê³íöÿ äèâèòèñü íà êóùèê âåðáîëîçó, ñòåïîâó ñóõó êîâèëó. Õîò³ëîñü îä-
äàòü âñüîãî ñåáå, ðîçïëèñòèñü ó ð³äí³ì ñÿºâ³ ì³ñÿöÿ â ïðîñòîðàõ íåîá-
ìåæåíèõ ñòåï³â, â ìåðåõò³íí³ âëàñíèõ ñïîãàä³â. ßê äèâíî, ùî ìè ¿äåìî 
áèòèñÿ. Õîò³ëîñü ï³òè çàðàç ç âàãîíà ó ñòåï, çóñòð³òè ÿêóñü ìèëó ëþäèíó, 
ïîõâàëèòüñÿ ¿é ïðî êðàñó îòó âåëèêó, ùî ñàì â³ä÷óâàâ... Õîò³ëîñü ï³òè 
íà ñåëÿíñüê³ ñòð³õè, ïîáà÷èòü áë³äî-á³ë³ îä ì³ñÿöÿ ñò³íè ïðèâ³òíèõ, òèõèõ 
õàò, ïî÷óòè ñåëÿíñüêèé ìèðíèé, ð³äíèé ãîì³í.

Ïîòÿã ãóðêîò³â ³ êîëèõàâ, à â äóø³ ùîñü íåâèìîâíî áîëþ÷å ùåì³ëî 
³ íà ùîñü ïî-äèòÿ÷îìó æàë³ëîñü... Êóäè ¿äåìî? Çíîâ, íåìîâ ïðîêèíåø-
ñÿ, ñïèòàºø ñàì ó ñåáå. Òàê, òàê, ìè ¿äåìî ðÿòóâàòè Óêðà¿íó â³ä çàãèáåë³. 
Â ö³é òà¿í³ ïðèðîäè éäå äðóãèé ïðîöåñ òàê ñàìî ïðèðîäíèé, ÿê ³ ñÿºâî 
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ì³ñÿöÿ, ÿê ³ øåëåñò â³òðó â ñòåïó... Ìè ¿äåìî áîðîòèñü ç ãíîáèòåëÿìè 
íàøîãî íàðîäó...

Ìåí³ ïðèãàäàâñÿ â³ðø, ÿêèé ÿ ïðî÷èòàâ áðàòîâ³ â äåíü â³ä’¿çäó, 
êîëè â³í ìåíå ñïèòàâ, ÷îãî ÿ ¿äó ³ ÷è âçàãàë³ ñë³ä ¿õàòè:

Äàé ðóêó, ì³é â³òðå êðèëàòèé,
² â³ðíîãî äðóãà çàáóäü,
Áðàòè ìî¿ á’þòüñÿ çà âîëþ
³ â â³éñüêî äî ñåáå çîâóòü...
– Ïðîùàéòå, ÷àéêè ëåãêîêðèë³,
Ë³òàéòå ³ ïëà÷òå áåç ñë³â,
×àéêàìè êðè÷àòü ìî¿ ñåñòðè
Íàä òðóïàìè ð³äíèõ áðàò³â.
Ïðîùàé, ìîÿ ìàòè, ïðèðîäî,
Íàâ³êè ïðîùàé ³ ïðîñòè,
² ñèíà ñâîãî áåç ïðîêëÿòòÿ
Óïàñòè ïîá³äíî ïóñòè!

Ïîá³äíî óïàñòè çà ð³äíèé êðàé, çà íàøó çàìó÷åíó äîâãîþ íåâîëåþ 
Óêðà¿íó, — îñü ÷îìó ìè âçÿëèñü çà ìóøêåòè ³ ðóøèëè â ïîõ³ä.

Òàêà âæå ³ñòîðè÷íà äîëÿ Óêðà¿íè, ùî âîíà, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñëàâ-
íèõ çàïîðîæö³â, ÿê³ ãîñòðèìè êîçàöüêèìè òèáëÿìè çàâçÿòî áîðîíèëè 
ð³äíèé êðàé â³ä íàïàñíèê³â, àæ äî îñòàííüîãî ÷àñó â áîðîòüá³ äîáóâàº 
ñâîº ïðàâî íà âîëþ ³ íåçàëåæí³ñòü. Òàêà ¿¿ äîëÿ... Àëå ùàñòÿ ¿¿ â òîìó, 
äóìàëîñü ìåí³, ùî í³êîëè íå ïåðåâîäèëèñü íà Óêðà¿í³ â³ðí³ ñèíè-ëè-
öàð³, ÿê³ â íàéòÿæ÷³ ÷àñè áåçïðàâ’ÿ òà ðàáñòâà âèñîêî äåðæàëè ïðàïîð 
âèçâîëåííÿ, íå ñïèíÿþ÷èñü íàâ³òü ïåðåä òèì, ùîá æèòòÿ â³ääàòè çà 
ìàò³ð-Óêðà¿íó.

Ìè áóëè ÷àñòêîþ òèõ â³ðíèõ ñèí³â, ³ òîìó ìè ïî¿õàëè.
Òàê³ äóìêè ñíóâàëèñü ó ìåíå ïî äîðîç³ äî Áàõìà÷à.
Â óñ³õ ñ³÷îâèê³â áóâ áàäüîðèé íàñòð³é, óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî ð³øè-

ëè — ðîáèòè, ³ òâåðäà â³ðà ó ïåðåìîãó, îñê³ëüêè íàøà ñïàÿí³ñòü ³ îäíî-
äóøí³ñòü äàâàëà äî öüîãî çàïîðóêó.

           
 ***

Òðèâîæíî ìèíàëà í³÷. Íà ðàíîê çíîâó íåñïîä³âàíà òðèâîãà.
Í³õòî, îäíà÷å, òåïåð íå ñïîä³âàâñÿ, ùî òðèâîãà ìàº ñåðéîçí³ ï³ä-

ñòàâè, — îò, ÿê ó÷îðà, äóìàëè, ñïîëîõàëè, à âîíî é í³÷îãî íå áóëî. Òå, ùî 
ïîáëèçó åøåëîíà ðâàëàñü óæå øðàïíåëü, ñâ³ä÷èëî ïðî ùîñü íåïåâíå. 
Îòæå, æäàëè... ïðèá³ãàº ñîòåííèé ³ êàæå, ùî í³÷îãî ïîêè íå çàãðîæóº, 
àëå òðåáà òðîõè ïîâ÷èòèñü ñòð³ëÿòè. Ñ³÷îâèêè, ÿê³ ìàëè ïî 40–50 êóëü, 
ñòàëè âèìàãàòè á³ëüøå, íà âèïàäîê áèòâè. Ñîòåííèé çãîäæóâàâñÿ, ä³ñ-
òàâ ö³íêó-äâ³ ³ ðîçäàâ. Êóë³ îäïóñêàëèñü øòàáîì äóæå ñêóïî ³ ñ³÷îâèêè 
âèéøëè íà ñòð³ëÿíèíó ç äóæå óáîãèì çàïàñîì. Í³õòî íå â³ðèâ ó ìîæ-
ëèâ³ñòü ñåðéîçíî¿ áèòâè. Àëå ñòð³ëÿíèíà, ñïî÷àòêó íå÷àñòà, ïåðåéøëà â 
ñïðàâæí³é íàñòóï âîðîãà.

Ñ³÷îâèêè çàéíÿëè ïîçèö³þ ç ë³âîãî êðèëà, ³íø³ êîçàêè — ç ïðàâîãî ³ 
â öåíòð³. Â³äêðèëè ïàëüáó. Àðòèëåð³þ ³ êóëåìåòè òåæ ïóùåíî â õ³ä.
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Çàâ’ÿçàëàñü áèòâà. Ñâèñò³ëè êóë³, øêâàð÷àëè â ïîâ³òð³ ³ ç ãðîõîòîì 
ðâàëèñü ãðàíàòè ³ øðàïíåë³, òð³ùàëè êóëåìåòè. Íàøà àðòèëåð³ÿ áóëà 
ïîñòàâëåíà íà ïëîùàäêàõ, ïðè÷åïëåíèõ äî ïàðîâîç³â, ³ òîìó íå ìîãëà 
âëó÷íî ñòð³ëÿòè. Àëå íàâîä÷èêè áóëè äîáð³ ³ ñëàâíî ñïðàâëÿëèñü ç³ ñâî-
ºþ ðîáîòîþ.

ßêèé íàñòð³é áóâ ó ÷àñ áèòâè? Áóëà âñå òà æ ïåâí³ñòü ó ïðàâèëü-
íîñò³ ñâîãî ð³øåííÿ, ñâ³äîì³ñòü ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ïåðåä ñîâ³ñòþ, òîìó íå 
ñòðàøí³ áóëè í³ ñâèñò êóëü, í³ ðîçðèâè ñìåðòîíîñíèõ øðàïíåë³â...

Áóëî, îäíà÷å, âåëèêå íåðâîâå íàïðóæåííÿ, ùî äîïîìàãàëî âãà-
äóâàòè íàâ³òü, äå âïàäå òà ÷è ³íøà ãðàíàòà, ÷è ïåðåëåòèòü, ÷è íå äîëå-
òèòü. Áèòâà áóëà íà ïîâíîìó õîäó. Ñ³÷îâèêè âèÿâèëè ñåáå ïðåêðàñíîþ 
áîéîâîþ ñèëîþ, áåçñòðàøíî çóñòð³÷àëè íåáåçïåêó ³ âïðîñòü ï³ä ãðàäîì 
êóëü ³øëè ó íàñòóï.

Àëå òðàïèëîñü òàêå, ùî âðàç ïîâåðíóëî ïîä³¿ íå íà íàøó êîðèñòü.
Øòàá, ÿê ò³ëüêè ïî÷àëè ðâàòèñÿ âîðîæ³ øðàïíåë³, ïåðåïîëîõàâñÿ, 

ïåðåí³ñ êàíöåëÿð³þ ç âîêçàëó ó âàãîí ³ ç óñ³ì åøåëîíîì óò³ê âåðñòîâ çà 
6 â³ä Êðóò, çîñòàâèâøè êåðóâàòè áèòâîþ îô³öåðà Ãîí÷àðåíêà, ÿêèé âåñü 
÷àñ ñòîÿâ ó òèëó ³, ïåâíî, ç ïåðåëÿêó àáñîëþòíî íå çíàâ, ùî éîìó ðî-
áèòè. Íàâ³òü òîä³, êîëè ç äðóãî¿ â³òêè çàë³çíèö³ ï³ä³éøîâ á³ëüøîâèöüêèé 
ïîòÿã ñòóïí³â çà 500-600 â³ä íàøèõ êóëåìåò³â ³ âèñàäèâ êðàñíîãâàðä³é-
ö³â íàì ç-çà êðèëà, â³í áåçïîðàäíî äèâèâñÿ ³ ì³ðêóâàâ ÷è òî ïîòÿã íàø, 
÷è í³.

Ò³êàþ÷è, øòàá çàõîïèâ ³ âàãîíè ç ïàòðîíàìè òà íàáîÿìè äî ãàð-
ìàò, ùî äîáèëî íàøó ñïðàâó ï³ä Êðóòàìè. Ç ïîçèö³¿ ðàç çà ðàçîì ïåðå-
äàþòü, ùîá äàëè ïàòðîí³â, à òóò îãëÿä³ëèñü — íåìà âàãîí³â ç ïàòðîíàìè.
Òîä³ îô³öåð Ãîí÷àðåíêî êèäà áèòâó ³ á³æèòü ñàì ç ãîëèìè ðóêàìè çà 
ïàòðîíàìè íàâçäîã³íö³ øòàáîâ³. Ïðîá³ã âåðñòè äâ³, ïîáà÷èâ — äàëåêî, 
³ âåðíóâñÿ íàçàä. Íàðåøò³ êîçàêè ç ïðàâîãî êðèëà, ïðèì³òèâøè íåäî-
ñòà÷ó ïàòðîí³â, à òàêîæ òå, ùî åøåëîíè ïî¿õàëè ãåòü íà äðóãó ñòàíö³þ, 
ïî÷àëè îäñòóïàòè. Âëàñíå, îäñòóïàòè çâåë³â ³ êîìàíäèð, àëå öåé íàêàç 
áóâ ï³çíî ïåðåäàíèé ñ³÷îâèêàì, ³ âîíè áèëèñü äî òîãî ÷àñó, êîëè âæå ç 
ïðàâîãî êðèëà ñòàíö³ÿ áóëà çàéíÿòà á³ëüøîâèêàìè. Ñ³÷îâèêè áóëè îá³-
éäåí³ ³ á³ëüøå ñîðîêà äóø ¿õ ìè íåäîë³÷èëè ì³æ ñîáîþ. Âîíè áóëè áåç 
ïàòðîí³â ³ ¿õ çàáðàëè ó ïîëîí.

Ó ïîëîí ïîïàâ ³ ì³é äîðîãèé, íåçàáóòí³é òîâàðèø Îëåëüêî Ïî-
ïîâè÷. Áèòâà áóëà ïðîãðàíà, ³ ìè ïî÷àëè îäñòóïàòè, çðèâàþ÷è ñêð³çü 
ïîëîòíî çàë³çíî¿ äîðîãè, ùîá çàäåðæàòè á³ëüøîâèê³â â ¿õíüîìó ïîõîä³ 
íà Êè¿â. Ïî äîðîç³ ìè ÷óëè, ùî âîíè ëþòî ïîìñòèëèñü íà ïîëîíåíèõ 
ñ³÷îâèêàõ, ê³ëüêà äí³â ïîêàçóâàëè ¿õ ïðî¿çæèì ñîëäàòàì, «ÿêà, ìîâëÿâ, 
áóðæóàç³ÿ ç íàìè âîþº!», à âðåøò³ ï³ñëÿ âñÿêèõ çíóùàíü âñ³õ äî îäíîãî 
ïåðåð³çàëè. Òàê çàãèíóëà ìàéæå ïîëîâèíà ìî¿õ òîâàðèø³â... Õàé çåìëÿ 
áóäå ïóõîì, Âàì, ñëàâí³ ãåðî¿ íàðîäí³! Âè âñå, ùî ìîãëè, â³äíåñëè íà 
â³âòàð ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè — â³ääàëè ¿é íàéäîðîæ÷å, ùî º â ñâ³ò³ — ìîëîäå 
ñâîº æèòòÿ...

Âè âìåðëè ñëàâíîþ ñìåðòþ...
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Створити медіаповідомлення про подію, зображену на фотографії 4 (див. 
стор. 73):
 Для сучасної громадсько-політичної газети, що має історичну ру-

брику (наприклад, «День) (до 7 речень);
 текст для радіопрограми, що триває 1 хвилину;
 текст для програми теленовин (30 секунд);
 заголовок для інтернет-публікації на молодіжному порталі. 

Підготувавшись, кожна з груп зачитує створений медіатекст.

ВПРАВА 5

Аналіз сюжету, підготовленого російським телеканалом в інформаційній 
програмі «Вести» «Ход истории. Непростой уклад Украины» (6 хвилин) 
Учні об’єднуються в три групи, кожна отримує текст повідомлення і своє за-

вдання. Спільний перегляд.

Текст, використаний у повідомленні.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1339913. 
https://www.youtube.com/watch?v=TOUjVMrcAOI.

Ðàçìûøëÿÿ îá Óêðàèíå è òîì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò, íåâîçìîæíî 
èçáàâèòüñÿ îò êàðòèí ïðîøëîãî. Êàê ìåíÿëàñü Óêðàèíà ïî õîäó èñòî-
ðèè?

Çàêàí÷èâàëàñü ïåðâàÿ ïî-íàñòîÿùåìó ìèðîâàÿ âîéíà. Îäíè èì-
ïåðèè ðóøèëèñü, ïèòàÿ ñâîèìè îñêîëêàìè íîâûå. Ìîíàðõè, êàíöëåðû, 
ïðåìüåð-ìèíèñòðû, ïðåçèäåíòû, äèêòàòîðû — âñå íàäåÿëèñü ïîáåäèòü 
â íåé îêîí÷àòåëüíî, òî åñòü íà÷åðòèòü òå ãðàíèöû, ÷òî ãàðàíòèðîâàëè 
áû áåçîïàñíîñòü: äëÿ ñåáÿ — ñèëó, äëÿ îñòàëüíûõ — ñëàáîñòü.

Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ äåëèëè âñå, äàæå ñîþçíèêè ïî Àíòàíòå, 
è, êîíå÷íî, òåðïÿùèå ïîðàæåíèå Ãåðìàíèÿ ñ Àâñòðî-Âåíãðèåé. Òàê 
âûãëÿäåëà àâñòðî-âåíãåðñêàÿ ôàíòàçèÿ âîçìîæíîé ïîáåäû: îòîäâè-
íóòü Ðîññèþ äî Êóáàíè, îáðàçîâàâøóþñÿ òåððèòîðèþ ñäåëàòü Óêðàè-
íîé. Øèðîêèé áóôåð.

Ïîñëå áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà â 1917-ì â Õàðüêîâå ñúåçä 
Ñîâåòîâ ñîçäàåò Óêðàèíñêóþ Ñîâåòñêóþ Ðåñïóáëèêó. Áûëè åùå Îäåñ-
ñêàÿ ñîâåòñêàÿ ðåñïóáëèêà, Äîíåöêî-Êðèâîðîæñêàÿ. Çàïàäíî-Óêðàèí-
ñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà íå ñîâåòñêàÿ. È íå ñîâåòñêàÿ Óêðàèíñêàÿ 
Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà, íåçàâèñèìîñòü êîòîðîé ïðîâîçãëàñèëà êèåâñêàÿ 
Öåíòðàëüíàÿ Ðàäà.

«Êîãäà Öåíòðàëüíàÿ Ðàäà ñòàëà äîãîâàðèâàòüñÿ ñ Ãåðìàíèåé è 
Àâñòðî-Âåíãðèåé î áóäóùèõ ãðàíèöàõ, îíè íè â êîåì ñëó÷àå íå çàõî-
òåëè îòäàâàòü Ãàëèöèþ. Òî, ÷òî âõîäèëî â òåððèòîðèè çàïàäíûõ ãîñó-



82

Ðîçä³ë 4

äàðñòâ. Áîëåå òîãî, îíè íà÷åðòèëè òàêèå óñëîâèÿ Óêðàèíå, ÷òî 60 ìèë-
ëèîíîâ ïóäîâ õëåáà äîëæíà áûëà Óêðàèíà ïîñòàâèòü ïî ýòèì ìèðíûì 
óñëîâèÿì íåïîñðåäñòâåííî â Ãåðìàíèþ è Àâñòðî-Âåíãðèþ», — ðàññêà-
çàë ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ïî èçó÷åíèþ âîéí è êîíôëèêòîâ Èíñòèòóòà 
âñåîáùåé èñòîðèÿ ÐÀÍ Ìèõàèë Ìÿãêîâ.

Ïåðâàÿ æå ïîïûòêà Öåíòðàëüíîé Ðàäû ïåðåñòàòü êîðìèòü íåìåö-
êóþ àðìèþ çàêîí÷èëàñü ïåðåâîðîòîì. Îñåíüþ 1918 ãîäà Óêðàèíñêàÿ 
Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà óïðàçäíåíà. Íåìöû ïðèâîäÿò ê âëàñòè ãåòìàíà 
Ñêîðîïàäñêîãî, áûâøåãî îôèöåðà öàðñêîé àðìèè. Îáúÿâëÿåòñÿ Óêðà-
èíñêàÿ Äåðæàâà. Âñå âîþþò ñî âñåìè. Âîêðóã îðóäóåò ñòîëüêî áàíä, ÷òî 
ñàì ãåòìàí âûåçæàåò èç Êèåâà â ñîïðîâîæäåíèè ñåðüåçíîé îõðàíû. Ó 
êðåñòüÿí — íèêàêîé çàùèòû.

«×åðåç ïðîðåçü ïóëåìåòà ÿ èùó â ïûëè âðàãà,» — ýòî ïîýòè÷åñêèå 
ñòðî÷êè Íåñòîðà Ìàõíî. Îí òîæå ñòðîèë ñâîáîäíóþ Óêðàèíó. Íî áåç 
ãîñóäàðñòâà. Àíàðõîêîììóíèñò, çàðàçèòåëüíûé, îò÷àÿííûé, îí ðàçäà-
âàë çåìëþ ñâîèì, ÷óæèõ ãðàáèë, íå äàâàë â îáèäó åâðååâ, ïðèòåñíÿë 
íåìåöêèõ êîëîíèñòîâ. Òàêîå âîò ïðåäñòàâëåíèå î ñïðàâåäëèâîñòè.

Ìàõíî íåíàâèäåë Ñêîðîïàäñêîãî çà òî, ÷òî òîò ñîòðóäíè÷àë ñ íå-
ìöàìè. Ñêîðîïàäñêèé ðàçãðîìèë àòàìàíà òàê, ÷òî òîò áåæàë äî ñàìîé 
Ìîñêâû è âñòóïèë â ñîþç ñ Ëåíèíûì. Òà÷àíêè, áîè ñ Äåíèêèíûì, âçÿ-
òèå Ïåðåêîïà. Êîãäà Ìàõíî ñòàë íå íóæåí, åãî îáúÿâèëè âíå çàêîíà. 
Ó Ëåíèíà áûëî ñâîå ïðåäñòàâëåíèå, êàê îáóñòðîèòü Óêðàèíó. Áàòüêå â 
íåé ìåñòà íå áûëî. Îí áåæàë â Ïàðèæ. Óìåð â íèùåòå. Ñóäüáà óêðà-
èíñêîé äåðæàâû ïîä óïðàâëåíèåì Ñêîðîïàäñêîãî òîæå îêàçàëàñü òðà-
ãè÷åñêîé.

Åñëè âû ïðèåäåòå â Êèåâ íà ïîåçäå, òî ñðàçó îêàæåòåñü íà óëèöå 
Ñèìîíà Ïåòëþðû. Ýòî ïðàêòè÷åñêè öåíòð. Âñåãî ïÿòü ëåò íàçàä îíà íî-
ñèëà èìÿ Êîìèíòåðíà. À íàçâàëè åå òàê â 1919 ãîäó. È âîâñå íå áîëü-
øåâèêè — èõ òîãäà â Êèåâå íå áûëî. Áûëè ãåòüìàíû, àòàìàíû, þíêåðà, 
öàðñêèå îôèöåðû, íåìåöêèå îêêóïàöèîííûå âîéñêà.

Ïåòëþðà — ñîöèàë-äåìîêðàò, íåäîó÷èâøèéñÿ ñåìèíàðèñò, ÿðêèé 
ïóáëèöèñò. Â æóðíàëå «Óêðàèíñêàÿ æèçíü» îí ïðèçûâàë óêðàèíöåâ 
«Áîðîòüñÿ çà Ðîññèþ äî êîíöà». Ýòî â íà÷àëå âîéíû. À óæå â 1917-ì 
îí ñàì çàíèìàåòñÿ ôîðìèðîâàíèåì óêðàèíñêîé àðìèè èñêëþ÷èòåëüíî 
èç óêðàèíöåâ. Óêðàèíñêóþ Äåðæàâó Ñêîðîïàäñêîãî íå ïðèçíàåò è ñî 
ñâîèì âîéñêîì — Ãàéäàìàöêèì êîøåì — èäåò íà Êèåâ ñòðîèòü ñâîþ 
Óêðàèíó — áåç íåìöåâ, áåç ðóññêèõ, áåç áîëüøåâèêîâ.

«À êòî òàêèå ïåòëþðîâöû? Íà êîãî Ïåòëþðà îïèðàëñÿ? Ýòî ãàé-
äàìàêè, ñå÷åâûå êàçàêè, àíòèñåìèòû, ðóñîôîáû. Â Êèåâå íà÷àëàñü 
ðåçíÿ. Âûðåçàëè â òîì ÷èñëå è ðóññêèå ñåìüè. Âñïîìíèì Áóëãàêîâà, 
Ìûøëàåâñêîãî è Òóðáèíûõ, êîòîðûå áåæàëè è íå çíàëè, ÷òî äåëàòü, 
êàê â ýòèõ óñëîâèÿõ íàõîäèòüñÿ», — îòìåòèë Ìèõàèë Ìÿãêîâ.

Â òîì æå 1919 ãîäó Ïåòëþðà çàõâàòèë Êèåâ. «Òàèíñòâåííûé è áåç-
ëèêèé» — òàê íàçûâàåò åãî Áóëãàêîâ â ðîìàíå «Áåëàÿ ãâàðäèÿ». Äîì 
Òóðáèíûõ íà Àíäðååâñêîì ñïóñêå. Õîòåëîñü ïîñìîòðåòü, êàê ïîæèâàåò 
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Завдання групі 1. «Геополітика»
Уважно двічі прочитайте текст.

1. Випишіть назви державних утворень, про які йдеться в сюжеті.
2. Яка частина/частини сучасної української держави протиставле-

на/протиставлені іншій? Чому?
3. Які наводяться аргументи?
4. Чому саме тепер автори медіаповідомлення звернулися до історії 

становлення української держави?
5. Якими стереотипними (спрощеними) образами оперує автор?

çíàìåíèòàÿ èçðàçöîâàÿ ïå÷ü, íî íåëüçÿ — ãîâîðÿò, íå õâàòàëî, ÷òîáû 
èç-çà ðóññêèõ æóðíàëèñòîâ åùå ìóçåé ïîäîæãëè.

Ïåòëþðà çâàë â ñîþçíèêè ôðàíöóçîâ, ïîëÿêîâ, íî íè òå, íè äðó-
ãèå ïîìîãàòü åìó ñòðîèòü íåçàâèñèìóþ Óêðàèíó íå õîòåëè. Î÷åíü ñêî-
ðî åãî âûáèëè èç Êèåâà áîëüøåâèêè, ðàñøèðèâ ãðàíèöû ñîâåòñêîé 
Óêðàèíû. Íî íåíàäîëãî — íàïàëè ïîëÿêè.

Ïåòëþðà âîåâàë íà èõ ñòîðîíå. Òîðãîâàëñÿ çà áóäóùèå òåððèòî-
ðèè. Òîëüêî äåëî êîí÷èëîñü ïîëüñêîé îêêóïàöèåé. À äëÿ Ïåòëþðû — 
ýìèãðàöèåé. Îí áåæàë â Ïàðèæ, ãîðîä, êóäà îò åãî ãàéäàìàêîâ áåæàëè 
è ðóññêèå îôèöåðû, è åâðåéñêèå îáûâàòåëè. Åãî âûñëåäèë è çàñòðåëèë 
íà óëèöå åâðåé Ñàìóèë Øâàðöáàðä. Äî ñèõ ïîð ñïîðÿò, áûë ëè îí 
ñîâåòñêèì àãåíòîì èëè åâðåéñêèì ìñòèòåëåì, èëè òåì è äðóãèì îäíî-
âðåìåííî.

Ðàçäåëîì Åâðîïû çàíèìàëàñü åùå è íîâàÿ ìèðîâàÿ äåðæàâà 
— Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè. Â Áèáëèîòåêå Êîíãðåññà õðàíÿòñÿ 
äîêóìåíòû, êîòîðûìè áûë âîîðóæåí ïðåçèäåíò Âóäðî Âèëüñîí äëÿ ïå-
ðåãîâîðîâ â Âåðñàëå. Ðåêîìåíäàöèè àìåðèêàíñêîé ðàçâåäûâàòåëüíîé 
ñåòè.

«Íàïðèìåð, â ñëó÷àå Ðîññèè, êàê ðàçäåëèòü, âûäåëèòü, êà-
êèå ÷àñòè çàïàäíûå áûâøåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè äîëæíû ñòàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíûìè ãîñóäàðñòâàìè. Îòäåëüíûì îò Ðîññèè ñîçäàíèå 
Êðûìñêîãî ãîñóäàðñòâà êàæåòñÿ íåðåàëüíûì, è áåç Êðûìà Óêðàèíà 
èìååò îãðàíè÷åííûé äîñòóï ê ×åðíîìó ìîðþ. Ðåêîìåíäàöèÿ áûëà 
âêëþ÷èòü Êðûì â ñîñòàâ Óêðàèíû, Ãàëèöèþ — òîæå», — ñêàçàë íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê Áèáëèîòåêè Êîíãðåññà ÑØÀ Òýä Ôýëèí.

«Ãàëèöèÿ ïîòåðÿëà ñ XIV âåêà âñÿêóþ ñâÿçü ñ ïðàâîñëàâíîé Óêðà-
èíîé è íàõîäèëàñü ïîä Ïîëüøåé. Ïîòîì êóñêè åå ïåðåõîäèëè â ñîñòàâ 
Âåíãåðñêîãî êîðîëåâñòâà. Çàòåì ýòî ñòàëî àâñòðî-âåíãåðñêîé òåððèòî-
ðèåé. È áûëî åþ äî Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. È âîò çäåñü-òî íà÷èíà-
åòñÿ çàïàë ðóñîôîáñêîé âåðñèè óêðàèíñêîé èäåè, ïîòîìó ÷òî äàæå 
íàöèîíàëèñòû Öåíòðàëüíîé Ðàäû, âûñòóïàâøèå çà ñàìîñòèéíóþ Óêðà-
èíó â 1917 ãîäó è ïîçæå, íå èìåëè òàêîé ðóñîôîáèè. Ìû áûëè áðàòüÿ 
ïî âåðå», — ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü Ïàðèæñêîãî îòäåëåíèÿ Èíñòèòó-
òà äåìîêðàòèè è ñîòðóäíè÷åñòâà Íàòàëèÿ Íàðî÷íèöêàÿ.
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6. Опишіть геополітичну карту, що б задовольнила автора медіапо-
відомлення?

7. Аргументуйте свій вибір.

Завдання групі 2. «Герої»
1. Оберіть групу/осіб, про яких автори сюжету хотіли створити не-

гативне враження.
2. Оберіть групу/осіб, про яких автори хотіли створити позитивне 

враження. 
3. Опишіть образ Симона Петлюри, що постає з цього сюжету.
4. Який образ Нестора Махна постає з цього сюжету?
5. Як ви думаєте, чому ці історичні постаті дістають різне забарв-

лення?
6. Розберіть речення: «А кто такие петлюровцы? На кого Пет-

люра опирался? «Это гайдамаки, сечевые казаки, антисемиты, 
русофобы.» Це факт, чи судження? Як оцінне судження впливає на 
оцінку складу військового формування? 

Завдання групі 3. «Державність»
1. Знайдіть фрази, які підводять нас до думки про переслідування за 

національною ознакою в сучасній українській державі?
2. Як зображена сучасна українська держава в цьому медіаповідом-

ленні? 
3. Хто створив ці меседжі?
4. Чому вони створені? На яку аудиторію спрямовані?
5. Чому саме тепер автори медіаповідомлення звернулися до теми іс-

торії українських визвольних змагань 1917–20 рр.?
6. Враховуючи, що телемовлення ведеться для громадян Росії, зна-

йдіть 2–3 речення в повідомленні, що емоційно їх зачеплять.
7. Хто для авторів повідомлення «свій», а хто «чужий»?
8. Хто дістає користь від цього меседжу?
9. Якою мірою меседж гідний довіри (та що змушує вас так думати)?

Кожна група презентує результати своєї роботи.
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ВПРАВА 6

Назвіть, будь ласка, видатних діячів Української революції 1917–1921 рр.?

Ðåéòèíã íàö³îíàëüíèõ ë³äåð³â Óêðà¿íè
(çà äàíèìè îïèòóâàííÿ 2001 ð., ¹=782)

Ïåðñîíàë³¿

Âñ³, õòî â³ä-
ïîâ³â

Ç íèõ

Â³êîì äî 30 
ðîê³â

Â³êîì 31–50 
ðîê³â Â³êîì >51 ð³ê

% â³ä 
òèõ, 
õòî 
â³äï.

Ðàíã

% â³ä 
òèõ, 
õòî 
â³äï.

Ðàíã

% â³ä 
òèõ, 
õòî 
â³äï.

Ðàíã

% â³ä 
òèõ, 
õòî 
â³äï.

Ðàíã

Ò. Øåâ÷åíêî 24,5 1 27,0 2 23,2 1 23,9 1

Ì. Ãðóøåâñüêèé 20,8 2 27,4 1 21,7 2 14,4 2

Â. ×îðíîâ³ë 15,6 3 14,3 3 19,2 3 13,0 3

Â. Þùåíêî 8,7 4 11,7 4 8,0 5–6 6,9 5

Ë. Êðàâ÷óê 8,0 5 9,6 5 9,1 4 5,8 7

Ë. Áðåæíºâ 6,3 6 * * 8,0 5–6 9,0 4

². Ôðàíêî 5,5 7 4,3 6-8 7,2 7 4,7 8

Ñ. Ïåòëþðà 4,0 8 4,3 6-8 4,7 8 2,9 10

Ñ. Áàíäåðà 3,6 9 * * 4,3 9 4,0 9

Â. Ùåðáèöüêèé 3,4 10 * * * * 6,5 6

Â. Âèííè÷åíêî * * 4,3 6-8 * * * *

Ë. Êó÷ìà * * 3,5 9 4,0 10 * *

Í. Ìàõíî * * 2,6 10 * * * *

Чому, на вашу думку, такі розбіжності в оціненні трьох найвідоміших 
діячів революції 1917–21 рр.?

Михайло Грушевський повернувся до Радянського Союзу і, хоча його пе-
реслідували, все ж таки залишався частиною історії України.

Володимир Винниченко, письменник і громадський діяч, так і залишив-
ся в еміграції і був критиком уряду Радянського Союзу. В 1930–60-х роках 
минулого століття видань творів В. Винниченка не було, як і наукових 
розвідок про нього. То ж Винниченко фактично не був відомий цілому по-
колінню — його не вивчали у школі, де закладаються підвалини літера-
турних уподобань.

А от Симонові Петлюрі, діячеві переважно військовому, судилася най-
контраверсійніша роль...

Подивимось, як зображені Петлюра і його війська в одному з найсклад-
ніших за формою фільмів Олександра Довженка «Арсенал/Січневе по-
встання в Києві» (1928).
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Учитель показує фрагменти фільму з 1.04.01 до 1.05.39 хв та 1.08.15 до 
1.09.07 (https://www.youtube.com/watch?v=k5NivIVeHNc).

 Опишіть, якими ви побачили більшовиків і гайдамаків? 
 Якими засобами режисер досягає такого враження?

Дискусія

Кінематограф, як мас-медіа, володіє не лише художньою правдою та 
документальною вірогідністю, фільми, як і пресу, можна тиражувати, 
розповсюджувати і зберігати. Кіно — це реалістична репрезентація, що 
приховує засоби власного виробництва. Кіно пропонує спосіб упорядку-
вання, організації дійсності, наділення її сенсом. Можна сказати, що кіно 
певним чином організовує наш погляд на світ.

Тут усі експресивні можливості освітлення, знімання і монтажу ре-
жисер спрямував на створення негативного образу гайдамацьких військ 
(в рядах яких, до речі, сам воював в 1918 році). І геніальний епізод з більшо-
виком Тимошем, в якого стріляють петлюрівські війська, але не можуть 
вбити, назавжди залишиться образом січневого повстання. Історична 
правда не здатна буде внести суттєвих коректив.

Один із більшовицьких міфів про «Арсенал» стверджує, що полонених 
бунтівників розстріляли українські війська. Але ця історія не відповідає 
дійсності. Київський історик Ярослав Тинченко реконструює подію так: 
«На площу перед юрбою червоногвардійців було виставлено кілька куле-
метів. Тоді Петлюра закричав: «Це теж робітники… Серед них, можли-
во, є багато несвідомих українців… А ви хочете їх розстріляти? Я цьо-
го допустити не можу, першу кулю — в мене!». Полонених арсенальців 
замкнули за ґрати (згодом їх звільнять більшовики… За всi шiсть днiв 
оточення останнi згубили до 350 вбитих та поранених бойовикiв. Пере-
важна бiльшiсть поранених померла через нестачу лiкiв та вiдсутнiсть 
професiйної медичної допомоги. Не менше втратили й українськi вiйська. 
Найбiльше постраждали Богданiвський (до 130 людей у двох куренях) та 
Гордiєнкiвський (близько 80 людей) полки».

Тож першим образом-жупелом українського націоналіста, який скон-
струювала більшовистська пропаганда на початку 1920-х років, став 
образ Симона Петлюри і петлюрівців.

Владислав Верстюк, історик, професор, колишній заступник голови 
Українського інституту національної пам’яті вважає: 

«Навіть найпалкіші прихильники Петлюри розуміють і не прихову-
ють, що їх герой є ідейним водорозділом сучасного українського суспіль-
ства, яке, незважаючи на майже два десятиліття існування суверенної 
Української держави, залишається поділеним на два табори в сприйнят-
ті українського минулого та у вибудові перспективи майбутнього. Один 
із цих таборів є національним, питомо українським, інший — постсо-
вєцьким, для якого характерне гостре несприйняття українського наці-
онального дискурсу. 



Óêðà¿íà â áîðîòüá³ çà íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü ó 1917–1920 ðð.

87

Петлюра і Бандера були уособленням не лише української національно-
визвольної боротьби, але й антирадянськості. Обидва були послідовними 
борцями з більшовицьким режимом, обидва були підступно знищені цим 
режимом».

Українській інтелігенції аж до 1950-х років навішували ярлики «пет-
люрівців».

Публіцист Микола Рябчук зазначив: «Петлюра як мало хто з укра-
їнських «культурних героїв» був об’єктом інтенсивної і планомірної 
дискредитації… Український погляд на Петлюру утверджується через 
шкільні підручники. Щодо ж до власне російського погляду на Петлюру 
та на українську національно-визвольну революцію 1917–20 рр., то він 
присутній не лише на рівні залишкових стереотипів… чимало українців 
глибоко засвоїли ці стереотипи, інтерналізувавши колонізаторський по-
гляд на себе, свою історію, своїх «культурних героїв».

ВПРАВА 7

Перед вами карикатура «Політичний барометр»  із одеського журналу «Бур-
жуй».

Підпишіть дати (рік і місяць) події, про яку йдеться під кожним зображеним 
обличчям

 

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Файл:Буржуй_май_1918.jpg
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РОЗДІЛ 5
УКРАЇНІЗАЦІЯ



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 
«²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 
10 êëàñ

Òåìà 2. «Óêðà¿íñüêà 
ÑÐÐ â óìîâàõ íîâî¿ 
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè 
(1921–1928 ðð.)». 

Мета заняття: формування:
 навичок роботи з візуальними історич-

ними джерелами задля оцінення різних 
поглядів на репрезентацію події;

 актуалізувати історичні події і сучас-
ність через порівняння та пошук ана-
логій.

Ключові слова і поняття: політика украї-
нізації, демотиватор.

Забезпечення заняття: підготовлені ві-
зуальні джерела, ілюстрації, комп’ютери, 
під’єднані до інтернету.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, робота з історичними документами, робота 
з візуальними джерелами, робота в групах, дис-
кусія.

Українізація — це політика в наці-
онально-культурній сфері, яку прово-
дило керівництво Радянської України 
у 1920–1930-ті рр. Українізація перед-
бачала опанування української мови 
управлінським апаратом, запрова-
дження її в державних і культурних 
установах, пресі, формування наці-
ональної системи освіти; висування 
українців на керівні посади.

ВПРАВА 1

Українізація через плакат та карикатуру 

Робота в групах
Кожна група отримує візуальне джерело.

Зробити аналіз за схемами, вказани-
ми нижче.

Після опрацювання (10 хв.) група 
представляє свій аналіз. Учасники ін-
ших груп ставлять питання. 

Учні отримують карикатуру і фото 
без вказівки мас-медіа і країни.
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Схема аналізу карикатури 
Опишіть образи, персонажів.
 Інтерпретація: 

1.  Якій події і якому часові вона присвячена?
2.  Чи впізнаєте ви персонажів? Чому? 
3.  Визначте, які символи використовував художник? Чому він до них звер-

нувся?
4.  Яке ставлення до персонажів — позитивне чи негативне — висловлює 

карикатура?
5.  Як інтерпретує карикатура персонажів? Чи згодні ви з нею?
6.  Які ідеї та політична позиція автора? Як би ви їх визначили?
7.  Що ви знаєте з інших джерелах про події, яким присвячена карикатура? 

Як ваше знання взаємопов’язане з тим, що ви дізналися завдяки карика-
турі?

8.  В якій країні, на вашу думку, могла бути надрукована ця карикатура?
 

Журнал сатири та гумору «Зиз» (м.Львів, 1927 рік). Погляд відомого карика-
туриста Едварда Козака на українізацію.

Джерело: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2013/12/23/140452/#8
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Джерело:  http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/02/23/27111/

Схема аналізу фотографії
З підпису ви дізнаєтеся, хто учасники події.
Опишіть, що відбувається на фото.

1. Проаналізуйте відповідність заголовка до зображення.
2. Де, на вашу думку, була опублікована ця фотографія?
3. Чи це власна фотографія видання, чи передрук?
4. Чи з’явився завдяки підписові новий зміст у цього фото? 
5. Які ідеї та політична позиція автора? Як би ви їх визначили?
6. Якої інформації вам не вистачає, щоб зробити узагальнення, висновки?

Карикатура (1) надрукована у львівському журналі (Польща); фотогра-
фія зроблена в 1927 році і використана в газеті, яку видавали емігранти; 
мотиваційний плакат (3) створений в УРСР.



Óêðà¿í³çàö³ÿ

93

 У п’єсі Миколи Куліша тьотя Мотя, одна з головних героїнь, вигукує: 
«Лучше быть изнасилованной, чем украинизированной». 

 На вашу думку, з яким з візуальних джерел суголосні її погляди?

Як коментар після виступу представників груп — вчитель зачитує цитати з 
праці видатного українського літературознавця Ю. Шевельова «Українська мова 
в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус», що вважа-
ється одним із найповніших наукових досліджень мовної політики різних режимів 
в Україні. 

«Започаткована в Москві, підхоплена і впроваджувана комуністичною парті-
єю звичними для партії методами, українізація викликала прихильність і під-
тримку одних прошарків населення та сторожке вичікування других…

Імовірно підтримка українізації могла б прийти від української інтеліґенції, не 
пов’язаною з партією, передусім від учених, учителів, письменників. 

Повернення на Україну в 1924-1926 роках М. Грушевського, М. Вороного, В. Са-
мійленка та інших вказувало на добру волю тих груп співпрацювати в здійснен-
ні нової політики. Але радянська влада сприймала хворобливо-підозріло всяку не 
контрольовану нею ініціятиву на полі українізації. Вивчаючи події в хронологічно-
му порядку, не можна позбутися враження, що за кожен здобуток українізації до-
велося платити втратою української сили або потенціяльної української сили…

Не зважаючи на штучність, необґрунтованість, внутрішні суперечності, 
трагікомічні надужиття та зиґзаґи, вона ще раз довела, що українська мова є 
мовою літературною, а не просто сумою діялектів, поширила знання цієї мови 
серед різних шарів населення і допомогла зберегти її в наступний період обмежень 
та переслідувань».

ВПРАВА 2

Українізація. Демотиватор   

Слово вчителя

Демотиватор — зображення-макрос, що складається з картинки в рамці 
і коментаря-слогана.
 Це практично завжди плакат чорного кольору, на якому розміщено: 

Зображення в рамці, що ілюструє ідею постера.
 Гасло, набране великим шрифтом. Набране дрібнішим шрифтом 

уточнення, пояснення або цитата, що висвітлюють ідею деталь-
ніше.

Демотиватор походить від інтернет-мемів, які спонтанно поширюються 
між інтернет-користувачами.

Демотиватори використовують для висміювання мотиваційних постерів. 
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Префікс “де” первісно позначав не висміювання мотиваторів, а змістове про-
тиставлення їм: мотиватор спонукає, демотиватор викликає небажання діяти. 
Найчастіше демотиватори використовують для відповіді опонентові. 

Робота в групах
Кожна група отримує по демотиватору за темою «Українізація» і дає 
відповіді на запитання: 
 Як ви розумієте ці демотиватори?
 Яка ідея в них закладена?

Учитель просить учнів проаналізувати гасла.
Які речі висміюються? (Патріотична символіка/кольори прапору/дублювання 

назви англійською, а не російською мовою; не визнання самого факту існування 
української мови, використання української символіки автоматично означає не-
нависть до всього російського). 
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 Хто, на вашу думку, створив ці медіатексти (демотиватори)?
 На яку аудиторію вони спрямовані?
 Яку систему цінностей вони віддзеркалюють?
 Наведіть контрмотиваційні аргументи. Скористайтеся даними 

таблиці переписів України за 1926–2001 роки.

Åòí³÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ Óêðà¿íè 
â ñó÷àñíèõ êîðäîíàõ

Етнічні групи 1897–1900 
роки

1926–1930 
роки 1959 рік 1989 рік 2001 рік

Українці 72,0% 74,8% 76,8% 72,7% 77,8%
Росіяни 8,8% 8,1% 16,9% 22,1% 17,3%
Євреї 9,0% 6,5% 2,0% 0,9% 0,2%
Поляки 4,4% 5,4% 0,9% 0,4% 0,3%
Німці 2,1% 1,5% 0,1% 0,1% 0,1%
Мо л д о в а н и /
румуни

1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,8%

Усе населення 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

В етнології вважають моноетнічними країни, де кількість представни-
ків однієї нації становить не менш ніж 67%, тобто 2/3 від усього насе-
лення. Юрій Шевчук, професор Гарвардського університету, зазначає, що 
в США, Франції, Італії людина, яка не володіє державною мовою, не лише 
почувається некомфортно, її там відкрито дискримінують і змушують 
виконувати мовні правила; жодна титульна нація не виправдовується 
за своє право мати свою функціональну державну мову.





РОЗДІЛ 6
ГЕНОЦИД, 
ЯКОГО НЕ БУЛО. 
ЩО НЕ ПОМІТИЛИ 
РАДЯНСЬКІ ЗМІ: 
ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 

êóðñ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò», 
11 êëàñ. 
Òåìà 3 «Ñòåðåîòèïè ³ 
óïåðåäæåííÿ»,

êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿-
íè», 10 êëàñ. 
Òåìà 6. «Ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ ïåðåòâî-
ðåííÿ â Ðàäÿíñüê³é 
Óêðà¿í³ (1929–
1938 ðð.),

êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿-
íè», 11 êëàñ. 
Òåìà 2. «Óêðà¿íà â 
ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè 
(1945 — ïî÷àòîê 
50-õ ðð.).

Мета заняття: 
 формування навичок роботи з первин-

ними історичними фотодокументами і 
медіатекстами;

 мотивувати до вивчення історії через 
особистісний підхід, 

 формування вміння:

 декодовувати пропаганду в медіатек-
стах, 

 вирізняти цензуру,

 розуміти функцію мас-медіа в демокра-
тичному суспільстві.

Ключові слова і поняття: цензура, пропа-
ганда, засоби масової інформації і пропаганди

Забезпечення заняття: роздаткові мате-
ріали з медіатекстами, комп’ютери, під’єднані 
до інтернету, проектор/комп’ютер.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, робота з історичними документами, робота 
з фотографією, робота в групах, дискусія, ство-
рення медіапродукту.

Слово вчителя

 Чи є у вашій родині старші люди, 
які жили в 1920-х, 1930-х та 
1940-х рр.?

 Чи розповідали вони вам про 
часи, коли в українських селах 
голодували?

Слово «Голодомор» на позначення штучно-
го позбавлення українців харчових продуктів 
ввів в обіг письменник Олекса Мусієнко в кінці 
1980-х років. Якщо особистих спогадів стар-
ших ніхто не пригадає, можна навести усні 
перекази своїх родин.

Волошенюк Тіна Іванівна, учителька, 
1912 р. н., жила в 1930-х рр. в селах Черкась-
кої області: «Коли я була вагітною Володею, 
то була чи не найтовстіша в селі, кілограм 
48. І чоловік проводжав мене на роботу з руш-
ницею».
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ВПРАВА 1

Зображення Голодомору в пресі
Учні об’єднуються в 3 групи.
Учасники отримують фотографії періоду голоду 1922–1923 рр. та Голодомору 

1932–1933 рр., які збереглися в західних архівах, зроблені іноземними фахівцями 
чи вивезені ними, та фото з українських партійних періодичних видань, де ви-
світлено життя Харкова та українських сіл цього ж періоду. Групи отримають 
зображення без підпису з архівів та з української радянської преси.

 Перед вами фотозображення, зроблені в фактично одних і тих же місцях 
в один і той же період. 

Жертви голоду. Харківщина, 1933 р. 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Голодомор_в_Україні_1932—1933.

1. Опишіть, що ви бачите на фотографіях. Під час опису зверніть увагу, чи 
герої позують фотографові, чи ні.

2.  Які з цих фотографій не були розміщені в радянській пресі? Які були?
3. Чи могли фотографи, що робили знімки для радянської преси, не помітити 

такої кількості бездомних і мертвих на вулицях міста?
4. Якби вони зробили знімки, на яких зафіксували трупи, чи могли б вони 

з’явитись у радянській пресі? 
5. Аргументуйте свої висновки.
6. Які фотографії, на вашу думку, найповніше, найдостовірніше фіксують іс-

торичний період?

Лобко Олена Платонівна, технік-садівник, 1924 р. н., жила в 1930-х рр. в Ми-
ронівському районі Київської обл.: «Нас було троє дітей, але вижили тільки за-
вдяки тому, що мати вміла шити і пішла по дворах аж у Курську обл. Ходила і 
кричала: «Кому юбку пошить, молодицы». Заробила мішок збіжжя і лісами доне-
сла додому, бо на дорогах перепиняли комуністи і забирали все їстівне».
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Джерело: http://gazeta.zn.ua/history/golodomor-v-harkove-krug-zhizni-krug-
smerti-chernye-niti-istorii-_.html. 

Харків, площа Свободи, фото початку 1930-х 
Джерело: http://gazeta.zn.ua/history/golodomor-v-harkove-krug-zhizni-krug-

smerti-chernye-niti-istorii-_.html.



Ãåíîöèä, ÿêîãî íå áóëî. Ùî íå ïîì³òèëè ðàäÿíñüê³ ÇÌ²: 
ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³ 

101

Триста днів без хліба.
Родина фотографа-аматора Боканя  М.Ф. обідає в період Голодомору. Репродук-
ція з особової справи Боканя М.Ф. Галузевий  архів СБУ ( ф-6, спр. 75489),  місце 
і дата зйомки с. Батурин  Бахмацького р-ну, Чернігівської обл., 2 квітня 1933 р.

Джерело:ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. об. 2-161053

Лише в травні 1933 року міліція тільки на вулицях Харкова виловила по-
над 11 000 людей з інших місць, які подались у столицю в пошуках їжі. 

ВПРАВА 2

Прочитайте обидва тексти.
 Перелічіть факти в обох матеріалах?
 Підкресліть посилання на джерела в обох матеріалах?
 Опишіть, що ви бачите на знімках в газетах.
 На яких знімках люди позують фотографові?
 На яких знімках відбулися спеціальні приготування героїв перед 

тим, як їх зафіксував фотограф?
 Порівняйте тексти в обох виданнях. На яку аудиторію вони роз-

раховані?

Група 1 отримує переклад текстів статті в газеті «Daily Express» (США, лю-
тий 1935 р.) та статтю з радянської преси (листопад 1933 р.).
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Æàõ â Óêðà¿í³
Ñïåö³àëüíèé êîðåñïîíäåíò «Daily Express», ÿêèé, ÿê çàçíà÷åíî íà 

ïåðø³é ñòîð³íö³, â³äìîâèâñÿ â³ä ó÷àñò³ â çàïëàíîâàíîìó òóð³ äëÿ òîãî, 
ùî ïîáà÷èòè óìîâè æèòòÿ âëàñíèìè î÷èìà (çàãîëîâîê ñòàòò³ ï³ä «Daily 
Express») Ãîëîä ïîøèðþºòüñÿ ÷àñòèíîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, à ñàìå 
Óêðà¿íîþ, çàëèøàþ÷è ïî ñîá³ æàõëèâ³ ñë³äè ñìåðò³, ñòðàæäàíü ³ íåñê³í-
÷åííèõ á³ä.

ß ïîáà÷èâ… ³ òóò ïîêàçóþ çà äîïîìîãîþ ñë³â òà ³ëþñòðàö³é òå, ùî 
ïîòðàïèëî ìåí³ íà îêî. 

Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî çà îñòàíí³ 18 ì³ñÿö³â 6 000 000 ñåëÿí â³ä³éøëè 
â ³íøèé ñâ³ò â³ä ãîëîäó â Óêðà¿í³ ïîçàÿê á³ëüøîâèöüêèé óðÿä óõâàëèâ 
ð³øåííÿ ùîäî íåïîì³ðíèõ çáîð³â ¿õíüîãî óðîæàþ. Ìèíóëî¿ çèìè ñîë-
äàòè ×åðâîíî¿ Àðì³¿ çà íàêàçîì Ìîñêâè âèëó÷èëè ó ñåëÿí òàêó âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ñåçîííîãî âðîæàþ, ùî ò³ íå çìîãëè ïðîãîäóâàòè àí³ ñåáå, àí³ 
âëàñíó äîìàøíþ õóäîáó ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïîðè. 

Ïî÷èíàþ÷è ñâ³é øëÿõ ç Ìîñêâè ï³çíüîþ âåñíîþ, ùîá ïðîâåñòè 
ïîâíèé òóð Óêðà¿íîþ, ìè ñïî÷àòêó çà¿õàëè äî âåëèêîãî êîëåêòèâíîãî 
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ãîñïîäàðñòâà ïîáëèçó Òàìáîâà. ×åñí³ñòü çìóøóº ìåíå êîíñòàòóâàòè, ùî 
öå áóëà âñå-òàêè ³äåàëüíà ôåðìà. Îäíàê ÿ ä³çíàâñÿ â³ä ì³ñöåâèõ ïðàö³â-
íèê³â, ùî á³ëüø³ñòü ç íèõ áóëè ³ìì³ãðàíòè-êîìóí³ñòè ç Àíãë³¿, Àìåðèêè 
òà Í³ìå÷÷èíè, ÿê³ ïðèâåçëè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå çíàðÿääÿ ç ñîáîþ ç-çà 
êîðäîíó ³ çà âëàñíèé ðàõóíîê. 

Íà Âîðîíåçüêîìó âîêçàë³ ÿ ïîáà÷èâ ñîòí³ ëþäåé ó ïîøàðïàíîìó 
îäÿç³, ùî ñïàëè ïðÿìî òàì. ßê ìåí³ ðîçïîâ³ëè, òî áóëè ïðàö³âíèêè çà-
âîäó, ÿê³ ÷åêàëè íà ïîòÿã, ùîá ïî¿õàòè ó ì³ñÿ÷íó â³äïóñòêó äî Êðèìó. 

Îäíàê â³äáèòîê ñòðàæäàííÿ òà íåùàñòÿ, ùî ÿ ïðî÷èòàâ íà ¿õí³õ 
îáëè÷÷ÿõ, íå ìàëè í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç òàê çâàíîþ â³äïóñòêîþ. ß îñîáèñ-
òî ³ îïåðàòèâíî ä³çíàâñÿ â³ä öèõ ëþäåé, ùî òóðèñòàì ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ 
çìàëüîâóþòü ëèøå ãàðíå æèòòÿ.

ß âèð³øèâ íå áðàòè íàäàë³ ó÷àñòü ó öüîìó òóð³, à íàòîì³ñòü ñêëàñòè 
ñâ³é âëàñíèé. Ìåí³ âäàëîñÿ êóïèòè êâèòîê äî Áºëãîðîäà, à ïî ïðè¿çä³ 
òóäè ðàíî-âðàíö³, ÿ âèðóøèâ äî òàìòåøíüîãî êîëåêòèâíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà.

(Ï³ä ôîòî ç æ³íêàìè âíèçó)
Âîíè êîðèñòóþòüñÿ îñîáëèâèì ïðèâ³ëåºì — çáèðàþòü ðîçñèïàíå 

çåðíî ó ñóò³íêàõ. Ñåëÿíêè Áºëãîðîäñüêîãî êîëãîñïó.
(êîëîíêà çë³âà â³ä ôîòî ç õëîï÷èêîì)
Ñåêðåòí³ ñâ³ä÷åííÿ, çðîáëåí³ çà äîïîìîãîþ ôîòîêàìåðè (äèâ. óãî-

ð³). Ìåðòâèé òà íàï³âìåðòâèé ê³íü á³ëÿ êîëãîñïó â Áºëãîðîä³. Âëàñíèêè 
òâàðèí áëàãàëè ïðî êîðì, àëå ¿ì íàêàçàíî òðèìàòèñÿ â³ä ôåðìè íà â³ä-
ñòàí³ ïîñòð³ëó ï³ñòîëåòà. 

(Çë³âà) Õëîï÷èê ïëà÷å. Â³í ñòî¿òü á³ëÿ ò³ëà ñâîãî áàòüêà, ÿêîãî çà-
ñòðåëèëè ó ïðèñóòíîñò³ ìàëîãî íà òåðèòîð³¿ Áºëãîðîäñüêîãî êîëãîñïó, 
áî ÷îëîâ³ê ï³ä³éøîâ çàíàäòî áëèçüêî äî çàáîðîíåíî¿ çîíè ï³ä ÷àñ çáè-
ðàííÿ ðîçñèïàíîãî ïî äâîðó çåðíà. Ò³ëî çàëèøèëîñÿ íà òîìó ì³ñö³, äå 
ëþäèíà çàãèíóëà.
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Група 2 отримує вирізку з газет «Chicago American» (США, серпень 1934 р.) та 
«Пролетарий» (Харків, лютий 1933 р.); зображення і текст медіаповідомлення. 
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Ø³ñòü ì³ë³îí³â çàãèíóëè â³ä ðàäÿíñüêîãî ãîëîäó
Äâ³ ñåëÿíêè, ïîä³áíî äî äâîðîâî¿ ïòèö³, çáèðàþòü êðóïèíêè çá³æ-

æÿ, ùî çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ ïîñ³âó. Öå — Óêðà¿íà, äå 6 000 000 ä³òåé, æ³íîê 
òà ÷îëîâ³ê³â çàãèíóëè â³ä ãîëîäó. ßê âåëèêèé ïðèâ³ëåé æ³íêàì äîçâîëèëè 
çáèðàòè çàëèøêè ðîçñèïàíîãî çåðíà. (íàïèñ ï³ä ôîòî) 

Ðåïîðòåð ðèçèêóº âëàñíèì æèòòÿì äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè ôîòî-
ãðàô³¿ ãîëîäó (çàãîëîâîê)
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Ãîëîä ïîøèðþºòüñÿ ÷àñòèíîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, à ñàìå Óêðà¿-
íîþ, çàëèøàþ÷è ïî ñîá³ æàõëèâ³ ñë³äè ñìåðò³ òà ñòðàæäàíü. Óêðà¿íà ÿê 
ðåñïóáë³êà âèðîáëÿëà íàéá³ëüøå çåðíîâî¿ ïðîäóêö³¿ â Ðîñ³¿ (ÑÐÑÐ). 

Öå — ïåðøà ñòàòòÿ ç ö³ëî¿ íèçêè, â ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ ôàêòè, îòðèìàí³ 
ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ àìåðèêàíñüêèì æóðíàë³ñòîì Òîìàñîì Âîëêåðîì, 
ÿêèé íàðàç³ ïðîæèâàº ó Ëîíäîí³. 

Êîëè ïàí Âîëêåð â’¿õàâ ìèíóëî¿ âåñíè äî Ðîñ³¿, â³í òàºìíî ïðîâ³ç 
³ç ñîáîþ êàìåðó. 

Âðàõîâóþ÷è, ùî ôîòîãðàô³¿, ïîêàçàí³ ó öèõ ñòàòòÿõ, áóëè îòðèìàí³ 
çà íàéíåñïðèÿòëèâ³øèõ òà íåáåçïå÷íèõ óìîâ, ðåàëüí³ñòü, ÿêó âîíè ïî-
êàçóþòü, íàñïðàâä³ çëîâ³ñí³øà ³ íå ï³ääàºòüñÿ æîäíîìó îïèñîâ³. 

Òîìàñ Âîëêåð (çàãîëîâîê)
Â³äîìèé æóðíàë³ñò, ìàíäð³âíèê ³ ëþäèíà, ÿêà âèâ÷àº Ðîñ³þ. Â³í ìàí-

äðóâàâ Ñîþçîì Ðàäÿíñüêèõ Ðåñïóáë³ê ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â.
Íåùîäàâíî ÿ â³äâ³äàâ ÷àñòèíó Ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿ — Óêðà¿íó, äå çà 

îñòàíí³ 18 ì³ñÿö³â 6 000 000 ñåëÿí â³ä³éøëè â ³íøèé ñâ³ò â³ä ãîëîäó ÷å-
ðåç íàäì³ðí³ çáîðè/çàáèðàííÿ ¿õíüîãî âðîæàþ á³ëüøîâèöüêèì óðÿäîì. 
Ìèíóëî¿ çèìè ñîëäàòè ×åðâîíî¿ Àðì³¿ çà íàêàçîì Ìîñêâè âèëó÷èëè ó 
ñåëÿí òàêó âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñåçîííîãî âðîæàþ, ùî ò³ íå çìîãëè ïðîãîäó-
âàòè àí³ ñåáå, àí³ âëàñíó äîìàøíþ õóäîáó ïðîòÿãîì óñ³º¿ ïîðè.

Ôîòîãðàô³¿ ï³ä³áðàí³ äî ñòàòåé áóëè çðîáëåí³ ç âåëèêèì ðèçèêîì ³ 
âèâåçåí³ ç Ðîñ³¿ ó ìî¿õ êèøåíÿõ. Íà ùàñòÿ, ìåíå íå ï³ääàâàëè îáøóêîâ³. 
Ìåí³ äîâåëîñÿ ïîçáóòèñÿ ö³ííî¿ ôîòîêàìåðè ïåðåä íàáëèæåííÿì äî 
ïðèêîðäîííî¿ ñìóãè äëÿ òîãî, ùîá íå âèêëèêàòè ï³äîçðó â ðîñ³éñüêèõ 
ïðèêîðäîííèê³â ùîäî ìîæëèâîãî ôîòîãðàôóâàííÿ. Ðàäÿíñüê³ ïðàâèëà 
ïîäîðîæ³ ÷³òêî ñòâåðäæóþòü, ùî áóäü-ÿêå çí³ìàííÿ ïîâèííå ðîçðîáëÿ-
òèñÿ/óçãîäæóâàòèñÿ â ìåæàõ ÑÐÑÐ. ßêùî æ ö³ çí³ìàííÿ àáî ôîòîãðàô³¿ 
øê³äëèâ³ äëÿ á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè, ¿õ çíèùóþòü, à âëàñíèêà ïë³âêè ï³ä-
äàþòü àðåøòîâ³. 

Íà ìàï³ çîáðàæåíî îõîïëåíèé ãîëîäîì êðàé — Óêðà¿íó, à òàêîæ 
Òàìáîâ ³ Âîðîíåæ, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó ñòàòò³ ì³ñòåðà Âîëêåðà (ï³ä ìàïîþ). 

Òà, ùî ïðèéìàº ³ìì³ãðàíò³â (çàãîëîâîê)
(ìîäåëü åôåêòèâíî¿ ôåðìè)
Ïî÷èíàþ÷è ñâ³é øëÿõ ç Ìîñêâè ï³çíüîþ âåñíîþ 1934-ãî, ùîá ïðî-

âåñòè ïîâíèé òóð Óêðà¿íîþ, ðåêëàìîâàíèé áþðî ïîäîðîæ³ «²íòóðèñò», 
ìè ñïî÷àòêó çà¿õàëè äî âåëèêîãî êîëåêòèâíîãî ãîñïîäàðñòâà â Òàìáîâ³. 
×åñí³ñòü çìóøóº ìåíå êîíñòàòóâàòè, ùî öå áóëà âñå-òàêè ³äåàëüíà ôåð-
ìà. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç ïðàö³âíèêàìè âèÿâèëîñÿ, ùî ìàéæå âñ³ ö³ ëþäè 
áóëè ³ìì³ãðàíòè-êîìóí³ñòè ç Àìåðèêè, Àíãë³¿ òà Í³ìå÷÷èíè. Âîíè íàâ³òü 
ïðèâåçëè çà ñâ³é ðàõóíîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå çíàðÿääÿ ç-çà êîðäîíó. 

Íà Âîðîíåçüêîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ÿ çàïèòàâ áàëàêó÷îãî ïðî-
â³äíèêà ç «²íòóðèñòà» ïðî òå, ÷îìó òàê áàãàòî ëþäåé ñïàëè íà âîêçàë³, 
÷îìó ñâàðèëèñÿ ³ ÷îìó òàê áîë³ñíî âèãëÿäàëè ¿õí³ îáëè÷÷ÿ. Â³í â³äïîâ³â:

«Ñïëÿòü íà âîêçàë³, òîìó ùî âñ³ âîíè ïðàöþþòü íà ì³ñöåâîìó çàâî-
ä³, à ñüîãîäí³ ö³ ëþäè â³ä’¿æäæàþòü ó ì³ñÿ÷íó â³äïóñòêó äî Êðèìó. Âîíè â 
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ñòàðîìó îäÿç³, áî ùîéíî ä³ñòàëè â³äïóñòêó ³ íî÷óþòü òóò, ùîá íå ïðîïóñ-
òèòè ïîòÿã. Ñàìå òîìó ðîá³òíèêè, ìîæëèâî, âèãëÿäàþòü âòîìëåíèìè».

Çâàæàþ÷è íà áåçíàä³éí³ òà íåùàñí³ îáëè÷÷ÿ, áóëî íå ñõîæå, ùî íà 
íèõ ÷åêàº ÿêàñü â³äïóñòêà â Êðèìó.

Ðîçìîâëÿþ÷è ç ê³ëüêîìà ëþäüìè, ÿ ïåðåêîíàâñÿ, ùî íàì, òóðèñ-
òàì, ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ çìàëüîâóþòü ëèøå ãàðíå æèòòÿ, òîä³ ÿê íàñïðàâä³ 
óìîâè äóæå æàõëèâ³.

ß âèð³øèâ íå áðàòè íàäàë³ ó÷àñò³ â òóð³, çàïðîïîíîâàíîìó «²íòóðèñ-
òîì», à íàòîì³ñòü ñêëàñòè ñâ³é âëàñíèé. Ïðèäáàâ êâèòîê äî Áºëãîðîäà 
òà ðîçïî÷àâ ïîäîðîæ ç íåâåëè÷êîþ ðîñ³éñüêîþ ñóìêîþ, ïðèâåðòàþ÷è, 
îòæå, ìåíøå óâàãè. Ïðè¿õàâøè òóäè ðàíî-âðàíö³, ÿ âèð³øèâ ïðîéòè ï³ø-
êè 6 ê³ëîìåòð³â äî êîëãîñïó. 

 (óãîð³ ï³ä ôîòî ç êîíÿêîþ)
Â³äîì³ íà âåñü ñâ³ò ïðåêðàñí³ ÷èñòîêðîâí³ ðîñ³éñüê³ êîí³ òåïåð âèêî-

ðèñòîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ñ³ëüñüêèõ ðîá³ò. Ì³ëüéîíè òâàðèí, ÿêèõ ïîòðåáóþòü 
ôåðìè, âèìèðàþòü ç ãîëîäó. Çà îñòàíí³ ðîêè çàãèíóëî 10 ì³ëüéîí³â. Íà 
ôîòî îäèí ç êîíåé ìåðòâèé, à äðóãèé çàíàäòî ñëàáêèé, ùîá ï³äíÿòèñÿ 
íà íîãè. Ñåëÿí, ÿê³ ïðîñèëè ¿æ³, àáè âðÿòóâàòè ñâîþ äîìàøíþ õóäîáó, 
ïðîãíàëè îçáðîºí³ ñîëäàòè. 

(ï³ä ôîòî ç õëîïöÿìè)
Îïèñóþ÷è ó ö³é ñòàòò³ øòó÷íèé ãîëîä â Óêðà¿í³, Òîìàñ Âîëêåð ðîç-

ïîâ³äàº, ÿê çíàéøîâ öüîãî ìàëåíüêîãî ñ³ëüñüêîãî õëîï÷èêà, ùî ñòîÿâ 
á³ëÿ ìåðòâîãî áàòüêà òà ã³ðêî ïëàêàâ. Áàòüêà çàñòðåëèëè çà òå, ùî òîé 
çàíàäòî áëèçüêî ï³ä³éøîâ äî çàáîðîíåíî¿ òåðèòîð³¿, òîä³ ÿê âîíè âäâîõ 
çáèðàëè çåðíà ïøåíèö³, ðîçêèäàí³ ïî çåìë³. Òåïåð õëîïåöü çìóøåíèé 
áðîäèòè îäèí ³ ìàéæå íàïåâíî ïîìðå ç ãîëîäó. 

(ï³ä ôîòî ç â³çêîì)
Ñìåðòü â³ä ãîëîäó â ðàäÿíñüêîìó â³çêó ç ñ³íîì! Äàðìà, ùî öåé ñå-

ëÿíèí ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³, äå ¿æ³ çàäîñèòü, â³í íå ìàâ ¿¿ äîñòàòíüî äëÿ 
òîãî, ùîá âèæèòè. Âòîìëåíèé â³ä âèìóøåíî¿ ïðàö³, ÷îëîâ³ê çë³ç íà öåé 
â³çîê ³ çíàéøîâ òàì ñïîê³é. Éîãî î÷³ çàêðèëèñÿ ³ í³êîëè á³ëüøå íå â³ä-
êðèþòüñÿ. (Âñ³ ôîòî çàõèùåí³ ïðàâîì âëàñíîñò³, 1935, Îá’ºäíàííÿ àìå-
ðèêàíñüêèõ ãàçåò).

Ãîëîäóþòü ñåëÿíè, ãîëîäóþòü ³ êîí³ (çàãîëîâîê)
(Ñìåðòü íà äîðîç³)
Íà ï³âäîðîç³ ÿ íàøòîâõíóâñÿ íà ãðóïó ç òðüîõ ñåëÿí ³ òðüîõ êîíåé, 

ð³çíîþ ì³ðîþ çãîëîäæåíèõ (äèâ. ôîòî). Îäèí ç ñåëÿí ïîìåð ïîïåðå-
äíüî¿ íî÷³. Îäèí ê³íü ùîéíî ïîìåð. ²íøà òâàðèíà ëåæàëà íà çåìë³, áóâ-
øè íàäòî ñëàáêà, ùîá çâåñòèñÿ çíîâó íà íîãè. Ö³ ñåëÿíè ñòâåðäæóâàëè, 
ùî äåê³ëüêîìà äíÿìè ðàí³øå âîíè ïðàöþâàëè â êîëãîñï³ òà ïðîñèëè 
ðîçïîðÿäíèê³â äàòè ¿ì òðîõè ñîëîìè, ùîá íàãîäóâàòè êîíåé, òà íàïî-
âíèòè ñâî¿ áàðèëà âîäîþ. Â öèõ îáîõ ïðîõàííÿõ ñåëÿíàì â³äìîâèëè ³ 
íàêàçàëè òðèìàòèñÿ â³ä êîëãîñïó íà â³äñòàí³ ïîñòð³ëó ðåâîëüâåðà. 

Ö³ ñåëÿíè ðîçïîâ³ëè ìåí³, ùî òîð³ê âîíè âèðîñòèëè çåðíà çàäîñèòü 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ëþäåé ³ õóäîáè, àëå ïðèéøëè ÷åðâîí³ ñîëäàòè 
ç ï³äîçðîþ â³ä ÃÏÓ ³ ðåêâ³çóâàëè ïðàêòè÷íî âåñü óðîæàé. Äâîº ç ñåëÿí 



108

Ðîçä³ë 6

áóëè îäðóæåí³ ³ ìàëè ä³òåé, ÿê³ ïîìåðëè â³ä ãîëîäó ïðîòÿãîì 1932–33 
ðîê³â. ß ïîëèøèâ ¿õ, êîëè âîíè ïî÷àëè ä³ëèòè ìåðòâó êîíèíó. 

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ö³êàâî â³äçíà÷èòè, ùî ó Ðàäÿíñüê³é Ðîñ³¿ ïîìåðëî 
ïîíàä 10 ì³ëüéîí³â êîíåé. Á³ëüø³ñòü ç öèõ òâàðèí íàëåæàëè â³ëüíèì ñå-
ëÿíàì. 

Îäíàê íåùîäàâíî â³äáóëèñÿ ñóäè â Ìîñêâ³ òà Ñìîëåíñüêó, íà ÿêèõ 
ïðîâèíó çà ãîëîäóâàííÿ òèñÿ÷ ðîñ³éñüêèõ êîíåé íàìàãàëèñÿ ïîêëàñòè íà 
ãîë³â äåÿêèõ á³ëüøîâèöüêèõ ôåðì.

Ó ïîøóêó çåðíà (çàãîëîâîê)
(«Âåëèêèé ïðèâ³ëåé»)
Êîëãîñï á³ëÿ Áºëãîðîäà — öå êîíöåíòðàö³éíèé òàá³ð âèìóøåíî¿ ïðà-

ö³. ² â öåé æàõëèâèé ÷àñ ââàæàºòüñÿ çà ïðèâ³ëåé áóòè óâ’ÿçíåíèì íà ö³é 
ôåðì³. Íàãëÿä íà êîëãîñï³ ïðîâîäÿòü ñîëäàòè ×åðâîíî¿ Àðì³¿, ÿê³ ìàþòü 
ïðè ñîá³ çàðÿäæåí³ ãâèíò³âêè òà ñòð³ëÿþòü íà óðàæåííÿ. 

Âîíè íàãëÿäàþòü çà ñàä³âíèöòâîì, âèðîùóâàííÿì, çáîðîì ³ çàâàí-
òàæåííÿì çåðíà.

ßê âåëèêèé ïðèâ³ëåé, ñåëÿíàì äîçâîëÿëè çáèðàòè ïøåíè÷íå çåðíî, 
ðîçñèïàíå ï³ä ÷àñ âåñíÿíîãî ïîñ³âó.

Ïîñòð³ë ó øóêà÷à ¿æ³ (çàãîëîâîê)
(÷åðâîí³ êóë³ ó ïîâ³òð³)
Ïðîãóëþþ÷èñü íàâêîëî ö³º¿ ôåðìè, ÿ íàøòîâõíóâñÿ íà äâîõ ñå-

ëÿíîê, ÿê³ çáèðàëè ïøåíè÷í³ çåðíà ó íåéìîâ³ðíî áðóäíèõ óìîâàõ, ìîâ 
ñâ³éñüêå ïòàñòâî (äèâ. ôîòî). ¯ì ñóâîðî çàáîðîíèëè çáèðàòè áóäü-ÿêó 
ïøåíèöþ ïîçà âèçíà÷åíèìè ìåæàìè. 

Áàòüêî é ñèí çàéìàëèñÿ çáèðàííÿì öèõ çåðåí ïøåíèö³, ÿê ðàïòîì 
áàòüêî ï³ä³éøîâ íàäòî áëèçüêî äî çàáîðîíåíî¿ ìåæ³, äå ñòîÿâ ÷åðâîíèé 
ñîëäàò. Îõîðîíà íåãàéíî ³ áåç ïîïåðåäæåíü çàñòðåëèëà éîãî, ïîö³ëèâøè 
â ñïèíó ³ çàëèøèâøè âìèðàòè òàì, äå â³í óïàâ. Íà ìîìåíò çí³ìàííÿ ñèí 
çàëèâàâñÿ ñë³çüìè. 

ßê áàòüêî, òàê ³ ñèí ïðàöþâàëè íà ôåðì³ â (òîé) ÷àñ…
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Вчитель вислуховує відповіді учнів.

Факти, які спостеріг іноземний подорожувач, звичайно, знали і бачи-
ли й жителі УРСР, тим паче журналісти і редактори, що створювали 
видання, які ви бачите перед собою. Тема голоду не могла бути висвіт-
лена в радянській пресі. Діяв інститут цензури — замовчування неви-
гідної тоталітарному режимові інформації. Коли преса не зафіксувала 
історичних подій, підцензурні письменники і художники не відобразили це 
в своїх творах, а дані про смертність були сфальсифіковані, що тоді за-
лишається? Які документи і форми пам’яті можуть бути додатковими 
джерелами з цього періоду? 

Мемуари та усна історія. Спогади людей — учасників цих подій. Зараз 
ми подивимося, в який спосіб медіа відновлювали ці події. 

Уривок з фільму «Живі» С. Буковського, побудованого на свід-
ченнях жертв Голодомору. ( 41.02-44.50) (https://www.youtube.com/
watch?v=IvxvoWnMGP0).

Демонструється фрагмент фільму. 
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ВПРАВА 3

Аналіз матеріалу РИА «Новости Украина»
Учасники об’єднуються  в  4 групи. Кожна з груп отримує медіатекст (без під-

креслень).

Прочитайте медіатекст і дайте відповіді на запитання. (15 хв).
Учасники отримують листок з переліком маніпулятивних технологій:
 використання стереотипів: стереотип — це сприйняття якогось 

соціального об’єкта у спрощеному, схематизованому вигляді. Таке уяв-
лення з часом фіксується у свідомості людини і практично вже не під-
дається перевірці досвідом;

 ствердження: коли перевага надається бездоказовим твердженням 
замість дискусії, замість плюралізму думок презентується лише одна;

 поставлення риторичних запитань з одночасним наділенням від-
повідним контекстом, який орієнтує глядача та читача несві-
домо розвивати «вкинуту ідею» у потрібному для маніпулятора 
напрямку;

 напівправда — це спосіб, що полягає, зокрема, в об’єктивному висвіт-
ленні незначних деталей із одночасним замовчуванням важливих фак-
тів або загальною фальшивою інтерпретацією подій. Використання 
вірогідних фактів у різному обсязі знімає у глядачів упередженість до 
джерела інформації.

 анонімний авторитет: використовується вагома політична по-
стать, науковець, релігійний діяч без називання імені. Подібні поси-
лання додають солідності і правдоподібності;

 «буденна розповідь»: розповідь про трагічні події ведеться діловим, 
спокійним тоном, що сприяє індиферентності населення до цих фак-
тів;

 «очевидці події»: випадковий добір людей для опитування на будь-яку 
тему. Потім із фрагментів монтується необхідний смисловий ряд;

 принцип контрасту: широко використовується, коли тактика пря-
мих звинувачень видається надто відвертою і ризикованою. Тоді, на-
приклад, детально описується будь-яка інформація про політичних 
опонентів, що має негативне забарвлення. А поряд із нею подається 
позитивна інформація про «своїх» політиків.

 Чи використані маніпулятивні способи в цьому тексті?
 Якщо так, підкресліть їх.
 Чи можете ви їх перерахувати? Назвати?
 Про який факт йдеться в матеріалі? (День пам’яті Голодомору)
 Чи займає цей факт чільне місце в матеріалі?
 Сформулюйте одним реченням, що хотів сказати автор статті, 

який меседж його матеріалу? (Голодомор — лише привід для боротьби 
з політичними опонентами)

 Чи викладає автор власну версію Голодомору?



Ãåíîöèä, ÿêîãî íå áóëî. Ùî íå ïîì³òèëè ðàäÿíñüê³ ÇÌ²: 
ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³ 

111

 В інтересах кого інформацію подано саме в такій формі?
 На кого вона розрахована? Кого вона має дискредитувати?
 Як легко чи складно вам було виділяти способи маніпуляцій і пропаганди?

Äæåðåëî: http://rian.com.ua/analytics/20141122/359849881.html
17:54, 22.11.2014

Àíäðåé Ëóáåíñêèé, ÐÈÀ «Íîâîñòè Óêðàèíà»

Ãîëîä è ñâîáîäà. Êèåâ íàñòàèâàåò íà ñâîåé âåðñèè 
ïðè÷èí Ãîëîäîìîðà

Â ïîñëåäíþþ ñóááîòó íîÿáðÿ óêðàèíöû ïîìèíàþò æåðòâ ãîëî-
äîìîðîâ 1921–1923, 1932–1933 è 1946–1947 ãîäîâ. Îñîáîå ìåñòî çàíè-
ìàåò Ãîëîäîìîð 1932–33 ãîäîâ, ïðèçíàííûé ãåíîöèäîì óêðàèíñêîãî 
íàðîäà. Îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ðåçóëüòàòå ãîëîäà ïîãèáëè áîëåå 
10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê (ñåðüåçíûìè èññëåäîâàòåëÿìè ýòà öèôðà ñòà-
âèòñÿ ïîä ñîìíåíèå). Â ýòîò äåíü â ñòðàíå òðàóð. Íà àäìèíèñòðàòèâíûõ 
çäàíèÿõ ïðèñïóùåíû ãîñóäàðñòâåííûå ôëàãè ñ òðàóðíûìè ëåíòàìè, 
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììû òåëåïåðåäà÷, â 16.00 — ìèíóòà ìîë-
÷àíèÿ, çàòåì ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ «Çàæãè ñâå÷ó». Òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ñëó÷àþ 81-é ãîäîâùèíû Ãîëîäîìîðà 1932–33 ãîäîâ ïîä ëîçóíãîì 
«Ãîëîäîì óáèâàëè íàøó ñâîáîäó. Íå ïîäâëàñòíû â ‘33-ì — íåïîáåäèìû 
ñåãîäíÿ!»

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ñ ñóïðóãîé âîçëîæèëè 
öâåòû ê Ïàìÿòíîìó çíàêó æåðòâàì Ãîëîäîìîðà 1932–1933 ãîäîâ âîçëå 
Ìèõàéëîâñêîãî Çëàòîâåðõîãî ñîáîðà â Êèåâå. Ïðåçèäåíò òàêæå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå «Ìåìîðèàë ïàìÿòè 
æåðòâ ãîëîäîìîðîâ â Óêðàèíå». Òðàóð, îäíàêî, ñèëüíî ïîëèòèçèðîâàí. 
Ñî âðåìåí ïðåçèäåíòñòâà Þùåíêî Óêðàèíà èùåò âèíîâíîãî â òðàãå-
äèè. Âïðî÷åì, ñëîâî «èùåò» âðÿä ëè çäåñü ïîäõîäèò — «âèíîâàòîé» 
âî âñåõ áåäàõ ñðàçó æå áûëà íàçíà÷åíà Ìîñêâà. Ïðåïîäíîñèòñÿ ýòî 
òàê: ãîëîä áûë èñêóññòâåííî îðãàíèçîâàí êîììóíèñòè÷åñêîé âëàñòüþ 
áûâøåãî ÑÑÑÐ, ñ öåëüþ ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå ñâîáîäîëþáèâîãî 
óêðàèíñêîãî íàðîäà ñòàëèíñêîé ïîëèòèêå. Òàêóþ òî÷êó çðåíèÿ ðàçäå-
ëÿþò è çà îêåàíîì. Âîò è ñåé÷àñ ïðåäñòàâèòåëü Áåëîãî äîìà Äæîø 
Ýðíåñò, âûðàæàÿ ñîáîëåçíîâàíèÿ Óêðàèíå â ñâÿçè ñ ãîäîâùèíîé Ãîëî-
äîìîðà, çàÿâèë, ÷òî ìèëëèîíû óêðàèíöåâ óìåðëè îò ãîëîäà â 1932–33 
ãîäàõ «èç-çà âàðâàðñêîé ïîëèòèêè ñòàëèíñêîãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». Íî 
âåäü è â Àìåðèêå áûâàëè ãîëîäíûå âðåìåíà? Îá ýòîì òàì âñïîìèíàòü 
íå ëþáÿò.

À â Êèåâå íå ëþáÿò, êîãäà êòî-òî ñîìíåâàåòñÿ â îôèöèàëüíîé 
âåðñèè ïðè÷èí è ïîñëåäñòâèé ãîëîäà 30-ãîäîâ. Âåäü ýòó âåðñèþ î÷åíü 
óäîáíî èñïîëüçîâàòü â áîðüáå ñ ïîëèòè÷åñêèìè îïïîíåíòàìè. Òàê, 
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû (ÑÁÓ) ñîáèðàåòñÿ ïðåäëîæèòü íî-
âîìó ñîñòàâó Âåðõîâíîé Ðàäû ââåñòè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
îòðèöàíèå Ãîëîäîìîðà è çàïðåòèòü Êîìïàðòèþ, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì 
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В цьому матеріалі використано лише одні статистичні відомості — про 
10 млн жертв. Автор тенденційно подав цю інформацію. І справді, тепер 
фактично неможливо точно підрахувати кількість жертв. Але тут ви 
можете побачити методику оцінення. Статистика з наукової устано-
ви зі сталою репутацією — це завжди одне з надійних джерел інформації.

ãëàâû âåäîìñòâà Âàëåíòèíà Íàëèâàé÷åíêî, «îðãàíèçîâûâàëà ïðåñòó-
ïëåíèÿ ïðîòèâ óêðàèíöåâ, â òîì ÷èñëå è Ãîëîäîìîð 1932–33 ãîäîâ». 
Åñòü è åùå îäèí àñïåêò. Êèåâ ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò Ðîññèè, êàê îò 
ïðàâîïðååìíèöû ÑÑÑÐ, êîìïåíñàöèè çà óùåðá îò Ãîëîäîìîðà. Îá ýòîì 
óêðàèíñêèå ïîëèòèêè è ýêñïåðòû ãîâîðèëè åùå âî âðåìåíà Þùåíêî, è 
òåïåðü òàêèå ìíåíèÿ âûñêàçûâàþòñÿ ñíîâà. 

Джерело: Український кризовий медіа-центр http://uacrisis.org/
ua/38119-the-crime-never-to-be-forgotten
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Êîëè ÇÌ², êîëè ìàñ-ìåä³à?
ЗМІ — це абревіатура від сполуки часів Радянського Союзу «засоби масової 

інформації та пропаганди». Вони покликані обслуговувати тоталітарний (або авто-
ритарний) режим і фінансуються бюджетними грошима для забезпечення відпо-
відної ідеології керівної партії (чи іміджу авторитарного лідера). Звідси випливає 
і їхня місія в суспільстві: підтримувати дії режиму. Наголошуємо, що в радянській 
пресі тих часів і в кінохроніці не зафіксовано жодної реалії Голодомору.

В демократичних суспільствах — мас-медіа (від медіум — посередник), вони 
надають суспільству об’єктивну інформацію, що ґрунтується на точності, достовір-
ності і повноті відомостей, збалансованості різних поглядів.

Для вчителя: http://www.unian.ua/politics/780409-zmi-u-rosiji-istorikam-rozdali-
rekomendatsiji-yak-sprostovuvati-golodomor.html.

ВПРАВА 4

Кожна з 4 груп отримує одне з завдань.
 Створіть макет сторінки газети про події Голодомору:

 в австрійській незалежній газеті 1933 року;
 в радянській газеті 1957 року;
 в українській газеті 1991 року; 
 в російській газеті 2015 року.

 Розмістіть назву статі, фото і підпис. 
 Придумайте назву рубриці. 
 Подумайте, на якій сторінці газети ви б це розмістили. Зазвичай най-

важливішу інформацію виносять на першу шпальту, а новини публіку-
ють на 2–3 сторінках.

Кожна група представляє свої результати.
Відбувається обговорення на тему, чому суспільству потрібні непід-
контрольні медіа.

Цензура в мас-медіа — обмежувальні державні заходи перед опубліку-
ванням новин чи думок.

Свобода преси (мас-медіа) — основна прикмета демократичного 
устрою. Це право необмежено поширювати інформацію через мас-медіа. 
Саме мас-медіа формулюють громадську думку. Ми часто бачимо два ви-
значення, яким називають газети, телебачення, інтернет-медіа. Це — 
засоби масової інформації та мас-медіа.
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Äæåðåëà
Голодомор в Україні 1932-1933 років. Людський вимір трагедії. [Електронний ре-

сурс] — Режим доступу: http://sfi .usc.edu/lessons. 

Гуменюк Л. О., Потапова В. І. Практична медіаграмотність для бібліотекарів. — 
К.: АУП, ЦВП, 2015 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://aup.
com.ua/books/mbm/. 

http://www.prostir-monitor.org/index2.php?PGID=146.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Голодомор_в_Україні_1932—1933.



РОЗДІЛ 7
СВІТОВА ВІЙНА 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ: ПОМІЖ 
ТОТАЛІТАРНИМИ 
ІДЕОЛОГІЯМИ



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 

Êóðñ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò», 
11 êëàñ. 
Òåìà 3. «Ñòåðåîòèïè 
³ óïåðåäæåííÿ», 

êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿-
íè», 10 êëàñ. 
Òåìà 6. «Ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ ïåðåòâî-
ðåííÿ â Ðàäÿíñüê³é 
Óêðà¿í³ (1929–1938 
ðð.), 

êóðñ «²ñòîð³ÿ 
Óêðà¿íè», 
11 êëàñ. 
Òåìà 2. «Óêðà¿íà â 
ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè 
(1945 — ÏÎ×ÀÒÎÊ 
50-õ ðð.)».

Мета заняття: 
 формування навичок роботи з первин-

ними історичними фотодокументами, 
плакатами, кінохронікою і медіатекста-
ми;

 формування вміння декодовувати про-
паганду в медіатекстах. 

Ключові слова і поняття: пропаганда, кі-
нохроніка,  дегуманізація

Забезпечення заняття: роздаткові мате-
ріали з медіатекстами, комп’ютери, під’єднані 
до інтернету, проектор/комп’ютер.

Методичні способи і техніки: міні-
лекція, робота з історичними кінодокумен-
тами, робота з фотографією, робота в групах, 
дискусія.

ВПРАВА 1

Створити образ ворога. Слово за медіа. 
Розкол по польській лінії

Вчитель демонструє фрагмент філь-
му «Визволення» О. Довженка (1940 
р.) від 2.07 по 4.31 хв.

Прочитайте медіатекст і дайте 
відповіді на запитання. (15 хв).
Учасники отримують листок з пере-
ліком маніпулятивних технологій:
 Який образ польської держави ви 

побачили у фільмі?
 Хто протиставляється в цій 

стрічці?
 Чи тодішнє суспільство, на вашу 

думку, складалось лише з бідних 
українських селян і заможних по-
ляків?

 Вчитель роздає текст статті 
Ємельяна Ярославського «Кому 
мы идем на помощь» («Правда», 
19 вересня 1939 р.) і просить 
підкреслити оцінні емоційні су-
дження, які автор вживає щодо 
українців, а які — щодо поляків.
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Після виконання вправи запитайте:
 Чи подібні позиції, які просуває фільм і стаття?

Підбийте підсумок: геніальний український кінорежисер Довженко вико-
ристовує символічні образи, щоб створити образ Польщі, як «тюрми на-
родів». Подібну ж картину малює стаття Є. Ярославського.

 Скажіть, який медіатекст був для вас переконливішим?
 А як виглядала історична реальність? 

Åìåëüÿí ßðîñëàâñêèé «Êîìó ìû èäåì íà ïîìîùü»
16 000 ïîëüñêèõ ïîìåùèêîâ çàõâàòèëè 45 ïðîöåíòîâ âñåé çåìëè; 

2 òûñÿ÷è ñàìûõ êðóïíûõ ïîìåùèêîâ (òûñÿ÷à è ñâûøå ãà) ñîñðåäîòî÷è-
ëè â ñâîèõ ðóêàõ îäíó ïÿòóþ âñåõ çåìåëü Ïîëüøè. Ïîìåùè÷üè èìåíèÿ 
çàíèìàþò âäâîå áîëüøóþ ïëîùàäü, ÷åì êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà ðàçìå-
ðîì äî 5 ãà 1). 

 Ïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîâåëî ãðàáèòåëüñêîå «çåìëåóñòðîé-
ñòâî». Îíî ïðîâåëî õóòîðèçàöèþ â Çàïàäíîé Áåëîðóññèè è íà Çàïàäíîé 
Óêðàèíå, ïðè÷åì â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëó÷øèå çåìëè íà ýòèõ õóòîðàõ 
ïîëó÷èëè ïîëüñêèå êîëîíèñòû-«îñàäíèêè», áûâøèå âîåííûå, à áåäíîòó 
îòîäâèíóëè íà ïåñêè è áîëîòà. Êðåñòüÿíå Ïîëüøè çíàþò áåçãðàíè÷-
íóþ âëàñòü òàêèõ ìàãíàòîâ, êàê Êàðîëü Ðàäçèâèëë, èìåþùèé â îäíîì 
òîëüêî èìåíèè «Äàâèäãðóäîê» â Ïîëåñüå 170 òûñÿ÷ ìîðãåíîâ çåìëè, 
ñâûøå 100 òûñÿ÷ ìîðãåíîâ èìåþò ãðàôû Ìàâðèêèé Çàìîéñêèé è Ñàïå-
ãà, ñâûøå ÷åì ïî 50 òûñÿ÷ — ãðàôû Ñêóæåâñêèå, êíÿçüÿ ×àðòîðûéñêèå, 
Ëþáîìèðñêèå, Ïîòîöêèå, ßíóø Ðàäçèâèëë è ìíîãèå äðóãèå, øèðîêî 
èçâåñòíûå êðåñòüÿíàì êàê õèùíûå ýêñïëóàòàòîðû. 

17 вересня 1939 року Червона армія ввійшла на територію Польської 
держави, порушивши радянсько-польську угоду про ненапад. Радянське 
керівництво вручило польському послові в Москві В. Гжибовському ноту, 
де як причина збройної акції проти Польщі наведена теза, що радянський 
уряд не може бути байдужий до того, «що єдинокровні українці і білоруси, 
які проживають на території Польщі, залишилися беззахисними».

Згідно з умовою таємного пакту Молотова — Рібентропа західний рубіж 
СРСР на ділянці України був пересунутий від річки Збруч на Сян. Більшість 
українців сприйняла це як позитивне розв’язання проблеми західноукра-
їнських земель. Не слід забувати, що ця подія сталася внаслідок таємної 
антипольської змови Сталіна і Гітлера. І засоби масової інформації пови-
нні були створити атмосферу ненависті до всього польського, пов’язавши 
польську націю винятково з поневоленням українського та білоруського 
селянства.

Британська дослідниця Ема Томсон зазначає: «Протягом місяця після 
радянського вторгнення в Польщу фактично в кожному випуску всіх голо-
вних радянських газет була принаймні одна ворожа до Польщі та поляків 



118

Ðîçä³ë 7

стаття чи вірш (максимальну кількість — тридцять дев’ять — таких статей 
і віршів було надруковано в газеті «Правда» від 19 вересня 1939 p.). Польщу 
було показано як країну нерозумних і жорстоких людей, які змогли якось 
вижити між двома високоцивілізованими народами, — німецьким і ро-
сійським. ЗМІ заохочували ненависть до «панської Польщі», «польських 
панів», «панів», чи просто «поляків», незважаючи на той факт, що уряд 
Другої Речі Посполитої скасував усі титули для знаті». Вона доходить ви-
сновку, що протягом 1939–1941 років націоналістична пропаганда відігра-
вала в політиці Радянського Союзу дуже істотну роль. Радянські керманичі 
зверталися до почуттів національної ворожнечі столітньої давності і так 
закріплювали її.

Засобами преси і кіно можна створити зовсім іншу «медійну реаль-
ність» і переконати аудиторію в її існуванні. Необхідно завжди аналізувати 
медіатексти на предмет того, кому потрібне просування саме такої версії 
історичних подій, для чого це робиться.

ВПРАВА 2

Визначення аудиторії та авторства повідомлень
Учасники діляться на групи, кожна з яких має провести аналіз наданих медіа-

текстів за такою схемою.

Авторство: хто створив ці меседжі?
Мета: чому створено? Яка цільова аудиторія (та звідки ви це знаєте)?
Економіка: хто за це заплатив?
Вплив: хто може дістати користь від цього меседжу? Кому він може завдати 

шкоди? Що це повідомлення означає для мене?
Реакція: які можуть бути мої дії у відповідь на ці меседжі?

Матеріал подається без вказування ресурсу, автора і дати розміщення месе-
джу. Розкриття цих даних відбудеться після аналізу. 

Äðóãà Ñâ³òîâà ïî-óêðà¿íñüêè. Äóìêè ³ñòîðèê³â

Äæåðåëî: http://www.istpravda.com.ua/
articles/2012/05/9/84642/

70 % óêðà¿íö³â ââàæàþòü Äåíü Ïåðåìîãè 
âåëèêèì ñâÿòîì

² ÑÐÑÐ, ³ ÓÏÀ — ÷àñòèíà íàøî¿ ³ñòîð³¿, ³ õî÷ áè ÿê ìè íàìàãàëèñÿ 
â³ä íå¿ â³äöóðàòèñÿ, ÷óæîþ âîíà íå ñòàíå. Öå ðå÷³, ÿê³ íå çàëåæàòü â³ä 
ñó÷àñíèõ ãàñåë. ² ÿêùî ââåñòè äëÿ ïîë³òèê³â íà ï’ÿòü ðîê³â ìîðàòîð³é 
ùîäî ðîçìîâ íà òåìó â³éíè, ïîâ³ðòå, ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â ïåðåä íàìè áóëà 
á çîâñ³ì ³íøà Óêðà¿íà ó ñïðèéíÿòò³ ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿.
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Ïîòð³áåí ÷àñ äëÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íåîáõ³äíî, 
ùîá ñôîðìóâàâñÿ «êóëüòóðíèé øàð», ÿêèé äîçâîëèòü íàì îáãîâîðþ-
âàòè â³éíó íå íà ìàéäàíàõ, à íà êîíôåðåíö³ÿõ, â äèñêóñ³ÿõ. Ïîòð³áí³ 
îñâ³òí³ çàõîäè òà ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî — ùîá ìè ïðèâ÷èëèñÿ äèñ-
òàíö³þâàòèñÿ â³ä ³äåîëîã³÷íèõ àêö³é ³ íå ñòàâàòè ï³ä ÷è¿ñü ïðàïîðè çà 
ïåðøîãî æ çàêëèêó.

Ãåîðã³é ÊÀÑÜßÍÎÂ: «Âèðîáèòè ñï³ëüíèé ïîãëÿä íà òàêó 
áàãàòîïëàíîâó ïîä³þ íåìîæëèâî»

Ãåîðã³é Êàñüÿíîâ, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ òà ïîë³òèêè 
²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ

– Íå ââàæàþ çà ïîòð³áíå ñòâîðþâàòè âåðñ³þ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ «ïî-
óêðà¿íñüêè».

ß íå ïðîòè ñàìî¿ ³äå¿, àëå ÿ íå íàâàæóñÿ áðàòè â öüîìó ó÷àñòü.
Âèðîáèòè ñï³ëüíèé ïîãëÿä íà òàêó áàãàòîïëàíîâó ïîä³þ íåìîæëè-

âî, îñîáëèâî ÿêùî âîíà º ïðåäìåòîì ïîë³òè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³é.
ß ââàæàþ äîðå÷íèì â³äçíà÷åííÿ çàâåðøåííÿ â³éíè íå ÿê ñâÿòà 

ïåðåìîãè, à ÿê Äíÿ ïàì’ÿò³.
Í³ìå÷÷èíà ³ ÑÐÑÐ îäíàêîâî â³äïîâ³äàëüí³ çà ïî÷àòîê Äðóãî¿ ñâ³òî-

âî¿. Êð³ì íèõ, îäíàêîâî â³äïîâ³äàëüí³ ³ ñîþçíèêè ç ¿õíüîþ ïîë³òèêîþ 
ñòîñîâíî Ã³òëåðà.

Ïðèìèðåííÿ ì³æ ×åðâîíîþ àðì³ºþ ³ ÓÏÀ — íåîáõ³äíå.
Ïðèìèðåííÿ ì³æ í³ìåöüêèìè òà ðàäÿíñüêèìè ñòîðîíàìè — âæå 

â³äáóëîñÿ.
À âçàãàë³, ïîâòîðþñÿ, ïîðîçóì³ííÿ ³ îá’ºäíàííÿ óêðà¿íöÿì ñë³ä øó-

êàòè íå â ö³é ³ñòîðè÷í³é ïîä³¿ (ÄÑÂ), òà é íå â ³ñòîð³¿ âçàãàë³…

ÐÈÀ «Íîâîñòè Óêðàèíà» 08.05.2015: 
Äæåðåëî: http://rian.com.ua/interview/20150508/367244108.html

Âèêòîð Ïèðîæåíêî: â Óêðàèíå èäåò âîéíà ñ ïàìÿòüþ 
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Òàê ëè íåîáõîäèì Óêðàèíå ñâîé îñîáûé âçãëÿä íà âîéíó, çà÷åì 
ñòèðàåòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü? — Àáñóðäíà ñàìà ïîïûòêà áîðîòüñÿ ñ 
òîé ïàìÿòüþ è ñ òîé êîíöåïöèåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êî-
òîðàÿ ñëîæèëàñü ðàíåå. Âûõîäÿ çà åå ðàìêè, íè÷åãî îáúÿñíèòü íåâîç-
ìîæíî, ïîòîìó, ÷òî òîëüêî òðàäèöèîííàÿ êîíöåïöèÿ Âòîðîé ìèðîâîé, 
ïðåäïîëàãàþùàÿ åå îòíîñèòåëüíî îáîñîáëåííóþ ÷àñòü — Âåëèêóþ Îòå-
÷åñòâåííóþ âîéíó îòâå÷àåò èñòîðè÷åñêîé èñòèíå î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò.
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Âäóìàåìñÿ, ÷òî òàêîå «îñîáûé óêðàèíñêèé âçãëÿä íà âîé-
íó: òà íåñóùåñòâîâàâøàÿ íèêîãäà «Óêðàèíà», êîòîðóþ ïðèäóìàëè 
ôàëüñèôèêàòîðû èñòîðèè, ñíà÷àëà ñ Ïîëüøåé íàïàëà íà ×åõîñëîâà-
êèþ, ïîòîì ñ Ãåðìàíèåé íàïàëà íà ÑÑÑÐ, áûëà âìåñòå ñ òåì àðåíîé 
áîðüáû «äâóõ òîòàëèòàðèçìîâ», æåðòâîé, íî ïðè ýòîì, ïîáåäèòåëåì 
âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Áîëåå òîãî, äâèãàÿñü ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ëîãèêîé «óêðàèíñêîãî âçãëÿäà» äåêîììóíèçàòîðû çàáûëè îá óêðàèí-
ñêî-óêðàèíñêîé âîéíå (!), ïîñêîëüêó òàì, ãäå áûëà âîéíà «Óêðàèíû» 
ñ ÑÑÑÐ, áûëà åùå âîéíà «Óêðàèíû» ïðîòèâ Óêðàèíñêîé ÑÑÐ, âõî-
äèâøåé â åãî ñîñòàâ. Ýòî ÿ èäó ñòðîãî ïî ëîãèêå êîíöåïöèè âîñüìè 
âîéí, êîòîðûå âåë íåêèé «óêðàèíñêèé íàðîä» âî âðåìÿ Âòîðîé ìè-
ðîâîé, êàê «ó÷èò» ñåé÷àñ Èíñòèòóò íàöèîíàëüíîé ïàìÿòè. Ñïðàøèâà-
åòñÿ: êàêîé èíòåðåñ íàñåëåíèþ Óêðàèíû, ïîòîìêàì ïîáåäèòåëåé, ÷üè 
äåäû-ïðàäåäû, áàáóøêè-ïðàáàáóøêè è íà ôðîíòå, è â òûëó ïîäíÿëèñü 
ïðîòèâ ãèòëåðîâñêèõ íåëþäåé è èõ ëàêååâ èç ìåñòíûõ, áðàòü íà ñåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà âûäóìàííûå, èëè ÷óæèå ðåàëüíûå ãðåõè, êîòîðûå 
ñ ìàíèàêàëüíîé íàñòîé÷èâîñòüþ íàâÿçûâàþòñÿ ôàëüñèôèêàòîðàìè èñ-
òîðèè?  Â ðàìêàõ îôèöèàëüíîé êîíöåïöèè «áåñïàìÿòñòâà» ïðèõîäèò-
ñÿ íåãàòèâíî îöåíèâàòü ïðèñîåäèíåíèå çàïàäíî-óêðàèíñêèõ çåìåëü ê 
ÓÑÑÐ, âåäü ýòî æå áûë «àêò àãðåññèè ÑÑÑÐ». Óæå î÷åâèäíî, ÷òî ÷åì 
äàëüøå ñëåäóåì ëîãèêå «óêðàèíñêîãî âçãëÿäà íà âîéíó», òåì áîëüøå 
ïîãðóæàåìñÿ â àáñóðä, â îòêðîâåííûé áðåä, êîòîðûé ïðîñòî íåâîç-
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â çäðàâîì ðàññóäêå. 

Î÷åâèäíî, ÷òî Óêðàèíà «ñâîèì îñîáûì âçãëÿäîì» ïîäðûâàåò èñ-
òîðè÷åñêèå è þðèäè÷åñêè-ïðàâîâûå îñíîâû ñâîåãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ â ãðàíèöàõ, ñëîæèâøèõñÿ íà 1991 ãîä, íà ìîìåíò ðàñ-
ïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Èäåîëîãèåé â íûíåøíåé Óêðàèíå çàïðàâëÿþò 
èäåéíûå íàñëåäíèêè áàíäåðîâöåâ, íàñëåäíèêè ãèòëåðîâñêèõ ïîñîáíè-
êîâ. È ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, ÷òî ïðèçíàòü ïðååìñòâåííîñòü ñîâðå-
ìåííîé Óêðàèíû ñ ÓÑÑÐ è  ÑÑÑÐ äëÿ íèõ — ýòî ïðèçíàòü êîíöåïò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðèçíàòü ïîðàæåíèå ñâîåé èäåîëîãèè è åå 
íîñèòåëåé, ïðèçíàòü òî, ÷òî îíè îêàçàëèñü â èòîãå íà ñâàëêå èñòîðèè 
âìåñòå ñ Ãèòëåðîì è ãèòëåðèçìîì-íàöèçìîì. Íå ìîæåò áûòü íèêàêîãî 
«îñîáîãî óêðàèíñêîãî âçãëÿäà» íà ìèíóâøóþ âîéíó íè ïî íàó÷íî-
èñòîðè÷åñêèì, íè ïî íðàâñòâåííûì, íè ïî ïîëèòè÷åñêèì îñíîâàíèÿì. 
Óêðàèíñêèé âçãëÿä çäåñü òîò æå, ÷òî è ðóññêèé, áåëîðóññêèé, ÷òî è ó 
ñîâåòñêèõ ñîëäàò, âîåâàâøèõ íà âîéíå: âîéíà ñ ãèòëåðîâöàìè áûëà 
íàðîäíîé è Îòå÷åñòâåííîé. Íå âñå èç íèõ, ïîäûìàÿñü â àòàêó, êðè÷àëè 
«Çà Ñòàëèíà!», íî âñå îíè êðè÷àëè «Çà Ðîäèíó!». Ñàìîñîçíàíèå ó÷àñò-
íèêîâ âîéíû, è âîåííîãî ïîêîëåíèÿ ÑÑÑÐ â öåëîì — ýòî îáúåêòèâíûé 
èñòîðè÷åñêèé ôàêò, è îò íåãî ñëåäóåò îòòàëêèâàòüñÿ.

 Чи важко було аналізувати, не маючи певних даних?
  Чому легко/важко?
  Що стало визначальним для ухвалення рішення?
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Äëÿ â÷èòåëÿ
1.  Авторство. Коли знаєш, хто створив медіамеседжі, то часто це перший 

крок до усвідомлення мети та визначення ступеня довіри.

2.  Мета. Питання щодо мети часто ставлять разом з питаннями про автор-
ство. Для стимулювання критичного мислення ми хочемо, щоб учні ро-
зуміли, що люди часто діють, виходячи з різноманітних мотивів. Питан-
ня мети спрямоване на визначення багатьох можливих варіантів і дальше 
використання для виявлення, наприклад, цінностей, що несе медіамеседж. 
Вивчення цільової аудиторії меседжу часто допомагає виявити справжні 
наміри автора медіапродукту. 

3.  Економіка. Економічні питання визначають замовників і допомагають 
учням зробити обґрунтовані висновки, чи інтереси тих впливають на зміст 
і як.

4.  Вплив. Питання про користь і шкоду ключові для критичної грамотності. 
Вони непрямо свідчать, що медіа мають значення; ці питання також дають 
змогу поглибити аналіз так, щоб учні розглянули ширші культурні або сус-
пільні аспекти.

5.  Реакція. Ця категорія питань пов’язує аналіз з реальними діями і потребує 
високого ступеня уваги до медіа, що заохочує відчуття відповідальності та 
допомагає учням побачити, що вони мають змогу змінити своє ставлення.

ВПРАВА 3

Меседжі та значення

Завдання індивідуальне: учасники проводять аналіз наданих медіатек-
стів за нижченаведеною схемою.
 Про які ідеї, цінності йдеться на цих плакатах?
 До чого апелюють автори? (авторитет національного куль-

турного героя Тараса Шевченка, сімейні цінності, образ чоловіка 
як захисника).

 Як колірна гама допомагає передати зміст плаката?
 Що об’єднує ці плакати?
 Знайдіть зображення ворогів (в рамках концепції плакату)?
 Як вони виглядають?
 Для чого вони так зображені?
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Джерело: http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/05/9/123358/
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Джерело: http://gazeta.ua/articles/history/_na-radyanskih-plakatah-chasiv-drugoyi-
svitovoyi-vijni-zobrazhuvali-sevchenka/625267



124

Ðîçä³ë 7

Джерело: http://gazeta.ua/articles/history/_na-radyanskih-plakatah-chasiv-drugoyi-
svitovoyi-vijni-zobrazhuvali-sevchenka/625267

Джерело: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/23/39532/
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Äëÿ â÷èòåëÿ

1.  Зміст. Питання про зміст стосуються аспекту медіаграмотності, який має 
справу з розумінням, наприклад, типу, форми подання медіатексту тощо. 
Вони також стосуються аспекту медіаграмотності через виявлення прихо-
ваних меседжів. Категорія змісту також містить питання, які з’ясовують, 
про що замовчується у повідомленні, але що важливо знати. Інколи це сто-
сується випадків, коли помічаємо спроби відвернути увагу. Для цього ми 
розширюємо питання «У чому полягає меседж?» до «Чому вони передають 
саме ці меседжі в цей час?» або «Чому саме цей, а не якісь інші меседжі?».

2.  Техніки. Визначення технік стосується вивчення мови медіа. Коли учні 
розпізнають вибір цих мов, це допомагає їм ефективніше ухвалювати пев-
ні рішення. Питання про техніки часто пов’язані з визначенням цільової 
аудиторії. Це допомагає зрозуміти, як адаптувати мову медіа до різнома-
нітних завдань.

3.  Інтерпретації. Учням варто поміркувати про те, що кожен тлумачить медіа 
крізь об’єктив власного досвіду. Це підкреслює той факт, що інтерпрета-
ція не автоматична чи повністю передбачувана. Ми також питаємо учнів, 
що вони дізнаються про себе, коли реагують на медіамеседжі. Цей тип пи-
тань щодо інтерпретацій приводить до усвідомлення, що певні стереотипи 
впливають на висновки, які вони роблять.

ВПРАВА 4

Представлення і реальність медіатексту 

Вчитель демонструє два фрагменти без звуку:
https://www.youtube.com/watch?v=WtFJl0FDl6k (німецький кіножурнал 

«Дойче вохеншау», № 570) з 5.18 по 6.00 хв.
та уривок з фільму О. Довженка «Буковина — земля українська»: https://

www.youtube.com/watch?v=ZM9opYOudMk&index=9&list=PLBZf5hlAeS
U0wtFVv62ebSGefb zt88-9w, з 5.18 по 6.00 хв.

Просить визначити: 
 Хто зображений на кожному з фрагментів? 
До якої історичної епохи ви віднесете ці кінотексти?
 Яку мету ставили перед собою автори цього медіатексту? Які емоції 

вони хотіли викликати?
 Для чого автори показували страждання і поганий стан дітей?
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СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Фрагмент 2 — з фільму українського кінорежисера О. Довженка «Буковина — 
земля українська», де одним з завдань було показати нелегке життя буковинців під 
румунською владою. Кінорежисер портретує різні верстви суспільства, але чи не 
найбільшої виразності досягає, показуючи обірваних і похмурих дітей. Цей спосіб 
застосують невдовзі кінооператори Третього Райху у військовій кінохроніці, щоб 
візуалізувати, як виглядає «більшовицький рай» (фрагмент 1). Подібна технологія 
називається «дегуманізація» — це конструювання образу групи людей або людини, 
засноване на позбавленні людини її людської сутності, вона розпалює ненависть до 
певної групи людей/держав, у цьому разі до влади Королівства Румунія, до якого на-
лежала Буковина, нинішня Чернівецька область, в 1919–1940 рр., та до радянського 
режиму. Використання дитячих образів завжди викликає сильні емоції і впливає на 
аудиторію, розширює поле довіри і застосовується для формування образу ворога.

Історик кіно А. Дорошенко вважає, що, якщо в О. Довженка сюжети про дітей 
мають високий гуманістичний пафос, то для нацистів слов’янські діти — лише ві-
зуальний символ, ілюстрація до тези про расову зверхність «арійців» над людиною 
з нижчих щаблів. Зрештою, відомо, що для фільмування гітлерівці підбирали інва-
лідів дитинства, що потерпали від важких розумових розладів.

ВПРАВА 5
Агітація і пропаганда ОУН-УПА 

Під час конфліктів дуже  часто використовують такі жанри, як «пла-
кат» і «карикатура». Особливість плаката: створювати дохідливі, зро-
зумілі зображення. Карикатура скрізь і всюди побудована на уподібненні. 
Це своєрідний візуальний анекдот. Обидва ці жанри дуже доступні та 
прекрасно візуалізують ідеї.

Групи отримують візуальні медіатексти без підписів і коментарів.

Проаналізувати тексти за схемою.

Схема аналізу плакатів
 Визначити подію (і її дату), якій присвячений плакат.
 Визначити, за чиїм політичним замовленням він був виготовлений 

і для якої аудиторії.
 Проаналізувати персонажі та символи плаката.
 Звернути увагу, які фігури, об’єкти винесені на передній план, і що 

віднесено на задній план. 
 Проаналізувати, які фігури і об’єкти зображені великими і малень-

кими та чому.
 Сформулювати повідомлення, яке плакат був покликаний донести 

до своєї аудиторії.
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Схема аналізу карикатури

 Визначте час створення карикатури. Якій події і якому часові вона при-
свячена?

 Чи впізнаєте ви персонажів? Чому? Якщо це реальні постаті — назвіть 
їх і ту роль, яку вони грали в той час і в тих подіях, які передували появі 
карикатури.

 Визначте, які символи використовував художник? Чому він до них вдав-
ся?

 Яке ставлення до персонажів — позитивне чи негативне — виражає ка-
рикатура?

 Як інтерпретує карикатура персонажів? Чи згодні ви з нею?
 Які ідеї та політична позиція автора? Як би ви їх визначили?
 Що ви знаєте з інших джерел про події, яким присвячена карикатура? Як 

ваше знання пов’язане з тим, що ви дізналися завдяки карикатурі?

Автор Н.Хасевич
Нинішній День соборності тоді 

називали Днем державності. Стан-
дартні три воїни упівської про-
паганди — княжий дружинник, 

козак, боєць УПА.
Джерело: http://www.istpravda.

com.ua/artefacts/2011/03/7/29826/#10

Гравюра Н. Хасевича: повстанець 
топче радянський і нацистський 

прапори (1948 р.)
Джерело: http://www.istpravda.

com.ua/artefacts/2011/03/7/29826/#19.
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Карикатура про те, що Бандера насправді відпочивав у концтаборі — з ра-
дянської книги проти «буржуазних націоналістів» 1956 року

Джерело: http://www.istpravda.com.ua/digest/2011/09/18/54961/

Автор Н.Хасевич
Бійці УПА руйнують СРСР — тюрму народів. «Воля народам! Воля людині!» 
- основне гасло українського визвольного руху з 1943 року. Тобто всі люди і 

всі народи — вільні
Джерело: http://www.istpravda.com.ua/artefacts/2011/03/7/29826/#10
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Як ви бачите, військові дії вже в часи Другої світової війни супроводжу-
вались активними інформаційними кампаніями, своєрідною інформацій-
ною війною. Плакат, карикатура — одні з улюблених «видів зброї» в такі 
часи. Схожу актуалізацію цих жанрів ми можемо спостерігати і тепер.

ВПРАВА 6

«Демотиватори» 

Учитель пропонує учням провести пошук у інтернеті та ідентифікувати іс-
торичні постаті, які зображені на фото, і відповісти на запитання.

 Які маніпуляції ви помітили?
 Чому ви так вважаєте?

Джерело: http://ic.pics.livejournal.com/extra_web/28023659/8080/8080_original.jpg

Відповідь. Це генерал Рейнхард Гелен, а не Степан Бандера.  
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ВПРАВА 7

Аналіз сторінки РИА «Новости Украина» 

Учасники відкривають вебсторінку або отримують її у роздрукованому вигля-
ді.

Учитель виводить на екран ймовірний перелік маніпуляцій.
Маніпулювання — це спосіб психологічного впливу, спрямований на зміну на-

пряму активності аудиторії, її ідей, думок, поглядів тощо, який лишається не-
поміченим.

Застосовуються такі методи маніпулювання:
 навішування ярликів, 
 блискучі узагальнення, перенесення, 
 «трансфер»,
 посилання на авторитети, 
 підтасування фактів,
 нема інакшого погляду.

 Назвати маніпуляції, які ви помітили в тексті. 

Äæåðåëî:  http://rian.com.ua/analytics/20150429/366848874.html
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Тема Другої світової війни сьогодні зумисно політизується та викорис-
товується з маніпулятивною метою, щоб розколоти українське суспільство. 
Це небезпечно, тому що часто-густо люди, які послуговуються радянською 
концепцією історичної пам’яті про Другу світову, вважають, що українська 
держава будує якусь іншу історію, де героями стають ті, кого вони все жит-
тя вважали ворогами. Міфологія Другої світової війни тепер активно ви-
користовується в російській пропаганді, яка намагається дискредитувати 
Україну, що декларує проєвропейський курс і намагання вийти за межі ра-
дянської та пострадянської ментальності та ідеології. 

«Росія не могла оголосити весь народ України ворогом, їй довелося вус-
тами своїх керівників виділити певні сегменти як таких ворогів. Такими 
сегментами виявилися, з одного боку, невизначені за своїми масштабами 
«фашисти» або «неонацисти», з другого — вузьке коло правителів у вигля-
ді «нелегітимної влади»». Окрім того, «Росія обрала точкою відліку те, що 
могло викликати кращу реакцію аудиторії, — старі сенси. Ці сенси являють 
собою відгалуження від головної міфологічної події — перемоги у війні. 
Звідси пішли нові концептуалізації — «фашисти», «неофашисти», «банде-
рівці». Під старі поняття були підведені абсолютно нові об’єкти» — вважає 
експерт з питань комунікації Г. Почепцов.

Відомий український історик Ярослав Грицак сказав:
«Єдність України у Другій світовій війні — у різноманітності. Слід вра-

ховувати досвід і приклади різних регіонів, замінивши загальні історії роз-
повідями про людей…Україну в Другій світовій об’єднують передусім не 
герої, а жертви. Головний урок тих подій полягає в тому, що Україна не 
може бути територією, яку використовують інші».

Äæåðåëà 

Дорошенко А. Візуалізація ідеї Злуки в режисерському доробку О.Довженка / 
А.Д.Дорошенко // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. — 
2011. — № 1. — С. 3–14.

Друга  світова  по-українськи. Думки вітчизняних істориків. — Режим доступу: 
http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/05/9/84642/.

Ліпкан А. Воєнна агресія Німеччини і СРСР проти Польщі (укр.) // Воєнна іс-
торія. — 2002. — #3 4. 

Томсон  Е. Інформаційна війна 1939 року: Як Кремль пропагував акт Молото-
ва — Ріббентропа. — Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/
read/5472/Informacijna_vijna_1939_roku_jak_Kreml_propaguvav.

Почепцов  Г. Риторика войны и риторика мира. — Режим доступу: osvita.
mediasapiens.ua/ethics/manipulation/ritorika_voyny_i_ritorika_mira/.
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Почепцов  Г. Пропаганда 2.0: Новые измерения в действии. — Режим досту-
пу: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/propaganda_20_novye_
izmereniya_v_deystvii/.

Ярославский Е. Кому мы идем на помощь // Правда 19.9.1939. — Режим досту-
пау: http://www.oldgazette.ru/lib/propagit/19/index.html.

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Медіа-маніпуляція.



РОЗДІЛ 8
НАЦИЗМ І ПРОПАГАНДА
ПРОПАГАНДА  
ЯК РЕТРАНСЛЯТОР 
ІДЕОЛОГІЇ



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 

«Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ», 
11 êëàñ. 
Òåìà 1. «Äðóãà ñâ³òî-
âà â³éíà»

Мета заняття: формування навичок ро-
боти з первинними історичними фотодокумен-
тами, плакатами, кінохронікою і медіатекстами; 
формування вміння декодовувати пропаганду в 
медіатекстах.

Ключові слова і поняття: пропаганда, на-
цизм, антисемітизм.

Забезпечення заняття: роздаткові мате-
ріали з медіатекстами, комп’ютери, під’єднані 
до інтернету, проектор/комп’ютер.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, робота з історичними кінодокументами, 
робота з фотографією, робота в групах, робота 
в парах, дискусія.

СЛОВНИКОВА РОБОТА

Робота в групах. Учитель просить учнів 
записати в свої зошити визначення слова «про-
паганда», як вони його розуміють, і обговорити 
в групах на конкретних прикладах. Навести по 
одному зразку пропаганди і прикладу непропа-
гандистського в мас-медіа.

Кожна група представляє своє визна-
чення. Відбувається групова дискусія. 
Вчитель презентує визначення «пропа-
ганди» (див. Словник). Під час групової 
дискусії важливо дати зрозуміти, що не 
все, що нам трапляється в медіа, про-
паганда. Але існують приклади, коли 
технології пропаганди призводили до 
масових жертв, цілеспрямованого ви-
нищення цілих народів.

Націонал-соціалізм або нацизм — 
політична ідеологія, що була домінант-
на в Німеччині в часи Третього рейху. 
Нацизм заснований на теоріях расової 
ієрархії і соціального дарвінізму, за яки-
ми закономірності природного добору 
і боротьби за виживання, виявлені Ч. 
Дарвіном в природі, поширюються на 
відносини в людському суспільстві: па-
нування владних класів (груп, суспіль-
них верств тощо) виправдовувалося 
їхньою біологічною перевагою. Німці, 
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так звана нордична раса, зображались як втілення «вищої раси». Ця теорія 
була спрямована на подолання соціальних відмінностей, досягнення націо-
нальної єдності і традиціоналізм. Нацисти прагнули досягти цієї «людської 
спільноти» задля об’єднання всіх німців як національних товаришів, від-
кидаючи тих, хто вважався чужинцем суспільства чи був представником 
іншої раси. Приватна власність і бізнес перебували під контролем держави. 

Міністр народної просвіти і пропаганди Третього рейху Й. Геббельс вва-
жав: «Завдання пропаганди полягає не в тому, щоб відкрити теорію або 
побудувати програму, а в перекладі теорії і програми на мову людей, щоб 
зробити їх зрозумілими широким масам». Тобто пропагандист стає сво-
єрідним «перекладачем» зі складної мови ідеології на загальнодоступну 
мову пропаганди.

ВПРАВА 1

Аналіз сторінки РИА «Новости Украина» 
Протягом 5 хвилин розглянути на прикладах ілюстрацій з німець-
ких плакатів, журналів 1930-х років ставлення нацистів до єврей-
ського населення і відповісти на запитання. Відповіді на запитання 
даються під час фронтального обговорення в загальній дискусії. 

1. Яка мета цих зображень? 
2. Що спільного в цих меседжах?
3. На кого розраховані ці зображення?
4. Якої реакції очікують автори, замовники від глядачів?
5. Як зображено людей на ілюстраціях?
6. Чи на ілюстрації факт, думка, чи щось інше?
7. Які маніпуляції ви помітили? 

Джерело: https://
diewahrheitistwieeingewitter.wordpress.
com/2015/04/26/der-sturmer-caricatures-
part-2-1935-1944/

Джерело: https://demstuermer.
wordpress.com/2015/03/09/caricatures-
from-der-sturmer-translated-in-english-
and-colourized-18/
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Джерело: https://
diewahrheitistwieeingewitter.wordpress.
com/2015/04/26/der-sturmer-caricatures-
part-1-1925-1934/

Джерело: https://
diewahrheitistwieeingewitter.wordpress.
com/2015/04/26/der-sturmer-caricatures-
part-2-1935-1944/

Джерело: https://
diewahrheitistwieeingewitter.fi les.
wordpress.com/2015/01/april-1936-der-
stc3bcrmer008.jpg

Джерело: https://archive.4plebs.org/
pol/thread/33008801/
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 Уважно роздивіться ці малюнки з дитячого журналу. Хто їх пер-
сонажі?

 Чим займаються діти на уроці?
 Як виглядають арійці, а як євреї на цих зображеннях?
 Чому вони були створені саме для дитячої аудиторії?

Як визначити єврея: «Єврейський 
ніс  — крючкуватий. Він виглядає 

як цифра шість...» 

Христос сказав про євреїв одну річ: 
«Коли бачите хрест, пам’ятайте про 
жахливе вбивство, скоєне євреями 

на Голгофі».

Досвід Ганса та Ельзи з незнайомим 
чоловіком: «Ось, діти, в мене є цу-

керки для вас, але ви повинні піти зі 
мною…»

Äæåðåëî âñ³õ ³ëþñòðàö³é: 
https://www.jewishvirtuallibrary.

org/jsource/Holocaust/Giftpilz.html
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Одним з постулатів нацизму була теорія расової чистоти, знищення лю-
дей, яких вважали неповноцінними, насамперед євреїв. Антисемітизм був 
один із стрижнів нацистської пропаганди.

Дітей Третього рейху також навчали працювати з медіа. Щоправда, ці 
завдання були досить своєрідні, бо спрямовані на те, щоб навчитись роз-
пізнавати расову належність. В ужитку були посібники «Як навчитися роз-
пізнавати расову належність окремих людей». Вони отримували завдання 
зібрати вирізки з ілюстрованих журналів, газет та інших публікацій із фо-
тографіями великих науковців, державних діячів, артистів, художників та 
інших видатних осіб та визначити їхню расову належність і домішки вихо-
дячи з фізичних даних. Діти мали віднайти, у яких професіях євреї зайняті 
не бувають, і спробувати пояснити ці обставини характером «єврейської 
душі». Нацисти знищували і переслідували й інші соціальні та етнічні 
спільноти, як-от ромів і гомосексуалістів. Вважається, що жертвами Го-

ВПРАВА 2

Учням показується фото і ставляться питання. 

Джерело: http://www.porta-polonica.de/sites/default/fi les/assets/images/21_antoni_
graf_sobanski_bild_4.jpg

 Роздивіться це фото. Опишіть, що, на вашу думку, відбувається.
 Хто ці люди? Чим вони займаються? Які це об’єкти?
 Приблизно вкажіть, коли, на вашу думку, був зроблений знімок (рік; 

період; подія).
Після відповіді учнів учитель коментує фотографії. 
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локосту (від англ. the Holocaust, з давньогр. ὁλοκαύστος — «всеспалення») 
стало 6 млн євреїв, але точна цифра нікому невідома.

Створення тоталітарної нацистської диктатури передбачало зміну ні-
мецького суспільства і культури відповідно до нацистської ідеології. Ве-
личезне значення в цьому процесі мало набуття повного контролю над 
засобами масових комунікацій. «Акція проти ненімецького духу» зіграла 
істотну роль в процесі насадження нацистської ідеології в німецькому сус-
пільстві. У циркулярі НСДРП, розісланому в місцеві організації 6 квітня, 
йшлося, що з метою боротьби з «безсоромною злісною пропагандою юда-
їзму за кордоном» Німецький студентський союз «планує чотиритижневу 
акцію загальної дії проти єврейського духу і за національно орієнтоване 
мислення і сприйняття німецької літератури».

Акція мала розпочатися 12 квітня публікацією «Дванадцяти тез проти 
негерманського духу» і завершитися 10 травня 1933 року видовищним пу-
блічним спаленням літератури 300 авторів.

Учитель зачитує текст спогадів:
Студенти, відправляючи книги в багаття, вигукували у мікрофони заготовле-

ні заздалегідь «вогняні речівки»:
«Проти класової боротьби і матеріалізму! За народність та ідеалістичний сві-

тогляд. Я віддаю вогню писання Маркса і Каутського».
«Геть декадентство і моральний розклад! Впорядкованій державі — порядну 

сім’ю! Я віддаю вогню твори Генріха Манна, Ернста Глезера і Еріха Кестнера».
«Піднесемо голос проти ухильників і політичних зрадників, віддамо всі сили 

народові та державі! Я віддаю вогню твори Фрідріха Вільгельма Ферстера».
«Ні — статевій розбещеності, що розтліває душу! Хай живе благородство 

людської душі! Я віддаю вогню твори Зигмунда Фрейда».
«Ні — фальсифікації вітчизняної історії та паплюженню великих імен, будемо 

свято шанувати наше минуле! Я віддаю вогню твори Еміля Людвіга і Вернера Хеге-
манна».

«Ні — антинародній журналістиці демократично-єврейського штибу в роки 
національного відновлення! Я віддаю вогню твори Теодора Вольфа і Георга Берн-
гарда».

«Ні — писакам, що зрадили героїв світової війни. Хай живе виховання молоді 
в дусі справжнього історизму! Я віддаю вогню твори Еріха Марії Ремарка».

«Ні — засміченню і спотворюванню рідної німецької мови. Посилюйте турбо-
ту про мову — найбільший скарб нашого народу. Зжери, вогню, твори Альфреда 
Керра».

«Ні — нахабству і самовпевненості. Так — повазі і шанобливості до німецько-
го народного духу. Нехай полум’я поглине твори Тухольського і Осецького».

Що це повідомлення означає для вас особисто? Яка ваша реакція?

Вчитель демонструє учням пам’ятник на Бебельплац у Берліні (1995 р.). Пуста 
кімната під землею з полицями для 20 тис. книжок на місці спалення такої ж кіль-
кості книжок у 1933 році.
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Джерело: https://diewahrheitistwieeingewitter.fi les.wordpress.com/2015/01/april-1936-
der-stc3bcrmer008.jpg

Джерело: https://farm5.staticfl ickr.com/4112/5050236911_3110091be8_b.jpg

ВПРАВА 3

Пропагандистське фотомистецтво і молодь 
Робота в парах. Протягом 5 хвилин учні оглядають обкладинки сторін-
ки наймасовішого німецького тижневика «Völkischer Beobachter» (Народ-
ний оглядач) 1930-х років і відповідають на запитання у вільному обгово-
ренні.

1. Що, на вашу думку, відбувається на цій фотографії?
2. Хто ці люди? Чим вони займаються? Який їхній вік?
3. Приблизно вкажіть, коли, на вашу думку, був зроблений знімок (рік; 

період; подія).
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4. Це природна фотографія, чи для неї спеціально позували перед фотокаме-
рою?

5. Чому саме в цьому місці і саме в цей час з’явилася людина з фотоапара-
том?

6. На які питання фотографія не може відповісти? Якої інформації нема?
7.  Яка мета цих зображень?
8.  На кого вони розраховані? 
9.  Які художні засоби фотографії використані для підсилення ефекту?

Джерело: http://www.
delcampe.net/page/item/
id,192003735,var,WW-II-
Illustrierter-Beobachter-
20-1935-Adolf-Hitler-gibt-
Autogramm-Bad-Reichenhall-
War-Krieg-Nazis-Propaganda-
NSDAP,language,G.html

Джерело: http://
pressechronik1933.dpmu.de/
wp-content/uploads/2013/09/BIZ-
10.9.1933_a.jpg

Джерело: http://
pressechronik1933.dpmu.de/
wp-content/uploads/2013/09/BIZ-
24.9.1933_a.jpg

Джерело: http://research.
calvin.edu/german-propaganda-
archive/ib.htm

Джерело: http://
oaj.oxfordjournals.org/
content/31/1/97/F7.large.jpg

Джерело: http://www.
bytwerk.com/gpa/ib-hitler.htm
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Êîìåíòàð ó÷èòåëÿ
Обкладинка — це зміст основного послання газети чи журналу до аудиторії. 

Те, що найбільше запам’ятовується. Під час обговорення викладач резюмує, що на 
фотообкладинках переважно молоді люди та жінки, на більшості вони разом з лі-
дером Третього рейху Адольфом Гітлером, який виглядає доступним для молоді, 
зацікавленим, приязним. Фото зроблені в комфортних домашніх інтер’єрах. Роз-
глянемо детальніше фото з автографом: це відкрита веранда будиночка в Альпах: 
родина за кавуванням, біла скатертина, до блиску начищене столове начиння, по-
заду відкривається традиційний гірський пейзаж. Це відсилання до одного з по-
стулатів нацистського світогляду, де традиційна Німеччина — це життя на природі, 
природні продукти і повний відхід від міських звичок. До молодших дітей Гітлер 
приязно всміхається, старших споглядає вже суворіше.

Після заснування нацистської партії зразу було поставлене завдання утво-
рення молодіжного крила, неодмінного атрибута політичної сили, що думає про 
перспективи.

ВПРАВА 4

Вчитель демонструє відео — перше звернення Гітлера в 1933 році після 
приходу до влади (з субтитрами російською): https://www.youtube.com/
watch?v=cgTC86LLOQQ.

 Визначити особливості виступу. Які способи інформаційного впливу 
використані.

Схема аналізу
1. Хто створив ці меседжі?
2. Чому їх створено? Яка цільова аудиторія (та звідки ви це знаєте)?
Опишіть як виглядає аудиторія в залі.
3. Хто за це заплатив?
4. Хто може дістати користь від цього меседжу? Кому він може завдати 

шкоди? Що це повідомлення означає для мене?
5. Про що це (й що вас змушує так думати)?
6. Які джерела інформації, думок, припущень?
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Êîìåíòàð ó÷èòåëÿ
 Медіамеседжі створюють окремі люди або групи людей (організації) для 

досягнення певної мети. 

 Будь-який меседж містить погляд або систему переконань.

 Різні люди можуть інтерпретувати меседжі по-різному, залежно від серед-
овищ, в яких вони росли і навчалися. 

 Медіамеседжі використовують для здобуття влади або контролю. Це може 
стосуватися думок, рішень або вибору того, над ким ця влада чи контроль 
встановлені.

ВПРАВА 5

Робота з фото  
1. Подивіться на фото.
2. Опишіть його.
3.  На вашу думку, воно постановне чи репортажне?
4. Розкажіть, як, на вашу думку, склалась доля єдиної людини, що не під-

няла руку в нацистському вітанні?

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki /File:August_Landmesser.jpg

Учні відповідають на запитання.
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Êîìåíòàð ó÷èòåëÿ 
Це — 1938 рік. Трохи правіше від центру Август Ландмессер — єдиний, хто не 

підняв руку, вітаючи Гітлера під час візиту останнього на корабельню, де спускали 
на воду військове судно «Хорст Вессель». Він провів 2,5 року на каторзі за те, що був 
одружений на єврейці, загинув 1944 року в складі штрафбатальйону.

Значну роль в утвердженні нацистської ідеології відігравали телебачен-
ня і радіо. Як казав Геббельс: «Перевага зорової картинки над слуховою 
полягає в тому, що слухова переводиться в зорову за допомогою індивіду-
альної уяви, яку не можна тримати під контролем: все одно кожен поба-
чить своє. Тому слід відразу показати, як потрібно, щоб усі побачили одне 
і те ж». Геббельс вважав, що на телебаченні пріоритетними повинні бути 
новини, потім репортажі, далі спорт. Частка розважальних програм мала 
збільшуватись у міру все більшого пропагандистського вишколу глядачів.

Зрозуміло, що телебачення не набуло того розмаху, яке має сьогодні. 
Але основні тенденції яскраво простежуються.

 

ВПРАВА 6

Телебачення Третього рейху 
Учні у трьох групах отримують програми телебачення.

Визначити спільні риси і відмінності програм. 
 Які програми домінують? 
 Який відсоток за часом програм розважального і пропагандистського 

характеру? 

Одна з груп називає спільні риси. Друга — відмінності. Третя — домі-
нування програм і відсоток програм розважального і пропагандистського 
характеру. 
Це завдання можна також дати 2 групам, які будуть доповнювати 
одна одну.
Після доповідей груп учні у фронтальній бесіді відповідають на 
запитання.

Чим ці спільні риси і відмінності викликані? З чим пов’язані зміни в 
програмах за цей період? Яка з цих програм містить найбільше число 
пропагандистських телепередач? 

 Підкресліть в тексті основні завдання, які виконувало радіомовлення 
нацистської Німеччини.



Íàöèçì ³ ïðîïàãàíäà.  Ïðîïàãàíäà ÿê ðåòðàíñëÿòîð ³äåîëîã³¿

147

Ïðîãðàìà òåëåáà÷åííÿ Òðåòüîãî ðåéõó

12 ñ³÷íÿ 1938.
20.00. Àêòóàëüí³ ïîâ³äîìëåííÿ.
20.38. Øòóðìîâèé ï³äðîçä³ë ÑÑ 8/75 ³ì. Åäìóíäà Áåíêå ñï³âàº ñòàðî-

âèííó ñîëäàòñüêó ï³ñíþ íà òë³ çàâ³ñè ç ðóí³÷íèì ñèìâîëîì ÑÑ.
20.39. «Ñëîâî ïðî ãîëîâíå». Êàæå ÷ëåí øòóðìîâîãî ï³äðîçä³ëó ÑÑ.
20.40. «Í³ìåöüêå ìèíóëå æèâå». Ô³ëüì çíÿòèé íà çàìîâëåííÿì ðàé-

õñôþðåðà ÑÑ.
20.45. Øòóðìîâèé ï³äðîçä³ë ÑÑ 8/75 ³ì. Åäìóíäà Áåíêå ñï³âàº ùå 

îäíó ñîëäàòñüêó ï³ñíþ.
20.48. «Ñëîâî ôþðåðà». Óðèâêè ç ô³ëüìó.
20.49. «Ó áîðîòüá³ — äî ïåðåìîãè». Ô³ëüì, çíÿòèé íà çàìîâëåííÿ ðàé-

õñôþðåðà ÑÑ.
21.00. Ïîâòîðåííÿ ïðîãðàìè.

26 æîâòíÿ 1940 ðîêó 
14.00. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ.
15.00. Ê³íîõðîí³êà â³éñüêîâèõ ïåðåìîã.
16.00. Õîð ÑÑ ì³ñòà Êåëüíà âèêîíóº ñòàðîâèííó ï³ñíþ íà òë³ ïðàïîð³â 

ç ðóí³÷íèìè ñèìâîëàìè.
16.15. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ.
17.00. «¯õ ðîçøóêóº íàðîäíà ïîë³ö³ÿ».
18.00. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ.
18.30–19.30. «Ñëîâî ôþðåðà».
19.30. Õîð ÑÑ ì³ñòà Êåëüíà âèêîíóº ñòàðîâèííó ï³ñíþ íà òë³ ïðàïîð³â 

ç ðóí³÷íèìè ñèìâîëàìè.
19.45. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ê³íîõðîí³êà â³éñüêîâèõ ïåðåìîã.
20.00. «Ñëîâî ôþðåðà». Ïîâòîðåííÿ ïðîãðàìè. 
21.00. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ê³íîõðîí³êà òðóäîâèõ ïåðåìîã.
21.30. Â³ðø³ òà ï³ñí³ íà ñëîâà ÷ëåí³â Ñï³ëêè í³ìåöüêî¿ ìîëîä³.
22.00. Ìîëèòâà ÷ëåí³â Ñï³ëêè í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ «Ôþðåð, ì³é ôþðåð, 

äàíèé ìåí³ Ãîñïîäîì».

29 æîâòíÿ 1940 ðîêó
14.00. Íîâèíè («Ìîÿ Í³ìå÷÷èíà»).
15.00. «×àñ ìîëîäî¿ ìàòåð³».
16.00. Âèäè ì³ñòà Ïàðèæà. ²ñòîð³ÿ. ²ãðîâ³ ñöåíêè ÷àñ³â Âåëèêî¿ ôðàí-

öóçüêî¿ ðåâîëþö³¿. Ôðàíöóçüê³ íàðîäí³ ï³ñí³.
17.00. Íîâèíè (Í³ìå÷÷èíà ³ ªâðîïà).
17.30. Ãîäèíà ìóçèêè, ôîðòåï³àííèé êîíöåðò.
18.00. Àêòîðè Åì³ëü ßí³íãñ ³ Ë³ë³àí Äàãîâåð ïðî ðîáîòó â íîâîìó ê³íî-

ô³ëüì³, ðåïîðòàæ ç³ çí³ìàëüíîãî ìàéäàí÷èêà.
19.00. Òåëåâ³ç³éíèé ³ñòîðè÷íèé ô³ëüì. 
20.00. Íîâèíè («Ìîÿ Í³ìå÷÷èíà»), ñêîðî÷åíå ïîâòîðåííÿ ïðîãðàìè.
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20.30. Íàö³îíàëüíå ôîëüêëîðíå ñâÿòî, ê³íîõðîí³êà.
21.00. Ï³âãîäèíè ìóçèêè, óðèâêè îïåð òà îïåðåò.
21.30. «Ïåðåä ñíîì: ÷èòàºìî íàøèì ä³òÿì».

14 òðàâíÿ 1944 ðîêó
6.00. «Í³ìå÷÷èíî, ïðîêèíüñÿ». Ìàðø, ðàíêîâà çàðÿäêà.
6.30. Íîâèíè, õðîí³êà.
7.00. «Ëèñòè ç ôðîíòó». ×èòàþòü Âåðíåð Êðàóñ ³ Ãàíí³ Îíäðà.
8.00. Ïîâòîðåííÿ âå÷³ðíüîãî ê³íîñåàíñó «Äåíü êîõàííÿ».
10.30. Çóñòð³÷ ç àêòîðàìè ô³ëüìó «Äåíü êîõàííÿ». Ó äèñêóñ³¿ áåðóòü 

ó÷àñòü ïðàö³âíèö³ õ³ì³÷íîãî ï³äïðèºìñòâà ³ìåí³ Ðîáåðòà Ëåÿ.
11.30. «Ìè ³ íàø³ ä³òè». Ñüîãîäí³: â÷èìîñÿ ãîòóâàòè ðàçîì.
12.00. Íîâèíè ðîáî÷îãî îï³âäíÿ, ðåïîðòàæ³ ç öåõ³â.
12.45, 14.00. Âèäîâ³ ô³ëüìè: Ìàäðèä, Â³äåíü, Àô³íè.
14.00. Õðîí³êà.
14.30. Ê³íîñåàíñ «Ñòàðèé çàìîê». 1-à ÷àñòèíà.
16.00. Êðèì³íàëüíà õðîí³êà «¯õ ðîçøóêóº íàðîäíà ïîë³ö³ÿ».
16.30. «Ñòàðèé çàìîê». 2-à ÷àñòèíà.
18.00. Ãîäèíà ìóçèêè, ñöåíè ç îïåðè «Âàëüê³ð³¿».
19.00. Íîâèíè, õðîí³êà.
19.30. Âå÷³ðí³é ê³íîñåàíñ ï³ä íàçâîþ «Àòëàíòèäà».
21.00. «Ëèñòè ç ôðîíòó», ïîâòîðåííÿ.
21.30. Êðèì³íàëüíà õðîí³êà, ïîâòîðåííÿ.
22.00. Ñ³ìåéíà ãîäèíà («Ìîçà¿êà»).
23.00. Âèäîâèé ô³ëüì «Ìîÿ Í³ìå÷÷èíà».

ВПРАВА 7

Радіо Третього рейху 
Значну увагу НСДРП приділяла радіо.
Учні у групах отримують переклади статей з німецьких газет, присвячених 

політиці Третього Райху в радіомовленні: 1, 2 групи — «Програму німецького ра-
діо. Зима 1936 року», 3, 4 групи — «Фундаментальні характеристики радіопро-
грам на 1938 рік». 

Прочитати і відповісти на запитання: перечисліть аудиторії (як на-
селення, так і географічні), до яких звертається німецьке радіо. Які роз-
важальні програми призначалися для робітників? Чому саме жанр легкої 
музики був обраний для трансляції під час перерв? Чи, на вашу думку, під 
час створення програми враховувалися інтереси різних аудиторій? На-
звіть основні аудиторії, до яких мовило німецьке радіо.
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Стаття для груп 1, 2

«Ôðàíêôóðòåð öàéòóíã», 1936, 29 æîâòíÿ.

Ïðîãðàìà í³ìåöüêîãî ðàä³î. Çèìà 1936 ðîêó

«Ìþíõåí, 28 æîâòíÿ. Â³öå-ïðåçèäåíò ²ìïåðñüêî¿ ïàëàòè ðàä³îìîâ-
ëåííÿ Õàäàìîâñê³ çà ðîçïîðÿäæåííÿì ðàéõñì³í³ñòðà Ãåááåëüñà, ïåðå-
áóâàþ÷è â ãîëîâí³é ñòóä³¿ í³ìåöüêîãî ðàä³î, äîâ³â äî â³äîìà äèðåêòîð³â 
³ ñï³âðîá³òíèê³â ðàä³îìîâëåííÿ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â ïàðò³¿ òà óðÿäó 
çèìîâó ïðîãðàìó í³ìåöüêîãî ðàä³î. Ñóäÿ÷è ç éîãî çàÿâè, ãîëîâíà ìåòà 
ðàä³îìîâëåííÿ — âïðîâàäæåííÿ â ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü ðàäîñò³ òà ºäíàííÿ 
ñóñï³ëüñòâà. Òîìó öÿ ïðîãðàìà òàê ³ áóëà íàçâàíà — «Ïðîãðàìà ðàäîñò³ 
³ ºäíàííÿ». Í³ìåöüêèé ðîá³òíè÷èé ôðîíò ³ îðãàí³çàö³ÿ «Ñèëà ÷åðåç ðà-
ä³ñòü» ïîâèíí³ áóëè äîëó÷àòèñÿ äî ïðîãðàìè øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ºäèíèõ 
ïåðåðâ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ íàöèñòñüêî¿ ïðîïàãàíäè ñåðåä 
ðîá³òíèê³â, à òàêîæ îðãàí³çàö³¿ âå÷³ðíüîãî äîçâ³ëëÿ.

Öüîãî ðîêó âïåðøå ïðîãðàìà íà çèìó, ùî ì³ñòèòü âñ³ íàéâàæëèâ³ø³ 
ðàä³îïåðåäà÷³, áóëà äîâåäåíà äî ïóáë³êè ³ ñëóõà÷³â çà êîðäîíîì.

Ïðîãðàìà îõîïëþº íå ò³ëüêè ïåðåäà÷³ äèðåêòîðàòó, àëå é ïðîâ³í-
ö³éíèõ, à òàêîæ êîðîòêîõâèëüîâèõ ñòàíö³é. Îñíîâí³ ïîë³òè÷í³ ïåðåäà÷³ 
â³äíåñåíî äî ðîçä³ëó «Ñëîâî íàäàºòüñÿ ïàðò³¿». 

Ïðîãðàìà, ðîçðàõîâàíà íà ÷àñ ïåðåðâ íà ôàáðèêàõ ³ çàâîäàõ, éäå 
ï³ä ðóáðèêîþ «Âåñåë³ õâèëèíè íà ðîáîò³ ³ âäîìà». Ïåðøà ïåðåäà÷à, ïðè-
çíà÷åíà äëÿ òðàíñëÿö³¿ íà ìþíõåíñüê³ çàë³çíè÷í³ ìàéñòåðí³, â³äêðèâàºòü-
ñÿ ôåñòèâàëåì ï³ä ãàñëîì «Ìóçèêà ³ òàíö³ íà ï³äïðèºìñòâ³». Êîíöåðòè 
ïîâèíí³ ïåðåäàâàòèñÿ ç 6.00 äî 8.00 òà ç 8.30 äî 9.30 ðàíêó ³ ç 12.00 äî 
13.00 ïîïîëóäí³. Çàâîäñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâèííà ï³äëàøòîâóâàòèñÿ ï³ä 
öþ ïðîãðàìó, ðîáëÿ÷è ïåðåðâè â ðîáîò³ â óñòàíîâëåíèé ÷àñ.

Âå÷³ðíÿ ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº âèñòóïè ïåðøîêëàñíèõ 
äèðèãåíò³â ³ ñîë³ñò³â ç íàéçíà÷í³øèìè ìóçè÷íèìè òâîðàìè. Ó ðîçä³ë³ «Ñå-
ëÿíñòâî ³ êðà¿íà», ïðèçíà÷åíîìó âèíÿòêîâî äëÿ ñåëÿíñüêîãî íàñåëåííÿ, 
òðàíñëÿö³¿ ïî÷èíàþòüñÿ ç ïåðåäà÷³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íîâèí. Äëÿ ã³ò-
ëåð³âñüêî¿ ìîëîä³ òà àñîö³àö³¿ â÷èòåë³â ïðèçíà÷åí³ ïåðåäà÷³ ðîçä³ë³â «×àñ 
ìîëîä³ íàö³¿» ó ñåðåäè ³ «Ðàíêîâà öåðêîâíà ñëóæáà» â íåä³ë³.

Õàäàìîâñê³ íàâ³â ó ñâîºìó âèñòóï³ äåÿê³ ïîäðîáèö³ ìóçè÷íèõ ïðî-
ãðàì. Ç éîãî ñë³â âèïëèâàëî, ùî ÷èñëî ìóçè÷íèõ ïåðåäà÷ íà ðàä³î çá³ëü-
øèëîñÿ ç 25 òèñÿ÷ â 1932 ðîö³ äî 40 òèñÿ÷ ó 1935 ðîö³. Ó ìàéáóòíüîìó 
óâåðòþðè, êëàñè÷í³ ìóçè÷í³ òâîðè ³ âåëèê³ äðàìàòè÷í³ òâîðè ñâ³òîâî¿ ë³-
òåðàòóðè ïîâèíí³ áóëè ïîò³ñíèòè ëåêö³¿ òà ÷èòàííÿ.

Öåíòðàëüíà ðàä³îñòàíö³ÿ «Äîé÷ëàíäçåíäåð» ìàº íàì³ð äàòè ðåïîð-
òàæ³ ç àâòîñòðàä, àåðîïîðò³â «Ëþôòãàíçè», ç âóãëåäîáóâíèõ ðåã³îí³â, ³ç 
çàâîäñüêèõ öåõ³â, ç äîìåííèõ ïå÷åé ³ ïîðöåëÿíîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ç ì³ñöü 
âèäîáóòêó áóðøòèíó òà ôàáðèê ç ïîøèòòÿ îäÿãó, ç ðèáîëîâíèõ ïîðò³â 
³ ç ñóäåí-ðåôðèæåðàòîð³â, ç äîïîì³æíèõ áàâàðñüêèõ ï³äðîçä³ë³â ³ ìîòî-
ðèçîâàíî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè «Í³ìå÷÷èíà», à òàêîæ ïðîâåñòè ïåðåäà÷³ 
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Прочитати і відповісти на запитання: підкресліть в тексті основні за-
вдання, які виконувало радіомовлення нацистської Німеччини. 

Стаття для груп 3, 4.

ïðî ÍÑÄÀÏ ³ ¿¿ îðãàí³çàö³¿. Â ðîçä³ë «Í³ìå÷÷èíà çâåðòàºòüñÿ äî ñâ³òó» 
âíåñåí³ íàéçíà÷í³ø³ ïåðåäà÷³ êîðîòêîõâèëüîâèõ ðàä³îñòàíö³é, ÿê³ âåäóòü 
òðàíñëÿö³þ ïðîòÿãîì ñîðîêà ãîäèí ùîäíÿ. Âèä³ëåíî íàâ³òü ø³ñòü ñïåö³-
àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ ìîâëåííÿ íà òàê³ ðàéîíè ñâ³òó, ÿê Ï³âäåííà Àç³ÿ òà 
Àâñòðàë³ÿ, Ñõ³äíà Àç³ÿ, Àôðèêà, Ï³âäåííà Àìåðèêà, Öåíòðàëüíà Àìåðèêà 
³ Ï³âí³÷íà Àìåðèêà.

Ñèñòåìà ðàä³îïåðåäàâà÷³â Í³ìå÷÷èíè îõîïëþº ïîíàä 8 ì³ëüéîí³â 
âëàñíèê³â ðàä³îïðèéìà÷³â ³ áëèçüêî 30 ì³ëüéîí³â ñëóõà÷³â. Âîíà âåäå ïå-
ðåäà÷³ ïîíàä 70 òèñÿ÷ ãîäèí òà ùå áëèçüêî 250 òèñÿ÷ îêðåìèõ âèñòóï³â. 
Â îñòàíí³ ðîêè ÷èñëî ñëóõà÷³â çá³ëüøóâàëîñÿ íà 1 ì³ëüéîí îñ³á ùîð³÷íî.

Íàö³îíàëüíà ãàçåòà. Åññåí, 1938, 10 ñåðïíÿ.

«Ôóíäàìåíòàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ðàä³îïðîãðàì 
íà 1938 ð³ê»

Áåðë³í, 9 ñåðïíÿ. Ùîð³÷íî ñï³âðîá³òíèêè ³ êåð³âíèöòâî ³ìïåðñüêîãî 
ðàä³îìîâëåííÿ ç óñ³õ ê³íö³â êðà¿íè çáèðàþòüñÿ â Áåðë³í³ íà ñïåö³àëüíó 
ðàä³îâèñòàâêó. Öüîãî ðîêó íà íàðàä³, ïðîâåäåí³é ó â³âòîðîê â áóä³âë³ 
«Êðîëëü-îïåðà», Ãåááåëüñ ïðîäåêëàìóâàâ ãàñëî: «Í³ìå÷÷èíà ïîâèííà 
ñòàòè íàéá³ëüøîþ ðàä³îäåðæàâîþ ñâ³òó».

Ãåíð³õ Ãëàñìàºð, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ³ìïåðñüêî¿ ðàä³îìîâíî¿ 
êîìïàí³¿, çðîáèâ äîïîâ³äü, â ÿê³é íàâ³â îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðîãðàì 
í³ìåöüêî¿ ðàä³îìîâíî¿ ñèñòåìè. ßê â³í ï³äêðåñëèâ, ¿¿ îñíîâà — íàö³îíàë-
ñîö³àë³çì. ² ñàìå íà ö³é îñíîâ³ ðàä³îìîâëåííÿ ìàº îõîïëþâàòè âñ³ ñòîðî-
íè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ï³äòðèìóþ÷è â ðàç³ ïîòðåáè òàê³ àêö³¿, ÿê ïðîãðàìà 
îðãàí³çàö³¿ «Ñèëà ÷åðåç ðàä³ñòü», ïðîãðàìà «Çèìîâà äîïîìîãà» òà îêðå-
ì³ ³í³ö³àòèâè ð³çíèõ ñòðóêòóð ðóõó.

Ó çâ’ÿçêó ç øèðîêèì îáãîâîðåííÿ ñåðåä ðàä³îñëóõà÷³â ïðîáëåìè 
ïðîòèñòàâëåííÿ ëåãêî¿ òàíöþâàëüíî¿ ìóçèêè ñåðéîçí³é ìóçèö³, ùî ìàº 
âåëèêó õóäîæíþ ö³íí³ñòü, Ãëàñìàºð çàÿâèâ, ùî ³ìïåðñüêå ðàä³îìîâëåííÿ 
ìàº çàéíÿòè çäîðîâó ñåðåäèííó ïîçèö³þ, ÿêî¿ ³ áóäå äîòðèìóâàòèñÿ â 
ìàéáóòíüîìó.

Ðàçîì ç òèì â³í ð³çêî çàïåðå÷èâ ïðîòè äîäàííÿ â ðàä³îïåðåäà÷³ 
ãóìîðèñòè÷íèõ ñêåò÷³â, ùî íåñóòü «ðóéí³âíèé ºâðåéñüêèé äóõ». «Ìè íå 
ìîæåìî, — çàÿâèâ â³í, — äîïóñòèòè òàêî¿ ñèòóàö³¿, êîëè ñâÿùåííå ïîíÿòòÿ 
øëþáó òà ìóæí³õ ðèñ í³ìåöüêèõ ñîëäàò³â, ÿê³ ðèçèêóþòü ñâî¿ì æèòòÿì 
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³ êðîâ’þ çà áàòüê³âùèíó, áóäå âå÷îðàìè âèñì³þâàòèñü ³ îáðàæàòèñÿ â 
ð³çíèõ «êâ³ò÷àñòèõ» ñêåò÷àõ, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ íå ùî ³íøå, ÿê ñàðêàçì 
ñòîñîâíî åñòðàäíî¿ ïðîãðàìîþ». (Ãó÷í³ îïëåñêè.)

Ãëàñìàºð çâåðíóâñÿ äî êîëåã ç³ ñôåðè ìóçèêè ³ç çàêëèêîì íå ñïàòè 
çà ñâî¿ìè ñòîëàìè âäîìà àáî â êàá³íåòàõ, à äîêëàäàòè âñ³õ çóñèëü äî 
íîâèõ çâåðøåíü òà â³äêðèòòÿ íåçíàéîìèõ äîíèí³ ïåðëèí í³ìåöüêî¿ ìó-
çè÷íî¿ êóëüòóðè ÿê ìèíóëîãî, òàê ³ ñó÷àñíîñò³, ùîá äîíåñòè ¿õ äî íàðîäó.

Íà çàê³í÷åííÿ â³í çóïèíèâñÿ íà çàâäàííÿõ öåíòðàëüíî¿ ³ ïðîâ³íö³é-
íî¿ ðàä³îñòàíö³é. Ïåðåä ðàä³îñòàíö³ÿìè çåìåëü, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ ïåâíîþ 
îðèã³íàëüí³ñòþ ³ ïàðòèêóëÿðèçìîì, ñòî¿òü ïîäâ³éíå çàâäàííÿ. Âîíè ïî-
âèíí³, ç îäíîãî áîêó, ïðåäñòàâëÿòè ñâî¿ ðåã³îíè, à ç äðóãîãî — ïàì’ÿòàòè, 
ùî âîíè ðàä³îñòàíö³¿ ðåéõó ³ ãëàøàòà¿ éîãî ³äåé ³ ïîñòóëàò³â, à òîìó â 
¿õí³õ ïåðåäà÷àõ ³íòåðåñè ðåéõó ïîâèíí³ ïðåâàëþâàòè íàä ïðîâ³íö³éíèìè 
³ êëàíîâèìè, à â öåíòð³ óâàãè ïîâèíåí ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè í³ìåöüêèé 
áþðãåð ç éîãî äóõîâíèìè ïîòðåáàìè.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ öåíòðàëüíî¿ ðàä³îñòàíö³¿ «Äîé÷ëàíäçåíäåð», òî 
ïðåäñòàâëåííÿ ¿¿ ìàº áóòè çîâñ³ì ³íàêøå. Âîíà ïðåäñòàâëÿº óðÿä Í³ìå÷-
÷èíè, íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íèé ðóõ ³ í³ìåöüêó êóëüòóðó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì 
âîíà íå áóäå â³äîáðàæàòè ïîòðåáè îêðåìèõ çåìåëü ³ ðåã³îí³â, à çàãàëîì 
óñþ êðà¿íó.

Ï³ñëÿ Ãëàñìàºðà, âèñòóï ÿêîãî ñóïðîâîäæóâàâñÿ îïëåñêàìè, ñëîâî 
âçÿâ ïðåçèäåíò ²ìïåðñüêî¿ ïàëàòè ðàä³îìîâëåííÿ Êð³ãëåð. Â³í çàçíà÷èâ, 
ùî äîñ³ ðàä³îìîâëåííÿ í³êîëè íå â³ä÷óâàëî òàêî¿ óâàãè äî ñåáå ç áîêó 
ïóáë³êè. Î÷åâèäíî, çíà÷íó ðîëü ó öüîìó ç³ãðàëà ïîÿâà íîâèõ íåâåëèêèõ 
ðàä³îïðèéìà÷³â çðàçêà 1938 ðîêó, öüîãî ñâîºð³äíîãî ïîäàðóíêà ñóñï³ëü-
ñòâó â³ä äèðåêö³¿ ðàä³îìîâëåííÿ òà ïðîìèñëîâîñò³.

Íèí³ áëèçüêî 54 â³äñîòê³â ñ³ìåé ðåéõó ï³ä’ºäíàí³ äî ðàä³îìåðåæ³. ² 
ò³ëüêè íåâåëèêà ÷àñòèíà æèòåë³â íå ïðîÿâèëà äî ðàä³îìîâëåííÿ íàëåæ-
íîãî ³íòåðåñó. Á³ëüø³ñòü æå íàñåëåííÿ ÷åðåç ñâîº ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå 
ïîêè íå â çìîç³ ïðèäáàòè çà 65 ðàéõñìàðîê íàðîäíèé ïðèéìà÷ òà ùå 
ïëàòèòè ùîì³ñÿöÿ 2 ðåéõñìàðêè ÿê ïîäàòîê çà êîðèñòóâàííÿ íèì. Òîìó 
íàø³ çóñèëëÿ ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ íà ñóáñèäóâàííÿ ö³º¿ ãðóïè ñóñï³ëü-
ñòâà.
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Аналіз плакатів, молодіжних організацій Німеччини та СРСР 

Джерело: https://www.
dhm.de/lemo/bestand/objekt/
pl007241_1

Джерело: http://www.
manfred-gebhard.de/
Schrift gem9911.jpg

Джерело: http://2.
bp.blogspot.com/-_
PUJBAxVxsQ/Ukuj1hj3osI/
AAAAAAAAR2o/
HBfaPpdLXdg/s1600/
nazi-german-propaganda-
christopher-purcell.jpg

Джерело: http://surfi ngbird.
ru/surf/e-I672008#.VjZoNtJ6TGg

Джерело: http://surfi ngbird.
ru/surf/e-I672008#.VjZoNtJ6TGg

Джерело: http://soft salo.com/
sovet_45_poli/plakat_45+18.jpg
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Ñëîâíèê 
Пропаганда (лат. propaganda дослівно — «що підлягає поширенню (віра)», 
від лат. propago — «поширюю») — форма комунікації, спрямована на по-
ширення фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на сус-
пільну думку на користь певної спільної справи чи громадянської позиції. 
Пропаганда зазвичай розповсюджується через різні засоби масової інфор-
мації, щоб сформувати певний результат суспільної думки.

Äæåðåëà
«Акция против негерманского духа». К 80-летию сожжения книг в нацистской 

Германии. — Режим доступу: http://urokiistorii.ru/current/dates/51732

Кеворкян К. Опасная книга. Феномен нацистской пропаганды. — Х.: Фолио, 
2009. — 507 с.

Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. 
/ Пер с англ. Ю. Д. Чупрова. – М.: Центрполиграф, 2010. – 446 с.

Иванов Ю. 75% — розвлекаловка, 25% — пропаганда. — Режим доступу: http://www.
telekritika.ua/media-rinok/media-svit/telebachennya-svit/2010-11-28/57898.

Телевидение Третьего Рейха — Режим доступу: http://echo.msk.ru/programs/
victory/53109/.

Телевидение Третьего Рейха. Эволюция. — Режим доступу:

http://alternathistory.org.ua/televidenie-tretego-reikha-evolyutsiya.

https://uk.wikipedia.org/wiki/% Пропаганда.

План аналізу плакатів
1. Яку основну думку проводять автори плакатів?
2. На яку аудиторію розраховані ці плакати?
3. Які сюжетні лінії використані на плакатах і навіщо?
4. Яку рису у молоді виховували плакати?
5. Хто представлений (хто найчастіше) на плакатах і з якою метою?
6. Які художні засоби використані на плакатах (колір, розмір, ракурс).
7. Назвіть спільні риси всіх плакатів.

Учні надають відповіді і дискутують.





РОЗДІЛ 9
КОНФЛІКТИ



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 

êóðñ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò», 
11 êëàñ. 
Òåìà 4. «Êîíôë³êòè»,

êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 
10 êëàñ. 
Òåìà 2. «Óêðà¿íà â 
ðîêè ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. ïî÷àòîê Óêðà¿í-
ñüêî¿ ðåâîëþö³¿»,

êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 
11 êëàñ. 
Òåìà 1. «Óêðà¿íà 
â ðîêè äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè (1939–1945 ðð.). 
Âåëèêà â³ò÷èçíÿíà 
â³éíà (1941–1945 ðð.), 

Òåìà 2. «Óêðà¿íà 
â ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè 
(1945 — ïî÷àòîê 
50-õ ðð.)».

Мета заняття: формування навичок ро-
боти з первинними історичними кінодокумен-
тами, анімаційними фільмами і медіатекстами; 
формування вміння декодовувати пропаганду в 
медіатекстах різних жанрів.

Ключові слова і поняття: конфлікт, полі-
тичний конфлікт, війна, холодна війна, пропа-
ганда, вплив, медіаграмотність, репрезентація.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, робота з історичними кінодокументами, 
робота з анімацією, робота в групах, дискусія.

Конфлікт — це зіткнення сторін, по-
глядів, сил. Суперечності в інтересах 
і потребах сторін — основа конфлік-
тної ситуації. 

Політичний конфлікт — це зіткнення, 
протиборство різних соціально-по-
літичних сил з метою реалізувати 
власні інтереси й цілі, пов’язані на-
самперед з боротьбою за владу, її пе-
рерозподілом, зміною політичного 
статусу, а також із політичними пер-
спективами розвитку суспільства.

Війна — це повномасштабний конфлікт 
між двома чи більше державами, що 
прагнуть досягти власних політич-
них цілей за допомогою організова-
ної збройної боротьби.

Конфлікти — невіднятна частина 
життя суспільства. Особливо небез-
печні масові конфлікти, що мають по-
літичне забарвлення та розв’язуються 
за рахунок організованої збройної 
боротьби. Серед таких конфліктів на-
ймасштабніші — світові війни. Ці 
конфлікти набули своєї сили не лише 
завдяки ідеям та амбіціям окремих по-
літичних вождів, а й завдяки добре по-
ставленій пропаганді.
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ВПРАВА 1

Перегляньте мультфільми:
1. «Не топтать фашистскому сапогу нашей Родины». Радянський муль-

тфільм 1941 р.: https://youtu.be/dx1HF-woq0w.
2. «Nimbus Libere». Німецький мультфільм 1943 р. Мультфільм зняли на-

цисти для жителів окупованої Франції. Диктор (з семітською зовнішніс-
тю) розповідає, що скоро прийдуть визволителі. Французи мріють, що 
скоро їхнє життя налагодиться, і в нього повернуться такі раніше звич-
ні і прості речі, як ранкова кава, гарячий шоколад і круасани. Та бомба, 
скинута героєм американських мультфільмів, зруйнувала будинок раді-
ослухачів, і ангел смерті цинічно посміявся над тими, хто чекав визво-
лителів.

3. Дональд Дак. Обличчя Гітлера: https://youtu.be/d5FPU2SyT68. Американ-
ський мультфільм 1942 р. студії Волта Діснея, знятий у рамках анти-
воєнної та антинацистської пропаганди.

1. Хто замовник такого роду мультфільмів?
2. З якою метою виготовили і транслювали такі мультфільми, на кого 

вони розраховані?
3. Який основний зміст кожного з мультфільмів? Що в них спільне і що 

відмінне?
4. Простежте основну сюжетну лінію пропаганди. Що вона підкреслює?
5. Проаналізуйте, які цінності пропагує кожен з мультфільмів?
6. Які емоції викликають у вас ці мультфільми?
7. Поміркуйте, якою мала б бути реакція радянської людини, німця та 

американця, якби радянський мультфільм показали в тогочасній Ні-
меччині та США і навпаки. 

8. Як ви вважаєте, чому в сучасній Російській Федерації мультфільм аме-
риканського виробництва 1942 р. «Доналд Дак. Обличчя Гітлера» за-
боронено транслювати та визнано його екстремістським.

Виконуючи вправу, ми ще раз пересвідчилися, який вплив на форму-
вання масової свідомості чинять засоби масової інформації і пропаганди 
в тоталітарних системах. До засобів пропаганди належать також і муль-
тфільми, що своїми зображеннями, музикальним супроводом, озвученням 
впливають на емоції людини, на її підсвідомість. І якщо людина споживає 
такий медійний продукт, не замислюючись над цими всіма нюансами, вона 
стає відкритою для маніпуляцій. Тому, коли отримуємо будь-яку інформа-
цію з різних джерел, ми маємо ставити критичні запитання та об’єктивно її 
оцінювати. Щеплення від вірусу пропаганди — медіаграмотність.
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Медіаграмотність — це розуміння способів, за допомогою яких медіа ство-
рюють різні типи повідомлень, того, як вони подають інформацію і які 
методи використовують для організації матеріалу, критичний погляд на 
медіаконтент.

ВПРАВА 2

Перегляньте уважно першу серію документального фільму американсько-
го режисера Едварда Фоєрхерда «Перша світова війна. Битви в окопах 
1914–1918 рр.»: https://youtu.be/iPbt4p6rd7w.

Перша частина серії фільму демонструє зафільмовані історичні кадри 
реальності того часу. Ми бачимо мирних, спокійних, усміхнених, радіс-
них людей, безтурботне життя, роботу і відпочинок. Держави Європи 
та США досягають піку економічного розвитку. Швидкими темпами у 
світ приходять нові технології. Широкого розмаху набувають процеси 
глобалізації, розвивається дипломатія та міжнародні відносини, утво-
рюються системи союзів і договорів між різними державами, що тісно 
пов’язує їх між собою.

Відомий факт, що приводом до розв’язання Першої світової війни ста-
ло вбивство спадкоємця австро-угорського престолу ерцгерцога Франца 
Фердинанда. Але у фільмі звучить коментар, що сто років тому цей 
факт міг не мати такого резонансу. 

1. Чому автор висловив таке припущення?
2. Що стало причиною швидкого розголосу події та викликало миттєву 

реакцію різних держав?
3. Чому реакція на вбивство сприяла розгортанню світової війни, хоч ав-

тор висловлює думку, що «у більшості європейських столиць реакція 
на вбивство спадкоємця престолу була прохолодна, навіть у самій Ав-
стро-Угорщині не сильно помітили його смерть, окрім вузького кола 
осіб. Потрібна була лише жертва королівської крові»?

4. Як у Британії висвітлили в пресі вбивство ерцгерцога. Чому в ранковій 
газеті «Лондон таймс» вбивство назвали «образою».

5. Як розвиток тогочасних медіатехнологій вплинув на хід подій?
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Отже, документальний фільм як один з видів медіа розкриває перед 
нами події понад сторічної давності. Ми спостерігаємо унікальні архів-
ні кадри, зроблені в реальних умовах Першої світової війни. Ми можемо 
уявити економічну і технологічну могутність кожної з основних країн — 
учасниць цього конфлікту, стан армії та простого населення. Але автор ви-
користав лише деякі кадри з історичної кінохроніки і змонтував, поставив 
їх так, щоб аргументувати власний погляд. Саме документальне кіно має 
питому властивість навіювати історію достовірності через те, що апелює 
образами реальності і як реалістична репрезентація дійсності маскує за-
соби виробництва. З поміж усіх видів кіно воно найближче перебуває до 
реальності і «вміє» найправдивіше створювати кінореальність, якої ніколи 
раніше не існувало. Наприклад, фільм антифашистського спрямування ві-
домого радянського кінорежисера М. Роома «Звичайний фашизм» створе-
ний з кінохроніки Третього рейху. Кінорежисер зумів за допомогою монта-
жу і закадрового тексту вкласти в нього зовсім інший зміст.

Документальне кіно — це вид кінематографу, заснований на зніманні ре-
альних життєвих подій та фактів. 

ВПРАВА 3

Уважно прочитайте виступи на радіо двох диктаторів з приводу почат-
ку радянсько-німецької війни (Додаток 1 (http://www.aup.com.ua/upd/app1.pdf) і 
Додаток 2 (http://www.aup.com.ua/upd/app2.pdf)) .

 позначкою «галочка» (v) позначте в тексті інформацію, яка вже відо-
ма. При цьому джерело інформації і міра достовірності її не мають 
значення;

 знаком плюс (+) позначте нову інформацію. Ставте цей знак тільки 
тоді, якщо ви уперше натрапляєте на викладені в тексті відомості;

 знаком запитання (?) позначте те, що залишилося незрозумілим 
і вимагає додаткових відомостей, викликає бажання дізнатися 
детальніше;

 «мінус» (-) означає те, що суперечить наявним уявленням, щось, про 
що ви думали інакше.

Те, що мені було 
відомо (v)

Це для мене 
абсолютно нове, 
неочікуване (+)

Це суперечить 
моїм знанням і 
уявленням (-)

Я хочу дізнатися 
про це більше (?)
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Тексти промов Сталіна і Гітлера були спрямовані на широку народну ау-
диторію, з метою мобілізації народу на війну, подолання сумнівів, недові-
ри, тривоги, страху. Обидва лідери зверталися до системи цінностей свого 
народу, до почуття відданості і патріотизму, до тих речей, які об’єднують 
людей. Кожен з лідерів підкреслює свою унікальність, свою роль у бороть-
бі з ворогом, підкреслює єдність інтересів, вірність народові, дбання про 
батьківщину. Це супроводжується відкритістю і доступністю, створенням 
ілюзії діалогу. Основна мета цих текстів — пропаганда війни, її підтримка 
та заклик до самовідданої участі народу. Також їх можна визначити як засіб 
маніпуляції. Використовуючи меседж патріотизму, почуття власної гіднос-
ті та власної правоти автори текстів вдалися до маніпулювання суспільною 
свідомістю народу. Тобто ці звернення стали засобом масової пропаганди, 
що втілилася в конфлікті світового масштабу. 

Радіо — це спосіб передавання інформації на відстань за допомогою радіо-
хвиль.

Радіомовлення — мас-медіа, що передає звукову інформацію на необме-
жені аудиторії.

Меседж або ключове повідомлення — це найважливіша ідея, яку має ви-
нести з публікації, блогу, інтерв'ю, репортажу, ток-шоу, фільму, літератур-
ного або музичного твору, реклами тощо цільова аудиторія, для якої це 
повідомлення створюється.

Маніпуляція — акт впливу на людей або приховане керування ними.
Пропаганда — форма комунікації, спрямована на поширення фактів, ар-

гументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на 
користь певної спільної справи чи громадянської позиції.

Обговоріть результати критичного читання текстів: як розподі-
лилися позначки, чи всі однаково сприйняли прочитану інформацію, що 
було загальнозрозуміле, а що суперечило вашим уявленням і знанням.

1. Які меседжі (основні думки) містять обидва тексти?
2. На яку цільову аудиторію направлені тексти?
3. Яка мета цих текстів?
4. До яких цінностей апелюють автори текстів?
5. Чиї інтереси підтримують тексти?
6. Які слова використовуються для створення емоційного забарвлення 

тексту з метою його психологічного впливу на слухача.
7. Що спільного і що відмінного ви побачили у текстах.
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ВПРАВА 4

 Уважно розгляньте нацистські та радянські плакати періоду Другої 
світової війни.
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Ми ще раз переконалися у силі засобів масової комунікації, які форму-
ють думки і ставлення людей до певних явищ. Яскрава риса тоталітарних 
суспільств — використання всіх видів медіатехнологій з метою зомбування 
людини насадження своєї ідеології і вербування її в свої лави. Тоталітарна 
система створила цілий напрям агітаційної пропаганди — це політичні та 
соціальні плакати. Завдання плакатів — формувати реальність в уявах лю-
дей і викликати в них почуття патріотизму і всевідданості справі держави і 
народу, беззаперечної ненависті до ворога і готовності віддати своє життя 
за праве діло.

Запропоновані вам плакати — це ідеологічна зброя протиборчих сторін 
Другої світової війни, що широко застосовувалася на фронтах, в тилу і на 
окупованих територіях. На території України вони мали на меті розпалю-
вати ворожнечу між українським населенням, що вилилося в найтрагіч-
ніший конфлікт — братовбивчу війну. Історія довела, що засоби масової 
інформації тоталітарні режими розглядали як пропагандистський засіб, 
вони ставали засобом маніпуляції, що формують поведінку людини, впли-
вають на її світоглядний вибір.

Äæåðåëî âñ³õ ïëàêàò³â: http://www.istpravda.com.ua/
articles/2013/05/9/123358/

1. Чи можна ці плакати назвати пропагандистськими?
2. Чи легко ви могли ідентифікувати, які з плакатів нацистські, а які 

радянські?
3. Який основний зміст цих плакатів?
4. Що спільне і що відмінне у цих зображень?
5. З якою метою були створені ці плакати?
6. Які меседжі виражені в плакатах?
7. На кого розраховані ці плакати, яку реакцію вони мали викликати?
8. Яке значення мали ці плакати?
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Плакат — це витвір мистецтва, різновид тиражованої графіки, яскраве зо-
браження з коротким текстом на великому форматі паперу. Виготовля-
ється з рекламною, інформаційною і навчальною метою. Він має добре 
сприйматися, бути помітним на фоні інших засобів візуальної інформа-
ції. 

Маніпуляція — це спеціальний спосіб, що впливає на поведінку індивідів 
чи груп осіб у суспільстві, змушує їх піддаватися впливові.

Виступ М. Хрущова — яскравий приклад пропаганди та впливу на ма-
сову громадську думку. Риторика виступів чітко підкреслює характер між-
народних відносин періоду холодної війни. Хрущов критикує США та інші 
демократичні країни, вживаючи щодо них негативні епітети, такі як «гно-
бителі», «колоніалісти», «холуї», «імперіалісти»… та піднесено говорить 
про комуністичний режим і радянське суспільство. Цей виступ транслю-
вали з метою формування у свідомості людей образу ворога та позитивно-
го іміджу радянської влади, це один із засобів маніпулювання суспільною 
думкою. Також цей виступ репрезентує  позиції  СРСР  у холодній війні.

Холодна війна — глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конф-
ронтація між Радянським Союзом і його союзниками, з одного боку, і 
США та Західною Європою і їхніми союзниками — з другого, що трива-
ла з середини 1940-х до початку 1990-х років.

Репрезентація — це представлення тих чи інших аспектів реальності в 
певних словах, поняттях чи образах.

ВПРАВА 5

Перегляньте відео виступу Микити Хрущова в ООН в 1960 році: 
https://www.youtube.com/watch?v=zUPt2nQIfVg

Проаналізуйте цей виступ.

1. Які основні характеристики виступів Хрущова?
2. Яка мова виступів?
3. Який основний меседж цього виступу?
4. Яка мета цих виступів? 
5. На яку цільову аудиторію розраховані виступи? Яке ідеологічне напо-

внення цього виступу?
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êóðñ «Âñåñâ³òíÿ ³ñòî-
ð³ÿ», 10 êëàñ. 
Òåìà «ÑÐÑÐ ó 20–30 
ðîêè». 

11 êëàñ. 
Òåìà «Êðà¿íè Öåí-
òðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè: 1945 ð. — ïî÷à-
òîê ÕÕ² ñòîë³òòÿ»,
êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 

11 êëàñ. 
Òåìà «Óêðà¿íà â óìî-
âàõ ïîë³òè÷íî¿ òà åêî-
íîì³÷íî¿ ë³áåðàë³çàö³¿ 
1953–1964 ðð.,
âèø³âñüêèé êóðñ «²ñòî-
ð³ÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ íà-
ðîä³â». 
Òåìà «ÑÐÑÐ ó ïåð³îä 
ñòàë³í³çìó. Ïîë³òè÷íèé 
ðîçâèòîê», 
òåìà «Ñëîâ’ÿíñüê³ íà-
ðîäè: â³ä àâòîðèòàðèç-
ìó äî äåìîêðàò³¿», 
ñïåöêóðñè ç ³ñòîð³¿, 
ñïðÿìîâàí³ íà âè-
â÷åííÿ òîòàë³òàðèçìó ³ 
äèêòàòîðñüêèõ ðåæè-
ì³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, 

êóðñè «Ïîë³òîëîã³ÿ», 
«Ñîö³îëîã³ÿ», «Ô³ëîñî-
ô³ÿ», «²ñòîð³ÿ äåðæàâè 
³ ïðàâà».

Рекомендований час: 90 хвилин. 
Мета заняття: формування навичок ро-

боти з первинними історичними кінодокумен-
тами, анімаційними фільмами і медіатекстами; 
формування вміння декодовувати пропаганду в 
медіатекстах різних жанрів.
 Дати знання про сутність політики то-

талітарного сталінського режиму.

 Вивчити основні прояви сталінського 
терору на прикладі Голодомору, репре-
сій 1934–1937 рр., «Справи лікарів». 
Формувати свідоме ставлення до дик-
татури і тоталітаризму як крайніх ан-
тидемократичних форм суспільного 
устрою.

 Розглянути поняття неосталінізму і 
дати йому відповідну правову оцінку. 
Формувати:

•  навички медіаграмотності при 
роботі з усними свідченнями;

•  навички роботи з первинними іс-
торичними джерелами;

•  навички роботи з джерелами 
усної історії, зокрема відеосвід-
ченнями;

•  історичну емпатію, занурення в 
історичну епоху через історію по-
всякденності;

•  мотивацію вивчати історію через 
особистісний підхід.

Ключові слова і поняття: тоталітаризм, 
сталінізм, неосталінізм, репресії, «масовий те-
рор», Голодомор, «Справа лікарів», усна історія, 
космополітизм, антисемітизм.

Забезпечення заняття: DVD-проектор / 
комп’ютер, DVD-фрагменти свідчень з архіву 
Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії 
— Інституту візуальної історії та освіти, фліп-
чарт / дошка, «кейс» документів з Голодомору, 
презентація / демонстраційні матеріали, роз-
даткові матеріали.
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Методичні способи і техніки: проблемний метод, кейс-метод, робота з істо-
ричними документами, робота з відеосвідченнями, робота з карикатурою, метод 
ПРЕС, «мозковий штурм», «дерево пророкувань», «бортовий журнал», робота в па-
рах, робота в групах, дискусія, твір-есей.

Повідомляємо тему: «Історія кохання під сталінськими зірками» Див. 
презентацію за адресою http://www.aup.com.ua/upd/history.pdf (слайд 1). 
Фронтальна бесіда про те, які припущення, виходячи з назви, про зміст 
заняття виникли в учнів чи студентів. Відповіді потребують аргументації.

Зміна картинки в слайді 1.
Студентам пропонується прочитати цитату з доповіді Д. Волкогонова 

«Сталінізм: сутність, генезис, еволюція» (1989 р.) (роздатковий матеріал 1 
або слайд 2).

«Політичний діяч умирає кілька разів. Фізично Сталін помер уже давно. По-
літично цей привид зберігає ще якийсь, може, ефемерний шанс. Річ ось у чому: що 
гірше йтимуть справи, то шанси неосталінізму будуть вищі. Ну, а історично, на 
жаль, Сталін не помре ніколи. Залишивши найбільшу вм’ятину в нашій історії, він 
залишиться в ряду найзловісніших тиранів людства».

Із  доповіді Д.Волкогонова 
«Сталінізм: сутність, генеза, еволюція» (1989 р.)

1. Чи згодні ви з поглядом відомого історика і публіциста? Аргументуйте.
2. Спробуйте дати своє визначення неосталінізмові.
3. Як ви ставитеся до цього явища?
4. Назвіть найодіозніші прояви сталінізму в історії нашої країни.
5. У чому проявлявся масовий терор у країні?
6. У чому, по-вашому, проявлявся терор проти «маленької людини»?
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Відповіді на останнє запитання за методом «мозковий штурм» записуються 
на дошці або фліпчарті. Звертається увага на відповіді: поламані долі, неможли-
вість любити, загибель близьких людей тощо.

Повідомляємо, що сьогодні нашим героєм, точніше героїнею буде звичайна 
жінка, що, як і всі, мріяла про кохання, про щастя, про велику та дружну родину і, 
звичайно ж, про дітей і чоловіка. Її ім'я — Полякова Дора Кирилівна.

Короткі біографічні дані: народилася в 1902 році в місті Нововодолазі Хар-
ківської губернії, в сім'ї було 11 дітей. Батько мав заїжджий двір, був розстріляний 
«як буржуй» взимку 1917... Здобула медичну освіту в Харкові, в 1934 році переїхала 
до Ялти. Працювала в ялтинських санаторіях, під час війни мала приватну практи-
ку в татарському районі, після війни — дільничний лікар міської поліклініки. Пере-
жила три інсульти, в 1985 році померла. Похована в Ялті.

А головним свідком і оповідачем стане її син Микола Поляков. Пропонуємо 
подивитися відеосвідчення № 1 (01:03) з архіву Фонду Шоа Університету Південної 
Каліфорнії — Інституту візуальної історії та освіти. 

Інтерв’ю з Миколою Поляковим з архіву Фонду Шоа Університету Південної 
Каліфорнії — Інституту візуальної історії та освіти. 

Більше інформації тут: http://sfi .usc.edu.

Про що говорить свідок? У результаті яких подій змінювалася особиста 
доля його мами? Які документи можуть стати додатковими джерелами з 
цього періоду? Припустіть, що може статися з її третім чоловіком Юдіним 
Левом Борисовичем?

Записуємо на дошці / фліпчарті історичні явища періоду сталінізму:

 Голодомор

 Репресії 1934–1937 рр.

 «Справа лікарів» (якщо останнє не назвали, інтрига зберігалася до кінця 
заняття).
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Îñíîâíà ÷àñòèíà. Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó

²ñòîð³ÿ ïåðøà. Ãîëîäîìîð. (25–30 õâèëèí)
Пропонуємо учням переглянути відеосвідчення № 2 (1:16) з архіву Фонду 

Шоа Університету Південної Каліфорнії — Інституту візуальної історії та освіти. 

«Перший чоловік — Микола Миколайович Мещанінов».

Щоб відповісти на останнє запитання, учні/студенти використовують матері-
али, зібрані ними під час «випереджального завдання», щодо кількості жертв Голо-
домору в Україні.

Учитель показує на слайді 6 «Порівняльні дані росту і втрат населення з ви-
сновків Міжнародної комісії юристів, зроблені на підставі статистичних даних, ві-
дображених у радянських переписах» і текст листа начальника обласного відділу 
ДПУ УРСР З. Кацнельсона від 5 червня 1933 (слайд 7).

 Від чого помер перший чоловік Дори Кирилівни? 
 Скільки років вона була заміжня, скільки років було її дочці? 
 У якому році помер Микола Мещанінов? У якому місті? Його смерть — 

результат хвороби чи голоду? 
 Що ви знаєте про цей період в історії України? 
 Перелічіть документи, які можуть служити першоджерелами для 

оцінки цього періоду?



170

Ðîçä³ë 10

Організація роботи з документами в групах, використовуючи кейс-метод або 
метод ситуаційного аналізу. 

Завдання 1. Зробіть правовий аналіз ситуації (слайд 8)
 Чи є в діях державних органів склад злочину? Яке право порушено? На 

підставі яких нормативних документів можна кваліфікувати порушен-
ня права? Хто конкретно порушив право (персоналії, орган)? Що можна 
(потрібно) зробити для його відновлення? Хто зобов’язаний це зробити?

Кожна група після закінчення роботи представляє свої результати, робля-
чи висновки.

 Чи можливе повторення подібних ситуацій у сучасній Україні? Відповідь ар-
гументуйте.

 Чи можна вважати причиною смерті Миколи Мещанінова дії держави 
в період сталінізму?
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²ñòîð³ÿ äðóãà. Ñòàë³íñüê³ ðåïðåñ³¿ 1934–1937 ðð.

Міні-лекція про «масовий терор» 30-х років
Масові політичні репресії, що проводилися в СРСР у період сталінізму (кі-
нець 1920-х — початок 1950-х років).

Період наймасовіших репресій, так званий «Великий терор», припав на 1937–
1938 роки. А. Медушевський, професор НДУ ВШЕ, головний науковий співробітник 
Інституту російської історії РАН, називає «Великий терор» «ключовим інструмен-
том сталінської соціальної інженерії». За його словами, існує кілька різних підхо-
дів до інтерпретації сутності «Великого терору», витоків задуму масових репресій, 
впливу різних факторів та інституційної основи терору. «Єдине, — пише він, — що, 
мабуть, не викликає сумнівів, — це визначальна роль самого Сталіна та головного 
карального відомства країни — ГУГБ НКВД в організації масових репресій».

Як відзначають сучасні історики, однією з особливостей сталінських репресій 
було те, що значна їх частина порушувала чинне законодавство і основний закон 
країни — радянську конституцію. Зокрема, суперечило конституції створення чис-
ленних позасудових органів. Характерно і те, що в результаті розкриття радянських 
архівів виявлено значну кількість документів за підписом Сталіна, які свідчать, що 
саме він санкціонував майже всі масові політичні репресії.

Ряд дослідників лівих політичних поглядів, марксистів, вважають сталінські 
репресії збоченням політики більшовиків. При цьому підкреслюють, що багато 
жертв сталінських репресій самі були членами ВКП (б), партійними, радянськими, 
військовими та іншими керівними діячами. При цьому жертвами репресій ставали 
не тільки активні політичні противники більшовиків, а й люди, що просто виража-
ли незгоду з їхньою політикою, або звичайні заручники. Політичні репресії вже в 
той період проводилися також за соціальною ознакою (проти колишніх поліціян-
тів, жандармів, чиновників царського уряду, священиків, а також колишніх помі-
щиків і підприємців).
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Ідеологічна база сталінських репресій (знищення «класових ворогів», бороть-
ба з націоналізмом і «великодержавним шовінізмом» тощо) сформувалася ще в 
роки громадянської війни. Сам Сталін новий підхід (концепцію «посилення класо-
вої боротьби у міру завершення будівництва соціалізму») сформулював на пленумі 
ЦК ВКП(б) у липні 1928 року.

У «Короткому курсі історії ВКП(б)», що перевидавався з 1938 по 1952 рр. 
мільйонами примірників і заснований на ідеологічних постулатах про класову бо-
ротьбу, неминучому опорі повалених сил і необхідності їх придушення, політичні 
дії сталінського режиму дістали повне виправдання — репресії проти різних со-
ціальних елементів розглянуті як закономірні і необхідні заходи, що вживалися в 
інтересах народу і будівництва соціалізму в СРСР.

Згідно з цією логікою, СРСР був економічно і культурно відсталий проти роз-
винених капіталістичних держав, перебував у капіталістичному оточенні, і доти, 
поки зберігалася загроза іноземної військової інтервенції з метою реставрації бур-
жуазно-поміщицького ладу, єдиною надійною гарантією збереження цілісності та 
незалежності СРСР могло бути лише превентивне знищення залишків «буржу-
азних елементів». Отже, репресії, якщо виходити з концепції «Короткого курсу», 
були життєвою необхідністю з погляду захисту соціалістичного ладу.

Статистика вироків точна і не викликає різночитань. Точна статистика вико-
нання вироків поки не опублікована. Але число розстрілів напевне менше від чис-
ла смертних вироків.Причина в тому, що працівники ОГПУ самі становили дуже 
вразливу групу, скрупульозно виконували приписи та документували свої дії. Ні-
кого не розстрілювали «без папірця».

Створена в 1930 р. система ГУЛАГу (Головне управління таборів) охоплювала 
спецпоселення, колонії (для засуджених на термін менш ніж 3 роки) і табори. До 
«сталінських репресій» належать вироки за ст. 58 про контрреволюційні та інші 
особливо небезпечні державні злочини (бандитизм, розбій тощо). Це вироки до 
найвищої міри або до позбавлення волі в таборі.

Робота в групах

Завдання 2
Проаналізуйте документи: статистику вироків за 30-і роки (розд. 2); лист 

Миколи Бухаріна (розд. 3); Постанову ЦВК і РНК СРСР «Про внесен-
ня змін до чинних кримінально-процесуальних кодексів союзних рес-
публік» (розд. 4); малюнки методів допитів (розд. 5). Використовуючи 
наявні знання і дані аналізу, заповніть ліву колонку. 

 В результаті чого стало «технічно» можливо репресувати величезну 
кількість громадян? 

 Чому не було опору або громадянської непокори?

(слайд 10).
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Обговоріть результати роботи в групах.

Що нового я дізнався зі свідчення? Що мені відомо з цієї теми? 

3. Перегляд відеосвідчення № 3 (6:37) з архіву Фонду Шоа Університету Пів-
денної Каліфорнії — Інституту візуальної історії та освіти.

Другий чоловік (батько) — Ілля Давидович Шпак-Раппорт.
Виділіть історичні явища чи події, що згадуються в цьому усному свідоцтв. 
Що ви знаєте з історії (підручників історії) про ці події або явища? Назвіть 
джерело інформації оповідача. Чи йому можна довіряти? Заповніть праву 
колонку таблиці.
Чи було те, що вас здивувало або зайшло в суперечність з уже наявними 
знаннями в оповіданні героя?Яка інформація вас зацікавила і викликала 
бажання дізнатися більше? Які методи допитів ви можете виділити в опо-
віданні? Чому Микола Поляков згадує допити інквізиції? Що врятувало 
дружину (мати) від арешту? У чому її могли звинуватити?

Пропонуємо повернутися до основних питань цього блоку:
«В результаті чого стало «технічно» можливо репресувати величезну кіль-

кість громадян? Чому не було опору або громадянської непокори?».
Представлення результатів роботи груп.

²ñòîð³ÿ òðåòÿ. «Ñïðàâà ë³êàð³â» 
Бесіда про долю Дори Полякової: Як ви думаєте, що чекало Дору Полякову 

після смерті чоловіка? Скільки років було їй і її дітям? Дора стала вдовою вдруге 
1937 року. Які події історії чекали її попереду? Ми знаємо, що Дора ще раз вийде за-
між, як ви думаєте, чи буде вона нарешті щаслива? Чи зміниться ваша думка, якщо 
ви дізнаєтеся, що третій чоловік Дори Кирилівни був лікар? Чому?

Відкрити слайд 12.
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Робота з карикатурою журналу «Крокодил» у «Справі лікарів».
 Опишіть зображених персонажів і фон. 
 Як зображені персонажі чи об’єкти, за допомогою яких художніх засо-

бів? 
 Визначте символи, які використовує автор. Чому художник розмістив їх 

на малюнку?
 Яке ставлення — позитивне або негативне — відображає карикатура?
 Яку оцінку, інтерпретацію персонажів, подій, явищ подає малюнок? Чи 

згодні ви з нею? 
 Що вам відомо з інших джерел про події, пов’язані з карикатурою? Як 

співвідносяться ваші знання з посланням карикатури?

Перегляд відеосвідчення № 4 (6:12) з архіву Фонду Шоа Університету Пів-
денної Каліфорнії — Інституту візуальної історії та освіти. 

Більше інформації тут: http://sfi .usc.edu. 

Третій чоловік — Юдін Лев Борисович.

Про що згадує свідок? Які були офіційні «причини» арештів? Чому в кари-
катурі, про яку згадує Микола Поляков, персонажа-лікаря «викидали» за 
горизонт? Як ви думаєте, чому кореспондент ставить запитання: «Чи всі 
заарештовані були євреї?». Що в оповіданні і карикатурі свідчить про но-
вий сплеск антисемітизму в СРСР?
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Завдання 3
Обговоріть у парах і назвіть причини нової антисемітської кампанії в 

СРСР? Кому це було вигідно? 
Використовуйте для своїх відповідей історичні довідки (роздатковий матері-

ал 6).
Обговорення результатів роботи в парах. Робота зі схемою (слайд 15).

Підбиття підсумків. Рефлексія
Обговорити зі студентами / учнями основні теми, які порушувалися на занят-

ті. Акцентувати увагу на законності за часів сталінського режиму, на ролі політич-
ної партії в реалізації найодіозніших «заходів» Й. Сталіна, на поведінці і позиціях 
простих громадян.Чому стало можливим відродження неосталінізму на постра-
дянському просторі? Чому не сформувалася «історична пам’ять» у народів?

Повернутися до теми заняття: «Історія кохання під сталінськими зірками».
Як ви думаєте, чому Дора Кирилівна Полякова не змогла знайти простого жіночого 
щастя? У чому її провина? Чи це просто зла доля? Якою мірою закономірні випад-
ковості в долях людей в епоху сталінізму?

Завдання 4 
Напишіть від імені Дори Полякової листа до наших сучасників, що почи-

нається словами: «Я могла бути щаслива, але ....» (слайд 16).
Зачитати 3–4 «листи».

Äæåðåëà

Волкогонов Д.А. Т. Троцкий Л.Д. Политический портрет. В 2-х кн.- М.,1992. 

http://sfi .usc.edu
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Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 1
ç äîïîâ³ä³ Ä.Âîëêîãîíîâà: 

«Політичний діяч умирає кілька разів. Фізично Сталін помер уже давно. По-
літично це привид зберігає ще якийсь, може, ефемерний шанс. Річ ось у чому: що 
гірше йтимуть справи, то шанси неосталінізму будуть вищі. Ну, а історично, на 
жаль, Сталін не помре ніколи. Залишивши найкрупнішу вм’ятину в нашій історії, 
він залишиться в ряду найзловісніших тиранів людства».

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 2
Ñòàòèñòèêà âèðîê³â 1929 – 1940 ðîêè:

Год Осуждено К расстрелу
1929 56220 2109
1930 208069 20201
1931 180696 10651
1932 141919 2728
1933 239664 2154
1934 78999 2056
1935 267076 1229
1936 274670 1118
1937 790665 353074
1938 554258 328618
1939 63889 2552
1940 71806 1649

Отже, за ст. 58 за 1930–1939 рр. засуджено 2800000 осіб, з них 1350000 — за 
два роки, 1937 і 1938, (інші два страшні роки — розкуркулення). До найвищої міри 
за десятиліття засуджено 724,4 тис. осіб, а за 1937–38 рр. 684,2 тис. Перебування в 
таборі в особистому плані було страшне випробування, але як соціальний інсти-
тут ГУЛАГ «табором смерті» не був — смертність у ньому не надто перевищувала 
смертність тих же вікових категорій на волі (близько 3%; лише в 1937–38 рр. вона 
підскочила до 5,5 і 5,7 %, коли призначений наркомом внутрішніх справ Єжов нака-
зав зменшити раціон харчування). Отже, безпосередньо від «сталінських репресій» 
загинуло близько 700 000 чолов

Äæåðåëà

http://www.pravoznavec.com.ua/books/299/22983/21/%20. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_террор.
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Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 3
Ìèêîëà Áóõàð³í â ëèñò³ äî Ñòàë³íà â³ä 10 ãðóäíÿ 1937 ðîêó:

 «Є якась велика і смілива політична ідея генеральної чистки:
 а) у зв’язку з передвоєнним часом, b) у зв’язку з переходом до демократії.
 Ця чистка захоплює: а) винних, b) підозрілих і с) потенційно підозрілих.
 Без мене тут не могли обійтися. Одних знешкоджують так-то, других — по-

другому, третіх — по-третьому.
Страхувальний момент і те, що люди неминуче говорять одне про одного і на-

завжди поселяють одне до одного недовіру (суджу по собі: як я озлився на Радека, 
який на мене напатякав! А потім і сам пішов цим шляхом ...).

Отже, в керівництва створюється повна гарантія. Заради бога, не зрозумій 
так, що я тут приховано дорікаю навіть у роздумах з самим собою.

 Я так виріс з дитячих пелюшок, що розумію, що великі плани, великі ідеї і 
великі інтереси перекривають все, і було б дріб’язково ставити питання про свою 
власну персону поряд з всесвітньоісторичними завданнями, що лежать насамперед 
на твоїх плечах» (виділено Бухаріним)

Äæåðåëî

http://stalinism.ru/dokumentyi/predsmertnoe-pismo-buharina.html.

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 4
Ïîñòàíîâà ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ êðèì³íàëüíî-

ïðîöåñóàëüíèõ êîäåêñ³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê»:
Внести такі зміни в чинні кримінально-процесуальні кодекси союзних рес-

публік з розслідування і розгляду справ про терорис-
тичні організації та терористичні акти проти праців-
ників радянської влади:

1.  Слідство у цих справах закінчувати в термін 
не більш ніж десять днів;

2.  Обвинувальний висновок вручати обвину-
вачуваним за одну добу до розгляду справи в 
суді;

3.  Справи слухати без участі сторін;
4.  Касаційного оскарження вироків, як і подан-

ня клопотань про помилування, не допуска-
ти;

5.  Вирок до найвищої міри покарання викону-
вати негайно по ухваленні вироку.

Голова Центрального виконавчого комітету Союзу РСР М. Калінін.
 Секретар Центрального виконавчого комітету Союзу РСР А. Єнукідзе.

 Москва, Кремль.  1 грудня 1934 
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Äæåðåëî

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Сталинские_репрессии.

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 5

Ці та інші малюнки в період перебудови неодноразово публікувалися у ви-
даннях подібних до «Ленинградского литератора» і «Огонька» як «документальні» 
свідчення про діяльність органів державної безпеки і злочини радянської пенітен-
ціарної системи в часи сталінських репресій. Автор — відставний оперуповноваже-
ний МВС Данциг Балдаєв.

Äæåðåëî

http://www.istpravda.ru/artifacts/3664/.
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Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 6
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà

«Рівно 60 років тому, 13 січня 1953 р., газети «Правда» і «Известия» повідо-
мили про розкриття «змови кремлівських лікарів». Дев’ять лікарів (більшість з них 
були євреї) звинувачувалися в отруєнні секретаря ЦК Андрія Жданова та началь-
ника Головного політичного управління Червоної армії Олександра Щербакова.

Повідомлялося також, що лікарі діяли за завданням сіоністської організації 
«Джойнт», яка ставила за свою мету знищення лідерів СРСР.

Публікація викликала сплеск антисемітизму і спровокувала боязнь громадян 
звертатися до лікарів. Психоз припинився після того, як через місяць після смерті 
Сталіна, 4 квітня 1953 р., оголосили, що справа лікарів сфальсифікована і вони неви-
нні.

Справа лікарів стало кульмінацією антисемітської політики, що проводилася 
в СРСР у попередні роки.

Починаючи з 1948 року, в СРСР уже йшла кампанія боротьби з космополітиз-
мом, яка набрала антисемітських форм, бо в ролі так званих «безрідних космополі-
тів» найчастіше виявлялися люди з єврейськими прізвищами.
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12 серпня 1952 р. були розстріляні 13 відомих єврейських громадських діячів і 
репресіями щодо понад 100 чоловік завершилася справа Єврейського антифашист-
ського комітету. Серед жертв цієї справи був головний лікар лікарні ім. Боткіна 
Б. А. Шимеліович.

Історична довідка
«Справа лікарів» увійшла в історію як одна з численних провокацій дикта-

торського режиму Сталіна, який сам інспірував її, використавши як привід для 
початку фабрикації лист старшого слідчого слідчої частини МДБ СРСР з особли-
во важливих справ підполковника Рюміна. У цьому листі, переданому Сталінові 2 
липня 1951 р. Г. М. Маленковим, містилися звинувачення проти міністра державної 
безпеки В. С. Абакумова. Одне з них полягало в тому, що Абакумов нібито забо-
ронив М. Д. Рюміну розслідувати терористичну діяльність професора-терапевта 
Я. Г. Етінгера, заарештованого 18 листопада 1950 р., хоча той «зізнався», що, бувши 
консультантом Лікувально-санітарного управління Кремля, в 1945 р. «шкідниць-
ким лікуванням» сприяв смерті секретаря ЦК ВКП(б) О. С. Щербакова».

Äæåðåëà

Нетроцкий В. «Дело врачей» в документах. — Режим доступу: http://www.
lechaim.ru/ARHIV/129/arhiv.htm.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дело_врачей.



РОЗДІЛ 11
ЛЮДИНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ. 
СУБКУЛЬТУРИ.
ОДИН НАРОД — ОДНА ДУМКА



Ìîæëèâîñò³
âèêîðèñòàííÿ: 

êóðñ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò», 
11 êëàñ. 
Ïàðàãðàô 8. «Ïîíÿòòÿ 
«ñóáêóëüòóðà»,

êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 
11 êëàñ. 
Òåìà 2. «Óêðà¿íà â 
ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè 
(1945 — ïî÷. 50-õ ðð.).

Мета заняття: 
 формування навичок роботи з кінохро-

нікою, карикатурою, газетними текста-
ми та іншими видами медіатекстів;

 формування вміння декодовувати про-
паганду в медіатекстах.

Ключові слова і поняття: культура, суб-
культура, масова свідомість, фейлетон, карика-
тура, документальне кіно.

Забезпечення заняття: роздаткові мате-
ріали з медіатекстами, комп’ютери, під’єднані 
до інтернету, проектор/комп’ютер.

Методичні способи і техніки: міні-лек-
ція, робота з історичними кінодокументами, 
робота з фотографією, газетою, карикатурою, 
робота в групах, дискусія.

Вчитель пропонує учням визначити зміст 
слова «культура». Далі — розкрити, як учні ро-
зуміють поняття «субкультура», які ознаки має 
субкультура; чому, коли вони бачать людину в 
чорному одязі, з вибіленим обличчям та чорни-
ми нафарбованими очима, вони говорять, що 
це готи, якщо проїхала людина на мотоциклі з 
банданою та в шкіряних обладунках її одразу 
ідентифікують як байкера.

Культура — відкрита для пізнання 
символічна система цінностей, пе-
реконань і поглядів, які формують 
сприйняття і поведінку — абстрак-
тний ментальний код, сукупність 
різних способів самовираження у 
формах спілкування, це принцип 
зв’язку людини з суспільством та 
спосіб її вступу до соціального жит-
тя. Культура — це духовне і матері-
альне досягнення людей в усіх сфе-
рах діяльності в різні епохи.

Субкультура — це культура окремої 
соціальної групи, що чимось від-
різняється від загальної культури, 
системи цінностей, яка панує в сус-
пільстві.
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Представники певної субкультури мають свої переконання, стиль і спосіб 
життя. Вони виділяються своїм зовнішнім виглядом, зачіскою, одягом, символікою, 
слухають специфічну музику.

ВПРАВА 1

Робота з вирізками з радянських газет

Джерело: http://storoj-sergeev.livejournal.com/113411.html.
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Джерело: http://bogdanclub.info/showthread.php?179-Сегодня-он-играет-джаз-а-
завтра-Родину-продаст
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Учні в парах розглядають вирізки з газет.

 Коли вийшла ця газета?
 Про що хотів сказати автор заголовками статей газет?
 Хто міг бути автором таких публікацій?
 Хто замовник публікацій?
 Кому адресовані статті?
 Хто діставав вигоду від поширення такої інформації?
 Яка основна мета цих меседжів?

Після завершення обговорення кожна пара відповідає на питання. Вчитель на 
фліпчарті (дошці) фіксує відповіді.

Запропоновані вирізки були опубліковані в газетах — засобах масової 
інформації та пропаганди 50–60-х рр. ХХ ст. на теренах Радянського Со-
юзу. Причинами подібної пропаганди було формування спільності — ра-
дянського народу, однаковості, виховання в радянської молоді «класової 
ненависті» до ворогів народу, до образу «іншого», не схожого на загал.

Перші стиляги, що почали виділятися — це були діти радянської елі-
ти, так звана «золота молодь», яка мала змогу купувати іноземний одяг 
та інші речі. Слово «стиляга» було зневажливим і ворожим, бо радянська 
ідеологія засуджувала ідеологію та субкультуру стиляг, порівнюючи її із 
західним капіталізмом, що «загнивав». Тому радянська система пропа-
ганди всілякими методами намагалася вести боротьбу з прозахідними 
елементами, формуючи упереджене негативне ставлення до представни-
ків субкультури стиляг. 

Стиляги зображувалися підривниками радянської системи та іде-
ології, бо вони зовсім не цікавилися політикою, ігнорували піонерське 
і комсомольське життя, були індивідуалістами, а тому незручними для 
«державної машини».

Діставши ярлик неблагонадійних елементів стиляги не мали змоги 
здобувати хорошу освіту, роботу та постійно піддавалися переслідуван-
ням і перебували під пресом радянської тоталітарної машини.
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ВПРАВА 2

Робота з радянською карикатурою та плакатом
Учні працюють у групах, ознайомлюючись із зображеннями та тексто-
вим супроводом. 

Джерело: Журнал «Крокодил», 23.08.1968 р.
http://bigpicture.ru/?p=652558.
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Джерело: Журнал «Крокодил», 23.08.1968 р.
http://bigpicture.ru/?p=652558.
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Джерело: http://bigpicture.ru/?p=652558.
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 Хто і для кого створив ці агітплакати і карикатури?
 Який вплив мали ці плакати на радянську людину?
 Яка мова текстів, що супроводжують зображення? 
 Чому вживали такі негативні слова?
 Яке враження складається у вас, коли дивитесь на ці агітплакати?
 Що нового ви дізналися, дивлячись на ці зображення?
 Який вплив мали такого роду меседжі (суть повідомлення)?

Для боротьби з антирадянськими елементами — стилягами пропаган-
дистська машина використовувала різні методи впливу. Один з них — агіт-
плакати та карикатури, які у викривленій перебільшеній формі зображають 
недолугість стиляг, їх меншовартість та аморальність. Написи на плакатах 
і карикатурах зроблені мовою ворожості та несуть негативне навантажен-
ня. Стиляг порівнюють з мавпами, підкреслюють продажність їхніх душ, 
що вказує на їх неповноцінність. Так агітплакати як медійні засоби масової 
пропаганди в радянському суспільстві використовувалися для формуван-
ня масової суспільної свідомості.

Масова свідомість — це сукупність ідей, уявлень, почуттів, настроїв, що 
відбивають усі сторони життя суспільства, доступні масам і здатні викли-
кати інтерес.

Масова свідомість формує суспільну думку, зокрема ставлення до різноманіт-
них соціальних спільнот, верств і класів, груп людей до подій та фактів соціальної 
та політичної дійсності.



190

Ðîçä³ë 11

ВПРАВА 3

Робота з фейлетонами

Джерело: http://storoj-sergeev.livejournal.com/92703.html.

Один із засобів пропаганди та формування масової свідомості — фейлетон.

Фейлетон — це сатиричний жанр художньо-публіцистичної літератури, 
що висміює негативні явища в суспільному житті.

Учні ознайомлюються з текстами фейлетонів. 
На основі прочитаного вони створюють образ стиляги.
Учні діляться своїми створеними образами стиляги.

 Чому ви саме такий образ стиляги змалювали?
 На чому ви зосередили основну увагу, описуючи фейлетон?
 Що більше вплинуло на створенню вашого образу: текст чи 

зображення?
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 Чи замислювалися ви під час аналізу, що зображення могло бути замовне 
і неправдиве та відповідати запитам конкретних осіб?

 Знаючи вже про історію стиляг і аналізуючи ці фейлетони, як ми можемо 
протидіяти засобам пропаганди?

Посеред стиляг  траплялись і діти радянської еліти і представники ро-
бочого класу. Стиляги власне бажали слухати музику, яка їм подобаєть-
ся, носити модний одяг. Та це завершувалось виключенням з комсомолу, 
звільненням з роботи тощо. «Досі аполітичні молоді люди, після того, як 
в 20 років їх життя починали ламати, починали замислювалися, а чи так 
непереможна Радянська влада, якщо довжина волосся, крій піджака або 
стиль музики сприймаються, як ідеологічна диверсія» — писав дослідник 
субкультур Дмитро Козлов. На прикладі цих меседжів з фейлетонами ми 
бачимо, як діяла система пропаганди, створюючи негативний образ «інако-
думних» груп людей, протиставляючи цю спільноту загалові.

ВПРАВА 4

Робота з карикатурами, які зображають хіпі
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Джерело: http://www.liveinternet.ru/community/street_hippie_style/post131900035/.

Карикатура — це навмисно смішне або спотворене зображення предме-
та або особи, часто містить коментар, пов’язане здебільшого з поточни-
ми політичними чи соціальними подіями або особистостями, спрямова-
не на привертання уваги до них, їх висміювання та критику.

Учні ознайомлюються з карикатурами.
Учні роблять висновки про стиль життя субкультури хіпі.

 Хто створив ці карикатури?
 До якого історичного періоду належать ці карикатури?
 Чому хіпі зображували у такому вигляді?
 Яка мета такого зображення хіпі?
 Кому було вигідне таке зображення хіпі?
 Яке значення для формування масової свідомості мали такого роду зо-

браження?
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Субкультура хіпі бере початок з кінця 60-х рр. ХХ ст. і походить з США. 
Перші хіпі боролися з пуританськими правилами життя деяких протес-
тантських громад, вважали себе дітьми природи, пропагували любов і па-
цифізм. Одне з їхніх відомих гасел — «Кохайтеся, а не воюйте»!

Суть ідеології хіпі становлять такі положення:

 Людина має бути вільна.

 Досягнути свободи можна лише змінивши внутрішній світ людини.

 Вчинки внутрішньо вільної людини спрямовані на захист власної свободи 
як найбільшої цінності.

 Краса і свобода тотожні і їх реалізація — це духовна проблема.

 Всі, хто поділяє ці принципи, утворюють духовну спільноту.

 Духовна спільнота — ідеальна форма співжиття.

 Всі, хто думає інакше, — помиляються.

На території Радянського Союзу хіпі появилися в 70-х рр. ХХ ст. Радянські хіпі 
були культурно близькі до дисидентського середовища. Багато з них висловлювали 
протести проти тоталітарної системи та ідеології, інші були поза її межами. Тому 
образ хіпі у масовій свідомості формувався як негативний. Представників цієї те-
чії зображували неробами (дармоїдами), неохайними, брудними, безкультурними 
і аморальними, тобто абсолютно протилежними до образу радянської людини — 
будівника комунізму.

Після слів учителя учням пропонується ще раз роздивитися зображення на 
карикатурах, дати свої оцінки та пояснити речі, які їм були невідомі на початку 
вправи. 

Лише повне володіння правдивою інформацією дає змогу критично 
сприймати її та об’єктивно інтерпретувати на основі аналізу та синтезу. 
Критичне мислення та сприйняття — основа формування оцінних став-
лень і суджень, що допомагає розвінчувати міфи і фейки.
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ВПРАВА 5

Робота з відеороликом

Документальне кіно — це особливий напрямок кіномистецтва, що роз-
повідає про реальні події та явища. Фахівці стверджують, що докумен-
тальне кіно — один з впливових засобів пропаганди, бо прийнято вважа-
ти, що воно використовує факти та події і має можливість їх по-різному 
інтерпретувати.

Учням пропонується переглянути ролик «Ленінградська хроніка № 6, 
лютий 1956 р.»: https://youtu.be/md-fFYdWW_0 ( від 1.21 хвилини).

 Як частівки, що виконував дует комсомольців, вплинули на створення 
негативного стереотипу про стиляг?

Частівки були виконані у гротескній формі, в якій порівняно стиляг 
з папугою, з дівчиною-кокеткою, неохайним чоловіком без смаку, пока-
зано їх як одноосібників, які є тінню закордонних чужаків та не мають 
душі. Всі ці епітети створюють і закріплюють у свідомості людини нега-
тивний стереотип і формують упереджене ставлення.

Учні повторно дивляться ролик і, використовуючи методи критично-
го мислення, відповідають на запитання.

 З якою метою знятий цей сюжет?
 Яка основна думка фільму?
 На яку аудиторію розрахований фільм?
 Хто замовник цього сюжету?
 Чи можна цей ролик назвати засобом масової пропаганди?

Спробувати озвучити цей кіноролик.

Кіно — аудіовізуальний засіб поширення інформації, що має масовий ха-
рактер. Кожен кіносюжет містить у собі меседжі, які посилаються широкій 
громадськості. Кіно впливає на емоційну сферу: звук, зображення, голос, 
музичний супровід, словесні акценти — все це може служити зброєю ма-
сової пропаганди. В радянські часи документальне кіно було запитуване 
владою. Вона позиціонувала документальне кіно як пропагандистський 
вид мистецтва. Особлива увага приділялась кіножурналам, або ж кінохро-
ніці, що демонструвались перед кожним кіносеансом (саме такий вид до-
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кументального кіно ви щойно переглядали). Особливу роль у кінохроніці 
відігравав дикторський текст — саме через нього озвучували головні тези, 
задля яких і створювався кіносюжет. Якщо і надавали слово героям, то це 
був не документальний запис, а постановне інтерв’ю, до якого герой довго 
готувався. Кінохроніка озвучувалась в тонстудії, отже, жоден «шматок ре-
альності» не міг прорватися до цього цензурованого і штучно створеного 
кінотексту. Основна мета медіатекстів, з якими ми познайомилися — це 
створення і нав’язування спрощених стереотипів про певну групу людей, 
яка не хотіла сприймати ідеологію радянського способу життя.

ВПРАВА 6

Учні отримують місцеву пресу. Вони мають прочитати газету, порахувати 
на фотографіях кількість людей різного віку, які є в газеті, і заповнити табличку.

Дівчата/
хлопці 0-12

Юнаки та 
юнки 13-19

Молодь 
20-30

Чоловіки/
жінки 31-49

Чоловіки/
жінки 49-65

Чоловіки/
жінки 65 і 

далі

 Кого найчастіше ви знайшли на фотографіях в газеті?
 Чи, на вашу думку, це відображає цілком всі страти суспільства?
 Якою мірою у матеріалах представлена молодь?
 Якщо представлена, то як?
 Чи існують окремі сторінки контенту для молоді?
 Чи часто вам трапляються матеріали про різні субкультури в газе-

тах, на екранах центральних каналів?
 Як ви думаєте, чому медіа, які працюють з великими аудиторіями, не 

звертаються до невеликих (як їм видається) груп, до певних сегментів 
аудиторій?

Сьогодні існує також своєрідна цензура — це цензура реклами, ко-
мерційної доцільності. Так звані мейнстрімні медіа зацікавлені в проду-
куванні продукту, який сприйматиме якомога більша аудиторія, а різні 
субкультурні групи, отже, залишаються за бортом.
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С. 5  Семінар для студентів Маріупольського державного університету та практикую-
чих журналістів «Політика ЄС в інформаційному просторі України / Журналісти-
ка в умовах військово-політичного конфлікту», який Академія української преси 
за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні провела в м. 
Маріуполі 7-8 квітня 2015 р.

С. 7  Тренінг для тренерів «Медіаграмотність для громадян», який відбувся 18-19 лис-
топада 2015 р. м Херсон (Міська бібліотека імені О. Гончара) в рамках проекту 
«Програма медіаграмотності для громадян» за підтримки Міністерства закордон-
них справ та міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох 
організацій: Академія української преси, IREX та StopFake. На фото учасники тре-
нінгу зліва на право Осіння Олена, Гуськова Елеонора, Орлова Наталя та Ісакова 
Євгенія.

С. 9  Учасник українсько-німецького семінару «Громадські медіа для міжкультурного 
та політичного діалогу» Є. Цимбаленко вдосконалює операторські навички. Семі-
нар проходив 19-26 жовтня у Німеччині, м. Людвігсгафен. Місце зйомки - редак-
ція радіостанції RTL.

С. 25  Одним з чільних партнерів Академії української преси є медіаінститут FOJO 
(Швеція).  На фото Ларс-Ерік Халь, вчитель початкових класів зі Швеції, розпо-
відає в медіаінституті FOJO (Швеція) українським, білоруським та вірменським 
медіапедагогам про формування медіаграмотності у молодших школярів. Фото Г. 
Дегтярьової.

С. 37 Ліза Шварцман, головний редактор газети «Твій вибір#FreedomUkraine» із Міні-
стром закордонних справ Данії Мартіном Лідегором. Медіашкола проводилася 
Академією української преси у партнерстві з проектом MYMEDIA/DANIDA. Веб-
сторінка проекту: www.mymedia.org.ua

С. 89 Учасники проекту MYMEDIA/DANIDA. Веб-сторінка проекту: www.mymedia.org.
ua

С. 97  Символ жертвам голодомору 1932-1933 рр. в Україні.
С. 115  Фотоінсталяція «Неможливо забути», присвячена 70-й річниці  визволення 

в’язнів фашистських концтаборів, фотохудожника і режисера Луїджі Тоскано в 
Мангаймі (Німеччина). 

С. 135  Пам’ятник дітям розстріляним під час Другої світової війни в Бабиному Яру 
(м.Київ). Фото Олександра Синиці / УНІАН.

С. 155  Лікарня в с. Семенівка Донецької обл. Лютий 2015 р.
С. 165  Радянський політичний плакат «Придем к изобилию!», створений у 1949 році ху-

дожником В.Івановим. Джерело: http://soft salo.com/sovet_45_poli/poli_15.html.
С. 167  Джерело: http://stalinism.narod.ru/vieux/foto/posters1/poster_1.htm.
С. 169  Вилучення у селян овочів, с. Ново-Красне, Арбузинський район, Одеська область 

(тепер - Миколаївська область), листопад 1932 року. Джерело: https://commons.
wikimedia.org/wiki/Category:Holodomor?uselang=uk#/media/File:Holodomor_
Novo-Krasne_Odessa_11_1932.png.

С. 171  Стіна пам’яті жертв сталінських репресій в парку мистецтв «Музіон» (м. Москва). 
Фото Г. Атмашкіної. Джерело: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/pam.

С. 181  Зустріч учасників Медіашколи АУП «Твій вибір#FreedomUkraine» із Міністром 
закордонних справ Данії Мартіном Лідегором. Медіашкола відбулась в партнер-
стві з проектом MYMEDIA/DANIDA. Веб-сторінка проекту: www.mymedia.org.ua.
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Академія української преси (АУП) – неприбуткова, неурядова та 
незалежна організація, розташована в Києві та представлена у регіонах. 
АУП заснована у 2001 році та підтримується європейськими та амери-
канськими інституціями.

Діяльність Академії ґрунтується на принципах практичного жур-
налізму, свободи слова та розвитку демократії в Україні.

Програма АУП спрямована на досягнення західних медіастан-
дартів якісного журналізму та сприяння розвитку незалежних медіа в 
Україні.

АУП є провідним лідером та ініціатором у сфері медіаосвіти, що 
інспірує ключові ініціативи в сфері медіаосвіти в Україні, та одним з 
ресурсів для підвищення стандартів журналістики.

Місія Академії української преси – сприяти поінформованому та 
критичному сприйняттю медіа українським суспільством та дотриман-
ню стандартів соціально-відповідальної журналістики.

Метою діяльності Академії української преси є запропонувати 
українським журналістам та прес-секретарям, незалежно від їх полі-
тичних поглядів, можливості підвищення кваліфікації та професійного 
рівня та здійснювати координацію вже існуючих журналістських захо-
дів.

Діяльність АУП ініціатив реалізується шляхом:
• підготовки та публікації інформаційно-аналітичних матеріалів 

й експертних досліджень в сфері медіа;
• здійснення моніторингу медіа методом контент-аналізу;
• реалізації проектів з медіаосвіти та медіаграмотності та ство-

рення можливостей для комунікації в цій сфері;
• проведенням освітніх програм для медіапрофесіоналів;
• перекладу та виданням кращих світових зразків літератури з 

масової комунікації та медіаграмотності.

Контакти: Київ, вул. Січових стрільців (Артема), 37-41, 7 поверх 
офіс 720, кімната 2, 04053

Тел.: (+38 044) 223 73 11
Ел. пошта: info@aup.com.ua
Портал «Медіаосвіта і медіаграмотність»: www.medialiteracy.org.ua
Веб-сторінка АУП: www.aup.com.ua
Сторінка на Фейсбуці: www.facebook.com/aupfoundation/
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