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ЯК НЕ СТАТИ ОВОЧЕМ,  
АБО ЧОМУ Я НАПИСАЛА ЦЮ КНИЖКУ

Хто	ж	такі	«овочі»?	Упевнена,	що	це	запитання	крутиться	
зараз	у	вашій	голові.	Хтось	побачив	назву	книжки	й	зга-
дав	мене	незлим	тихим	словом:	«Як	вона	може	таке	гово-
рити?	Та	хто	вона	така?!»	Інші	зацікавлено	почнуть	горта-
ти	сторінки,	вчитуватися	у	зміст,	бо	й	самі	не	раз	думали	
про	те,	 як	часто	 з	нас	намагаються	 зробити	«овочів».

Так-от,	«овоч»	—	це	стан,	у	якому	людина	нічого	не	
хоче	 робити	 сама.	 Їй	 зручно	йти	 за	 руку	по	 доріжці,	
протоптаній	маніпулятором	чи	шахраєм.	Згаданий	стан	
не	виникає	з	волі	самої	людини,	а	зумовлений	низкою	
чинників,	про	які	я	докладно	розповіла	у	своїй	першій	
книжці	«Нація	овочів?	Як	інформація	змінює	мислення	
та	поведінку	українців».	Якщо	коротко,	то	це	результат	
системного	 впливу	маніпуляцій	 та	 зовнішніх	 умов,	
у	яких	ми	опинилися	історично	і	які	спричинили	втра-
ту	інформаційного	імунітету	в	більшості	наших	співгро-
мадян.	Ідеться	про	добу	СРСР,	1990-ті,	кризу	2008-го,	змі-
ну	анало	гової	ери	на	цифрову,	війну,	коронавірус	та	ін.

Деякий	час	людина	протистоїть	«овочизму»,	спираю-
чись	на	свій	досвід,	освіту,	поради	оточення.	Проте	якщо	
вона	не	дотримується	базової	інформаційної	гігієни,	не	
вміє	фільтрувати	інформацію,	то	концентрація	інфор-
маційних	вірусів	у	її	голові	зростає	до	критичної	межі	
і	саме	маніпулятори	починають	визначати	думки	та	дії	
такої	людини.	Натомість	її	самостійний	вплив	на	них	
номінальний.	Це	і	є	стан	«овоча».



ЯК
 Н

Е 
СТ

АТ
И 

ОВ
ОЧ

ЕМ

8

Ніхто	не	хоче	бути	«овочем»,	проте,	ставши	ним,	ні-
коли	не	визнає,	що	це	так.	Мета	моєї	книжки	—	бороти-
ся	з	маніпуляторами.	Не	допустити,	щоб	ті	українці,	які	
вже	потрапили	під	 їхній	 вплив	 і	 зараз	 рухаються	 до	
стану	«овоча»,	перетнули	червону	лінію.

Так	сталося,	що	за	39	років	я	мала	різні	статуси:	була	
«овочем»,	маніпулятором	і	борцем	із	ними.	Із	власного	
досвіду	знаю,	як	складно	самій	людині	змінити	думку	
і	як	легко	це	вдається	маніпуляторам.

У	школі	та	університеті	я	була	відмінниця.	Неоднора-
зово	перемагала	на	Всеукраїнських	олімпіадах.	Єдина	
з	курсу	мала	«5»	із	вищої	математики.	Однак	був	інший	
бік	того	життя.	У	школі	паралельно	з	класикою	я	чита-
ла	13-ту	сторінку	в	місцевій	газеті.	Там	писали	про	все	
паранормальне.	Я	була	переконана,	що	в	нашій	кварти-
рі	живе	домовик.	Ніколи	не	ходила	до	лікарів,	вважаю-
чи	їх	за	шарлатанів.	А	от	до	знахарок	йшла	залюбки.	
Уникати	чорного	кота,	не	виносити	сміття	ввечері	—	це	
теж	було	про	мене.	Одного	разу	під	час	сесії	я	знепри-
томніла	в	бібліотеці.	Добра	пані	сказала,	що	це	вроки,	
і	зняла	їх	за	допомогою	сірників.

А	2002-го	захворіла	моя	мама.	Їй	довго	не	могли	по-
ставити	 діагноз.	 А	потім	 винесли	вердикт	—	рак	 4-ої	
стадії.	Лікували	його	сумішшю	олії	та	 горілки.	Бо	так	
тоді	зцілився	хтось	зі	знайомих.	Мамі	це	не	допомогло,	
і	вона	померла.

Потім	я	переїхала	в	Київ	і	купила	квартиру	та	авто	
в	кредит.	І	ремонт	зробила	в	кредит.	Коли	мене	запиту-
вали,	як	погашатиму	ті	кредити,	раптом	що,	я	безтур-
ботно	відповідала:	«Оформлю	нову	кредитку».

До	2008-го	я	не	вміла	розпізнавати	інформаційні	віруси	
й	вірила	в	магічні	пігулки	—	прості	рóзв’язки	складних	
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проблем.	Чи	була	я	дурна?	Ні.	Чи	була	я	неосвічена?	Ні.	
Проте	саме	інформаційні	віруси	визначали	моє	мислен-
ня	й	поведінку.	Вони	вбили	мою	маму.	Вони	загнали	
мене	в	кредитне	ярмо	й	добряче	знівечили.

Відтоді	я	пройшла	довгий	шлях.	З	одного	боку,	працю-
вала	з	відомими	політиками	та	олігархами,	досконало	
вивчивши,	як	вони	маніпулюють	людьми.	З	другого	—	
досліджувала	поведінку	 українців	 в	 інформаційному	
полі	та	їхню	реакцію	на	ці	маніпуляції.	Паралельно	шука-
ла	відповіді	на	пекучі	запитання:	«Доказова	медицина	
чи	альтернативна?»,	 «Чи	можна	вірити	астрологам?»,	
«Чому	люди	вірять	шахраям	та	конспірологам?»	та	 ін.

Восени	2019-го	для	мене	почалося	нове	життя.	Набиті	
ґулі	та	здобутий	практичний	досвід	я	стала	застосовува-
ти,	щоб	навчити	українців	протистояти	маніпуляторам	
і	шахраям.	Написала	дві	книжки	про	це,	а	зараз	ви	три-
маєте	в	руках	третю.	Заснувала	волонтерську	ініціативу	
«Як	не	стати	овочем»,	що	впевнено	йде	до	амбітної	та	
складної	мети	—	навчити	7	мільйонів	українців	інфор-
маційної	гігієни.

Ця	книжка	—	результат	мого	досвіду,	досліджень	і	нав-
чання	понад	5000	українців.	2020	року	я	розробила	курси	
з	 базової	 інформаційної	 гігієни,	що	витримали	понад	
10	редакцій.	Саме	такий	навчальний	досвід	став	осно-
вою	для	цієї	книжки.	А	оцінка	«дуже	корисна	інформа-
ція	для	щоденного	життя»	від	89	%	учасників	згаданих	
курсів	дає	надію,	що	моя	книжка	буде	корисна	й	допо-
може	вам	не	стати	«овочем».

Відео «Хто така 
Оксана Мороз»



ЯК ЗIСКАНУВАТИ QR-КОД

Текст цієї книжки доповнений багатьма додатковими матеріа-
лами. Вони допоможуть вам докладніше розібратися у важли-
вих темах. Це відео, статті, ігри, дослідження, навчальні курси, 
YouTube-канали, фільми та книжки.
Ви легко та швидко зможете знайти ці матеріали, скориставшись 
нашою системою QR-кодів. Щоб їх відсканувати:

 ● відкрийте програму «Камера» на початковому екрані, екра-
ні блокування чи в Центрі керування;

 ● виберіть задню камеру, тримаючи пристрій так, щоб QR-
код був у видошукачі програми «Камера»;

 ● торкніться сповіщення, щоб відкрити пов’язане з QR- кодом 
посилання.
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Запитання: От що робити, коли тиск 160 на 80?
Відповідь: Замість таблеток щовечора намочувати шкар-

петки в розчині вода з оцтом (1:1) і на 15 хв на ноги закла-
дати. І вдень тиск буде в нормі. Бо до таблеток додають 
тепер тальк. Він осідає на судинах, потім будете ще при-
ймати від серця і для розрідження судин.

Примітка: тут і далі стилістика цитат максимально 
збережена.

Це	реальний	діалог	у	Facebook-групі	«Людоньки,	порадь-
те!»	Вона	—	своєрідне	дзеркало	того,	як	українці	спожи-
вають	інформацію.	У	ньому	—	зневіра	в	усіх	інституціях.	
Віра,	подекуди	сліпа,	людям.	Прагнення	просто	розв’язу-
вати	складні	проблеми.	Невміння	«фільтрувати»	інфор-
маційні	джерела.	Усе	це	посилила	нова	цифрова	ера	з	її	
соціальними	мережами,	блогерами,	псевдоекспертами	
та	іншими	продавцями	магічних	пігулок.

Проте	є	одне	«але».	Коли	пишу	цей	текст,	полови-
на	українців	думає,	що	вони	вміють	відрізнити	прав-
ду	 від	 брехні	 в	 інформаційному	просторі,	 хоч	лише	
3	%	наших	співгромадян	можуть	це	зробити.	Сподіва-
юсь,	що,	коли	читаєте	мою	книжку,	відсоток	змінився	
в	кращий	бік.

Це	 створює	чудову	 основу,	щоб	 змінити	мислення	
й	поведінку	 українців	 у	необхідному	маніпуляторам	

Дослідження 
USAID-Internews 
(жовтень 2020 р.)
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руслі.	Людей,	які	заміняють	візит	до	лікаря	діагности-
кою	у	Facebook-групах,	можна	переконати	голосувати	
й	купувати	так,	як	потрібно	власникам	інформаційних	
ресурсів.	 А	ще	на	це	не	потрібні	 великі	 бюджети	чи	
унікальні	інструменти.	Бо	ж	люди	не	відрізняють	інфор-
маційних	сайтів-сміттярок	(ресурсів,	що	спеціалізують-
ся	на	маніпуляціях,	 проте	маскуються	під	медіа)	 від	
онлайн-медіа,	що	дотримуються	журналістських	стан-
дартів.	Люди	охоче	розмінюють	свої	дані	(номери	теле-
фонів,	імейли	тощо)	та	емоційні	гачки	на	псевдобезко-
штовні	розваги.

Зараз	час	інформаційного	«кріпацтва».	Коли	є	«помі-
щики»,	що	мають	знання	та	ресурси,	прагнучи	збільшу-
вати	капітал	і	вплив.	А	є	«кріпаки»,	які	під	тиском	склад-
ного	життя,	 інформаційного	шуму	 та	 інформаційної	
неграмот	ності	роблять	те,	що	їм	кажуть,	бо	не	знають	
іншого.	Та	ще	й	радіють	кожній	віддушині	—	безкош-
товній	розвазі	чи	інформації.

Думаєте,	кріпацтво	скасували?	Ні.	Воно	є	тут	і	зараз.	
Відмінність	лиш	одна.	Колись	кріпаками	були	бідні	лю-
ди.	Тепер	немає	різниці,	яка	в	тебе	освіта,	скільки	ти	
заробляєш	і	який	твій	соціальний	статус.	Якщо	не	знаєш	
інформаційної	грамоти,	ласкаво	просимо	в	«кріпаки».

Чи	мали	тоді	поміщики	якісь	унікальні	інструменти	
управління?	Ні.	Вони	користувалися	своїми	можливос-
тями	й	залякували	людей.	Те	саме	й	зараз.	Цифрові	плат-
форми	 створили	купу	можливостей.	 Знаєш	про	них?	
Умієш	обернути	на	свою	користь?	Роби	те,	що	потрібно:	
залякуй,	бреши,	маніпулюй.	Змінюй	мислення	та	пове-
дінку	людини	й	народу.	Так,	як	потрібно	тобі.

Щороку	інформаційні	віруси	стають	простіші	й	доступ-
ніші,	а	 їхня	руйнівна	сила	росте.	Люди	радо	проходять	

Медіа, що дотри-
муються журна-
лістських  
стандартів  
(ІМІ, другий
квартал 2021 р.)



ПР
ОБ

ЛЕ
М

А,
 Я

КУ
 Н

Е 
ПО

М
IЧ

АЮ
ТЬ

 

тест	«Який	вигляд	ти	мав	би	як	рушник»,	віддаючи	купу	
своїх	даних	і	даних	друзів.	Відомі	та	поважні	профі	з	ко-
мунікацій	беруть	участь	у	флешмобах,	що	збирають	їхні	
емоційні	гачки.	Усе	це	дає	змогу	персоналізувати	мані-
пуляції	й	говорити	з	кожним	так,	щоб	бути	почутим.

Вартість	 створення	 інформаційного	 вірусу	 стрімко	
знижується.	Пам’ятаєте	Нові	Санжари?	Як	люди	кидали	
каміння	в	автобус	із	такими	сами	ми	людьми,	що	при-
летіли	 з	 тодіш	нього	 епіцентру	 коронавірусу	—	міста	
Ухань.	Картинка	«Українець	іде	на	українця»	облетіла	
всі	світові	медіа.	А	коштувала	Росії	копійки.	Достатньо	
було	створити	спільноту	у	Viber.	Запустити	туди	20	бо-
тів.	Скоординувати	їхні	дії	з	«говорящими	головами»	на	
проросійських	телеканалах.	І	все.	

Менш	ніж	за	добу	основну	роботу	виконано:	правиль-
но	заряджені	люди	вийшли	на	вулицю.

Нові	Санжари	не	виняток.	Це	типовий	кейс	інформа-
ційних	вірусів	цифрової	ери.	Люди	не	знають,	кому	ві-
рити.	Точно	не	довіряють	владі	та	офіційним	джерелам.	
Люди	щиро	вважають,	що	найбільше	брехні	в	телевізо-
рі,	а	от	у	Face book, YouTube, Viber чи	Telegram —	свобода	
слова.	І	саме	там	можуть	говорити	правду	ті,	хто	бажає	
їм	добра.	А	люди	так	хочуть,	щоб	хтось	бажав	їм	добра.

У	наш	час	 32	%	 українців	 визначають	правдивість	
новини	інтуїтивно,	а	42	%	ніколи	не	перевіряють	інфор-
мацію	на	достовірність.	Водночас	лише	15	%	українців	
не	користуються	інтернетом.	71	%	—	активні	користу-
вачі	мережі,	а	серед	їхніх	основних	мотивів	—	пошук	
потрібної	 інформації	 (74	%)	 та	перегляд	новин	 (61	%).

Як	ми	потрапили	в	інформаційне	«кріпацтво»	і	що	нас	
у	ньому	утримує?

Як проросійська 
мережа в Україні 
організувала бунт 
у Нових Санжарах 
(texty.org.ua,  
лютий 2020 р.)

Дослідження ГО 
«Детектор Медіа» 
(березень 2021 р.)
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1. УКРАЇНА ЖИВЕ В ПЕРІОД  
ПОДВІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Аналогову	еру	змінює	цифрова.	А	Україна	виборсується	
із	 «совєтчини»	й	 стає	 демократією.	Ми	вже	пройшли	
складний	шлях	руйнування	старого,	проте	нового	ніяк	
не	збудуємо.	Не	остан	ню	роль	у	цьому	відіграє	інформа-
ційна	неграмотність.

В	Україні	демократія.	Куди	піде	більшість,	туди	по-
тягне	й	країну.	Раніше,	щоб	змінити	думку	більшості,	
потрібні	 були	роки,	 тепер	лік	 іде	на	 тижні	 та	місяці.	
Кількість	 інструментів	маніпулювання	 громадською	
думкою	постійно	зростає,	а	їхня	вартість	і	доступність	
зменшується.

Ситуація	не	була	б	загрозлива,	якби	паралельно	в	на-
шій	країні	функціонували	сформовані	робочі	інституції	
та	процеси.	Наприклад,	у	США	6	січня	2021	року	зарядже-
ний	Трампом	натовп	пішов	на	штурм	Капітолію	й	глу-
мився	над	цитаделлю	демократії.	Америка	та	світ	були	
шоковані.	Проте	ситуацію	нормалізували	дуже	швидко.

У	демократіях,	що	встигли	сформуватися	до	початку	
цифрової	ери	(орієнтовно	2010	року),	це	норма.	У	важли-
ві	для	країни	миті	політики,	правоохоронці,	бізнесмени,	
громадськість	працюють	злагоджено.	На	нормалізацію	
можуть	піти	години	чи	роки,	проте	країна	збережеться	
й	курсу	не	змінить.

В	Україні,	яка	не	встигла	здійснити	реформи	й	сфор-
мувати	демократію,	насправді	все	інакше.	Кожен	рефор-
матор	приречений	на	ефективний	спротив	системи.	Во-
на	вмикає	медійний	ресурс	 і	 руками	одурених	людей	
повертає	все	на	місце.	 Інші	 зусилля	 закінчуються	по-
верненням	до	звичного	популізму	під	оплески	народу.	
В	 умовах	 збройної	 агресії	 Російської	Федерації	 проти	

Хаос заради Трампа: 
як фанати прези-
дента США 
штурмували 
Капітолій (Євро-
пейська правда, 
січень 2021 р.)
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України	це	створює	живильне	середовище	для	провока-
цій	у	нестабільних	регіонах	(наприклад,	на	Закарпатті).

Додайте	до	цього,	що	Україна	—	своєрідний	полігон,	
на	якому	випробовують	інформаційну	зброю,	і	ситуація	
стане	геть	сумною.	Проте	не	безнадійною,	бо	коли	ми	
це	розуміємо,	то	можемо	її	змінювати.

РЕМАРКА

Багато громадських активістів працюють над розбудовою 
демократичних процесів в Україні. Їхню діяльність фінан-
сують міжнародні грантові організації. Саме вони активно 
консультують, а коли потрібно, і критикують владу. Це 
системні адвокати реформ у різних сферах.
Проте для більшості суспільства вони були непомітні. Усе 
змінилося восени 2019-го. Одному олігархові став поперек 
горла уряд Гончарука, у якому було чимало представників 
згаданого сегмента. От їх і вирішили дискредитувати всіх за 
раз, щоб двічі не вставати.
Медіакілери та анонімні Telegram-канали, спираючись на 
проросійські медіа, назвали їх «соросятами». Це означало:
— Яке в них було завдання? Здійснювати реформи. Вони є? 
Ні, немає.
— Вони отримували гроші? Так, із грантами все прозоро.
— Але результату немає? Так.
— Отже, що вони зробили? Украли гроші.
В Україні інформація крутить суспільством, бо немає ані 
реформованих інституцій, ані достатньої законодавчої бази.
Навіть якщо започаткували чудову реформу, олігарх, якому 
вона не подобається, може втрутитися. Увімкнути свій інфор-
маційний ресурс, розповісти, що хороші хлопці та дівчата — 
це «соросята». Вони погані, їм не варто довіряти, саме через 
них не розвинулась демократія.

Байки про Сороса. 
Як російська деза 
перетворилася на 
внутрішньоукраїн-
ський дискурс  
(texty.org.ua,  
грудень 2020 р.)
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2. МИ ЖИВЕМО СЕРЕД МОРЯ  
«БЕЗКОШТОВНОЇ» ІНФОРМАЦІЇ

Кожен	за	лічені	хвилини	може	знайти	будь-що	й	не	за-
платить	за	це	жодної	гривні.	Коли	хтось	із	вас	востаннє	
платив	за	інформацію?	Не	інтернет-провайдерам,	а	саме	
за	інформацію.	Переконана,	що	таких	одиниці.

Проте	на	створення	такої	інформації	витра	чені	реаль-
ні	й	чималі	гроші	та	час.	«Якщо	не	платимо,	товар	—	
ми»	—	ця	фраза	вже	 стала	крилатою,	 бо	 якнайкраще	
ілюструє	нашу	цифрову	дійсність.

Якщо	 не	 платимо	 грошима	 (а	 часто	—	 навіть	 як-
що	й	платимо),	цифрові	платформи	беруть	із	нас	іншу	
«валюту»:

 ● нашу	увагу.	Що	більше	часу	проводимо	у	Facebook 
чи	на	YouTube,	то	більше	нам	можна	показати	ре-
клами.	Що	довше	ди	вимося	певний	канал,	то	біль-
ше	шансів	нами	маніпулювати.	Усе	це	конверту-
ють	у	реальні	гроші	від	рекламодавців	та	власників.	
Проте	це	не	завжди	відповідає	нашим	інтересам;

 ● наші	дані	та	емоції.	Щоб	досягти	мети,	замовник	
мусить	розуміти	специфіку	ауди	торії.	Що	більше	
інформації	про	неї	він	має,	то	більш	персоналізо-
ване	звернення	й	кращий	результат.	Рівень	інфор-
маційного	«шуму»	щороку	зростає.	Щоб	через	ньо-
го	пробитися,	замало	знати	стать,	вік,	географію,	
дохід	чи	основні	інтереси	користувачів.	Тому	за-
мовники	системно	збирають	наші	емоційні	гач-
ки	—	те,	що	вмикає	емоції	й	спонукає	до	дії.	Дані	
та	емоційні	гачки	акумулюють,	створюючи	з	них	
наш	цифровий	портрет.	Він	і	лягає	в	основу	персо-
налізованих	повідом	лень,	що	змінюють	наше	мис-
лення	та	поведінку.

Відео «Скільки 
коштує інформація»
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