




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – – 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 

 
дати розуміння студенту глибоких підвалин такої діяльності, що використовує кращі 
зразки та надбання колишнього СРСР як злочинного режиму.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
Студент повинен мати базову підготовку з курсів «Історія України», «Світова історія», 
«Філософія», „Теорія масової комунікації”, „Теорія та історія соціальних комунікацій”, 
„Методологія соціальних комунікацій”. Ці дисципліни створюють систему ґрунтовних знань, 
спираючись на які, студенти можуть опанувати змістові аспекти курсу. Крім того, ці 
дисципліни створюють систему ґрунтовних знань про специфіку нової галузі наукового 
знання «Соціальні комунікації», спираючись на які студенти можуть опановувати змістові 
аспекти курсу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

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. 

4. Завдання (навчальні цілі). Навчити студента розрізняти інформаційну та 
пропагандистську діяльність; виокремлювати в інформаційних потоках фейки, міфи, 
дезінформацію; продемонструвати на історичних (ретроспективний аналіз) прикладах 
інформаційні прийоми авторитарного та тоталітарного режиму; підготувати студента до 
роботи з інформацією в умовах перманентної інформаційної війни. 

Завдання курсу поставлені в контексті переліку затвердженого наказом МОН України 
від 01.06.2016 р. за №600. 

 

 



 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 
(1. знати; 2. Вміти) Форми викладання і 

навчання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Знати: 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;

лекція 25% 

1.2 Знати: 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); 

лекція 25% 

1.3 Знати: 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.

лекція 20% 

2.1 Вміти:  орієнтуватися в існуючих 
соціально-комунікаційних технологіях, 
що застосовуються в медіагазузі;

семінарське заняття 10% 

2.2 Вміти: 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; 

семінарське заняття 10% 

2.3 Вміти: генерувати власні технології семінарське заняття 10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання. 

Перебуває в стадії розробки. 



7. Схема формування оцінки. 40 балів максимально (30 балів мінімально) за перший 
модуль, 20 балів максимально (10 балів мінімально) за другий модуль. Сумарно 
максимально 60 балів (мінімально 40 балів). Іспит максимально 40 балів, мінімально не 
регламентується. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  
 ЗМ1=40 балів ЗМ2=20 балів

Min. Балів- 30 Max. Бали-  
40

Min. – бали -10  Max.– балів -20

Ситуативний тест №1 6 10  
Ситуативний тест №2. Ессе 
за результатами перегляду 
фільму про астротурфінг 

5 6   

Створення власного міфу 7 7  
Казка як технологія 6 7  
Модульна контрольна робота 
(тест) 

6 10   

Колективна робота (групова); 
презентація результатів у 
формі колективної доповіді 

  10 20 

 
Підсумкове оцінювання здійснюється у формі тесту на 20 питань, кожне з яких 

оцінюється в 2 бали. Таким чином, максимальна кількість балів, отримана студентом під час 
іспиту може бути 40. Мінімальна кількість балів, отриманих за екзаменаційний тест, не 
регламентується. Головне, щоб студент за сумою балів, отриманих протягом семестру 
(мінімально 40, максимально 60) вийшов на сумарну кількість балів – не менше 60, що 
відповідає оцінці «задовільно». 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 40 балів.  

7.2  Організація оцінювання:  

Курс поділено на два змістовних модулі. Бали за перший модуль є сумою балів за всі 
види обов᾿язкових робіт, передбачених робочою навчальною програмою + бали за модульну 
контрольну роботу. Бали з другий модуль є сумою балів за всі види обов᾿язкових робіт, 
передбачених робочою навчальною програмою. В кінці семестру проводиться письмовий 
екзаменаційний тест, бали за який додаються до суми балів за обома модулями. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекційних занять 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції 
семінари 

 
самостійна 

робота 
Частина 1. СРСР ЯК ТОТАЛІТАРНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА 

1 

ТЕМА 1. МЕТОДИ РОБОТИ СПЕЦСЛУЖБ ТА 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ (ТЕОРІЯ). 
МІФОТВОРЕННЯ ЯК МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В 

ТОТАЛІТАРНОМУ/АВТОРИТАРНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ (ПРАКТИКА)

2 2 10 

2 
ТЕМА 2. ТЕРОР ЯК ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

(ТЕОРІЯ). 

АСТРОТУРФІНГОВІ ОПЕРАЦІЇ (ПРАКТИКА) 
2 2 10 

3 
ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В 

ТОТАЛІТАРНОМУ СРСР (ТЕОРІЯ) 2 

 

10 

4 
ТЕМА 4. СПІВРОБІТНИКИ МЕДІА-ГАЛУЗІ – 
ЖУРНАЛІСТИ І ПРОПАГАНДИСТИ В СРСР 
(ТЕОРІЯ) 

2 10 

 Модульна контрольна робота 2 
Частина 2. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ МАШИНИ В УМОВАХ 

ПЕРЕХОДУ ВІД ТОТАЛІТАРНОЇ ДО АВТОРИТАРНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ. 

5 

ТЕМА 5. «ВІДЛИГОВІ» ТЕНДЕНЦІЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СРСР (ТЕОРІЯ). 
ЧУТКИ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ В ЗАКРИТИХ 
СУСПІЛЬСТВАХ (ПРАКТИКА). 
ФЕЙК ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 
(ПРАКТИКА).

4 2 5 

6 

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНИЙ ДРЕЙФ ДО 
ТОТАЛІТАРНОЇ МОДЕЛІ (ТЕОРІЯ). 
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ТА СПЕЦОПЕРАЦІЇ В 
ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ФОРМАТІ (ПРАКТИКА).  
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ 
КІНО (ПРАКТИКА). 

2 2 5 

7 

ТЕМА 7. ПЕРЕБУДОВА І ГЛОБАЛЬНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОРИВ. РОЗВАЛ СРСР ЯК 
ГЛОБАЛЬНИЙ ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ 
(ТЕОРІЯ). 
ТЕРОРИЗМ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕДІА-
ТЕРОРИЗМУ (ПРАКТИКА). 

2 

2 

5 

8 

ТЕМА 8. РОЗВАЛ СРСР ТА ПІДВАЛИНИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ РОСІЇ ТА 
УКРАЇНИ. ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ (ТЕОРІЯ). 
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: РОСІЙСЬКІ ТОК-ШОУ 
(ПРАКТИКА). 

2 5 

 ВСЬОГО 18 12 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 18 год. 
Семінари – 12  год. 
Самостійна робота - 60 год. 

 

Зміст лекційних та семінарських занять. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СРСР ЯК ТОТАЛІТАРНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА. 
ТЕМА 1. Методи роботи спецслужб та формування інформаційного поля  
На всіх етапах існування СРСР спецслужби виконували завдання, що стояли перед 

державою, використовуючи ті методи, які були узвичаєні в державному механізмі. 
Чим більш тоталітарною є держава, тим більш репресивними є методи роботи 

спецслужб. В арсеналі спецслужб завжди є такі спеціальні методи, як дезінформація та 
міфотворення.  
 Роль особистості в історії. Фанатики, що робили революцію в Росії, потім фанатично 
винищували ворогів революції та нової влади, а згодом, не маючи, кого винищувати, 
починали створювати ворогів самі (політичне міфотворення як основа внутрішньої 
консолідації населення). Така діяльність лежала в підвалинах ідеології тоталітарної держави. 

1. Спецслужби світу. Загальна характеристика. Комітет Державної Безпеки (КДБ) – 
спецслужба колишнього СРСР.  

2. Революція 1917 року в Росії. Історичні передумови створення спецслужби в 
СРСР. Життя в Російській імперії за царизму (традиції поліцейської держави в Російські 
імперії). 

3. Створення ВЧК-ГПУ. Червоний терор. Репресії. Смертна кара. Перший голова 
ВЧК Ф.Е.Дзержинський. 

4. Стратагема «Перетворити роль гостя в роль господаря», її проекція на 
відповідний історичний період. 

5. Селянські повстання в Росії (Антоновський заколот) та їх жорстокі придушення. 
7. Кадровий добір до спецслужб. Співпраця спецслужб зі злочинцями. Феномен 

жиганів. Методи вербування журналістів та людей з нетрадиційною орієнтацією. 
8. В.Р.Менжинський – наступний керівник ГПУ. Розквіт розвідки і контррозвідки. 
9. Дезинформбюро. Цілі, завдання і технології державного міфотворення. 

Сфабриковані судові процеси. Інформаційні кампанії. Розкуркулювання на селі. 
10. Генріх Ягода – наступник В.Р.Менжинського. 

 

Практична частина. Міфотворення як медіа-технологія та технологія управління в 
тоталітарному/авторитарному суспільстві.   

1. Поняття та види міфотворчості. 
2. Жанр «Повидло» та види журналістських міфів. Міфи-пугала. 
3. Безпечні та небезпечні журналістські міфи. Наслідки міфотворчості. «Поїзд-

примара» як найбільш живучий вітчизняний міф. 
4. Толерантні (в межах етичних норм) та не толерантні прийоми журналістської 

міфотворчості. Підготовка до створення власного міфу. 

Міфотворення як медіа-технологія та технологія управління в 
тоталітарному/авторитарному суспільстві.   

Перегляд двох документальних телевізійних фільмів російського та українського 
виробництва: «Свой – чужой» (Росія. Автор А.Мамонтов) та «Свої за чужим порогом 
(анатомія фальшивки)» (Україна, телестудія «Бастіон»). Аналіз, обговорення методів 
міфотворення та контр-міфотворення в умовах інформаційної війни. 

Завдання для самостійної роботи. 

Студенту пропонується самостійно створити власний журналістський міф та розробити 
технологію його впровадження через ЗМІ. Завдання розраховане на студента, який опанував 
основними теоретичними знаннями з проблематики соціального та політичного 
міфотворення, розуміє механізми «запуску» міфів та здатен протистояти маніпулятивним 
впливам спланованої міфотворчості, розвінчуючи невірогідні та маловірогідні міфи, та 
створюючи контр-міфи на противагу міфам стійким (вірогідним). 



  
Для самостійного опрацювання студенту пропонується наукова стаття  
Русина О. Телебачення як міфотворчість (частина 1) // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 
Філософія. Політологія. – 2006. - №76-79. – с.34-37. 
Русина О. Телебачення як міфотворчість (частина 2) // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 
Філософія. Політологія. – 2006. - №76-79. – с.89-91. 

ТЕМА 2.ТЕРОР ЯК ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ.  

1. Генріх Ягода очолює НКВС. 
2. Початок Великого Терору. 1934 рік – вбивство Сергія Кірова. 
3. Методи допитів. 
4. ГУЛАГ як комерційний проект. Завдання та спеціалізації ГУЛАГу. Нафталій Френкель. 
Дружба Генріха Ягоди і Максима Горького. Оспівування праці людей, що «стали на шлях 
виправлення» як ідеологічне виправдання існування рабської праці в СРСР. Ідеологія 
концтаборів для дітей. 
5. Арешт Г.Г.Ягоди. Прихід М.І.Єжова. Особливості інформаційних кампаній на підтримку 
нових та знищення старих політичних лідерів та керівників спецслужб.  
6. Масштаби Великого Терору. Заходи проти «терористів». 
7. Дружба фашистів та СРСР. Концентраційні табори – радянська модель. Плакатистика часів 
тоталітаризму: теми, композиція, кольористичні рішення. 
8. Розстріл червоних командирів, знекровлення армії перед початком Другої світової війни. 
9. Арешт М.І.Єжова. Прихід Л.П.Берії.  

 

Практична частина. Астротурфінгові операції. 

Студенту пропонується самостійне опрацювання теми «Астротурфінгові операції» за 
навчальним посібником Порфімович О.Л. Конфлікти в мас-медійній діяльності: Курс лекцій. 
– К.: Видавнича група «А.С.К.»., 2013 – с.48-65. 
Студентам пропонується змоделювати власну астротурфінгову операцію та продумати 
управлінський цикл з її «запуску» в мережу Інтернет. 
 

 ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТОТАЛІТАРНОМУ СРСР 
1. Система політичної поліції в СРСР, історія її трансформації. 
2. Цензура та охорона державної таємниці в СРСР. Методи влади: ідеологічний контроль, 
ідеологічна дискримінація, заборона реального відображення політичної, економічної та 
соціальної ситуації в країні, цензурні обмеження, застосування силових методів до об’єктів 
цензури, прагнення влади посилити ступінь самоцензури, цензура у сфері приватного 
спілкування. 
3. Пакт Молотова-Ріббентропа як поворотний момент в європейській геополітиці. 
4. Берія Л.П. Велике переселення народів.  
5. Масштаби репресій в Армії. Воєначальники, котрі уникнули репресій та керували армією. 
6. Велика Вітчизняна війна радянського народу. Три концепції участі України у 2-й світовій 
війні. Військові помилки. Армія Андрія Власова. Штрафбати. Національна політики Гітлера. 
7. Героїзм і патріотизм радянського народу. Пропаганда в СРСР. Плакати воєнних років як 
форма пропаганди та інформації.  
8. Атомні розробки СРСР. 
9. Інформаційні операції спецслужб Радянського Союзу. Міфотворення радянських ЗМІ. 
10. Смерть Й.В.Сталіна. 
11. Повернення Л.П.Берія. Розстріл Л.П.Берія. Державний переворот. 
12. Входження в Кремль Нікіти Хрущова. 



ТЕМА 4. СПІВРОБІТНИКИ МЕДІА-ГАЛУЗІ – ЖУРНАЛІСТИ І ПРОПАГАНДИСТИ - 
В  СРСР. 

1. Підготовка журналістських кадрів в СРСР. 
2. Співвідношення центр-периферія в кадровому потенціалі. 
3. Форми та методи вербування журналістів спецслужбами в СРСР. 
4. Способи інтеграції контр-еліти на прикладі по-дисидентськи налаштованих 

журналістів, публіцистів та письменників.  
Перегляд документального телефільму  «Сделано в СССР. Пресса». 
Написання модульної контрольної роботи (тесту).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ МАШИНИ В УМОВАХ 
ПЕРЕХОДУ ВІД ТОТАЛІТАРНОЇ ДО АВТОРИТАРНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ. 

ТЕМА 5. «ВІДЛИГОВІ» ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В  СРСР.  
1. Микита Хрущов. ХХ з’їзд партії. Політична відлига. Дисидентські рухи в СРСР та Україні. 
Процеси поступового згортання ознак демократії. Доповідь Микити Хрущова як перший 
самвидав. 
2. Економічна політика за Хрущова. Реформи в сільському господарстві. Політична 
плакатистика як засіб пропаганди. Аналіз агітаційно-пропагандистських плакатів часів 
«відлиги».  
3. Дисидентський рух в СРСР – націоанльно-визвольний, правозахисний, релігійний. 
4. Бунт у Новочеркаську. Поняття та види натовпу. Оказіціональний, секвенційний, 
експресивний, екстатичний, дієвий натовпи.  
5. Види та форми політичного насильства. Психологічні реакції на прояви диктатури. 
Пропаганда к емоційна підтримка диктатури. Відображення діяльності спецслужб с СРСР в 
плакатистиці. 
6. Політичні пертурбації у вищих ешелонах влади. Діяльність спецслужб в СРСР. 
Справи голови КДБ Івана Сєрова. Справа маршала Г.К. Жукова.  
7. Міжнародна політика СРСР за часів Хрущова. Події в Угорщині 1956 року. Карибська 
криза 1962 року. Берлінська криза 1961 року.  
8. Ознаки авторитаризму Хрущова, що прийшов на зміну тоталітарному режиму Сталіна. 
Втручання Хрущова в різні сфери діяльності (тиск на суддів).  
9. Права жінок в СРСР (право на аборт). Плакатистика, що відображає радянську ідеологію в 
площині шлюбно-сімейних відносин. 
10. Пропагандистська діяльність за часів відлиги (плакати). Методи маніпулювання 
суспільною свідомістю. Засоби масової інформації. Міфи про свободу слова. Чутки як 
альтернативний спосіб комунікації в закритому суспільстві. Державне міфотворення. 
11. Теоретична модель медіа Наома Чомскі. Система інформаційних фільтрів в 
авторитарному суспільстві. Ознаки пропагандистських медіа. Напрями державного 
міфотворення в СРСР. Радянське образотворче мистецтво в системі пропаганди. 
Соціалістичний реалізм як спосіб пропаганди та відображення дійсності. 
12. Чутки як форма комунікації в закритих суспільствах. 
13. Державний переворот. Усунення Хрущова від влади. Прихід Леоніда Брежнєва до влади. 

Практична частина.  Чутки як форма комунікації в закритих суспільствах. 

1. Чутки як форма комунікації. Причини виникнення та розповсюдження чуток. 
2. Класифікація чуток. Способи використання журналістами інформації, що міститься в 
чутках. 
3. Конструктивний та деструктивний вплив чуток. Чутки-пугала. 
4. Практичні рекомендації по організації медіа-проекту «Машина чуток». 



5. Управління чутками, профілактика та протидія.  

Практична частина.  Фейк як технологія інформаційної війни. 

1. Що таке фейк. Фальшиві фото, відео. Фальшиві новини. Фальшиві сторінки в 
соціальних мережах. 

2. Види фейків за тематикою. 
3. Способи розпізнавання фейків та перевірки інформації. Свідчення. Повідомлення 

іноземних ЗМІ. 
4. Стратегічна розвідка як метод боротьби з фейками.  
5. Фейки в російських ЗМІ. 
6. Методи створення власних фейків в межах ведення інформаційної війни. 

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНИЙ ДРЕЙФ ДО ТОТАЛІТАРНОЇ МОДЕЛІ.  

1. Прихід до влади Юрія Андропова. Формування особистості лідера.  
2. Події в Угорщині 1956 року. 
3. СРСР як поліцейська держава: повернення КДБ статусу тотально-контролюючого 

відомства; повернення кадрового резерву, звільненого за М.Хрущова; виведення КДБ 
з підпорядкування Уряду; відновлення всіх прав КДБ, що були за Сталіна, крім 
масових репресій; створення потужної мережі інформаторів (донощиків, сексотів); 
прослуховування телефонних розмов, таємне прочитання кореспонденції; тотальний 
наступ на свободу слова, творчу інтелігенцію.  

4. Олімпіада-80.  
5. Дисиденти. Політв’язні. Реставрація цензурних обмежень. 
6. Гонка озброєнь як головний чинник міжнародної політики. 
7. Смерть Ю. Андропова. Правління «Кремлівських старців». 
8. Михайло Горбачов в перебудова як «світло надії» в країні. 

Практична частина. Інформаційні війни та спецоперації в телевізійній площині. 

Перегляд двох документальних фільмів: «100%» (про флеш-моб технології) та «Зомбоящик» - 
серії 1, 2, 3, 4.  
Студенту пропонується самостійно опрацювати текст А.Ілларіонова «Виклики інформаційної 
війни для вільного суспільства та можлива контрстратегія». За результатами прочитання 
тексту – ситуативний тест – 2 год. (прирівнено до модульної контролької роботи, оскільки 
містить ключові питання, що виносилися на вивчення та обговорення в змістовому модулі 
№2). 

 
Тема 7. ПЕРЕБУДОВА І ГЛОБАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОРИВ. РОЗВАЛ СРСР 

ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ  
1. Нерівномірний інформаційний обмін в республіках (державах) колишнього СРСР. 
Україна, спадок СРСР: інформаційне середовище, інформаційна інфраструктура, 
інформаційні технології, інформаційна могутність, інформаційний потенціал.  
2. Інформаційна конфігурація світу після розвалу СРСР: зростання ролі інформації та 
симолічного світу. 
3. Дрейф від біполярності до багатоплярності світу. Входження України в оновлений 
інформаційний простір.  
4. Процеси швидкої зміни еліт та впливи на інформаційну конфігурацію. 
5. Внутрішні політичні конфлікти та незбалансована зовнішня політика як спадок СРСР. 

Практична частина.  Тероризм та засоби масової комунікації. Поняття та сутність 
медіа-тероризму. 

1. Медіа-тероризм та його види. Суїцидальний тероризм. Інформаційний тероризм. 



2. Відкриті та приховані форми медіа-тероризму. Дезінформація під час терористичних та 
анти-терористичних операцій. 
3. Роль «real time TV» в терористичних актах. 
4. Антитерористичні професійні морально-етичні норми, прийняті Радою Європи, Канадою, 
США. Основні положення анти-терористичних конвенцій.  
 
Рольова гра «Терористичний акт». Рольова гра відбувається за наступною схемою: 
Студентам пропонується (перелік і відео в запису даються викладачем) перегляд російських 
ток-шоу. Виносяться на огворення наступні запитання:  
- сценарні особливості 
- емоційний накал 
- характеристика експертного середовища 
- робота ведучого 
- режисура 
- елементи несподіванок 
- інвективи  
 

ТЕМА 8. РОЗВАЛ СРСР ТА ПІДВАЛИНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 
РОСІЇ ТА УКРАЇНИ. ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ  

 
1. Взаємовідносини України та Росії в інформаційній сфері. Відсутність мовного та 

культурного бар᾿єру як чинник інформаційної експансії. Створення спеціалізованих 
ЗМК з метою впливу на інформаціний простір України. 

2. Російські ЗМІ. Символічна система, побудована на основі архетипів радянської доби. 
Актуальність сов᾿єтології в наші дні. Тенденції до посилення старої радянської 
міфології. Захист від культурної експансії США в РФ. Інформаційна модель часів 
«холодної» війни. 

3. Інформаційно-пропагандистські кампанії в РФ. Сучасний плакат у Росії.  
4. Антиукраїнська література в РФ. 
5. Захист інформаційного простору України – захист національної символічної системи. 

Технології політичної пропаганди в Україні: теорія та реальність.  
Практична частина. Інформаційні війни: російські ток-шоу. 
Протягом заняття, за модерації викладача, студенти обговорюють російські ток-шоу, що були 
переглянуті напередодні  в межах самостійної роботи. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  
1.Порфімович О.Л. Конфлікти в мас-медійній діяльності: Курс лекцій. – К.: Видавнича 
група «А.С.К.»., 2013. – 124 с.  

2. Лингвистическая советология / Будаев Э.В., Чудинов А.П. – 274 с. 

Додаткові: 
3.Allport G.D., Postman L. The psychology of rumor. N. Y., 1947. 
4.Brown J. A.C. Techniques of persuasion. From propaganda to brainwashing. N. Y., 1975. 
5.Censorship under fascist regimes / From Wikipedia, the free encyclopedia 
//http://en.wikipedia.org/wiki/censorship_under_fascist_regimes 
6.Censorship under fascist regimes / From Wikipedia, the free encyclopedia 
//http://en.wikipedia.org/wiki/censorship_under_fascist_regimes 
7.Jollucr Katherine R. Exile and Identity. Polish Women in the Soviet Union during World War II 
(Pittsburg, 2002). \Про життя польських жінок в сибірському засланні, умовам, 



працевлаштуванню та стратегіям виживання, котрі дозволили, незважаючи на важкі умови 
спецпереселення, зберегти етнокультурну ідентичність та виховати відповідним чином дітей\.  
8.Noam Chomsky. On Power and Ideology: The Managua Lectures, Boston: South End Press, New 
York: Black Rose Books, 1987. 
9.Smith B. The summer of Astroturf [Electronic recourse] / Smith B. // Politico. – 2009. – Access 
mode: http://www.politico.com/news/stories/0809/26312.html . 
10.Stohl M. Demystifying the Mystery of International Terrorism / M. Stohl. – New York. : St. 
Martin’s, 1990. – 412 p.    
11.Tugwell M. Revolutionary Propaganda and Possible Counter-Measures / M. Tugwell. – London. : 
Kings College, 1979. – 345 p.    
12.Алтунян А. Г. Анализ политических текстов: Курс лекций:Учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по направлениям и спец. "Политология", "Журналистика", "Связи с 
общественностью", "Юриспруденция"/ Алтунян Александр Генрихович — М. : Логос, 2006. 
— 383с. : ил. — (Новая университетская библиотека).  
13.Армстронг Дж. Український націоналізм 1939-1945 (Нью-Йорк, 1955). 
14.Барт Р. Мифологии. – Пер. С фр., вступ. Ст. и коммент. С. Н. Зенкина. – М.: Изд-во им. 
Сабашниковых, 1996. –  312 с. 
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