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Збереження енергетичної системи  
України, убезпечення населення від 
перекручування фактів щодо роботи 
АЕС України спричиняє актуальність
нашого дослідження. 

ПРОПАГАНДА ЯК МЕТОД ВЕДЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
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Мета роботи:  дослідити вплив пропаганди російських ЗМІ  в 
контексті    інформаційної війни  на розвиток  атомної енергетики.

ПРОПАГАНДА ЯК МЕТОД ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
В ГАЛУЗІ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких 
завдань:

• розкрити поняття «інформаційна війна» в сучасній журналістиці;
• виокремити методи інформаційної війни як комунікативної 

технології ;
• розкрити особливості функціонування пропаганди як методу;
• зібрати   матеріал з теми, який доводить, що інформаційна війна 

впливає на стабільність розвитку атомної енергетики, руйнує 
економіку.
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Методи дослідження: 
статистичний, описовий,   
типологічний, соціально-
психологічний.

Предметом дослідження є метод 
пропаганди як основний метод 
впливу на   розвиток атомної 
енергетики.

Обєкт досліження -інформаційна 
війна як комунікативна одиниця 
ЗМІ

Джерелом дослідження   стали 
матеріали інтернет-газет.



Головне завдання

інформаційна війна - будь-які дії, спрямовані на 
нейтралізацію противника або опонента в 

інформаційному просторі
Мета

маніпулювання 
масами

послабити моральні 
й матеріальні сили 
супротивника   
та посилити власні

- на засоби захисту інформації, системи 
що атакується; 
- впливає на збережену, оброблену в 
атакованій системі інформацію. 

інформаційна зброя 
може бути такою, 
яка впливає: 



Види інформаційних воєн 

психологічна війна

кібервійна
мережева війна

ідеологічна війна економічна війна



професійна пропаганда

практика застосування спеціальних 

форматів, видів, засобів, каналів та 

технологій соціально-психологічного 

впливу для перебудови чи укріплення 

існуючої системи суспільно-політичних 

поглядів, світогляду людей



найпопулярніші  методи
навішування ярликів (Name-calling);

узагальнення (Glittering generalities);

перенесення (Transfer device);

засвідчення (Testimonial);

вирівнювання (Plain folks);

несподіванка (Card stacking);

«заскакування на воза» (Bandwagon);
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«Узагальнення»   

асоціювання інформаційного 
повідомлення з певною 

негативною подією

Чорнобильська
трагедія. 

будь-які зміни 
в атомній енергетиці

«майбутній 
Чорнобиль» 
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22 квітня 2016 року  
телеканал «Звєзда» 
розповсюдив новину під 
пропагандистським 
заголовком «На порозі 
катастрофи: Україна готує 
світу новий Чорнобиль». 

«Узагальнення»   

Ця пропаганда виникла на 
основі подій 17 березня 
2016, коли вперше 
змінено паливо трьох 
блоків 
Південноукраїнської АЕС 
на паливо американської 
компанії «Westinghouse».
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Ігор Насалик –
екс- голова 
міністерства  
енергетики

«Засвідчення» (Testimonial) 

покликання на думку особи, 
яка є лідером узагалі чи 
визнаним фахівцем в галузі

«Україна попросила Росію 
про співпрацю в галузі 
атомної енеогетики 

Намагання зірвати 
домовлеості з
Американськоїю 
компанією 
«Westinghouse».



Фейковий лист 



РОЗДІЛ 2.  ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ЗАСІБ РУЙНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ГАЛУЗІ  
АТОМНОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ

Чорнобильська
трагедія. 

мітинги 
про припинення
будівництва 

«ядерний 
могильник 
Європи й світу» 

Навішування ярликів 
(Name-calling) 

застосування 
негативних епітетів 
та метафор



Навішування ярликів 
(Name-calling) 

«В рамках ликвидации 
могильника радиоактивных 
отходов изъяли и из здания 
хранилища, и с окружающей 
территории. После этого 
конструкции могильника 
демонтировали, а его площадку 
— рекультивировали. Часть 
отработанных источников 
ионизирующего излучения (ИИИ) 
отвезли на хранение в Киевский 
межобластной специальный 
комбинат. 

«тришкин кафтан» 
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на українських
атомних 
електргостанціях
існують серйозні 
проблеми

Констатація факту 

бажаний розвиток подій 
подається ЗМІ як такий факт, 
що вже відбувся.

«загадкові 
спалахи радіації 
в Європі»

чутка про потужну
аварію на  ЗАЕС, 
унаслідок якої рівень 
радіації значно зріс



українські редакції   висвітлюють теми, 
що замовили російські піарники

• Автор: 
Сергій Лук'янчук  
14/06/2012ДАТА 
ПУБЛІКАЦІЇ     
ТЕКСТИ.ORG.UA«Енергетичний потенціал Незалежної 

виявився на межі ліквідації» «Пожежа на Хмельницькій АЕС сталася в ніч 
на 30 травня 2012 року. 



ВИСНОВКИ

• інформаційної війни  з боку Росії проти України 
в галузі атомної енергетики ведуться систематично;

• дії   російських ЗМІ   спрямовані на 
дестабілізацію розвитку галузі.

• пропаганда – найбільш використовуваний 
метод ведення інформаційної війни. 


