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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –3  

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –8 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалавр) 

 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 10-й 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

54 год. 80 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

екзамен 

 

 

 

* – за наявності 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: полягає у засвоєнні студентами загальних уявлень 

щодо методологічних, науково-методичних та прикладних проблем 

психологічного впливу ЗМІ та реклами. 

Завдання дисципліни: 

ознайомити з основними положеннями теоретичних підходів до вивчення 

змісту та впливу ЗМІ та реклами 

 ознайомити студентів з проблемами вивчення психологічних аспектів 

впливу інформації ЗМІ, яка характеризуються креативністю або має 

деструктивний характер 

ознайомити студентів з основними дослідженнями в галузі вивчення 

психологічного впливу ЗМІ та реклами на індивідів, групи і маси … 

ознайомити студентів з найбільш поширеними методами інформаційного 

впливу на когнітивну, емоційну та поведінкову сфери психіки людини  

 ознайомити студентів з особливостями психологічної війни та з актуальними 

інформаційними завданнями суспільства у створенні нового позитивного 

інформаційного простору. 

вчити студентів самостійно розуміти і передбачати особливості впливу 

конкретної масової інформації, формувати навички аналізу змісту та 

складових інформаційних продуктів ЗМІ і реклами 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК) 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні;  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

в) спеціальних фахових (КФС) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 
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та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 

стандартів вищої освіти         й освітньої програми та їх коди) 

Очікуванні  результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати: 

✓ Професійну термінологію, що існує в даній сфері. 

✓ Історію становлення та розвитку ЗМІ. 

✓ Теорії впливу ЗМІ. 

✓ Особливості створення інформаційних продуктів ЗМІ та участі  

владних структур у створенні цього продукту. 

✓ Особливості впливу ЗМІ на  індивіда, групи, суспільство. 

✓ Особливості психологічних війн. 

вміти: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

 

  

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Психологічні особливості масової комунікації 

Тема 1. Проблема вивчення  явищ масової комунікації у галузях 

психологічного знання. Основні терміни у вивченні явищ масової 
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комунікації. Комунікативні та інформаційні  потреби  людини. Зворотній 

зв'язок у ЗМІ. Моделі масової комунікації.     
 

Тема 2. Історія розвитку ЗМІ. Індивідуальна та масова комунікація. 

Форми масової комунікації у стародавні часи. Роль писемності у масовій 

комунікації. Історичні приклади листування для створення суспільних рухів. 

Значення появи друкарства для масової комунікації. Роль появи друкованої 

Біблії у  політичних процесах  тогочасної Європи. Перші газети. Телеграф. 

Виникнення радіотрансляцій та телебачення. Роль інтернету у явищах 

масової комунікації. 

 

Тема 3. Теорії масової комунікації.  

 

Тема 4. Сучасні закони, що регулюють інформацію у ЗМІ. 

Можливості негативного впливу інформації на широкі шари суспільства. 

Причини державного регулювання масової інформації. Цензура. 

Самоцензура. 

 

  Змістовий модуль 2. Психологічний вплив ЗМІ, реклами та ПР 

Тема 1. Вплив ЗМІ та реклами. Ефекти ЗМІ. Види реклами. Рекламна 

діяльність. Законодавчі норми реклами.  

 

Тема 2. Паблік релейшнз. Види ПР. Створення ПР та передбачення 

йог впливу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

3 курс стац., 5 з/о 
Назви 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. 1. Особливості комунікації у ЗМІ 

Тема 1. 

Проблема 

вивчення  явищ 

масової 

комунікації у 

галузях 

психологічного 

знання 

10 4  2 4 5 2 1  2 

Тема 2. Історія 

розвитку ЗМІ 

8 2  2 4 6 1 1  4 

Тема 3. Теорії 

масової 

комунікації 

14 4  2 8 9  1  8 

Тема 4. Сучасні 

закони, що 

регулюють 

інформацію у 

ЗМІ. Цензура 

14 4  2 8 10 1 1  8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

46 14  8 24 32 4 4  24 

Змістовий модуль 2. Психологічний вплив ЗМІ та реклами 

Тема   1. Вплив 

ЗМІ та реклами 

46 18  6 22 49 2 1  46 

Тема    2. 

Паблік 

релейшнз. 

16 4  4 8 9  1  8 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

54 22  10 22 56  2  54 
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ІНДЗ*           

Усього годин 90 36  18 54 90 6 6  78 

* – за наявності 

 

 

 
4 курс стац., 5 з/о 

Назви тем  Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

Усього   у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Змістовий модуль 1. 1. Особливості комунікації у ЗМІ 

Тема 1. 

Проблема 

вивчення  явищ 

масової 

комунікації у 

галузях 

психологічного 

знання 

10 2 4  4 5 2 1  2 

Тема 2. Історія 

розвитку ЗМІ 

8 2 2  4 5 1   4 

Тема 3. Теорії 

масової 

комунікації 

14 2 4  8 9  1  8 

Тема 4. Сучасні 

закони, що 

регулюють 

інформацію у 

ЗМІ. Цензура 

14 2 4  8 9 1   8 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

46 8 14  24 30 4 2  24 

 Змістовий модуль 2. Психологічний вплив ЗМІ та реклами 

Тема   1. Вплив 

ЗМІ та реклами 

46 6 18  22 49 2 1  46 

Тема   2. Паблік 

релейшнз. 

16 4 4  8 9  1  8 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

54 10 22  22 56  2  54 

ІНДЗ*           

Усього годин 90 18 36  56 88 6 4  78 

* – за наявності 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологічні та соціально-психологічні потреби 

людини, що впливають на інформаційну поведінку. 

Функції ЗМІ. Методи досліджень впливу ЗМІ 

2 

2 Теорії масової комунікації 2 

3 Цензура у ЗМІ 2 

4 Чутки як альтернативний засіб  розповсюдження 

інформації. Ефекти чуток. 

2 

5 Реклама і паблік рілейшнз 2 

6 Ефекти ЗМІ та реклами. Прийоми цілеспрямованого 

впливу. 

2 

7 Використання засобів ЗМІ у психологічний війнах 2 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Психологічні та соціально-психологічні потреби 

людини, що впливають на інформаційну поведінку. 

Функції ЗМІ. Методи досліджень впливу ЗМІ 

2 

2 Історія ЗМІ 2 

3 Теорії масової комунікації 2 

4 Цензура у ЗМІ 2 

5 Чутки як альтернативний засіб  розповсюдження 

інформації. Ефекти чуток. 

2 

6 Соціальні та індивідуальні причини появи чуток. 2 
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трансформації чуток 

7 Масова інформаційна продукція. Друкарські видання. 2 

8 Періодичні видання та  їх вплив 2 

9 Вплив  художніх кінофільмів та серіалів 2 

10 Вплив телебачення та телевізійних програм на різні 

шари населення  

2 

11 Альтернативні засоби поширення друкованої 

інформації. Самвидав як суспільно-політичне явище. 

2 

12 Ефекти ЗМІ та реклами. Прийоми цілеспрямованого 

впливу. 

2 

13 Вплив ЗМІ на індивідуальне та колективне несвідоме 2 

14 Можливості позитивного та негативного впливу 

інформації на широкі шари суспільства. 

2 

15 Роль ЗМІ у вихованні позитивних якостей людини 2 

16 Роль ЗМІ для згрунтування суспільства. Публіка і 

аудиторія 

2 

17 Інформаційні фаворити. Лідери громадської думки 1 

18 Використання засобів ЗМІ у психологічних війнах 2 

19 Сучасні закони, що регулюють інформацію у ЗМІ. 

Причини державного регулювання масової інформації. 

2 

20 Самоцензура. 1 

21 Використання чуток в ідеологічній і політичній 

боротьбі 

Взаємодія чуток і ЗМІ. 

2 

22 Види піару (чорний, білий, жовтий, сірий, коричневий, 

зелений, рожевий). Самопіар.  

4 

23 Зовнішній і внутрішній піар, політичний, соціальний, 

повсякденний, антикризовий, позитивний і негативний, 

проектний, подієвий, сенсаційний. 

2 

24 Сенсаційність. Шокуюча інформація. Напружене 

очікування (саспенс). 

2 

25 Види реклами за формою 1 

26 Реклама і паблік релейшенз 1 

27 Особливості сприйняття реклами. Звернення до 

несвідомого у рекламі 

1 

28 Ефект ореолу. 1 

29 Ефект бумерангу. 1 

30 Прийом контрасту 1 

31 Ефект наочності (присутності) «Очевидці» події. 1 

32 Єфект повтору 1 

33 Насичення (сатіація, забалакування). 1 

 Разом  54 

34 Технологія 25-го кадру (сублімінальних вплив). Перші 2 
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дослідження; їх сутність.  

35 Замовчування (understatement). Замовчування 

чорнобильської аварії 1986 року. 

2 

36 Підміна понять як спосіб маніпуляції свідомістю. 2 

37 Політкоректність (зміна назв) як замовчування слів, що 

позначають насущні проблеми суспільства. Приклади 

перейменувань, пов'язаних з політикою 

політкоректності. 

2 

38 Реклама як комунікація. Рекламний об'єкт і 

рекламований об'єкт. Історія реклами. 

2 

39 Людські потреби як мотивація рекламного процесу та 

їх відображення в рекламі. Потреба в інформації. 

Потреба в спілкуванні і соціалізації. Естетичні 

потреби. Ціннісні і духовні потреби. Потреба в 

новизні. Потреба в творчості. Потреби в матеріальних 

цінностях, послугах, самореалізації. 

4 

40 Види реклами: залежно від носіїв; за способом 

пред'явлення; по інформаційних каналах; по 

виявленню адресатом. 

2 

41 Законодавства про рекламу. Неналежна реклама. 2 

42 Патентовані рекламні позначення: логотипи, слогани. 

Рекламний бренд. 

2 

43 Види психологічного впливу в рекламі. Явна і 

прихована інформація в рекламі. 

2 

44 Взаємозв'язок реклами і ідеології. Реклама і 

пропаганда. Політична і соціальна реклама. 

2 

разом  78 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

[3] – підготовка доповідей, презентацій 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За 

рівнем самостійної діяльності – проблемний виклад та частково 

пошуковий метод.  

На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за 

допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі.  

Надаються приклади аналізу повідомлень ЗМІ у контексті актуальних 

політичних ситуацій. Виявляється зміст та особливості впливу конкретної 

інформації ЗМІ. Виробляються навички аналізу повідомлень ЗМІ. 
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Використовується  форма відповіді студента у вигляді доповіді та 

презентації, рецензії на іншу презентацію. 

 

                                                                                                    

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів поточне оцінювання, перевірка 

завдань самостійної роботи, підсумковий контроль – залік 

Критерії  оцінювання самостійної роботи 

1. Доповідь  15 

2. Презентація  15 

3. Реферат 15 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1 Психологічні та соціально-психологічні потреби людини, що 

впливають на інформаційну поведінку. Функції ЗМІ. Методи досліджень 

впливу ЗМІ 

2 Історія ЗМІ 

3 Теорії масової комунікації 

4 Цензура у ЗМІ 

5 Чутки як альтернативний засіб  розповсюдження інформації. Ефекти 

чуток. 

6 Соціальні та індивідуальні причини появи чуток. трансформації 

чуток 

7 Масова інформаційна продукція. Друкарські видання. 

8 Періодичні видання та  їх вплив 

9 Вплив  художніх кінофільмів та серіалів 

10 Вплив телебачення та телевізійних програм на різні шари населення  

11 Альтернативні засоби поширення друкованої інформації. Самвидав 

як суспільно-політичне явище. 

12 Ефекти ЗМІ та реклами. Прийоми цілеспрямованого впливу. 

13 Вплив ЗМІ на індивідуальне та колективне несвідоме 

14 Можливості позитивного та негативного впливу інформації на 

широкі шари суспільства. 

15 Роль ЗМІ у вихованні позитивних якостей людини 

16 Роль ЗМІ для згрунтування суспільства. Публіка і аудиторія 

17 Інформаційні фаворити. Лідери громадської думки 

18 Використання засобів ЗМІ у психологічних війнах 

19 Сучасні закони, що регулюють інформацію у ЗМІ. Причини 

державного регулювання масової інформації. 

20 Самоцензура. 

21 Використання чуток в ідеологічній і політичній боротьбі 

22 Види піару (чорний, білий, жовтий, сірий, коричневий, зелений, 

рожевий). Самопіар.  
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23 Зовнішній і внутрішній піар, політичний, соціальний, повсякденний, 

антикризовий, позитивний і негативний, проектний, подієвий, 

сенсаційний. 

24 Сенсаційність. Шокуюча інформація. Напружене очікування 

(саспенс). 

25 Види реклами 

26 Реклама і паблік релейшенз 

27 Особливості сприйняття реклами. Звернення до несвідомого у 

рекламі 

28 Ефект ореолу. 

29 Ефект бумерангу. 

30 Прийом контрасту 

31 Ефект наочності (присутності) «Очевидці» події. 

32 Ефект повтору 

33 Насичення (сатіація, забалакування). 

34  Взаємодія чуток і ЗМІ. 

35 Технологія 25-го кадру (сублімінальних вплив). Перші дослідження; їх 

сутність. 

36 Замовчування (understatement). Замовчування чорнобильської аварії 

1986 року. 

37 Підміна понять як спосіб маніпуляції свідомістю. 

38 Політкоректність (зміна назв) як замовчування слів, що позначають 

насущні проблеми суспільства. Приклади перейменувань, пов'язаних з 

політикою політкоректності. 

39 Реклама як комунікація. Рекламний об'єкт і рекламований об'єкт. 

Історія реклами. 

40 Людські потреби як мотивація рекламного процесу та їх 

відображення в рекламі. Потреба в інформації. Потреба в спілкуванні і 

соціалізації. Естетичні потреби. Ціннісні і духовні потреби. Потреба в 

новизні. Потреба в творчості. Потреби в матеріальних цінностях, послугах, 

самореалізації. 

41 Види реклами: залежно від носіїв; за способом пред'явлення; по 

інформаційних каналах; по виявленню адресатом. 

42 Законодавства про рекламу. Неналежна реклама. 

43 Патентовані рекламні позначення: логотипи, слогани. Рекламний 

бренд. 

44 Види психологічного впливу в рекламі. Явна і прихована інформація 

в рекламі. 

45 Взаємозв'язок реклами і ідеології. Реклама і пропаганда. Політична і 

соціальна реклама. 

                                                            

13. Розподіл балів, які отримують студенти 



14 

 

 

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 СР Т5 Т6 Т7 СР 30 
100 

10 10 10 10 15 10 10 10 15 
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні посібники з фондів Наукової бібліотеки університету (ОНУ):  

http://libonu.od.ua/  

2. Навчальні посібники та монографії з фондів Державної бібліотеки ім. 

А.М.Горького: http://odnb.odessa.ua/view_date.php?date=2007-02. 

3. Інтернет-ресурс -  НБУВ та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odnb.odessa.ua/view_date.php?date=2007-02
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14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия - М., 

2003. 

2. Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение. - М., 1988. 

3. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием (фрагменты из книги) 

http://www.xliby.ru/politika/manipuljacija_soznaniem_2/p3.php 

4. Крупський  І.В. Цензура й українські ЗМІ : історія та сучасність 

5. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, 

формы, опыт). Минск, 1999. 

6. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. 2-е изд. СПб., 2006.  

7. Матвеева Л.В. Модель коммуникативного акта в телевизионном общении 

Л.В.Матвеева // Психологический журнал. 2000.  № 2.  

8. Матвеева Л.В., Т.Я.Аникеева, Ю.В.Мочалова Психология телевизионной 

коммуникации. М., 2000.  

9. Массовая информация и общественное мнение молодёжи.К., 1990. 

10. Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и коммуникация. 

СПб., 1996. 

11. Новиков К.Ю. Психология массовой коммуникации М., 2007. 

12. Почепцов Г.Г. Психологические войны М., 2004. 

13. Сороченко В. «25-й кадр»: правда и вымыслы (Технологии 

сублиминального воздействия) http://psyfactor.org/k25.htm 

14. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М., 2003. 

15. Эффективность средств массовой информации. Минск, 1986. 

Додаткова 

1. Леонтьев А.А. Психология общения.  М., 1997. 

2. Рубакин Н.А. Тайна успешной пропаганды.// Речевое воздействие. М., 

1972.  С. 130-135. 

3. Салямон Л.С. О физиологии эмоционально-эстетических процессов// 

Психология художественного творчества.  Минск, 2003. 

4. Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста СПб, 2003. 

5. Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной 

коммуникации // Социологические исследования. 2001.  №8.  с.52-61. 
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6. Юнг К.-Г. Шесть архетипов.  М, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 

1. bestreferat.ru/referat-54756.html 

2. http://bookap.info/psywar/krysko/gl2.shtm 

3. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpsic

hology.vuzlib.net%2Fbook_o247_page_9. 

4. http://knigi.link/svyazi-obschestvennostyu-upravlenie/napryajennoe-

ojidanie-34336.html 

5. http://psyfactor.org/lib/psy-effects.htm 

6. http://psyfactor.org/lybr75.htm 

7. http://psyhological.ucoz.ua/publ/41-1-0-212 

8. http://say-hi.me/marketing/10-rasprostranennyx-metodov-propagandy-i-

promyvaniya-mozgov.html 

9. http://studbooks.net/701583/sotsiologiya/tsenzura_sovremennyh_sredstvah_

massovoy_informatsii 

10. http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=9B2C053C3BB44542B8C46E

C77A0FB76C  

http://studme.org/47167/psihologiya/osnovnye_effekty_massovoy_kommunikatsii 

http://tid.com.ua/tid1/addonres.php?id=13742  

11. http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/intell/art525.html 

12. http://www.flot2017.com/file/show/none/20274 

13. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Soroch_MetPropag.ph

p 

14. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusk/11.php 

15. http://www.partenit-kpo.org/index.php/culture/litersamovar/2740-2015-01-

29-10-32-59.htmlhttp://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/psih_war.htm 

16. https://podskazki.info/zamalchivanie/https://tvkinoradio.ru/article/article101

28-priemi-saspens 

17. https://www.pravoconsult.com.ua/kak-vy-dumaete-nuzhna-li-tsenzura-smi-

ukrainy/ www.referat.ru/referats/view/19351 

 

http://bookap.info/psywar/krysko/gl2.shtm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpsichology.vuzlib.net%2Fbook_o247_page_9
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpsichology.vuzlib.net%2Fbook_o247_page_9
http://knigi.link/svyazi-obschestvennostyu-upravlenie/napryajennoe-ojidanie-34336.html
http://knigi.link/svyazi-obschestvennostyu-upravlenie/napryajennoe-ojidanie-34336.html
http://psyfactor.org/lib/psy-effects.htm
http://psyhological.ucoz.ua/publ/41-1-0-212
http://say-hi.me/marketing/10-rasprostranennyx-metodov-propagandy-i-promyvaniya-mozgov.html
http://say-hi.me/marketing/10-rasprostranennyx-metodov-propagandy-i-promyvaniya-mozgov.html
http://studbooks.net/701583/sotsiologiya/tsenzura_sovremennyh_sredstvah_massovoy_informatsii
http://studbooks.net/701583/sotsiologiya/tsenzura_sovremennyh_sredstvah_massovoy_informatsii
http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=9B2C053C3BB44542B8C46EC77A0FB76C
http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=9B2C053C3BB44542B8C46EC77A0FB76C
http://studme.org/47167/psihologiya/osnovnye_effekty_massovoy_kommunikatsii
http://tid.com.ua/tid1/addonres.php?id=13742
http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/intell/art525.html
http://www.flot2017.com/file/show/none/20274
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Soroch_MetPropag.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Soroch_MetPropag.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusk/11.php
http://www.partenit-kpo.org/index.php/culture/litersamovar/2740-2015-01-29-10-32-59.html
http://www.partenit-kpo.org/index.php/culture/litersamovar/2740-2015-01-29-10-32-59.html
http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/psih_war.htm
https://tvkinoradio.ru/article/article10128-priemi-saspens
https://tvkinoradio.ru/article/article10128-priemi-saspens
https://www.pravoconsult.com.ua/kak-vy-dumaete-nuzhna-li-tsenzura-smi-ukrainy/
https://www.pravoconsult.com.ua/kak-vy-dumaete-nuzhna-li-tsenzura-smi-ukrainy/
http://www.referat.ru/referats/view/19351

