
КОМУНІКАЦІЙНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В КІНО І НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

Мета курсу – теоретичні основи комунікації та основні способи 

маніпуляції.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Комунікаційні маніпуляції в кіно і на 

телебаченні» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Прикладні 

соціально-комунікаційні технології», «Методика досліджень соціальних 

комунікацій у тележурналістиці», «Теорія телебачення», «Аудіовізуальна 

комунікація на телебаченні», «Теорія та історія соціальних комунікацій і 

телебачення» «Інформаційна політика України і телебачення» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: мову медіатекстів, способи визначення їхньої форми, жанрів і 

категорій, специфіку жанру й вид медіа-тексту, коди, що використовуються 

медіа (кадр, ракурс тощо), особливості аналізу та інтерпретації медіатексту з 

погляду аудиторій, що належать до різних культур, віку, освітніх і соціальних 

рівнів і т. д., основні види маніпуляцій у кіно і на телебаченні, способи протидії 

маніпуляцій; 

вміти: «читати», ідентифікувати й обговорювати аудіовізуальні тексти, у 

тому числі, пов'язані з мовою медіа (ракурс, план, колір, звук і т. д.), 

аналізувати кілька сюжетних ліній в медіа тексті, виокремлювати головну 

думку медіатексту, виражати думки з приводу його змісту (точність, 

доречність, упередженість тощо) і форми, пояснювати, як комунікаційна 

інформація співвідноситься з кодами й умовностями медіа, аналізувати вплив 

реклами, визначати різницю між реальною подією та її відображенням на 

телебаченні і в кіно, оцінювати ефективність маніпулятивного впливу; 

володіти: здатністю будувати ефективну комунікацію на рівні ділових, 

масових, публічних, організаційних комунікацій, умінням аналізувати процес 

комунікації з точки зору доцільності використання різних комунікаційних 

технологій, умінням готувати творчі промо-проекти з використанням різних 

комунікаційних технологій, умінням забезпечувати ефективні комунікації 

відповідно до сфери: політичної, культурної, міжнародних відносин тощо, 

умінням протидіяти маніпулятивним впливам у кіно й на телебаченні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Поняття та сутність феномена «маніпуляції». Походження терміна 

«маніпуляція», «маніпулювання», його первинний зміст і позитивна конотація. 

Психологічне визначення маніпулювання. Характер і суть маніпулювання. Від 

зародження маніпулятивного впливу до сучасних вдосконалених технологій 

впливу на мотивацію вчинків і поведінку людей як «ненасильного 

примушення». Засоби масової комунікації (ЗМІ).. Соціальна інформація та її 

властивості. Проблема медіасоціалізації (соціалізація, кореляція, експеримент, 

лонгiшюд). Особливості медійного впливу. Позитивний та негативний 

медійний вплив (кіквайзер). Медіа як ресурс особистості. Телебачення. 

Маніпулятивне телебачення. Загальна картина програмування сучасного 

телеефіру України. Вплив образної мови. Специфіка кіно. Прочитання фільмів 



як текстів. Основні кінематографічні коди, які зчитують читачі. Телебачення як 

інструмент влади та впливу, як бізнес та публічна сфера, як освітній засіб. 

Учасники процесу маніпулювання: об’єкт маніпулювання, жертва 

маніпулювання, суб’єкт маніпулювання, інструменти маніпулювання. 

Технології масового маніпулювання. Маніпулятивні можливості медіа. 

Журналістські професійні стандарти. Баланс як стандарт журналістики. 

Стандарт достовірності. Стандарт відокремлення фактів від журналістських 

коментарів і думок. Стандарт повноти, точності, своєчасності. Порушення 

стандартів і маніпулювання в медіа. 

Загальні тенденції у сфері новітніх медіа. Технології підсвідомого 

впливу засобів масової інформації. Рівні здійснення маніпулятивного впливу 

ЗМІ на аудиторію. Ідеальна аудиторія, на яку ефективно впливають 

маніпулятивні прийоми. Технології підсвідомого впливу засобів масової 

інформації. Загальні тенденції у сфері нових медіа. Технології паблік рилейшнз, 

політичної реклами і пропаганди, розрізнення понять. Основні поняття і 

принципи  пропаганди. Сучасні моделі пропаганди. Політична пропаганда. 

Методи дослідження спеціальних інформаційно-пропагандистських операцій. 

Новітні медіа і сучасні процеси в комунікації. Аудіовізуальна і медійна 

грамотність. Кіно і телебачення як новітня аудіовізуальна мова. Особливості 

кінематографу і художнього телебачення як синтезу мистецтв, виробництва і 

соціальної комунікації. Зміст і основні завдання медіаосвіти, Законодавчі та 

нормативно-правові документи, що регулюють права людини щодо свободи 

переконань, пошуку, отримання і поширення інформації (декларації, конвенції, 

Конституція України, матеріали Міжнародної Палати при ЮНЕСКО).  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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