
ЗАТВЕРДЖУЮ
з науковоi роботи

унiверситету
евченка
као

АНОТОВАНИЙ ЗВIТ
про виконаЕу роботу у 2020 ро* " чlуках реалiзацii про€кту

iз виконання наукових дослiджень i розробок
кСтресогеннi елементи латентного впливу реальних медiйних гrовiдомлень про пандемiю

COVID-l9 на соцiальнi групи>>

Назва конкурсу: <Наука для безпеки JIюдини та суспiльства))
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1. зАгАльнА IнФормАцIя про про€кт

Тривалiсть виконання Проекту
Початок - 29 жовтня2020;
Закiнчення - 2021piK,
Зага.пьна BapTicTb Проекту, грн. 2 491 0I7
BapTicTb Проекту тrо роках, грн.:
1-й piK |43 997
2-й piK 235З 020

2. IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИКОНАВЦIВ ПРО€КТУ

до виконання Проскту залу{ено 7 виконавцiв, з них:

доктори наук 1;

кандидати на}к 4;

iншi працiвники 2.
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3. IНФОРМАЦIЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ПРО€КТУ
КиiЪський нацiональний унiверситет iMeHi Тараса Шевченка.
Органiзацiйно-правова форма: державний заклад.
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Підпорядкованість Міністерству освіти і науки України.  

Код ЄДРПОУ 02070944. Код КВЕД 85.42.  

Стратегічні напрями наукової діяльності: воєнні науки та національна безпека, гуманітарні науки 

та мистецтво, суспільні науки, біологія та охорона здоров’я, математичні науки та природничі 

науки, технічні науки.  

ПІБ керівника: Губерський Леонід Васильович.  

Юридична адреса: Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60.  

Поштова адреса: Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13.  

Фактична адреса: Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13.  

Телефон +38044239-33-33.  

Адреса електронної пошти office.chief@univ.net.ua.  

Посилання на веб сторінку: www.univ.kiev.ua 

 

 

4. ОПИС ПРОЄКТУ 

 

 

4.1. Мета Проєкту 
Виявити елементи повідомлень про пандемію COVID-19, що дають латентні медіаефекти, та 

експериментальним шляхом зафіксувати їх стресогенність.  

 

 

4.2. Основні завдання Проєкту  
Розробка методики та проведення моніторингу медіа. Формування експериментальних вибірок 

повідомлень та груп піддослідних. Проведення експериментів у групах піддослідних на виявлення 

латентних психофізіологічних реакцій на медіаповідомлення. Аналіз психофізіологічних реакцій 

на елементи контенту. Виділення стресогенних елементів латентного впливу. Проведення 

експериментів на виявлення девіантних медіаефектів. Написання монографії.  

 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

 

 

- Сучасний стан проблеми. 

Рівень тривожності та стресу серед осіб, що належать до різних соціальних груп, за пандемії 

COVID-19 різний. Як і чи ефективно впливають медіа на психіку, чи почувається людина 

захищеною або навпаки – впадає в депресію? Відкритим залишається питання елементів упливу в 

структурі медіаповідомлень. Найбільш потужним є вплив прихований, коли формуються 

короткотривалі медіаефекти, на основі яких і розвиваються різного роду нервові розлади.  

 

- Новизна Проєкту.  

Проєкт є новим, оскільки медіавплив матеріалів про пандемію COVID-19 ще не досліджувався в 

Україні як у цілому, так і в заявленому аспекті представленого проєкту. Пропоноване дослідження 

є міждисциплінарним, обʼєднуються зусилля медіадослідників, біологів, соціологів, психологів та 

програмістів, що представляють різні підрозділи університету-учасника.  

 

- Методологія дослідження.  

Формується вибірка повідомлень на тему пандемії COVID19 для аналізу та включення в 

експериментальну частину. Соціологічний підхід застосовуватиметься на етапі формування 

аудиторій для експериментів, яким передуватиме робота психологів для виявлення, наприклад, 

тривожності. Під час експерименту фіксуватимуться реакції на елементи контенту повідомлень.  

 

 

 



5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2   сторінок) в 

поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 
 

 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

 

 

У цьому календарному році проєктом передбачено виконання першого етапу робіт (ЕВП № 1) 

на тему «Моніторинг медіа та формування вибірок». Цілі ЕВП: розробити методику і провести 

фіксування та відбір новинних повідомлень на тему пандемії COVID-19 для проведення обстежень 

аудиторії на базі різних соціальних груп та сформувати експериментальні групи піддослідних.  

Було заплановано такі завдання: 

Завдання 1. Розробка методики моніторингу. 

Завдання 2. Проведення моніторингу медіа. 

Завдання 3. Формування вибірки з повідомлень. 

Завдання 4. Формування груп піддослідних 

Індикаторами виконання є: опис методики моніторингу, систематизована база повідомлень, 

опис вибірки повідомлень, опис груп піддослідних. 

За результатами проведеної колективом роботи можна констатувати, що цілі досягнуто, 

завдання виконано: 

1. Зроблено опис методики моніторингу медіаповідомлень «Моніторинг реальних медіапові-

домлень про пандемію COVID-19» (11 стор.). 

2. Систематизовано базу повідомлень, відібраних для експериментів, як результат прове-

дення моніторингу медіа (170 одиниць) та сформовано первинний “пул” відповідних пові-

домлень (15 повідомлень), які гіпотетично найточніше відбиватимуть найхарактерніші 

смислові групи (фрейми) досліджуваного контенту. 

3. Описано процедуру формування експериментальної вибірки повідомлень (3 стор.). 

4. Описано процедуру формування груп піддослідних (3 стор.). 

5. Розпочато підбір матеріалу для наукової статті з метою оприлюднення методики мо-

ніторингу та відбору медіаконтенту на тему COVID-19 для проведення експериментів на 

ЕВП № 2 (на етапі рукопису та редагування). 

6. Здійснено пробний інтентаналіз відібраних медіаповідомлень (опрацьовано 15 повідом-

лень).  

7. Обговорено рекомендації та вироблено пропозиції щодо оцінки валідності методик та 

технік дослідження, що будуть проводитися у наступному році (на етапі рукопису). 

8. Зібрано частину матеріалів для написання вступу до майбутньої спільної монографії (ви-

хід заплановано на наступний рік) про роль психофізіологічних методів у медіадослі-

дженнях з розробкою проєкту психодіагностичного опитувальника для характеристики 

груп піддослідних як представників різних соціальних груп (на етапі рукопису).  

 

 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами. 

Виготовлення науково-технічної продукції проєктом не передбачено. 

 

 

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та 

суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних розробок) 

Цей проєкт не є прикладним чи науково-технічною розробкою. 

 

 



5.4. Опис шляхiв та способiв подальшого використання результатiв виконання Проекry
в суспiльнiй практицi.
як буль-яке фундал,лент€tльЕе дослiдження, цей проект е теоретичною основою для безпековот

оцiнки медiадiяльностi i в рамках теми пандемii COVID-19, i ширше -дiяльностi медiй в

кризових умовах. Результати дослiдження булуть використовуватися в освiтнiй практицi при

uйопuдu"ri дисциплiЕ циклу медiакультура та медiаграмотнiсть. Академiя украiЪськоi преси, як

органiзацiя, яка очолюе медiаосвiтнiй рух в kpaiHi, зацiкавлена в рiзного роду ексIIериментальних

даних, що можуть iлюструвати необхiднiсть у формуваннi науково обгрунтованоТ потреби у
медiаспоЖивачiВ щодО безпекового ставлення до медiа. I-{ей проект, при належному його

фiнансуваннi, зокрема, в частинi защтliвлi обладнання, яке мають зарубiжнi унiверситети для

,rро".д"""я подiбних дослiджень (з досвiду спiвпрацi з Вiденським унiверситетом), закладе

основу дJUI 11одальших дослiджень у чiй царинi, якi вже стануть менш фiнансово затратними,

оскiльки дослiдницька лабораторiя буле сформована, а також приверне уваIу зарубiжних

дослiдникiв до спiвпрацi з нашою командою.
Результати 11ропонованого дослiджеЕня отануть основою для rrоглиблення HayKoBoi думки про

соцiальнi комунiкацii як виду соцiального iнжинiрингу. В укратнськiй науцi це питання вже

rrоставлено, аJIе воно потребуе експериментаJIьного пiдтвердження:
Почепцов г. г. Коммуникативный инжиниринг: теория и практика / Почепцов Г. Г. -М. :

Альтерпрес, 2008. 401 с,

ПочешцоВ Г.Г. СоцiальниЙ iнжинiринг: соцiо-i психотехнiки управлiння великими масаN{и людей

/ Г.Г.Почепцов. -К.: Альтпрес, 2010. -254 с.

Холод о. м. Соцiальнокомунiкацiйний iнжинiринг як методологiя дослiдження соцiальних

ком}тriкацiй / Холод О. М. ll CB|T соцiальних комунiкацlй.2012. -Т. 8. -С.1_|2.

Примiтка: днотований звiт не мiстить вiдомостей, заборонених до вiдкритого опублiкування.

Науковий керiвник Проскry
iнституry журналiстики


