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Чи впливає недобросовісне медіавиробництво на життя суспільства? 
Мешканці міста, де фабрикою новин керує всемогутній містер Фейк, 
відчули це на собі. Кішка Тіна та пес Арчі об'єдналися в неочікуваний 
союз і вирушили на пошуки якісних новин і стандартів журналістики. Чи 
вдасться їм повернути місто на шлях медіаграмотності та критичного 
мислення?
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поки не
зламалася

наша фабрика
новин

Раніше ж світ
був таким
яскравим…



Сьогодні ми стали свідками 
небаченої дикості! Власник 

магазину  кілька секунд 
тому розбив власне вікно, 
щоб отримати страхову 

компенсацію.

З місця 
події...

Знову щось нечисте 
відбувається. Треба 

перевірити, бо з такими 
«якісними» новинами 
скоро й на вулицю буде 

страшно вийти

Знову ви? Тіно, що 
вам треба? Це 

режимна 
територія.

Цей завод новин 
руйнує наше 
суспільство!



Вас тут підгодовують, от 
вам все і подобається. А 

раніше ж були грозою 
лиходіїв, капітаном міської 

збірної!

Бачила б вас 
зараз ваша 

дружина.

Жіночко, годі вигадувати 
свої казочки. Наш 

директор — містер 
Фейк — підтримує 

спорт, ми інвестуємо в 
місцеву молодь.

Та ні, не міг бос 
приспати мою 

пильність. Мене так 
легко не обдурити!

Ну це вже перебір... 
На нашій фабриці 

точно щось 
зламалося

Маєте рацію. Так 
більше не можна. 
Чекаю на вас 
завтра біля моєї 
будки о 6:00

Тіна



Впевнені? 
Шляху назад 
вже не буде..

 Так, бо інакше  
не буде шляху 

вперед.



Оце так місточок... 
Таке враження, що тут 
працюють акробати, а 

не журналісти.

Це як пас у футболі? 
Заслабко вдарив і 

ПОДАЧА не пройшла?

Це радше про те, що 
аудиторія не може зібрати 
повну картинку з недбало 

складеного, рваного 
репортажу.Нуу, не зовсім.

І його теж.

Так і ми зараз не 
можемо пройти далі по 

цьому дірявому мосту. Бо 
всіх дощечок бракує..

Це як у твоїй історії з 
квіточкою і стадіоном. 

Красиву рослинку показали, 
а про знесення стадіону не 

згадали. 

Ти маєш на 
увазі міст?

Це нагадує 
неповноту подачі 

інформації.

Отож-бо! Тепер 
ясно, чому маємо те, 

що маємо.

Так, але дуже обережно. 
Якщо вставити 

неправильну дощечку, вся 
історія розвалиться.

То ми зараз 
підбиратимемо 

дощечки, як частинки 
пазлу?



Як же я 
ненавиджу 

висоту.

Ніііііі!!!

Може тут і невисоко —
просто довкола темно. 
Ось тобі й неповнота 

подачі.

Недостатньо 
інформації. 
Пропоную 

перевірити!

Упс. Тааак, 
мабуть, не варто 

перевіряти 
глибину.

Небезпек безліч. Вони 
можуть ховатися в 
найнеочікуваніших 

закуточках 
фабрики.

І багато ще інструментів 
медіафабрики могли вийти 

з ладу?! А то рівень 
небезпеки все зростає..

Тому тримай 
очі та вуса 
напоготові..



Ходімо — 
фабрика все 
нам покаже.

Це ми тут усім 
покажемо, а не 
фабрика нам!

Я вперше 
всередині, до 

речі…

Як же тут 
усе запущено.



ДТП на вул.
Північній потерпілий

ДТП на вул.
Північній

ДТП на вул.
Північній потерпілий

Кинувся мені на 
капот. Я спокійно 

їхав собі, десь усього 
150 км/год. Ооо, нічого 

нового

Знову незбалансовано 
висвітлюють події. Навіть 

не дали постраждалому 
розповісти свою версію.

Що тут роблять
ваги, ще й такі

величезні?



Бачиш там зверху двері? 
Ми до них не дістанемося, 
поки не надамо однакової 

ваги обом сторонам.

Це як у новинах — 
обов'язково має бути 

щонайменше дві точки 
зору.

Зрозумів, 
зараз буде.

Схоже, чекають, 
щоби ми відновили 

баланс думок у 
новинах.



Де ти? Чекаєш 
на письмове 

запрошення?

Так. У двох 
екземплярах, 
будь ласка.

Жарти, як у 
п’ятому класі. Знала б я про це місце 

школяркою, точно 
виграла б конкурс зі 
збору макулатури.



Стрибаємо 
на три!



Це було… цікаво, ось це 
я називаю зваженим 
висвітленням новин! Що далі?

Зараз 
побачимо.

Огоооо!Лишенько, що 
це взагалі 

таке?

ТРИ!!!



Здається, це 
емоційне 

забарвлення 
новин.

Тоді ця 
штуковина 
тут явно 

зайва.

А хіба новини не 
мають бути 

нейтральними?
Мають! Але тут 
нашими емоціями 

маніпулюють.

Нам не пропонують 
самостійно оцінити факт, 

а нав’язують готові 
суб’єктивні висновки.

IF [молоді чоловіки]



LOAD [стандарти 
журналістики]



Ці двері 
пафосніші 
за всі інші.

Після містка й 
вагів уже нічого не 
страшно. Вперед!

Я слідкував 
за вами, ви 

такі… молодці.

До речі, 
Арчібальде, 

тебе звільнено!
Зовсім не 
жалкую!



До мене вам 
усе одно не 
дістатися.

Пам’ятаєш, 
дорогенька 

Тіно, про такий 
спосіб 

споганення 
новин як 

ненадійне 
джерело? Так у 

моїх новинах 
майже всі 
джерела 

ненадійні, 
ахахахаха!

Нічого, ми вже й так здолали 
купу перепон. А люди все одно 
дізнаються, що тут коїться: 

дисбаланс, маніпулювання 
емоціями, щось там із 

містком.

Поки... 
використовуються 
ненадійні джерела… 

ніхто нічого… не 
помітить.



То це все було 
даремно?

Невже ви думали, що такі 
дрібні комашки, як ви, 

зможуть зруйнувати мою 
фабричну імперію? 

Ахахахах

Знову з нами 
порівнює?! Та забембав 

уже!

Стій! 
Дивись.

Анонімні джерела — не 
надійно. Узагалі, про кого 

йдеться? Може, ці 
джерела — шарлатани!

Точно не на «Лікарі 
вважають, що 

вакцинування — це 
чипізація». Які лікарі? 

Як перевірити?

Як щодо «За останнім 
звітом ООН»? Там ще 
посилання активне веде 

на сайт ООН.

Воу, я й не помітив, 
то куди мені 
ступати?

Ооо, сюди 
можна!



Ні, це теж варто 
оминути.

Чув про гучний скандал із 
поширенням неправдивої 

інформації про вплив 
сонячного затемнення на 

врожай зеленої цибулі?

Ось це вони були!
Краще ступай на «Як 
повідомила пресслужба 

королеви, завтра  відбудеться 
зустріч на найвищому рівні».

Попався!



 Агооов!

 Що тут у 
нас?

Думаю, відповідь 
ми отримаємо за 

тими дверима.



Його треба 
затримати!

Якось буде.

Далеко не 
втече...

Ви не розумієте. Якщо 
казати людям правду, 
вони не знатимуть, що 

робити.

Думки 
різнитимуться. 

І що тоді?

Все скінчено, Фейку, 
хоч би ким ти був. 
Відступати нема 

куди!

Точно не гірше ніж 
зараз! Люди почнуть 
користуватися своїм 

розумом.

Будуть 
думати й 
робити 

висновки. 
Самі.



Це ми ще 
побачимо!

Я знаю, де йому 
допоможуть.

Малий, а 
такий злий.



А зараз ми 
візьмемо інтерв’ю у 
героїв нашого міста!

Як називається 
ваша 

суперкоманда?

Але я так і не 
зрозумів, до чого 
були ті дірки в 

містку...

Ще побачимо, 
чия взяла.

Я Тіна
А я Арчі

Трохи згодом

Забагато для підпису. 
Арчі, Тіна, Арчітіна. 
АрТі проти Фейка! 
Ви врятували місто!



Цікаво, чи багато 
ще таких поламаних 

фабрик новин?

КІНЕЦЬ?



Watchdog – ç àíãë. «ñòîðîæîâèé ïåñ»; ó ïåðåíîñíîìó ñåíñ³ «çàõèñíèê», 
«îõîðîíåöü».

*

×åêë³ñò âîò÷äîãà* ìåä³àãðàìîòíîñò³

1

2
Íîâèíà âèêëèêàº ñèëüí³ åìîö³¿, ÿê-îò îáóðåííÿ, 
ñòðàõ ³ ãí³â? ßêùî òàê, áóäüòå îáåðåæí³! Ìîæëèâî, 
âàøîþ äóìêîþ õî÷óòü çìàí³ïóëþâàòè.

4
×è â³äîìèé àâòîð íîâèíè òà âëàñíèê ìåä³à, äå ¿¿ 
ðîçì³ñòèëè? Ìàí³ïóëÿö³ÿ ôàêòàìè íàòÿêàº íà 
çààíãàæîâàí³ñòü àâòîðà é ìîæå áóòè âèã³äíîþ 
âëàñíèêó ìåä³à.

3

5
²íôîðìàö³ÿ ó íîâèí³ º ïîâíîþ? Ç íå¿ âè ìàºòå 
îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ: äå, ùî, 
êîëè, õòî, ÷îìó, ÿê?

Ñïîæèâàéòå òà ïîøèðþéòå ³íôîðìàö³þ
ëèøå ç ïåðåâ³ðåíèõ äæåðåë!

×è ïðåäñòàâëåí³ â íîâèí³ ð³çí³ òî÷êè çîðó íà îäíå 
ïèòàííÿ? ßêùî ëèøå îäíà ñòîðîíà – ìàòåð³àë, 
éìîâ³ðíî, óïåðåäæåíèé. 

×è âêàçàí³ ó íîâèí³ äîñòîâ³ðí³ äæåðåëà 
³íôîðìàö³¿? Ó ïðàâäèâîìó ïîâ³äîìëåíí³ º ïîñèëàííÿ 
íà äæåðåëà: àâòîðèòåòíèõ åêñïåðò³â, îðãàí³çàö³¿ 
òà ¿õí³õ ïðåäñòàâíèê³â. ßêùî òàêîãî ïîñèëàííÿ 
íåìàº ÷è éîãî çàì³íþþòü ñëîâà «êàæóòü», 
«çàãàëüíîâ³äîìî», ïåðåä âàìè ç âèñîêîþ 
éìîâ³ðí³ñòþ – ôåéê.



Чи впливає недобросовісне медіавиробництво на життя суспільства? 
Мешканці міста, де фабрикою новин керує всемогутній містер Фейк, 
відчули це на собі. Кішка Тіна та пес Арчі об'єдналися в неочікуваний союз  
і вирушили на пошуки якісних новин і стандартів журналістики. Чи вдасться 
їм повернути місто на шлях медіаграмотності та критичного мислення?


