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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Мета: формування у студентів уявлення щодо медіасфери, історії та 

сучасності функціонування старих і нових медіа, медіа-ефектів, критичного 

мислення в умовах інформаційних війн та ведення пропагандистських 

кампаній проти України. 

Компетентності: 

 здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

(ЗК09).  

 здатність ідентифікувати соціально-небезпечні явища та процеси і вміти 

розробляти соціальні технології, спрямовані на підтримку соціальної 

безпеки (СК09). 

Результати навчання: Вміти використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної 

інформації (РН 07). 

У результаті вивчення дисципліни «мас-медіа» студенти повинні:  

Знати: 

 Історичні обставини, причини появи навчального напряму 

«медіаграмотність» та її актуальність у сучасності; 

 Історію розвитку мас-медіа; 

 Організаційні та бізнесові підвалини існування медіа; 

 Механізми впливу мас-медіа на реципієнтів; 

 Сутність, види, історію розвитку пропаганди; 

 Прийоми та методи воєнної пропаганди; 

 Сутність інформаційної війни як складової гібридної війни; 

 Прийоми ведення інформаційної війни в Інтернеті; 

 Сутність, цілі, принципи організації контрпропаганди. 

Вміти: 

 Розпізнавати маніпулятивні прийоми в медіа повідомленнях; 

 Розрізняти пропаганду та маніпулятивні повідомлення від інформування 

та діалогу; 

 Ідентифікувати фей-н’юз; 

 Застосовувати контрпропагандистські практики. 

  



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна соціологія  

Соціологія особистості та девіантної 

поведінки 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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4 90/3 48 42 32 - 16 42  - + - 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53,0 % 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  2 Модуль №1. Світ медіа 

Тема 1.  Вступ до дисципліни. 

Основні поняття медіалогії. 

Торонтська школа медіалогії. 

Актуальність медіаосвіти. 

Медіаграмотність як результат медіаосвіти. 

 

2 СР 3 
Підготовка до семінарського заняття 1. 

3, 12, 18, 29, 

34, 46 

3 ПЗ 2 Тема 1.  Медіаграмотність як результат медіаосвіти. 

1. Базові поняття курсу: «інформація», 

«інформаційне суспільство», «медіа», «медіасфера». 

2. Медіа-революції й цивілізаційний поступ. 

Сучасна медійна революція в умовах постмодерну й 

цифрової революції. 

3. Небезпеки і ризики, які існують у медіа сфері, 

та суспільний запит на медіаосвіту. 

4. Медіаграмотність: критерії, компетентності, 

шляхи формування. 

3, 12, 18, 29, 

34, 46 

4 ЛЗ 2 Тема 2. Медіа як інституції. 

1. Процес інституціоналізації медіа. 

2. Сутність та типи цензури. 

3. Проблема свободи слова у полікультурних 

суспільствах. 

4. Сутність, види авторського права. 

 

5 ЛЗ 2 Тема 3. Медіа як виробничі організації. 

1. Структура медіа як організації виробничого типу 

2. Бізнес-моделі медіа-організацій. 

3. Реклама як джерело існування медіа-організацій. 

 

6 СР 3 Підготовка до семінарського заняття тема 2, 3. 

 

1, 9, 12, 21, 

31,32, 35 

7 ПЗ 2 Тема 2, 3. Інституціоналізація медіа та їх 

функціонування в якості організацій виробничого 

типу 

1, 9, 12, 21, 

31,32, 35 



1. Медіа як інституції: сутність, етапи 

інституціоналізації. 

2. Свобода слова і цензура як соціальні явища. 

3. Типи, вид й методи цензурування медіа. 

4. Авторське право: сутність, об’єкти, види. 

5. Бізнес-модель організації. 

6. Реклама як фінансове джерело існування 

медіа. 

8 ЛЗ 2 Тема 4. Історія появи та еволюція «старих» медіа.  

1. Історія газетярства. 

2. Винахід радіо й етапи розвитку радіомовлення. 

3. Винахід телебачення, технічні етапи розвитку. 

4. Історія розвитку мас-медіа в Україні та Харкові. 

 

9 ЛЗ 2 Тема 5. Сучасна медіа-революція й поява «нових» 

медіа 

1. Сутність інформації та інформаційне суспільство. 

2. Поняття «нових» медіа, історія їх появи та 

розвитку. 

3. Інформаційні можливості «нових» медіа. 

4. Ефект мульмедійності. 

 

10 СР 3 Підготовка до семінарського заняття тема 4, 5. 

 

2, 3, 9, 11, 

27, 29, 40 

11 ПЗ 2 Тема 4, 5. Медіасфера: історія старих і нових медіа 

1. Основні етапи розвитку газетярства. 

2. Жанрові формати контенту друкованих медіа, 

структура газетного випуску. 

3. Радіо – медіа ХХ ст.: етапи розвитку й 

конкуренція з іншими медіа. 

4. Винахід телебачення й вплив на суспільство. 

5. Нові медіа: технічний бік й нові інформаційні 

можливості. 

6. Медіасфера України: економічні й політичні 

аспекти. 

2, 3, 9, 11, 

27, 29, 40 

12 ЛЗ 2 Тема 6. Впливи медіа на реципієнтів. 

1. Людина як реципієнт медіаповідомлень. 

2. Елементи особистості, що зазнають впливів медіа. 

3. Медіасоціалізація: небезпеки й ризики стосовно 

дітей. 

4. Інтернет-залежність. 

 

13 ЛЗ 2 Тема 7.  Маніпулятивні можливості медіа. 

1. Основні технології маніпуляції реципієнтами. 

2. Теорія стереотипів В. Ліппмана. Теорія 

стигматизації І. Гофмана. 

3. Конспірологія як засіб маніпуляції. 

 

14 ЛЗ 2 Тема 8: Антифейк.  



1. Дезінформація як спосіб маніпуляції аудиторією. 

2. Сутність, цілі, причини вживання фейк-нюз. 

3. Антифейкові правила. 

15 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

семінару з теми 6, 7, 8. Написання реферату. 

1, 3, 8, 10, 

15, 16, 28, 33 

16 ПЗ 2 Тема 6, 7, 8 : Ефекти медіа, їх впливи на реципієнтів, 

захист від дезінформації. 

1. Особистість як реципієнт медіа повідомлень: 

напрями впливу інформації на людину. 

2. Маніпуляція свідомістю реципієнтів як 

потенційна загроза медіа. 

3. Ефекти вплів медіа: стереотипізація й 

стигматизація свідомості. 

4. Специфіка ефектів нових медіа: 

мультимедійність і кліпове сприйняття реальності, 

«інформаційні бульбашки». 

5. Медіасоціалізація дітей: нові виклики. 

6. Антифейк: методи ідентифікації неправди й 

антифейкові заходи. 

1, 3, 8, 10, 

15, 16, 28, 33 

17 ЛЗ 2 Модуль 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ Й МЕДІА 

Тема 9. Зародження пропаганди й роль медіа. 

1. Сутність, типи й види пропаганди. 

2. Військова пропаганда та роль медіа на досвіді 

світових війн. 

3. Основні прийоми й методи військової пропаганди. 

 

18 ЛЗ 2 Тема 10. Політичні й ідеологічні пропаганда: 

історичний ракурс. 

1. Ленін як фундатор політичної пропаганди нового 

типу. 

2. Гітлер і мистецтво ораторської пропаганди. 

Принципи політичної пропаганди, за Геббельсом. 

3. Роль плаката. Основні візуальні прийоми наочної 

пропаганди. 

4. Місце кінодокументалістики й фотографії в 

системі пропаганди. 

5. Холодна війна і пропаганда. 

 

19 СР 3 Підготовка до семінару тема 9, 10. 6, 9, 21, 22, 

42, 46 

20 ПЗ 2 Тема 9, 10. Виникнення й еволюція пропаганди. 

1. Пропаганда як соціальне явище: сутність, типи, 

структура пропагандистського повідомлення. 

2. Використання медіа для цілей військової 

пропаганда на прикладі Першої світової війни. 

3. Політична й ідеологічна пропаганда у 

тоталітарних суспільствах. 

6, 9, 21, 22, 

42, 46 



4. Ідеологічне протиборство у Другій світовій та 

«Холодній» війнах. 

5. Алгоритм розпізнання пропаганди. 

21 ЛЗ 2 Тема 11. Роль інформаційних інтервенцій в руйнації 

комуністичної системи. 

1. Новітні інформаційні війни: основні поняття. 

2. Інформаційні причини кризи й падіння 

комуністичної системи. 

3. Кампанія «гласності» та її соціально-політичні 

наслідки. 

4. Теорія «м’якої сили» Дж. Найа. Теорія змін Курта 

Левіна. Теорія фреймів Дж. Лакоффа. 

 

22 ЛЗ 2 Тема 12. Інформаційна складова гібридних війн. 

1. Чому не відбувся «кінець історії»? 

2. Основні цивілізаційні наративи сучасної епохи. 

3. Сутність війни нового типу (гібридної війни) й 

місце інформаційних операцій. 

4. Феномен російської пропаганди як інформаційної 

загрози демократичним країнам. 

 

23 СР 3 Підготовка до семінару тема 11, 12. 

 

7, 13, 14, 22, 

25 

24 ПЗ 2 Тема 11, 12: Інформаційні війни ХХІ ст.  

1. Основні терміни інформаційних війн нового 

покоління. 

2. Роль інформаційних інтервенцій у падінні 

комунізму. 

3. Теорія змін Курта Левіна й роль 

інформаційних війн у соціальній динаміці. 

4. ХХІ ст. – нові виклики й загострення 

інформаційного протистояння. 

5. Інформаційна складова гібридних війн. 

Феномен Російської пропаганди. 

7, 13, 14, 22, 

25 

25 ЛЗ 2 Тема 13. Технології інформаційних війн. 

1. Причини, чому масова свідомість дрейфує до 

світу постправди. Симуляція реальності й 

симулякри в концепції Ж. Бодріяра. 

2. Три рівні ведення інформаційних війн. 

3. Бойова спецпропаганда за російським рецептом. 

4. Спецоперації в соціальних мережах. Платний 

тролінг. Феномен Ольгінських тролей. 

 

 

26 ЛЗ 2 Тема 14. Війна смислів на тлі зіткнення цивілізацій. 

1. Сутність і завдання когнітивної війни. 

2. Концепт «руського мира» як консцієнтальна 

зброя. 

3. Основні наративи російської пропаганди. 

 



27 ЛЗ 2 Тема 15. Стратегія руйнування центрів прийняття 

рішень. 

1. Політичний тролінг. 

2. Історичні приклади руйнування іміджу перших 

керівників держави і війська методами 

пропаганди. 

3. Втручання російських спецслужб в електоральні 

процеси демократичних країн. 

 

28 СР 8 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

семінару з теми 13, 14, 15. Написання реферату. 

7, 13, 14, 17, 

22, 24, 25 

29 ПЗ 2 Тема 13, 14, 15. Методи й технології інформаційно-

психологічних впливів в межах гібридних війн. 

1. Піраміда інформаційної війни: когнітивний 

рівень, базові наративи, ситуативні спецоперації. 

2.  Війна смислів як вищий тип інформаційних 

війн. 

3. Основні наративи російської пропаганди на 

«українському фронті». 

4. «Бойова спецпропаганда»: основні методи 

психологічного впливу. 

5. Використання традиційних методів і нових 

інформаційних систем для психологічного впливу в 

умовах військових дій. Психологічний ефект 

кібератак. 

6. Інформаційна боротьба у соціальних мережах: 

мікротаргетинг, платний тролінг, боти. 

7, 13, 14, 17, 

22, 24, 25 

30 ЛЗ 2 Тема 16. Контрпропаганда та захист національного 

медіапростору. 

Рівні і методи боротьби з ворожою пропагандою. 

Держава як чинник протидії ворожим інформаційним 

впливам. 

Сутність явища контрпропаганди. Основні методи 

ведення контрпропагандистських кампаній. 

Сутність й принципи критичного мислення. 

Формування інфо-імунітету в громадянському 

суспільстві. 

 

31 СР 11 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

семінару з теми 16. Підготовка до підсумкового тесту. 

3, 4, 5, 8, 19, 

20, 23, 28 

32 ПЗ 2 Тема 16. Протидія інформаційним впливам: 

контрпропаганда і критичне мислення. 

1. Основні напрями й методи боротьби за 

власний інформаційний й віртуальний простори. 

2. Держава й державні інституції як інструменти 

протидії ворожим інформаційним впливам. 

3. Контрпропаганда сутність, методи, 

3, 4, 5, 8, 19, 

20, 23, 28 



ефективність. 

4. Критичне мислення й резистентність 

особистості по відношення інформаційно-

психологічних кампаній та операцій. 

 

Разом 

(годин) 

90   

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна 

лекційних заняттях  - 

4 Інші види самостійної роботи (реферати) 10 

5 Підготовка до  підсумкового тестового завдання 8 

 Разом 42 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

На протязі  семестру здійснюється з урахуванням стану відвідування 

студентами навчальних занять та у випадках необхідності індивідуалізації 

завдань за окремими темами курсу студентами можуть виконуватися  

індивідуальні завдання за  варіантом, що обирається викладачем. Окрім того 

студент за особистим бажанням та за погодженням з викладачем може 

готувати реферат за запропонованою тематикою. Запропонована тематика 

рефератів може бути використана для визначення тематики презентацій, що 

готуються за дорученнями викладача студентами. 

Завдання №1. Створюємо власні медіа 

Ціль: зрозуміти етапи створення медіа як соціальної організації. 

Ресурси: реалістичні або уявні. 

Алгоритм: 

 Обрати вид медіа виходячи з власного бажання та розуміння як це працює 

у підсумку. Можна обрати зі списку старих або нових медіа.  



 Визначити ціль. Відповісти на питання: для чого або для кого створюється 

медіа? Яке буде медіа за своїм характером – розважальне, інформаційне, 

навчальне тощо. 

 Визначити цільову аудиторію, на яку буде розраховане медіа. Оцінити 

масштаб аудиторії. 

 Обрати бізнес-модель, тобто визначити джерела фінансування й спосіб 

монетизації, якщо передбачається, що медіа приноситиме прибуток. 

 З’ясувати законність діяльності та юридичні підстави відкриття медіа. Чи 

важливо дотримуватися авторського права? Як буде захищений медіа-

продукт. 

 Вирішення технічних питань, обираємо технологію функціонування медіа. 

 Формуємо команду, визначаємо, хто потрібен, як будуть розподілені 

професійні ролі. 

 Визначаємо, як саме буде формуватися контент. Джерела інформації та 

творчого продукту. 

 Інтенсивність роботи медіа: обсяги медіа-продукції (частота, періодичність 

години, грошові суми тощо). 

 Чи передбачений зв'язок з реципієнтами? 

 Хто є конкуренти і наскільки конкуренція може впливати на бізнес-

діяльність? 

 Чи планується рекламна кампанія і промоушн медіа? Хто буде здійснювати 

і якими засобами? Якими коштами буде покриватися реклама? 

 Критерії успіху або не успіху. 

 

Завдання № 2. Пам’ятники, скульптурні зображення як медіа 

Ціль: з’ясувати властивості монументів як специфічних медіа. 

Даємо власні відповіді на запитання: 

 Чому пам’ятники можна розглядати в якості медіа? 

 Яким чином можна класифікувати пам’ятники, згідно теорій Іннеса і 

Маклуена? 



 Оберіть два монументи, можна використати ті, які встановлено у Харкові 

або в інших містах України чи світу. Зробіть фотознімки або використайте 

ресурси Інтернету. 

 Розкрийте зміст і мету медіа-повідомлень, які транслюють обрані 

монументи. 

 Які фактори можуть сприяти посилення медіа-ефекту пам’ятників? 

 Чому час від часу розгортаються кампанії за знесення старих пам’ятників 

та встановлення нових? 

 

Завдання №3. Мультиплікація як засіб пропаганди. 

Ціль: проаналізувати можливості мультиплікації як інструменту пропаганди. 

Завдання виконується на матеріалах, що стосуються Другої світової війни. 

Дивимося мультфільми, які створювалися з пропагандистською метою в трьох 

країнах. 

США 

«Donald Duck in Nutzi Land» 

ЮТЮБ 

https://amara.org/en/videos/i3kfNe2g7wp7/en/1786999/ 

https://adult.noodlemagazine.com/watch/151956314_164295671 

СРСР 

«НЕ топтать фашистскому сапогу нашей Родины» 

ЮТЮБ 

https://www.youtube.com/watch?v=TMdxDRoEWIY 

Німеччина 

«Nimbus Libere» 

ЮТЮБ 

https://www.dailymotion.com/video/x6tky4l 

Відповісти на питання: 

 З якою метою створювалися мультфільми? Зробіть спробу розкрити 

цільову настанову кожного фільму. 

https://amara.org/en/videos/i3kfNe2g7wp7/en/1786999/
https://adult.noodlemagazine.com/watch/151956314_164295671
https://www.youtube.com/watch?v=TMdxDRoEWIY
https://www.dailymotion.com/video/x6tky4l


 У чому полягав зміст інформаційних повідомлень кожного фільму? 

Опишіть зміст так, як Ви це зрозуміли.  

 Які прийоми використовували автори, аби посилити пропагандистський 

ефект? Зверніть увагу на роботу художників, звуковий супровід, ефекти 

мультиплікації. 

 В чому переваги мультиплікації як інструменту пропаганди, порівняно з 

іншими медіа-засобами? 

 

Завдання № 4. Лексика інформаційної війни. 

Ціль: продемонструвати важливість лексики інформаційних повідомлень й 

можливості маніпуляції свідомістю шляхом підміни понять. 

Використовуємо Глосарій, підготовлений апаратом РНБО України. 

Він містить правильні і не правильні вживання слів та словосполучень в 

контексті інформаційної війни, яка ведеться проти України. 

«Не правильні вживання» мають певну пропагандистську мету, вони 

використовуються російською пропагандою і пропагандистськими центрами 

тимчасово окупованих територій. 

Оберіть кілька позицій з таблиці Глосарію. 

Поясніть: 

 В чому полягає розбіжність «не правильного» і «правильного» вживання 

понять? 

 Яка пропагандистська мета закладена у «не правильну» лексику? 

 Яким чином можна використовувати знання щодо «не правильних» 

термінів для ідентифікації фейків, пропаганди, спрямованих проти 

України? 

 Чи варто підказувати близьким  який оборот є правильним (або виправляти 

їх лексику)? 

 

Завдання № 5. Фейки гібридної війни та інфодемії (фейки COVID-19). 

В структурі інформаційної війни проти України було використано низку 

прийомів дезінформації. Треба розуміти хто і для чого це робить.  

В світі обговорюється явище інфодемії. Паралельно з пандемією поширюється 

велика кількість чуток, пропагандистських матеріалів, фейків, вже не кажучи 

про доброякісну медичну й санітарну інформацію. 



Алгоритм: 

 Знайдіть і опишіть певний фейк, що набув розголосу під час війни та 

інфодемії. 

 Як технологічно поширюються фейки? 

 Хто може стояти за дезінформацією, з якою метою це робиться? 

 В чому причина інтенсивного розповсюдження фейкових новин? 

 Які категорії населення в першу чергу стають жертвами дезінформації? 

 Чи варто вести боротьбу з фейками і які методи можна використовувати? 

Приклади фейк-н’юз, які можна покласти в основу: 

o Чутки про «поїзди дружби» й скорий приїзд «правого сектору» на весні 

2014 р. 

o Історія з MH-17. 

o Звірства добробатів та ЗСУ. 

o Крах України, країна, що замерзає і от-от перестане існувати тощо. 

o Історія про чипування під час щеплення від ковіду. 

o Не ефективність західних вакцин. 

Можна також використати видання: Золотухін Д. Ю. #Біла книга спеціальних 

інформаційних операцій проти України 2014 – 2018/Д. Ю. Золотухін. – К., 

2018. – 384 c. 

 

Завдання № 6. Плакат як засіб маніпуляції та пропаганди. 

Плакатний живопис, сатира з використанням візуалізації, графіки був одним з 

перших засобів маніпулювання й ведення інформаційних війн. 

Мета практичної роботи: навчитися аналізувати пропагандистські візуальні 

матеріали і розвивати критичне мислення. 

Алгоритм: 

Оберіть за допомоги Інтернет-ресурсів два (або більше) плакати 

(пропагандистські листівки, графічні зображення, полстери тощо), які 

використовувалися у пропагандистських кампаніях. Пошук можна вести за 

наступними рубриками: 

 Плакати Першої світової війни. 

 Нацистські, фашистські комуністичні зразки візуальної пропаганди. 

 Плакати й карикатури епохи Холодної війни. 

 Наочна бізнесова реклама. 

 Сатиричний живопис в сучасну епоху. 



 Фото-жаби, комп’ютерний живопис і використання Інтернету в структурі 

політичної пропаганди в цифрову епоху. 

Проаналізуйте знайдені зображення за такими напрямами: 

 Змість того, що зобразив автор. 

 Чому це пропаганда? 

 Хто може стояти за ідеєю плакату і проти кого він спрямований. 

 В чому має полягати ефект пропаганди за задумом авторів? 

 Які інформаційні канали мали бути використані, аби зробити пропаганду 

масовою? 

 Чи досягали поставленої мети ці пропагандистські прийоми? 

 

МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

В процесі викладання курсу використовуються: 

Пояснювально-ілюстративний метод - за умов демонстрації на екрані 

слайдів, візуалізації навчального матеріалу. 

Репродуктивний метод, якщо вивчаються законодавчі акти, стандарти 

журналістської діяльності, класифікаційні схеми. 

Метод проблемного викладення, якщо викладач моделює проблемну 

ситуацію та організує її обговорення й пошук істини через дискусію. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод – викладач стимулює 

самостійний пошук відповідей на проблемні питання шляхом звернення до 

нормативних актів, посібників, розрахункового матеріалу. 

Застосовуються наступні форми навчання: 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні 

інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної 

інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, 

студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або 

практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний 

матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, 

виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів 

впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум 

передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, 

розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. 



Семінарські заняття і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри 

або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-

ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба 

отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше 

трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити 

зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 10 

стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. 

Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути 

розробка певної методики, створення програми соціологічного дослідження 

або розробка інструментарію. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі 

диференційованого заліку або шляхом накопичення балів за поточним 

контролем по змістовним модулям. 

  

Контрольні питання з курсу до заліку. 

1. Основні етапи розвитку газетярства. Газетний бум ХІХ – першої половини 

ХХ ст. Роль газет в СРСР. 

2. Термінологічний апарат теорії інформаційних війн. 

3. Процес інституціоналізації медіа на прикладі книги та книгодруку 

4. Поняття пропаганди. Цілі й об’єкти пропаганди. 

5. Інформаційні причини кризи й падіння комуністичної системи. 

6. Сутність медіа як трансляторів інформації. Види медіа. 

7. Тенденції масової свідомості початку ХХІ ст. Симуляція реальності й 

симулякри в концепції Ж. Бодріяра. 

8. Специфіка впливів медіа на реципієнтів. Елементи особистості, що 

зазнають впливів медіа. 



9.  «Постправда» і «фейк» як найбільш популярні слова 2016 р. Технології 

«fake-news». 

10. Сутність, типи й види цензури. Способи розпізнання цензури у медіа 

повідомленнях. 

11. Специфіка «білої», «сірої», «чорної» пропаганди. 

12. Термінологія вищого рівня інформаційних війн: «когнітивна війна», 

«консцієнтальна війна», «війна смислів». 

13. Платний тролінг та його використання у інформаційних війнах. Феномен 

ольгінських тролей. 

14. Ідеології «русского мира» й інформаційна експансія на пострадянському 

просторі. 

15. Медіа-революції від стародавніх часів до сьогодення. 

16. Сутність явища медіа-маніпуляції. 

17. Теорія «м’якої сили» Дж. Найа. 

18. Торонтська наукова школа: праці Гарольда Інніса, Маршалла Маклуена. 

19. Основні технології маніпуляції реципієнтами у медіапросторі. 

20. Зміст та завдання медіа-освіти та етапи її розвитку. 

21. Теорія стереотипів В. Ліппмана. 

22. «Бойова спецпропаганда» за російським рецептом: основні технології. 

23. Фізичні формати й географічні масштаби преси. Жанрові формати газет. 

24. Використання мобільного зв’язку як інструменту пропаганди на театрі 

військових дій. 

25. Проблема свободи слова у полікультурних суспільствах на прикладі 

французького журналу «Charlie Hebdo». 

26. Теорія стигматизації І. Гофмана. 

27. Обмеження свободи слова, які законодавчо передбачені в Україні. 

28. Ставлення до явища пропаганди у суспільствах різних типів. 

29. Підґрунтя та шляхи формування інфо-імунітету особистості.  

30. Основні загрози й ризики медіапростору. 

31. Винахід радіо й етапи розвитку. Значення радіо у першій половині ХХ ст. 

Споживацькі властивості радіо. 

32. Кампанія Гласності в СРСР. Інформаційні інтервенції й розхитування 

тоталітарних основ на прикладі падіння комуністичної системи. 

33. Сутність авторського права. Об’єкти й суб’єкти авторського права. 

34. Метод пропаганди «40 на 60». 

35. Контрпропаганда в умовах інформаційної війни: методологічні, 

організаційні, юридичні аспекти. 

36. Майнові і немайнові авторські права. 

37. Поняття медіасоціалізації.  Ризики стосовно дітей. 



38. Військова пропаганда під час Першої та Другої світової війни: напрями, 

цілі, методи. Використання медіа. 

39. Основні теорії медіаосвіти. 

40. Конспірологія й конспірологічні теорії як засіб маніпуляції. 

41. Політична пропаганда в тоталітарних суспільствах, принципи пропаганди 

Й. Геббельса.  

42. Винахід телебачення, технічні етапи розвитку, медіа-можливості. 

43. Нові медіа – нові можливості впливу на реципієнта. Кліпове або мозаїчне 

сприйняття реальності. 

44. Алгоритм розпізнання пропаганди. 

45. Сутність медіаграмотності. Основні медіа-компетенції. Принципи медіа 

грамотності Джона Пандженте. 

46. Поняття нових медіа, історія появи та розвитку. Порівняння можливостей 

старих і нових медіа. 

47. Основні цілі й прийоми військової пропаганди 

48. Інформаційна поляризація в умовах цифрового суспільства й ефект 

«бульбашок». 

49. Основні візуальні прийому наочної  військової й ідеологічної пропаганди. 

50. Теорія зіткнення цивілізацій С. Гантінгтона. Основні цивілізаційні 

наративи сучасної епохи та лінії протиборства у світовому масштабі. 

51. Методи цензурування в сучасному світі. «Журналістська революція» 2004 

р. за свободу слова. 

52. Ефект соціальної мобілізації з використанням сучасних комунікаційних 

засобів на прикладах Арабської весни й революції Гідності. 

53. Творення міфів як напрям військової пропаганди. 

54. Тактика асиметричної відповіді в умовах гібридної війни й місце 

пропаганди. 

55. Формування нової культури комунікацій під впливом можливостей нових 

медіа. 

56. Завдання пропаганди в роки «Холодної війни». 

57. Стратегія руйнування центрів прийняття рішень як напрям інформаційної 

війни. 

58. Медіаландшафт України. Тенденції медіапростору України. 

59. Теорія фреймів Дж. Лакоффа. 

60. Роль інформаційної складової у тактиці гібридних війн. 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 



оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення конспектів 

лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих 

студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який 

має на меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані 

за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до 

студентів і призначається по завершенню вивчення одного або кількох 

змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде 

практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою 

семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь 

на проблемне питання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій 

формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка 

може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за 

підсумками вивчення дисципліни. 

Перевірка лекційного конспекту – проводиться в рамках практичного 

заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах 

та враховуватися у кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або 

за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим 

текстом. 

Питання для контрольної роботи. 

1. Місце медіа у інформаційному суспільстві. 

2. Медіаосвіта як запит суспільства: причини виникнення й етапи розвитку. 

3. Зародження медіалогії: торонтська наукова школа (праці Інніса й 

Маклуена). 

4. Основні теорії медіаосвіти. 

5. Медіаграмотність: сутність, принципи, компетенції. 

6. Процес інституціоналізації медіа: сутність й основні етапи. 

7. Свобода слова і цензура. 

8. Авторське право: історія виникнення, об’єкти і суб’єкти права. 

9. Медіа як організація виробничого типу: внутрішня структура, джерела 

існування. 

10. Бізнес-моделі медіа. 

11. Старі медіа: виникнення й еволюція. 

12. Нові медіа й ефект мультимедійності. 

13. Медіапростір України: структура й основні тенденції. 

14. Медіаефекти: основні впливи медіа на реципієнта. 



15. Сутність й методи маніпуляції свідомістю реципієнтів. 

16. Теорія стигматизації І. Гофмана й ефект стигматизації у медіа практиках. 

17. Моделі поширення інформації у суспільстві. 

18. Медіасоціалізація: ризики й небезпеки у дитячому віці. 

19. Інтернет-адикція і засоби її подолання. 

20. Пропаганда: сутність і основні типи. 

21. Роль пропаганди у суспільстві. 

22. Військова пропаганда (на прикладах світових війн). 

23. Політична пропаганда у тоталітарних суспільствах. 

24. Роль пропаганди в «Холодній війні». 

25. Сучасні інформаційні війни й роль медіа. 

26. Теорія фреймів Дж. Лакоффа і роль медіа у формуванні фреймів. 

27. Симетричні і асиметричні дії в інформаційних війнах. 

28. Боротьба за мізки людей як основа гібридних війн. 

29. Російська пропаганда й небезпека для України і світу. 

30. Зміни у масовій свідомості на початку ХХІ ст.: основні феномени й 

тенденції. 

31. Методи ведення інформаційних війн. 

32. Інформаційна війна у віртуальному просторі. Платний тролінг. 

33. Мікротаргетинг й нові можливості психологічних впливів. 

34. Когнітивна війна (війна смислів): сутність й реалізація на практиці. 

35. Ідеологічні війни Російської Федерації: концепція «руського мира» та її 

впровадження на окупованих територіях. 

36. Контрпропаганда: завдання й методи. 

37. Критичне мислення: сутність і засоби формування. 

38. Практика фактчекінгу в Україні. 

  



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

Контрольні 

роботи 

Оцінки за 

роботу на 

семінарах 

Індивідуальні 

завдання Реферати Залік Сума 

20 (10*2) 40 (5*8) 10 10 20 100 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтинго

ва 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та 

її 

визначен

ня 

Національна  оці

нка 

Критерії оцінювання 

позити

вні 
негативні 

1 2 3 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

90-100 

  

  

  

  

  

  

  

А 

  

  

  

  

  

  

  

Відмінно 

  

- Глибоке знання 

навчального 

матеріалу модуля, 

що містяться в 

основних і 

додаткових 

літературних 

джерелах; 
- вміння 

аналізувати 
явища, які 

вивчаються, в 

їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, 

логічно 

послідовні; 

- 

вміння  вирішува

ти складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності            

     

      - Глибокий Відповіді на 



  

  

82-89 

  

  

В 

  

  

Добре 

  

рівень знань в 

обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 

запитання містять 

певні неточності; 
  

  

  

  

75-81 

  

  

  

С 

  

  

  

Добре 

  

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та 

його 

практичного 

застосування; 
- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

  

  

  

  

64-74 

  

  

  

D 

  

  

  

Д 

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальни

х положень 
матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння 

вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння 

давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 
- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 



  

  

  

  

  

 

60-63  

  

  

  

  

  

 

Е 

  

  

  

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальни

х положень 
матеріалу модуля, 

- вміння 

вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципови

х) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розв’язанні 

практичних 

задач 

  

  

  

  

  

35-59 

  

  

  

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

  

  

  

  

  

Незадовільно 

  

Додаткове 

вивчення 
матеріалу модуля 

може бути 

виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальни

х положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практичні 

задачі. 

  

  

  

1-34 

  

  

  

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

  

  

  

Незадовільно 

  

  

  

  

  

        

     

- 

- Повна 

відсутність знань 
значної частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час 

розв’язання  прост

их практичних 

задач 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча навчальна програма  

3) плани семінарських занять 

4) екзаменаційні питання 

5) бібліотечний фонд університету і кафедри 

6) електронні версії навчальної і наукової літератури 

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/054-sotsiologiya-bakalavr-2/ 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

 

1. Абетка медіа / За загал. ред. В. Ф. Іванов; Переклад з нім. В. Климченка. — 

Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2015. — 177 c. 

2. Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого починалася і до чого прийде 

Всесвітня мережа / Перекл. з англ. А. Іщенка. — К.: Видавничий дім 
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