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Анотація. Аналізуються основи побудови і спілкування людей в сучасних 
соціальних мережах, які існують в Інтернеті. Показані деякі загрози інформаційно-
психологічній безпеці користувача таких мереж, а саме - збір інформації, анкетування з 
метою складання психологічного портрета людини. 

Ключові слова: соціальні мережі, інформаційна безпека, персональна інформація, 
тестування, психологічний портрет, захист інформації. 

 
Аннотация. Анализируются основы построения и общения людей в современных 

социальных сетях, которые существуют в Интернете. Показаны некоторые угрозы 
информационно-психологической безопасности пользователя таких сетей, а именно - 
сбор информации, анкетирование с целью составления психологического портрета 
человека. 

Ключевые слова: социальные сети, информационная безопасность, персональная 
информация, тестирование, психологический портрет, защита информации. 

 
Abstract. The basics of building and communication of people in modern social 

networks which exist on the Internet are analyzed. Showing some threats information and 
psychological safety of the user such networks - namely, gathering information, questioning to 
the purpose of drawing up a psychological portrait of a man. 

Keywords: social networks, information security, personal information, testing, 
psychological portrait, the information protection. 

 

На сьогоднішній день безліч людей зареєстровані в різних соціальних мережах, 

які існують в Інтернеті. Для кожного з нас початок відвідування сторінок цих мереж 

стало на початковому етапі певним проривом. Ми знайшли десятки людей – з ким 

вчилися, працювали, відпочивали тощо. Знайшли родичів і старих друзів, яких давно 

випустили з уваги. Начебто все добре і ми отримали безліч позитивних емоцій та 

приємних годин спілкування. 

Слід підкреслити, що при цьому абсолютно окремим аспектом філософії устрою 

й функціонування абсолютно всіх соціальних мереж виступає те, що власники цих 

мереж в тому чи іншому вигляді збирають добровільну і найчастіше досить широку 

інформацію про своїх користувачів. А ми, в силу певних причин, не знаємо і (або) не 

розуміємо цього, внаслідок чого досить часто беззастережно, швидко, і що найцікавіше 

– абсолютно добровільно надаємо їм таку розширену інформацію не тільки про себе, а 

й навіть про своїх родичів, друзів, товаришів по службі і т.д. Іноді така інформація 
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може суперечити основним положенням закону України «Про захист персональних 

даних». 

Далі було помічено, що після початкового етапу бурхливого спілкування людей 

в соціальних мережах, протягом наступних років тут з'явились різні ігри, які стали 

захоплювати користувачів одного за іншим. Яскравими прикладами цього є – ігри в 

ферму, стратегію, антоніми, піратські скарби та інше. Потім з'явилися різні групи – з 

кулінарії, лікування, за професіями, земляцтва і багато іншого. Виникає питання: 

навіщо дорослим людям потрібні ці ігри та групи, що займають часом все їх дозвілля? 

З цього напрошуються певні висновки. У колах фахівців із захисту інформації 

існує думка, що на сьогоднішній день є велика група спеціально підготовлених 

співробітників, яка розміщує в соціальних мережах ігри, створює групи і приваблює 

людей до спілкування на певні теми, щоб, створивши психологічний портрет і 

вивчивши гіпнабельність (тобто спроможність до певного гіпнотичного впливу) кожної 

особи-користувача, вміло маніпулювати свідомістю мас, зареєстрованих на сайтах 

соціальних мереж. 

Можна спостерігати, як в соціальних мережах з'являється величезна кількість 

різних тестів. На перший погляд – простих і нешкідливих. Треба просто порівняти себе 

з твариною, птахом, актором, з життєвим сценарієм якогось фільму та ін. Люди активно 

беруть участь в них і передають один одному посилання на такі тести, як вони думають 

– для забави та розваги. 

Потрібно розуміти, до чого можуть привести ці, здавалося б, абсолютно 

безболісні питання. Можна з повною відповідальністю сказати, що певні тести, 

розміщені в соціальних мережах – це аналіз не тільки нашого мислення. Це створення 

повного психологічного портрета піддослідної особи. Таке невинне поширення 

зазначених тестів несе в собі достатньо небезпечне для всіх нас дослідження наших 

можливостей та здібностей на рівні впливу на нашу свідомість спеціальних служб. 

Причому, в основному – іноземних спецслужб. До сих пір на Україні у 

вітчизняній доменній зоні поки не створено жодної повноцінно функціонуючої 

соціальної мережі! Всі соціальні мережі, в яких зареєстровані і дуже щільно 

спілкуються українці - іноземні. 

Для чого це робиться – питання цілком зрозуміле та риторичне. Особливо в той 

час, коли зафіксовані далеко не поодинокі випадки спроб маніпулювання свідомістю 

наших громадян, які можна кваліфікувати як прояви інформаційної війни проти 

України. 



240 
 

Тому, більшість вітчизняних фахівців в області захисту інформації закликають 

нас взяти до уваги дані застереження і дуже обережно поставитись, а краще – не брати 

участі у жодних тестах і опитуваннях, якими рясніють соціальні мережі. Ну й, 

безумовно, не реагувати на спроби маніпулювання нашою свідомістю як через 

соціальні мережі, так і через інші засоби масової інформації, якими насичений не 

тільки сучасний Інтернет, але й друковані видання, радіо та телевізійний простір. 

Наприкінці, необхідно відзначити ще один важливий аспект інформаційно-

психологічної безпеки людини, яка використовує соціальні мережі. Для комп'ютерних 

фахівців середньої кваліфікації сьогодні вже не становить труднощів в конкретній 

соціальній мережі дізнатися IP-адресу з якої реєстрували сторінку, адресу з якої 

заходили востаннє, дату реєстрації сторінки і логін (унікальне ім’я користувача). 

Так що будьте обережні, уважні та пильні в сучасних умовах активного 

використання соціальних мереж! 
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Анотація. Проаналізовано вплив електромагнітної безпеки на організм людини, 
яка працює на авіапідприємстві. 

Ключові слова: електромагнітна безпека, випромінювання,персонал 
авіапідприємств.  

 
Аннотация. Проанализировано влияние электромагнитной безопасности на 

организм человека, который работает на авиапредприятии. 
Ключевые слова: электромагнитная безопасность, излучения, персонал 

авиапредприятий. 
 
Abstract.Analyzed the influence ofthe electromagnetic safetyon the human body, 

which works onthe aircraft enterprise. 
Keywords: electromagnetic safety, radiation, staff of the aviation enterprises. 
 

Електромагнітна безпека – це система організаційних і технічних заходів, що 

забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електромагнітного 

поля. 

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини залежить 

від діапазону частот, тривалості опромінення, характеру опромінення, режиму 


