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The dissemination of fake information about COVID-19 to increase the 

panic, the need for information hygiene has been considered in this study. The 

problem of how people will feel after coming out of isolation is also important. 

The uncertainty of the situation, contradictory information from the media, 

feelings of insecurity and anxiety will cause a surge of mental disorders and 

neurotic states. There is a need for the introduction of methods and observance 

of information hygiene in the prevention of info epidemics, panic and mass 

psychosis that became apparent in the context of the corona virus pandemic. 

 

Спалах коронавірусу COVID-19 стався в Китаї в кінці грудня 2019 

року і на поточний момент досяг масштабів епідемії. Вірус породив 

неймовірну кількість чуток, фейків і дезінформації. Під час самоізоляції та 

карантину люди в усьому світі почали проводити більше часу в Інтернеті. 

Коронавірус COVID-19 – це перша пандемія в історії людства, коли люди 

використовують соціальні медіа – це місце, де кожен може поділитися 

будь-якою інформацією, яку хоче. 

Інформаційна війна на ґрунті пандемії вже давно почалася. Не дивно, 

що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже охрестила 

дезінформацію інформаційною епідемією або інфодемією, оскільки 

сьогодні фальшиві новини, підробки і паніка поширюються в рази 

швидше, ніж сам вірус. 

Інфоепідемія – нове явище, яке спостерігається на рівні держав при 

військовій пропаганді, часи холодної війни, інформаційних війнах, 

відомих прецедентах радіофобії і ядерної істерії. Але, з новим рівнем 

інформаційних технологій, додалася ще й інфопандемія. Інфоепідемія – 

швидке поширення серед великої кількості людей в цій популяції 

відомостей, повідомлень протягом короткого проміжку часу. Інфопандемія 

– це поширення нових відомостей, повідомлень в світових масштабах [1].  

Пандемія коронавірусу змінилася інфодемією. Загроза COVID-19 не 

тільки не змогла по-справжньому об’єднати геополітичних противників в 

спільній боротьбі, але тільки загострила протиріччя на інформаційно-

політичному полі, хоча по факту ці держави – будь то США, Росія чи 

Китай – висловлюють наміри допомагати один одному і створюють 

видимість співробітництва.  
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Позитивне значення інформації для людини розумної, для його освіти, 

пошуку знань, адекватного реагування, адаптації – надзвичайно важливо і 

не викликає сумнівів. Але дефіцит інформації може призводити до 

розвитку емоційного стресу, який може бути фактором ризику виникнення 

захворювань психічних, серцево-судинної системи (інфаркти, інсульти, 

ішемічна хвороба серця), травної системи (виразкова хвороба), а також 

підвищення рівня травматизму і суїцидів. 

На сьогодні, при зростанні традиційних інформаційно-залежних 

захворювань серед населення, з'являються і нові патології: комп'ютерний 

синдром; адикції – патологічні залежності від телебачення чи соціальних 

мереж; фобії – номофобія, боязнь залишитися без засобів зв'язку; манії – 

сенсорні, пов'язані з інтернетом, лудоманія – залежність від комп'ютерних 

ігор [2]. Існують також депресії, що формуються соціальними мережами, 

інтернет-залежні суїциди тощо [3]. 

Необхідність впровадження методів і дотримання інформаційної 

гігієни для профілактики інфоепідемії, паніки та масових психозів стало 

явним в умовах пандемії коронавіруса SARS-CoV-2. «Необхідна 

інформаційна гігієна» – прозвучало у зверненні від 13.03.2020 Президента 

України до нації.  

Сучасний світ через свою складність, динамічність та суперечливість 

створює різноманітні проблеми для людини, захоплюючи її особистісний 

простір. Збільшення повсякденних фізичних і психічних навантажень, 

загострення екзистенційного почуття страху, невпевненості, розгубленості 

та розчарування, вплив на особистість інформаційних потоків – усе це, 

негативно позначається на здоров’ї людини загалом і на її психічному 

здоров’ї зокрема. Метою інформаційної гігієни є попередження 

негативного впливу інформації на психічне, фізичне та соціальне 

благополуччя окремої людини, соціальних груп, населення в цілому, 

профілактика захворювань населення, пов’язаних з інформацією, 

оздоровлення навколишнього середовища. 
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