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Директор НЦ «МАНУ»

____________О. Лісовий

«20» січня 2023 р.

Освітня програма
спецкурсу для педагогів «Анатомія пропаганди»

Повна назва закладу 
освіти – суб’єкта 
підвищення 
кваліфікації

Національний центр «Мала академія наук України»

Вид програми 
підвищення 
кваліфікації

спецкурс

Автори 
(розробники)

Назаренко Марія, методистка лабораторії культурної освіти 
та гуманітарних дисциплін, кандидатка філософських наук;
Чумак Анна, методистка лабораторії культурної освіти та 
гуманітарних дисциплін, кандидатка філософських наук

Назва програми під-
вищення кваліфікації

Спецкурс для педагогів «Анатомія пропаганди»

Мета Отримання базових знань щодо пропаганди й опанування 
методів боротьби з маніпулюванням масовою свідомістю

Категорія слухачів Керівники гуртків журналістики; вчителі / викладачі, 
зацікавлені проблемами медіасфери, розвитком критичного 
мислення та особистих компетентностей, пов’язаних із цим

Напрям Формування у здобувачів освіти спільних для ключових 
компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 
Закону України «Про освіту»

Коротка анотація 
змісту програми*

Розподіл годин за видами діяльності: 8,5 години
інтерактивних лекцій, 3,5 години практичних робіт, 2 години 
самостійної роботи та 1 година контролю знань

Тема заняття Формат
1 Вступ. Історичні 

етапи пропаганди
Інтерактивна лекція

2 Пропаганда в со-
ціальній структурі. 
Пропаганда 
і геноциди

Інтерактивна лекція

3 Передумови форму-
вання російської 
пропаганди: радян-
ський підручник, 
есхатологія та 
«русскій мір»

Інтерактивна лекція



 

4 Особливості 
сучасної 
російської 
пропаганди та 
основний 
інструментарій 
соціальних 
маніпуляцій

Інтерактивна лекція

5 Пропаганда і 
мистецтво

Інтерактивна лекція

6 Практичне 
підсумкове
заняття: аналітика 
пропагандистських 
повідомлень 

Контроль знань

7 Інформаційна 
гігієна як механізм 
боротьби із 
пропагандою

Інтерактивна лекція

8 Інструменти 
інфогігієни: кейси 
застосування

Практичний блок. 
Контроль знань

Обсяг (тривалість) 
у годинах та/або
кредитах ЄКТС

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС

Строки виконання 
програми

30 січня – 23 лютого 2023 року 

Форма підвищення 
кваліфікації

дистанційна

Перелік 
компетентностей, 
які вдосконалюва-
тимуть / 
набуватимуть

• розвиток професійно-педагогічної компетентності;
• розвиток критичного мислення та сприяння дослідженню
пропаганди як явища;
• підвищення загального рівня інформаційної культури
і розширення світогляду

Документ про 
підвищення 
кваліфікації, 
передбачений 
програмою

сертифікат

* Програму укладено відповідно до п. 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами).


