
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 

Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців 

спеціальності 061 Журналістика – забезпечити формування системних уявлень про 

сутність інформаційного суспільства, його структуру, зміст та актуальні проблеми розвитку. 

Курс пов’язаний з такими навчальними дисциплінами навчального плану підготовки 

фахівців, як: соціально-політичні студії, теорія масової інформації, комунікаційні 

технології. 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

навчальної дисципліни: знання методологічних основ, історичного генезису теорій і 

концепцій інформаційного суспільства, їхнього змісту; розуміння значення інформації в 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, потенціалу інформаційних і комунікаційних 

технологій (ІКТ) для оптимізації розвитку суспільства; знання основних складових політики 

держави та міжнародного співробітництва у сфері інформаційного суспільства, особливостей 

формування міжнародної стратегії розвитку глобального інформаційного суспільства та 

розвитку політичної стратегії України щодо інформаційного суспільства; здатність 

здійснювати аналіз державної політики в сфері інформаційного суспільства. Сфера 

реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування: діяльність у галузі 

інформаційної політики та безпеки.  

 

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами: 

Змістовий модуль 1.  Теорія інформаційного суспільства 

1. Інформаційне суспільство як стадія розвитку цивілізації. 

2. Інформатизація суспільства як чинник побудови інформаційного суспільства. 

3. Проблематика інформаційного суспільства в сучасних концепціях суспільного розвитку.  

4. Футурологічні концепції інформаційного суспільства. 

5. Міжнародна політика розвитку інформаційного суспільства. 

6. Основні етапи й проблеми формування глобального інформаційного суспільства.  

 

Змістовий модуль 2. Соціально-економічні, політичні та культурні аспекти розвитку 

інформаційного суспільства 

7. Людський потенціал та інноваційна економіка в інформаційному суспільстві.  

8. Соціальні суперечності інформаційного суспільства. 

9. Якість життя в інформаційному суспільстві. 

10. Гуманітарні проблеми інформаційної безпеки. 

11. Наука й освіта в інформаційному суспільстві. 

12. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: Кількість кредитів: ECTS – 4. Загальний 

обсяг годин – 120 (аудиторних – 40, з них:  лекційних – 20, практичних – 20, самостійна 

робота – 80). 

Форма семестрового контролю: екзамен. 

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

викладання навчальної дисципліни: Громик Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук. 
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