
Анотація до курсу «Сов’єтологія: інформаційна складова злочинного режиму» 

 

В умовах інформаційної війни та відкритої форми агресії з ворогом, який  

- активно відтворює та нав’язує радянські (совіцькі) зразки 

інформаційної політики, як внутрішньої, так і зовнішньої;  

- проводить агресивні наступальні спецоперації з інформаційною 

складовою, що ґрунтується на радянських традиціях фальсифікацій, 

дезінформацій, цензурних обмежень тощо; 

- впроваджує ідеологію «руського мира» на значній території Європи 

та Азії; 

- прямими та прихованими методами захоплює вітчизняний 

інформаційний простір посередництвом соціальних мереж, агентів 

впливу тощо 

 

Мета вивчення курсу: дати розуміння студенту глибоких підвалин такої 

діяльності, що використовує кращі зразки та надбання колишнього СРСР як 

злочинного режиму.  

 

Структура курсу. В першому модулі студенти розглядають СРСР як 

тоталітарну модель суспільства, знайомляться з методами роботи спецслужб. 

На практичних заняттях студенти опановують навичками журналістського 

міфотворення та астротурфінгу.  Крім того, студенти вивчають історичні умови 

формування радянської пропагандистської машини. 

В другому модулі студентам пропонується прослідкувати динаміку 

формування радянської пропагандистської машини в процесі переходу з 

тоталітарної до авторитарної форми правління. На практичних заняттях 

студенти детально розглядають сучасні технології ведення інформаційних воєн 

– запуск чуток, фейків, а також вчаться відбивати медіа-терористичні атаки 

(рольова гра). 

Таким чином, на семінарських (практичних) заняттях студенти 

розглядають спеціалізовані технології, що застосовуються в медіагалузі, 

зокрема, медіа-тероризм, медіанасильство як технологію впливу на емоції та 

свідоме і підсвідоме аудиторії, міфотворення, фейкомейкінг, організацію 

поширення чуток та профілактичні засоби проти розповсюдження чуток, 

астротурфінгові операції тощо. 

 

Вивчення курсу передбачає систематизацію знань про: 

1. історичне тло формування методів та прийомів інформаційної агресії 

(СРСР як інкубатор інформаційних технологій в умовах авторитаризму та 

тоталітаризму); сутність явища суспільної взаємодії в умовах 

інформаційної війни, параметри громадської думки та опосередковані 

методи її виміру в умовах ідеологічного ворожого тиску; 

2. технології, що функціонують у медіагалузі, та здатні змінювати 

соціальний простір; теорію та практику суспільних комунікацій в 



історичній ретроспекції; особливості генерування та впровадження 

соціально-комунікаційних технологій (циклів); 

3. характеристики міфотворчості, «машини чуток», медіа-тероризму, 

медіанасильства та ідеологічного терору як сфери спеціального знання та 

інформаційно-комунікаційної практики; особливості впливу на 

співробітників медіа з боку ворожих спецслужб. 

 

Опанування практичними аспектами курсу передбачає оптимізацію вмінь 

щодо: 

1. орієнтуватися в існуючих соціально-комунікаційних технологіях, що 

застосовуються в медіагазузі; 

2. проводити правильну діагностику відповідних технологій; відповідно 

ситуації застосовувати слушну технологію; обґрунтовувати її слушність 

та доцільність; розуміти небезпеки в застосуванні тих чи інших 

технологій, які перебувають поза законодавчим полем або можуть 

зашкодити інформаційній безпеці суспільства; 

3. генерувати власні технології. 
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