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Когнітивні спотворення –
це систематичні помилки в мисленні
або патерни відхилень у судженнях, 
які відбуваються в певних ситуаціях

Когнітивні спотворення



328.02.2018

Коли ми приймаємо рішення, 
чи слухаємо всі сторони?
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Ключові маніпуляції популістів:
Гало-ефект

“В Канаді, яка вважається однією з 
найпотужніших аграрних країн, 92% с/г 
землі в державній власності. В Ізраїлі 91% з 
копійками с/г землі в державній власності. 
<...> в Україні вже залишилось 21%”–
Юлія Тимошенко

Коли нам 
подобається політик, 
то ми починаємо
вірити у все, що він
говорить, не 
перевіряючи тези.
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Ключові маніпуляції популістів:
Умовний рефлекс

«Урядова медична 
реформа, за старт 

якої проголосували 
народні депутати, -

… українців»

«Влада під 
виглядом 
«реформ» 

здійснює …
української нації»

«Медична 
реформа – це 

……… 
української 

нації» 

«Адже те, що
влада називає
"реформами", 

насправді є 
….……. 

українського
народу» 

«Здійснюється 
колосальний, 

глибокий 
………. 

української 
нації»
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Ключові маніпуляції популістів:
Умовний рефлекс

«Урядова медична 
реформа, за старт 

якої проголосували 
народні депутати, -
геноцид українців»

«Влада під 
виглядом 
«реформ» 

здійснює геноцид
української нації»

«Медична 
реформа – це 

геноцид
української 

нації» 

«Адже те, що
влада називає
"реформами", 

насправді є 
геноцидом

українського
народу» 

«Здійснюється 
колосальний, 

глибокий 
геноцид

української 
нації»

Це я 
придумав 
«геноцид»
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• Раціоналізувати емоційні 
рішення

• Не вірити нікому за 
замовчуванням

• Приймати рішення на основі 
фактів (використовувати 
VoxCheck)

• Змушувати себе шукати і 
слухати точки зору, які 
суперечать власним

Рекомендація: боротися з популізмом за 
допомогою критичного мислення
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Але що буде більш ефективно з точки зору 
потенційних результатів виборів 2019?

Терміново виховати 
навички критичного 
мислення у всього 
населення?
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Або

Але що буде більш ефективно з точки зору 
потенційних результатів виборів 2019?
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