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БОРОТЬБА З ПРОПАГАНДОЮ РОСІЙСЬКИХ ЗМІ  

(НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ПРОЕКТУ «STOP FAKE») 

У зв’язку з останніми подіями в Україні, а саме великої кількості 
сфабрикованих новин, пропаганди та розповсюдження дезінформації, постає 
нагальне питання в убезпеченні користувачів мережі Інтернет від неправдивої 
інформації. Деякі думки з цього приводу. 

В Україні з фальшивими повідомленнями ворожої сторони має боротися 
нещодавно створене Міністерство інформаційної політики. Проте це міністерство 
поки не набуло належного рівня, натомість багато що роблять громадські 

організації. 
Одним з прикладів боротьби з викривленою інформацією є ініціатива «Stop 

Fake». Цей проект досліджує методи дії впливу російської пропаганди. Крім того, 
проект долучає до своєї роботи медіапрофесіоналів, які постійно перевіряють, 
поширюють та перекладають інформацію і на інші мови. 

Журналісти та редактори проекту «Stop Fake» пропонують низку інструментів 
для перевірки зображення та відеоматеріалів за допомогою комп’ютерних 
програм, зокрема: 

1. Пропонується перевіряти зображення на безкоштовному сервісі − 
Findexif.com, на який можна завантажити фотографію чи дати посилання на неї, і 
він визначить відомості, коли було зроблено фото, а для деяких фото можна 
визначити навіть місце зйомки; Foto Forensics – веб-сайт, який допомагає знайти 
ділянки, що «домальовані» на фотографії чи додані в неї під час редагування. 

2. Щоб перевірити особистість, що розповсюджує інформацію, можна 
скористатися програмою Pipl.com, що була створена для пошуку «інтернет-
слідів» користувача і допомагає його ідентифікувати. 

3. Наступним кроком буде звертати увагу на номери автомобілів, погодні 
умови (для цього потрібно написати країну і дату, яка цікавить, у програмі 
Wolfram Alpha). 

4. З відеофейком працювати складніше, ніж із зображеннями, оскільки поки 
що не існує простого способу пошуку відео. Утім, якщо дивитися вбудоване 
вікно YouTube на якомусь сайті, необхідно перейти на сам YouTube, щоб 
отримати про відеоролик більше інформації. 

5. Ще один спосіб: можна описати ключовими словами те, що ви бачите на 
екрані, і ввести це в пошук YouTube або Google. 

Отже, проект «StopFake» буде корисним для користувачів Інтернету України, 
для викриття неправдивої інформації щодо подій у нашій країні. 
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