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Критичне мислення 

Тема: Мій медіапростір 

1. Що таке медіа 
2. Шість типів контенту 
3. Факт та судження 
4. Сучасні медіазвички молоді 

 
Тема: Соціальні медіа та поширення фейків 

1. Соціальні медіа як джерело новин 
2. Що таке фейк 
3. Різновиди файків 
4. Поширення фейків у соціальних мережах 

 
Тема: Традиційні медіа та їх власники 

1. Типи традиційних медіа 
2. Власники медіа 
3. Взаємозв’язок політики медіа та його власника  
4. Стратегія володіння медіаресурсом 

 
Тема: Шість капелюхів та Стільці Діснея 

1. Аналіз текстів 
2. Застосування методу 6 капелюхів 
3. Застосування методу Стільців Діснея 
 

Тема: Секрет Джовані 

1. Декодування інформації 
2. Причинно-наслідковий зв’язок 
3. Аналіз 
 

Тема: Інформаційна бульбашка 

1. Інформаційна бульбашка 
2. Алгоритм персоналізації та інформаційна бульбашка 
3. Підтверджувальне упередження та упереджене судження 
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Індивідуальні завдання 

 
Студенти повинні знати основні маніпулятивні технології, ключові моменти фактчекінгу, 

інтернет-інструменти фактчекінгу, різницю між експертною думкою та коментарем, основні 
елементи мови ворожнечі та стереотипів. Основні засади та критерії якісної журналістики. 

Студенти повинні вміти проводити фактчекінг; обирати фахових експертів; уникати і 
розвінчувати стереотипи; дбати про повноту подачі інформації (зокрема про повноту, 
точність і достовірність інформування); відокремлювати факти та коментарі; уникати 
оціночних суджень, навчитися критично мислити і оцінювати факти, події, явища. Засвоїти 
навички критичного мислення, аналізу, обробки та використання інформації зокрема, 
розпізнавання фейкової і правдивої інформації, уникнення і протистояння маніпулятивним 
технологіям, усвідомлення ризиків пропаганди та дезінформації.  

  Студенти повинні за допомогою інтернет-інструментів визначити фейковість 
інформаційної новини, фото та відеоматеріалу.  
 


