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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: Дисципліна спрямована на ознайомлення аспірантів з найважливішими теоретичними 

концепціями та практичними дослідженнями в царині соціології інтернет-комунікацій, а також 

навчити застосовувати інтернет-технології у професійної та науковій діяльності, розвитку 

навичок ділового співробітництва в умовах глобального віртуального середовища. 

 

Компетентності:  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел (ЗK02). 

 Здатність аналізувати соціальні процеси із застосуванням різних теоретичних 

підходів, критично аналізувати і застосовувати класичні та сучасні теоретичні 

концепції до аналізу актуальних соціо-коммунікативних феноменів та проблем 

(СК07). 

 

Результати навчання: РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

соціології та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з 

відповідного напряму. 

РН05. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної 

структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

РН06. Переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язувати значущі науково-прикладні проблеми соціології з дотриманням норм академічної 

етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

«Теорія інформаційного суспільства», 

«Соціологія масових комунікацій», 

«Теоретична соціологія», «Методологія 

планування й організації досліджень в 

соціології» 

Соціальні комунікації в глобальному 

суспільстві 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

33,3 % 



ТЕМИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Інтернет як соціо-технологічний феномен  
Історія виникнення та розвиток мережі та її концептуальна основа. 

Структура інтернет-середовища: організаційна, технічна, функціональна, 

соціальна, інформаційна, економічна та юридична компоненти. Сучасне 

визначення Інтернету. Особливості соціологічного підходу. Огляд 

мережневих сервісів: (електрона пошта, форум, чат, пошукові сервіси, 

файлообмінники, списки розсилки, тобто). Географія та аудиторія 

Інтернету: Інет, Рунет та Уанет. Проблема визначення національних 

сегментів мережі та підрахунки інтернет-відстані. Поняття «інтернет-

аудіторії». Класіфікаційні критерії її визначення. 

 

Тема 2. Концептуальній розвиток інтернет-технологій  
Система гіпермедіа або веб-технології  як основа існування сучасного 

Інтернету. Веб-сайт як структурна складова інтернет-середовища. 

Концептуальний розвиток мережі: Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0., семантичний 

веб. Їх концептуальна структура, основні відмінності. Перспектива 

подальшого розвитку мережі. Основні тенденції. 

 

Тема 3. Інтернет-комунікація як Signum Temporis інформаційно-

комунікативного суспільства  
Інтернет-комунікація: до визначення поняття. Її структура і основні 

характеристики. Основні характеристики інтернет-комунікації. Мова і 

Інтернет. Особливості мовленнєвої поведінки в Мережі. Комунікативний 

соціокультурний простір інтернет-комунікацій. Роль мережі Інтернет у 

соціальних комунікаціях. Інтернет як комунікативний соціальний інститут. 

Інтернет як соціо-культурний комунікативний інститут  

 

Тема 4. Інтернет-студіїї у сучасної парадигмі соціального знання. 

Інтернет студії як основа розвитку соціології інтернет-комунікацій 
Виникнення інтернет-студій як нового міждисциплінарного напряму в 

гуманітарних і соціальних дисциплінах. Історія появи інтернет-студій. 

Розвиток напряму. Базові поняття інтернет-студій: Поняття 

«Національного сегменту мережі Інтернет», поняття «інтернет-аудиторія», 

сучасний Уанет, поняття «Віртуальне співтовариство». Критерії виділення 

віртуальних співтовариств. До визначення поняття «інтернет-культура». 

Що таке віртуальна ідентичність і особливості протікання 

ідентифікаційних процесів у мережі Інтернет. 

 

Тема 5. Сайт у мережі Інтернет як базова складова соціо-

комунікативного інтернет-простору  
Веб-сайт як візуальний та мультимодальний соціокультурний феномен. 

Особливості дизайну сайту. Особливості електронного стилю листування. 

Netlingvo. Особливості розміщення графічної інформації на сайті. 



Практика тестування сайтів. Основні види аналізу сторінок сайту. 

Технічний аналіз сторінки; аналіз дизайну сторінки; перевірка 

релевантності сторінки; перевірка на спам; aналіз якості тексту і міри його 

оптимізації. Технічний аналіз сторінки: кросбраузерність сторінки 

(перевірка коректного відображення сторінки в основних браузерах); 

перевірка коректного відображення сторінки при різних розширеннях 

екрану монітора; аналіз початкового коду сторінки; аналіз посилань; 

розмір сторінки і швидкість її завантаження; перевірка битих посилань на 

сторінці, коректність оформлення редиректів. Основні засоби та 

індикатори юзабіліти сайту: Page Rank, Alexa Traffic Rank, CYT, SEO. 

 

Тема 6. Використання сервісів другого вебу у проведенні 

соціологічних досліджень  

Блогінг та мікроблогінг у соціологічних дослідженнях. Соціальні сервіси 

та мережі. Подкастинг. Соціальні закладання та використання їх у 

професійній діяльності майбутнього соціологу. Файлообмінники для 

професійної діяльності на прикладі сервісів YouTube, Flicr, SlideShare, 

Scribd. Проблема довіри к інформації, отриманої за допомогою сервісів веб 

2.0. Для чого потрібно соціологу володіти технікою мешапу та бриколажу? 

Веб 2.0 як концепція розвитку мережі Інтернет у ХXI столітті. Поява 

поняття «Соціальний веб». Комунікативні сервіси другого веба: блогі, вікі-

технології, RSS –технології, підкастинг, соціальні мережі, соціальні медіа 

сховища, файлообмінники на прикладі сервісу каналу Ютуб, сервіси 

інтернет-радіо і телебачення, інтернет-сервіси для створення анкет і 

опитувальних форм, інтернет-сервіси для створення ментальних карт і карт 

знань, соціальні пошукові системи, сервіси соціальних закладок, додатки 

Гугл, сервіси для створення віртуальних середовищ, програми 

безкоштовної інтернет-телефонії на прикладі сервісу Скайп, служби 

мікроблогів. Твіттер як ЗМІ сучасного Інтернету, телеграм-канали.  

 

Тема 7. Методологія проведення онлайн досліджень  
Онлайн-дослідження як метод. Особливості формування вибірки для 

онлайн-досліджень. Проблема визначення національних кордонів в 

Інтернеті. Проблема довіри к отриманій за допомогою Інтернету 

інформації. Злиття кількісних та якісних методів дослідження Інтернету. 

Виникнення та розвиток змішаних кількісно-якісних методів досліджень 

Інтернету. Етика досліджень в кіберпросторі. 

 

Тема 8-9. Використання інтернет-технологій у наукових дослідженнях  

Інформаційні ресурси Всесвітньої Мережі. Основні типи електронних 

ресурсів. Спеціалізовані портали. Електронні журнали. Сайти наукових і 

дослідницьких організацій. Перевірка веб-текстів та веб-ресурсів на 

унікальність. Організація ефективного пошуку у мережі. Глибинний веб. 

Робота з метадвигунами пошуку у мережі Інтернет. Офіс Гуглу як наукове 

віртуальне середовище. Професійний е-портфоліо науковця. Пошук 



роботи у мережі Інтернет. Особливості написання та дизайну електронного 

резюме.  

 

Тема 10. Правові основи регулювання мережі Інтернет  
Що таке інтернет – право? Етапи правового регулювання мережі Інтернет. 

Теорія інтернаціональних просторів Метью Даррела. Базові принципи до 

вирішення проблем правового регулювання мережі Інтернет. Три основні 

типи правопорушень у сфері ІКТ та Інтернету. Найбільш поширені 

кіберзлочини. Проблема регулювання мережі Інтернет: основні напрями.  

Основні нормативно-правові акти,які регулють функціонування 

Глобальної павутини в Україні. Рамковий закон про функціонування 

мережі  Інтернет в межах національних територій. 
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  2 
Тема 1. Інтернет як соціо-технологічний феномен 

Б: 1 – 5, 8  

Д: 1-2 

2 СР 5 Знайомство з віртуальним навчальним середовищем Мудл. 

Реєстрація на ньому студентів. Пояснення по 

самостійному проходженню веб-анкетування та створення 

особистих віртуальних презентацій у Мудлі 

 

3 ПЗ 2 Практична робота 1 
Тема 1. Мережа Інтернет як соціо-технологічний феномен 

Б: 1 

4 ЛЗ 2 
Тема 2. Концептуальній розвиток інтернет-технологій 

Б: 1, 3, 5-8 

Д: 2 

5 СР 5 Знайомство з комунікативними сервісами веб 2.0 мережі 

Інтернет. Відкриття на них особистих акаунтів: Facebook, 

Twitter, Blogsport, PBwiki, Telegram, Instagram, Tik-Tok, 

etc. 

 

6 ПЗ 2 Практична робота 2  
Тема 2. Концептуальній розвиток інтернет-технологій 

Б: 1 

7 ЛЗ 2 Тема 3. Інтернет-комунікація як Signum Temporis 

інформаційно-комунікативного суспільства 

Б: 1, 3, 5 

Д: 3, 6 



8 СР 5 Проведення метапланування за темою «Яким чином 

Інтернет впливає на сучасні соціальні інститути?» 
  

9 ПЗ 2 Практична робота 3 
Тема 3: Інтернет-комунікація як Signum Temporis 

інформаційно-комунікативного суспільства 

Б: 1 

10 ЛЗ 2 Тема 4. Інтернет-студіїї у сучасної парадигмі 

соціального знання. Інтернет студії як основа 

розвитку соціології інтернет-комунікацій 

Б: 1, 3, 8 

Д: 4 

11 СР 15 Підготувати групові презентації за темою: «Інтернет-

студії: їх виникнення і розвиток». Розробка 

опитувальника стосовно інституалізації Інтернет 

Студій в Украйні як окремого міждисциплінарного 

напряму досліджень. 

 

12 ПЗ 2 Практична робота 4 
Тема4: Інтернет як об’єкт теоретичних досліджень. 

Виникнення Інтернет-студій як нового 

міждисциплінарного напряму у гуманітарних і соціальних 

дисциплінах 

Б: 1 

13 ЛЗ 2 Тема 5. Сайт у мережі Інтернет як базова складова соціо-

комунікативного інтернет-простору 

Б: 1, 3, 5, 6 

Д:  

14 СР 10 Розробка та просування у мережі власного сайту 

науковця 

 

15 ПЗ 2 Практична робота 5 
Тема 5 Сайт у мережі Інтернет як базова складова соціо-

комунікативного інтернет-простору 

Б: 1 

16 ЛЗ 2 Тема 6. Використання сервісів другого вебу у проведенні 

соціологічних досліджень 

Б: 1, 3, 11, 

12 

Д: 3-6 

17 СР 5 Застосування окремих сервісів соціального вебу для 

проведення опитувань, фоку-груп, голубиних 

інтерв’ю та інше. 

 

18 ПЗ 2 Практична робота 6 
Тема 6: Використання сервісів другого вебу у проведенні 

соціологічних досліджень 

Б: 1 

19 ЛЗ 2 Тема 7. Методологія проведення онлайн досліджень Б: 1, 3, 12 

Д: 4-5 

20 СР 15 Застосування окремих сервісів соціального вебу для 

проведення опитувань, фоку-груп, голубиних 

інтерв’ю та інше. 

 

21 ПЗ 2 Практична робота 7 
Тема 7: Методологія проведення онлайн досліджень 

 

22 ЛЗ 4 Тема 8-9. Використання інтернет-технологій у наукових 

дослідженнях 

Б: 1, 3, 7 

Д: 3 

23 СР 15 Розрбока e-portfolio науковця  

24 ПЗ 4 Практична робота 8-9 
Тема 8-9: Використання інтернет-технологій у наукових 

Б: 1 



дослідженнях 

25 ЛЗ 2 Тема 10. Правові основи регулювання мережі Інтернет Б: 1, 9  

Д: 6 

26 СР 5 Проведення дискусійної панелі за темою: «свобода слова, 

кібербезпека та регулювання соціальних медій» 
 

27 ПЗ 2 Практична робота 10 
Тема 10: Правові основи регулювання мережі Інтернет 

Б: 1 

Разом 

(годин) 

120   

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних (семінарських) занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна лекційних 

заняттях  20 

4 
Інші види самостійної роботи (створення e-portfolio науковця-соціолога), 

відкриття та робота з акаунтами та профілями у соціальних медіа 
20 

 Разом 80 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми 

активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний 

конспект, що відображає основний зміст теми, аспіранти занотовують нову інформацію 

у власні конспекти. Інтерактивний метод передбачає включення аспірантів до 

контексту проблеми, що виноситься як тема обговорення лектором. Аспіранти можуть 

ставити питання або відповідати на питання, що пропонує обговорити викладач. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. 

Для семінарських занять аспіранти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи 

з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. 

Лектор оцінює активність студентів впродовж заняття за прийнятою шкалою оцінок в 

балах. Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного 

завдання, розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття 

і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується аспірантом 

поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються викладачем (містяться у РНП) або узгоджує з викладачем ініціативну 

тематику. Вітаються теми, що наближаються до тематики дисертаційного дослідження, 

а матеріал використовується в межах емпіричної частини дисертації. Структура 

реферату є стандартною для наукової роботи: титульний лист, вступ, де 

обґрунтовується актуальність теми, два або три розділи, висновки, список джерел. 

Обсяг реферату – до 15 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних 

власноруч. Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на семінарському 

занятті. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, 

коли аспірант, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, 

розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, 

створення програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію тощо. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену очної 

форми або шляхом накопичення балів за поточним контролем за темами 

дисципліни. 

1.1.Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до 

аспірантів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на 

засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є 

лектор, в окремих випадках його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має 

оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 Питання до екзамену: 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ . 

 



1. Які основні соціально-психологічні риси інтернет-простору?  

2. Які просторові метафори зазвичай використовуються при описі інтернет-

простору?  

3. Дайте визначення інтернет-комунікації. Які основні її характеристики ви 

знаєте?  

4. Як анонімність і невидимість в Мережі впливають на комунікацію в Інтернеті? 

5. Якими засобами долається в мережі відсутність фізичної взаємодії, 

обмеженість сенсорних почуттів? 

6. Як змінюється уявлення про час і простір завдяки інтернет-комунікації? 

7. Які основні особливості нової інтернет-культури можна вказати? 

8. Коли з'явився Інтернет? Коли з'явилася всесвітня павутина (WWW)? 

Перерахуйте основні етапи розвитку глобальної павутини. Дайте їх стислий 

опис!  

9. Які чинники зумовили таке широке поширення WWW у світі?  

10. Хто і коли ввів в обіг поняття "кіберпростір"? 

11. Надайте визначення інтернету як соціальному інституту. Мотивуйте свою 

думку!  

12. У чому полягає специфіка інтернет-культури?  

13. Як відбувався розвиток Інтернету в Україні та за її  межами? 

14. Які основні підходи існують до виділення категорії "користувачів Інтернету"?  

15. Які основні напрями вивчення інтернет-простору існують у соціології 

Інтернету? Дайте їх стислий опис! 

16. Який соціальний портрет "середньостатистичного" користувача Інтернету в 

Україні? 

17. Які основні мотиви рухають людьми, що проводять свій час в Інтернеті?  

18. Що таке аватар та нік? Яку роль вони грають в інтернет-спілкуванні?  

19. Дайте визначення соціальному вебу, перерахуйте його основні характеристики! 

20. Що розуміється під "множинною ідентичністю"? Яким чином вона реалізується 

в Інтернеті?  

21. Як можна використати соціальні медіа у навчанні! Основні недоліки та 

переваги їх використання у навчанні? 

22. Які критерії лягають в основу нового стратифікаційного ділення «Цифровий 

розрив»?  

23. Послабляє або посилює Інтернет соціальну нерівність?  

24. Як впливає використання Інтернету на зміну статусу людини у реальному 

житті?  

25. Які можливості існують для подолання інформаційної нерівності? 

26. Назвіть основні індикатори залежності від Інтернету (інтернет-адикції)? 

27. Які основні риси взаємодії індивідів в кіберпросторі?  

28. Які канали комунікації існують в Інтернеті? У чому їх специфіка?  

29. Які погрози і небезпеки несе в собі спілкування в інтернет-просторі?  

30. Що таке "віртуальне співтовариство"?  Які основні напрями вивчення 

віртуальних співтовариств існують нині? Дайте основні їх класифікаційні 

категорії! 

31. Які основні елементи мережевого етикету ("нетікету"), норми поведінки у 

віртуальному просторі? 

32. Що таке "гіпертекст", яка історія виникнення цього поняття?  

33. Яким чином гіпертекст змінює способи сприйняття і аналізу інформації?  

34. У чому полягають основні відмінності Інтернету від традиційних ЗМІ (газети, 

радіо, телебачення)?  

35. Які нові можливості надає Інтернет для традиційних ЗМІ? Що таке 

конвергентні медіа, дайте їх стислий опис! 



36. Яким чином Інтернет впливає на зміну системи освіти?  У чому переваги і 

недоліки е-Learning? 

37. Які нові можливості надає Інтернет в плані проведення соціологічних 

досліджень? Що таке соціологія 2.0? 

38. Які види інтернет-опитувань існують зараз? У чому полягають переваги 

кожного з них? У чому недоліки?  

39. Якого роду дослідження неможливо проводити за допомогою інтернет-

опитувань?  

40. Як здійснювати відбір респондентів за допомогою Інтернету? Які нові правила 

задає Інтернет відносно етики соціологічних досліджень? Які етапи правового 

регулювання мережі Інтернет виділяє Дж. Палфрі? 

41. У чому суть теорії інтернаціональних просторів Метью Даррела? 

42. Які базові принципи було застосовано в основі підходів до вирішення проблем 

правового регулювання мережі Інтернет? 

43. Якими принципами необхідно керуватися при розробці національного 

законодавства в царині інтернет-права? 

44. Які три основні типи правопорушень існують у сфері ІКТ та Інтернету? 

45. Які найбільш поширені кіберзлочини ви знаєте? Дайте їх правову 

інтерпретацію. 

46. Яким чином можна підвищити обізнаність інтернет-користувачів про безпечне 

використання Глобальної павутини? 

47. Які унікальні проблеми, що не мають аналогів у реальному світі, Ви знаєте 

стосовно правового регулювання мережі Інтернет? 

48. Які напрями в загальнотеоретичних проблемах регулювання мережі Інтернет 

Ви знаєте? Охарактеризуйте кожне з них. 

49. Які нормативно-правові акти, регулюючі функціонування Глобальної павутини 

на Україні, Ви знаєте? 

50. Що має бути включене в рамковий закон про функціонування мережі Інтернет 

в рамках національних територій? 
 

 

1.2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи аспірантів на 

практичних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання рефератів, індивідуальних завдань. 

Контроль на практичних заняттях – оцінювання одноосібних виступів 

аспірантів, участі у дискусії, демонстрації фактичних знань та креативних здібностей, 

реакції на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих аспірантів у 

групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим 

матеріалом. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні 

заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою практичних занять. 

Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання, тестові 

завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності 

викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати 

викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або за 

результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. Згідно 

РНП аспірантам пропонується протягом терміну навчання підготувати два реферати за 

темами 1 – 5 та 6 – 10. 



 Теми рефератів: 

 Інтернет як середовище соціальності. Як люди спілкуються в Інтернеті і 

чому?  

 Як би І. Гоффман був живий сьогодні, що б він написав про соціальну 

мережу Фейсбук? 

 Регулювання процесів комунікації у мережі Інтернет і соціальний контроль. 

 Специфіка формування інтернет-простору.  

 Віртуалізація соціальних стосунків у мережі Інтернет. Чи існує віртуальне 

кохання? 

 Проблеми організації поля міжособистісних взаємодій у мережі Інтернет. 

 Специфіка інтернет-комунікації у нових медіа. 

 Особливості нової комунікативної інтернет-культури. 

 Трансформація традиційних систем цінностей в інтернет-комунікації. 

 Етика і культура взаємин у мережі Інтернет. Мережневий етикет. 

 Трансформація традиційної системи цінностей в інтернет-середовищі.  

 Особливості нової інтернет-культури.  

 Основні соціально-психологічні риси кіберпростору. 

 Соціальна нерівність серед користувачів Інтернету: нові підстави для 

стратифікаційного ділення.  

 Соціальна структура віртуальної реальності, її особливості.  

 Хакери як нова соціальна група, їх типологія і мотивація діяльності. 

 Мотивація користувачів Інтернету. Класифікація мотивів користування 

мережею. 

 Трансформація традиційної ідентичності в інтернет-середовищі.  

 Соціальна структура віртуальних мережневих співтовариств. Особливості їх 

функціонування. 

 Флешмоби і смартмоби як прояви інтеграції онлайнових і офлайнових 

соціальних практик взаємодії.  

 Питання віртуальної ідентичності, безпеки і охорони особистої інформації; 

 Культурні, гендерні, вікові та інші соціальні складові портрета користувачів 

Мережі і їх вплив на інтернет-комунікацію і мережеве спілкування; 

 Реінжиніринг соціальних і психологічних складових користування мережею 

Інтернет; 

 Розвиток технологій, що підтримують нові формати використання мережі 

Інтернет; 

 Ефективне зберігання, обробка і передача величезних масивів 

мультимедійних і потокових даних за допомогою семантичних методів; 

 Розвиток систем широкосмугового інтернет-радіо з мережевим доступом; 

 Вдосконалення інтернет-технологій для інтернет-радіо і телебачення 

 

 

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота у поза аудиторний час має включати як опанування теоретичного 

матеріалу, викладеного лектором, так і виконання певних завдань, які будуть 

представлені на практичних заняттях. 

Тема 1: Мережа Інтернет як соціо-технологічний феномен  

Тема 2. Інтернет у соціальному вимірі. Інтернет та комунікативний процес  

Тема 3. Концептуальні парадигми розвитку мережі Інтернет  

Тема 4. Соціальні медіа та їх вплив на сучасні комунікативні процеси у глобальному суспільстві 



Тема 5. Новітні соціологічні дослідження Інтернету. Соціологія Інтернету як новий напрям у 

розвитку галузевих соціологій  

Тема 6. Інтернет як інструмент проведення соціологічних досліджень  

Тема 7. Методологія проведення онлайн досліджень  

Тема 8- 9. Веб-технології для молодого науковця  

Тема 10. Розбір кейсів з інтернет-права 

 

1. Завдання по роботі з блогами: 

 

1. Заведіть свій учбовий блог на www.blogger.com. Для створення блогу 

необхідно: 

а) завести поштову скриньку в системі Google www.gmail.com; 

б) заздалегідь придумати назву блогу (наприклад, PR for Sociology Students), 

пароль для входу в блог (наприклад, PrSociology2021 – не менше 8 знаків), адресу 

блогу (prsociology2021.blogspot.com); 

в) вибрати для нього шаблон; 

г) опублікувати перші записи – короткий опис цілей і завдань блога, навести 

коротку інформацію про себе. 

2. Ознайомтеся зі змістом блогів провідних міжнародних соціологів: 

http://www.isras.ru/blogs.html та блогу Соціологія і Соціолог у полі: 

http://fieldsociology.blogspot.com/. Дайте відповіді на питання: 

 До якого типа блогів Ви б їх віднесли?  

 Що різниться у способах представлення на них соціологічної інформації? 

 Які на ваш погляд умови успішної інтеграції блог-технологій у процес вивчення 

сучасної соціології? 

3. Ознайомтеся із статтею «50 найвпливовіших блогів світу» 

http://palitra2055.livejournal.com/1253.html. Дайте відповіді на питання: 

 Як Ви думаєте, яким чином можна привернути увагу до учбових блогів із 

соціологічною проблематикою?  

 Чи повинні учбові блоги бути відкритими або закритими? 

 

2. Завдання по роботі з віртуальними середовищами: 

 

1. Заведіть свій акаунт в Second Life. Для цього: 

а) зайдіть на сайт http://www.secondlife.com/ і клацнете по кнопці «Join», яке 

знаходиться вгорі справа. Браузер перенаправить вас на сторінку «Second Life 

Registration: Basic Details»; 

б) придумайте собі ігрове ім'я – ник. Виберіть із запропонованого списку те, яке 

Вам більш всього сподобається. Може так станеться, що придумане Вами ім'я вже 

використовує хтось інший. Аби уникнути цієї ситуації, перевірте ім'я на доступність – 

кликніть по засланню «Check this name for availability»; 

в) після вибору і перевірки імені кликніть на «Choose this Second Life Name» і 

продовжите заповнення анкети: дата народження, адреса електронної пошти і др.; 

г) натискуйте на «Continue», Ви попадете на сторінку вибору Вашого першого 

зовнішнього вигляду «Second Life Registration: Select Your Avatar». Виберіть будь-який 

http://www.blogger.com/
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вподобаний Вам зовнішній вигляд – аватар, натискує на кнопку «Choose this avatar». 

Вас направлять на сторінку анкети особистих даних; 

д) введіть своє реальне ім'я, реальне прізвище, пів, країну. У полі 5 необхідно 

двічі ввести придуманий Вами пароль завдовжки 4–16 символів. Наступні два поля 

призначено для відновлення забутого пароля. У полі 6 потрібно вибрати так зване 

секретне питання, наприклад: «У якому місті ви народилися?», а в полі 7 написати 

відповідь на нього, наприклад: «Харків»; 

е) далі переходите відразу до поля підтвердження коди. У нього необхідно 

вписати послідовність символів, змальованих в полі 9; 

ж) після цього Вам необхідно погодитися з умовами надання послуг. Для цього 

відзначте галочкою відповідне поле і натискуйте на «Submit». Зверніть увагу, що на 

цьому етапі Вам запропонують завести платний акаунт. Його головною відмінністю від 

безкоштовного є можливість набувати на віртуальному світі Second Life землі для 

особистого користування. Якщо ж Вашою метою є реєстрація безкоштовного аккаунта, 

то натисненням на кнопку «Skip this step» Ви вирушайте на сторінку завантаження 

інсталятора клієнта для гри; 

з) аби перейти до завантаження, натискуйте кнопку «Download» напроти 

операційної системи і збережете програму собі на комп'ютер; 

и) ознайомившись з простими операціями (пересування в просторі, 

використання чату та IM), «переміщуйтеся» на острів «Sociology Village» (206,194,101). 

2. Поглянете потрібні сайти і відеоролики про можливості використання Second 

Life в учбових цілях. 

Новий сайт з тематики Second Life 

http://toroks.ru/toroks-in-sl/5-toroks-news/331-tebochka 

Перші кроки у Second Life http://secondlife.ru/?act=articles&id=33  

http://community.secondlife.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/Russian@tkb/article-

id/5 

Відео навчання для фуррей, новачків Second Life. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFpS1OXZkow 

http://www.harbornecomputers.co.uk/~teachertraining/secondl/index.html, 

http://trainingvideos.hscs.wmin.ac.uk/second2/index.html. 

Прочитайте блог, присвячений цій темі: http://esl-secondlife.blogspot.com/. 

Перерахуйте чинники, що впливають на успішність учбової діяльності з використанням 

віртуальних світів. Надайте їх опис. 

 

3. Завдання по роботі з соціальними мережами: 

 

1. Створіть свій акаунт на Facebook.com, внесіть інформацію про себе, 

розмістите фотографії. Поглянете, кого із користувачів на Фейсбуці Ви хотіли б бачити 

своїми друзями або на чиї оновлення профілів Ви б хотіли підписатися? Створить своє 

комунікативне коло друзів у цій соціальній мережі.  

2. Приєднаєтеся до сторінки Соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

який знаходиться за адресою: https://www.facebook.com/socioKharkiv. Прогляньте 

інформацію, розташовану на «стіні» факультету. Чи знайшли Ви для себе що-небудь 

корисного. Як вона може стати для Вас корисною у Вашому навчанні? 

3. Поглянете страицы відомих соціологів в мережі Фейсбук: М. Кастельса 

(https://www.facebook.com/pages/Manuel-Castells/112735342073078?fref=ts), А. Гідденса 

(https://www.facebook.com/LordGiddens?fref=ts), Ю. Хабермаса 

(https://www.facebook.com/pages/Juergen-Habermas-J%C3%BCrgen-

Habermas/21586955831). Як позиціюють вони себе на сторінках Фейсбук? Що можна 

http://toroks.ru/toroks-in-sl/5-toroks-news/331-tebochka
http://secondlife.ru/?act=articles&id=33
http://community.secondlife.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/Russian@tkb/article-id/5
http://community.secondlife.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/Russian@tkb/article-id/5
https://www.youtube.com/watch?v=oFpS1OXZkow
http://www.harbornecomputers.co.uk/~teachertraining/secondl/index.html
http://trainingvideos.hscs/
http://esl-secondlife.blogspot.com/
https://www.facebook.com/socioKharkiv
https://www.facebook.com/pages/Manuel-Castells/112735342073078?fref=ts
https://www.facebook.com/LordGiddens?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Juergen-Habermas-J%C3%BCrgen-Habermas/21586955831
https://www.facebook.com/pages/Juergen-Habermas-J%C3%BCrgen-Habermas/21586955831


сказати про їх професійну ідентичність? Чи знайшли Ви для себе цікаву інформацію на 

цих ФБ профілях? 

4. Уважно вивчите можливості, які надаються соціальною мережою Фейсбук. 

Чим вони відрізняються від послуг додатка Google (http://groups.google.ua)? 

 

4. Завдання по роботі з сервісом мікроблогів «Твіттер»: 

 

1. Прогляньте ролик Twitter in Plain English. Для цього наберіть ці слова в рядку 

пошуку на YouTube.com. Twitter in Plain English 

http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o 

2. Погляньте, як використовують цей сервіс соціолог Мануель Кастельс 

(@Manuel_Castells), викладач Нік Печи (NikPeachey @NikPeachey), Сервіс наука 

(@postnauka) поста, і інтернет-агентство Нільсен (Nielsen ? Verified 

account @NielsenWire). Яким чином і як вони подають інформацію на своєму акаунті? 

Хто за ними слідує і за ким слідують вони? Що можна сказати про ці «дотримання», чи 

можете Ви яким-небудь чином їх упорядкувати або класіфікувати? Що дає нам така 

інформація? 

3. Прочитайте публікації про те, яким чином  можна використовувати сервіс 

Твіттер у роботі із студентами: 

http://coolcatteacher.blogspot.com/2008/02/twitter-in-academ- ics-this-prof-

shows.html; 

http://onlinefacilitation.wikispaces.com/Twitter+Collabora– tion+Stories; 

http://academhack.outsidethetext.com/home/2008/twitter-for– academia/. 

http://www.bottomlineperformance.com/make-it-social-how-we-use-twitter-as-a-

learning-tool/; 

http://researchguides.dartmouth.edu/content.php?pid=197063&sid=1674624 

http://bigthink.com/ideas/if-you-were-on-twitter.  

Наскільки прочитані ідеї про використання Твіттера можуть бути застосовані у 

Вашому навчанні? Як можна адаптувати їх до Вашої навчальної ситуації? 

4. Створіть свій аккаунт на http://twitter.com/ і додайте до нього списки тих, за 

якими Вам цікаво слідувати. Проаналізуйте посилання, які дають ці користувачі, 

поставте їм питання, відповідайте на їх питання. Не забувайте, що, якщо Ви бажаєте 

повідомити Ваших друзів – підписчиків стосовно нової інформації про себе, своїх 

поточних справ, та інші, кожного разу необхідно оновлювати своє повідомлення. Для 

того, щоб відправити інформацію, слід реєструватися на даному сервісі. 

5. Познайомтесь із можливостями внутрішньої статистики на Твіттері - 10 

Twitter сервісів для статистики і аналітики (http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-

tools.html) та Tweetstats (http://www.tweetstats.com/graphs/dacort). Подумайте, як можна 

було б їх використовувати для проведення соціологічних досліджень по темі вашої 

курсової або дипломної роботи.  

 

5. Завдання по роботі з соціальними файлообмінниками: 

 

1. Зайдіть на http://www.slideshare.net та введіть в рядку пошуку Web 2.0. 

Ознайомтеся з декількома презентаціями. Звернете увагу, що в описі презентації 

вказані категорії (наприклад, Technology, Education, Business, etc.). Проглянете 

презентації з категорії Sociology. Викачайте презентацію, активувавши кнопку 

Download. Вставте вподобану презентацію в повідомлення на блозі, натискує на 

Blogger. Крім того, Ви можете скопіювати HTML-код документа (Embed) в правому 

верхньому кутку. 
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2. Завантажите свою слайд-презентацію на http://www.slideshare.net. Для цього 

необхідно пройти процедуру реєстрації: 

 виберіть у верхній частині сторінки позицію Sign in; 

 заповните реєстраційну форму (вона включає вказівку Вашої електронної 

поштової адреси, на яку протягом декількох хвилин прийде підтвердження Вашої 

реєстрації на сервісі); 

 після підтвердження реєстрації розмістить свою презентацію на 

сайті SlideShare; 

 Вставте дану слайд-презентацію зі своєї сторінки http://www.slideshare.net 

у особистий блог. Для цього необхідно: 

1. знайти код з рядка Embed з меню праворуч від презентації; звернете увагу, що 

HTML-код має бути повним (приблизно 5–6 рядків) і закінчуватися закритим тегом 

<object>; 

2. виділити весь рядок, двічі клацнувши по ній лівою кнопкою мишки, а потім 

клацнути правою кнопкою мишки і вибрати «копіювати»; 

3. вставити даний HTML-код в блог, вибравши функцію «нове повідомлення» на 

панелі управління і натискує при цьому над полем повідомлення на «змінити HTML»; 

4. натискувати на «опублікувати повідомлення», презентація буде розміщено на 

Вашому блозі. 

Сервіси Scribd http://www.scribd.com и Zoho http://share.zoho. com/homepage 

призначені для зберігання документів будь-якого формату і типа: презентації, 

електронних таблиць, статей, прес-релізів, електронних книг на будь-якій мові. 

Вставте в свій блог по соціології лекцію із Структурної соціології проф. МГУ О. 

Дугіна з сайту http://www.scribd.com. Для цього необхідно: 

а) відкрити сайт http://www.scribd.com і ввести в рядок пошуку "Структурна 

соціологія, Дугин"; 

б) викачати лекцію у форматі pdf, активувавши кнопку Download; 

в) натискувати на кнопку Embed, копіювати HTML-код документа; 

г) вставити даний код в свій блог. 

Проаналізуйте, чим послуги, які надаються  Scribd :// http://www.scribd.com и 

Zoho http://share.zoho.com/homepage, відрізняються від послуг додатка Google 

http://groups.google.ua? 

 

6. Завдання по роботі з опитувальними формами: 

 

1. Проглянете відеоролик з покроковими інструкціями по роботі з сервісом 

SurveyMonkey.com на http://trainingvideos.hscswmin.ac.uk/survey/index.html. Для яких 

цілей можна використовувати подібні опити у Вашій курсовій і дипломній роботах? Чи 

можна використовувати онлайнові опитування для проведення пілотних соціологічних 

досліджень? 

2. Створіть анкету (опит) по темі Вашого соціологічного дослідження, помістите 

її на сайті SurveyMonkey.com, запросите студентів своєї групи взяти участь у 

анкетуванні, розіславши електронного листа і включивши в нього посилання на дану 

анкету. 

 

7. Завдання по роботі з картами пам'яті: 

 

1. Поглянете відеоролик про сервіс Bubbl.us на 

http://trainingvideos.hscs.wmin.ac.uk/mind/index.html. Як можна використовувати карти 

пам'яті у Вашому навчанні? У яких курсах, які Вам викладають, це найдоцільніше? 
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2. Реєструйтеся на Bubbl.us, створіть карту пам'яті по своєму учбовому плану на 

семестр. Покажіть, як зв'язані між собою теми будь-якого, вибраного Вами курсу з 

Вашої учбової програми. 

3. Реєструйтеся на http://mindorno.com/ і створіть карту пам'яті по всіх видах 

сервісів Веба 2.0, обговорюваних у даній главі. 

 

8. Завдання по роботі з пошуковими сервісами: 

 

1. Зробіть пошук ресурсів по темі "Соціологія 2.0" за допомогою сервісів 

www.quintura.com и www.google.com/chrome. Порівняєте результати пошуку по 

наступних критеріях: якість ресурсів та їх авторство; кількість посилань. 

2. Потім виробіть аналогічний пошук за допомогою Ask vox http://askvox.com. Як 

відрізняється робота і якість отримуваних матеріалів за допомогою трьох цих сервісів. 

Який з сервісів пропонує найбільш релевантний і якісний пошук інформації, а який 

найбільш зручний?  

3. Створіть власну пошукову машину і вбудуйте її в свій в блог. Для цього: 

а) увійдіть на сайт Свіки http://www.eurekster.com/publishers/ і натискуйте на 

помаранчеву картинку JOIN FOR FREE; 

б) дайте Вашій пошуковій системі назву, що розкриває його специфіку 

(наприклад, Activities for Sociology Students), і позначте тему (наприклад, Globalization). 

На цій же сторінці необхідно ввести ключові слова (максимум 14) і параметри 

вбудовуваного у блог виджета (формат, ширина, висота, прозорість, шрифт і так далі); 

в) на наступній сторінці введіть ресурсні сайти по Вашій темі; 

г) пройдить процедуру реєстрації: введіть адресу електронної пошти та логін; 

д) скопіюйте HTML-код пошукової системи і вставте його до свого блогу (у 

Blogger.com: у розділі Макет –> Елементи сторінки –> Додати і упорядкувати елементи 

сторінки –> Додати гаджет –> Набудувати HTML\Java Script); 

е) у результаті на Вашому блозі з'явиться пошукова машина, налагоджена під 

ваші професійні потреби. 

 

9. Завдання по роботі з вікі-проектами: 

 

1. Ознайомтеся з форматом вікі на прикладі http://westwood. 

wikispaces.com/Web+2.0. Поглянете відеоролик Рассела Стеннарда про те, як створити і 

використовувати вікі на http://www. teachertrainingvideos.com/wikis/index.html, а також 

вікі-сторінку Webheads in Action http://learningwithcomputers07.pbwiki.com/, створену 

співтовариством викладачів, захоплених ідеєю впровадження вікі в учбовий процес. Як, 

на вашу думку, можна використовувати дану технологію у Вашому навчанні? 

2. Встановите на своєму комп'ютері безкоштовну програму Mediawiki, 

заздалегідь прочитайте керівництво по установці програми на 

http://www.mediawiki.Org/wiki/Manual:installing_MediaWiki/ru. Заведіть собі вики-

сторінку, спробуйте використовувати свою вики-сторінку для створення спільного 

документа, організації заходу або роботи над спільним проектом з однокурсниками. 

 

10. Завдання по роботі з фото- і видео-хостингами 

 

1. Зайдіть на сайт http://photobucket.com. Пройдіте реєстрацію на сайті. Для 

реєстрації необхідно: 

а) вибрати у верхньому меню сайту позицію Join Now; 

б) заповнити реєстраційну форму (вона включає вказівку вашої електронної 

адреси, на яку протягом декількох хвилин прийде підтвердження вашої реєстрації на 

сервісі Photobucket); 
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в) після підтвердження реєстрації зберегти свої фотографії на створеній сторінці. 

2. Знайдіть знімок фотографа-аматора на http://photobucket.com, присвячений 

певній темі. Скористайтеся пошуком. Пам'ятаєте, ніж більше ключових слів Ви 

введете, тим швидше знайдете бажане. Наприклад, Ви хочете знайти ілюстрацію до 

статті про поліцію Нью-Йорка. У рядку пошуку вводимо: New York, police, car. 

Збережете знайдену фотографію на своїй сторінці. Дуже поважно також зробити 

заслання на автора фотографії! 

3. Розмістите збережену фотографію на сторінці Photobucket на своєму блозі. 

Сервіс http://photobucket.com пропонує таку опцію Share this Image, яка знаходиться в 

лівому нижньому кутку Вашої сторінки: 

 

 

Розмістити фотографію можна, скопіювавши HTML-код в нове повідомлення на 

Вашому блозі або скориставшись кнопкою Q, яка автоматично вставить фотографію у 

Ваш блог на хостингу http://www.blogger.com. 

4. Зайдіть на http://youtube.com. На головній сторінці сайту у верхньому рядку 

пошуку введіть слово "web 2.0". Проглянете будь-який ролик, клацнувши на нього. 

Вивчите коментарі до ролика, можливості, які надає сервіс (перегляд ролика, 

скачування ролика, додавання коментаря, розміщення заслання на ролик у різних 

сервісах Інтернету і на інших сайтах). 

Виберіть вподобаний ролик на http://youtube.com і вставте його в свій блог. 

Наприклад, Ви вибрали ролик http://www.youtube. com/watch?v=NN2IlpWXjXI. Для 

того, щоб вставити його в свій блог. Вам необхідно: 

а) скопіювати не URL, а код з рядка Embed з меню праворуч від ролика (звернете 

увагу, що HTML-код має бути повним (приблизно 5–6 рядків) і закінчуватися закритим 

тегом <object>); 

http://photobucket.com/
http://photobucket.com/
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http://youtube.com/
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б) виділити весь рядок Embed, двічі клацнувши по ній лівою кнопкою мишки, а 

потім клацнути правою кнопкою мишки і вибрати «копіювати»; 

в) вставити даний HTML-код в блог, вибравши функцію «нове повідомлення» на 

панелі управління і натискує при цьому над полем повідомлення на "змінити HTML"; 

 

 

 

 

 
 

г) натискувати на «опублікувати повідомлення», після цього ролик буде 

розміщений на Вашому блозі. 

5.Завантажите свої відеоролики на сайт, заздалегідь пройдя процедуру 

реєстрації, для якої необхідно: 

а) вибрати у верхній частині сторінки сайту http://YouTube.com позицію Sign In; 

б) заповнити реєстраційну форму (вона включає вказівку вашої електронної 

адреси, на яку протягом декількох хвилин прийде підтвердження вашої реєстрації на 

сервісі); 

в) після підтвердження реєстрації завантажите відеоролики безпосередньо з 

Вашого комп'ютера. Не забувайте вказувати теги і відносити свій ролик до категорій. 

6.Збережете один з роликів з сайту YouTube в режимі офлайн. Для цього 

необхідно: 

а) зайти на сайт http://keepvid.com/ 

б) ввести URL вподобаного Вам ролика з сайту YouTube; 

http://youtube.com/
http://keepvid.com/


в) натискувати Download. Файл буде збережений у форматі .flv або .тр4.  

Це дозволить Вам зберігати ролики, які буде потрібно в процесі навчання. 

 

11. Завдання по роботі з сервісами підкастів: 

 

1. Проглянете популярні сайти з підкастами, які створені у царині 

соціологічного знання: 

 http://jjjzmey.podfm.ru/kob-casts/269/ 

 http://omradio.podfm.ru/my/180/ 

 http://postnauka.ru/video/2234 

 http://pjanstvo.rpod.ru/ 

  

Оціните ці підкасти з точки зору: 

а) професійного рівня потенційних слухачів; 

б) обговорюваних тим; 

в) вправ та завданій до підкастів; 

г) якості викладання матеріалу; 

д) різноманітності голосів (чоловічі, жіночі, дитячі) і акцентів; 

е) міри підготовленості мови (спонтанна або начитаний текст). 

2.Проглянете відеоролик Рассела Стеннарда Easy Podcasting 

http://trainingvideos.hscs.wmin.ac.uk/easyPod/index.html про те, як створювати свої 

підкасти за допомогою сервісу http://podomatic.com и http://audacity.com. Створіть свій 

підкаст на сторінці  http://audacity.sourceforge.net/download/windows. Для цього 

необхідно: 

викачати звукозаписну програму Audacity 1.2.6 installer і LAME МРЗ encoder і 

зберегти на жорсткому диску свого комп'ютера; 

розпакувати файли і, слідуючи інструкціям, записати короткий аудіовиступ: 

опишіть тільки що пройдену Вами дорогу – від скачування програми до звукозапису, 

розкажіть про труднощі, з якими Ви зіткнулися. 

Хай Вас не лякають багаточисельні функції програми Audacity. Вам необхідно 

використовувати лише Project=>New Audio Track (для звукозапису) і Import Audio (для 

програвання записаних треків). 

3. Як Ви вважаєте, які жанри усної мови – радіошоу, інтерв'ю, лекції, художнє 

читання, радіоспектаклі – доцільно використовувати для розвитку навиків сприйняття 

на слух у Вашій учбовій практиці? Які завдання і вправи Ви б розробили, 

використовуючи підкастинг у процесі навчання? 

 

12. Завдання по роботі з сервісами Гугла: 

 

1.Заведіть поштову скриньку на http://gmail.com, проглянете, які послуги надає 

даний сервіс. Як, на ваш погляд, можна використовувати дані послуги в учбовому 

процесі? 

2.Зайдіть на  http://www.google.com/calendar сторінки Вашої поштової скриньки. 

Занесіть всі події, які проходить наступного місяця. Прокоментуйте, як можна 

використовувати даний сервіс в процесі роботи над груповим веб-проектом? 

3.Створіть на http://groups.google.ru сайт-представництво (Google group). 

Завантажите на цю сторінку учбові завдання, тексти для обговорення і так далі, дайте 

права доступу всім членам учбової групи. Чи може дана сторінка використовуватися як 

альтернатива учбовому сайту або блогу? 

 

Завдання 1. Організація і проведення власного онлайн дослідження. 

Дослідження може бути як якісним (у форматі чату або форуму), так і кількісним з 
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самостійним програмуванням онлайн анкети, розсилкою запрошень і аналізом 

результатів. Учасниками дослідження можуть бути друзі, знайомі, відвідувачі певних 

сайтів або форумів або ті респонденти, які є цільовою аудиторією курсового або 

дипломного проекту. Для виконання завдання студенти забезпечуються необхідним 

програмним і методичним інструментарієм. Результати дослідження представляються у 

формі мікро-есе і усного повідомлення на семінарі. Мікро-есе – письмова робота, 

об'ємом не менше 500 слів і не більше 1000 слів. У мікро-есе рекомендується 

поєднувати теоретичний матеріал лекцій з аналізом проведеного дослідження.  

Можлива структура мікро-есе:  

 Програма дослідження (цілі і завдання, вибірка, інструментарій, опис 

етапів дослідження); 

 Основні результати дослідження (процес проведення дослідження і його 

основні результатів, методична рефлексія, оцінка перспектив вживання подібних 

досліджень); 

 Висновок (ключові виводи в короткій формі). 

В ході усного повідомлення автор мікро-есе розповідає про проведене 

дослідження, відповідає на питання колег і бере участь в дискусії по темі. Усне 

повідомлення по мікро-есе не перевищує 10-15 хвилин. 

 

Завдання 13. Створення онлайн панелі для проведення власного наукового 

дослідження 

 

Змістом завдання є підготовка до створення цільовий онлайн панелі. Цільова 

аудиторія панелі вибирається або довільно з врахуванням інтересів автора, або з 

врахуванням завдань курсового або дипломного проекту. В рамках виконання завдання 

автор розробляє концепцію панелі, профільну анкету, зразкову структуру порталу, 

варіанти рекрутування учасників, систему винагороди, заохочення і залучення 

панелістів, процедури поточного менеджменту панелі (підтримка якості, комунікація з 

панелістами і тому подібне). Результати роботи представляються у формі мікро-есе і 

усного повідомлення на семінарі. Мікро-есе – письмова робота, об'ємом не менше 500 

слів і не більше 1000 слів. У мікро-есе рекомендується поєднувати теоретичний 

матеріал курсу з аналізом проведеної роботи.  

Можлива структура мікро-есе: 

 Концепція панелі (дослідницькі завдання, цільова аудиторія, потенційні 

споживачі інформації, зібраної за допомогою панелі; опис етапів створення панелі); 

 Основна частина (розробка профільної анкети, порталу, каналів 

рекрутування, системи винагороди, комунікації, процедур управління панеллю і оцінки 

її якості); 

 Виводи і рекомендації. 

В ході усного повідомлення автор мікро-есе розповідає про проведену роботу, 

відповідає на питання колег і бере участь в дискусії по темі. Усне повідомлення по 

мікро-есе не перевищує 10-15 хвилин. 

 

Завдання 14. Розробка інструментарію для проведення польового веба-

дослідження (наприклад, гайд/анкета) 

 

Підготовка анкети для самозаповнення (структура, логіка, оптимальна кількість 

питань). Вмістом завдання є підготовка до створення гайд-анкети. Цільова аудиторія 

вибирається або довільно з врахуванням інтересів автора, або з врахуванням завдань 

курсового або дипломного проекту. В рамках виконання завдання автор розробляє 

концепцію гайд-анкети, профільну анкету, зразкову структуру порталу, варіанти 

рекрутування учасників, систему винагороди, заохочення і залучення учасників, 



процедури відстежування результатів анкетування. Результати роботи представляються 

у формі мікро-есе і усного повідомлення на семінарі. Мікро-есе – письмова робота, 

об'ємом не менше 500 слів і не більше 1000 слів. У мікро-есе рекомендується 

поєднувати теоретичний матеріал курсу з аналізом проведеної роботи. 

Можлива структура мікро-есе: 

 Концепція гайд-анкети (дослідницькі завдання, цільова аудиторія, 

потенційні споживачі інформації, зібраної за допомогою анкети; опис етапів її 

створення); 

 Основна частина (розробка анкети, каналів рекрутування, системи 

винагороди, комунікації, процедур управління результатами і оцінки її якості); 

 Виводи і рекомендації. 

В ході усного повідомлення автор мікро-есе розповідає про проведену роботу, 

відповідає на питання колег і бере участь в дискусії по темі. Усне повідомлення по 

мікро-есе не перевищує 10-15 хвилин. 

 

Завдання 15 – 16. Аналіз кейсів з інтернет-права 

 

Кейс №1 Український правовий контекст. Прецедентне право. Повноваження 

делегування доменних імен 

 

Що стосується української судової практики з цього питання, то варто 

відзначити, що вона доки не настільки різноманітна як у Росії, оскільки більшість 

суперечок стосуються в основному порушення прав на фірмове найменування, 

порушення авторських прав або захисту ділової репутації (наприклад, справа ВАТ 

«автокапітал» до ТОВ «Торговий дім «Юником» – вирішення Вищого господарського 

суду від 20 червня 2006 року; вирішення Печерського районного суду м. Києва у справі 

№ 2-522/08 від 14 березня 2008 року № 2-564-1/08 від 12 травня 2008 року і № 2-

773/2008 від 29 травня 2008 року у справах про захист ділової репутації і спростування 

інформації).  

В той же час на Україні були і інші судові прецеденти у сфері інтернет-

законодавства.  

Першим з них став прецедент в області права на адміністрування домена – 

справа ООО «Хостмастер» до Кабінету Міністрів України (вирішення Господарського 

суду м. Києва від 7 листопада 2003 року у справі про визнання недійсним 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Об адмініструванні домена «UA» від 

22.07.2003». Суть справи полягала в тому, що з березня 2001 року адміністрування 

домена «UA» здійснювала ООО «Хостмастер» в особі громадян України Кохманюка 

Д.С. і Свірідова І.А. Але у зв'язку з прийняттям відповідачем оспорюваного акту право 

здійснення вказаної діяльності перейшло до іншої юридичної особи – об'єднання 

підприємств «Український мережевий інформаційний центр». Позивач посилався на те, 

що в законі немає прямої вказівки, що Кабінет Міністрів України наділений 

повноваженнями відносно визначення порядку управління адресним простором мережі 

Інтернет і адміністрування доменів, а тому Кабінет Міністрів України не мав права на 

подібного роду дії. Проте суд не задовольнив обґрунтовані вимоги позивача – і виніс 

ухвалу на користь відповідача.  

Чим було обґрунтовано рішення суду? Наведіть свої аргументи. 

 

Кейс №2 Український правовий контекст. Роль прецедентного права у вирішенні 

господарських суперечок 

 

Досить цікавим судовим прецедентом стала справа АКБ «Базіс» до ТОВ «Буму» 

(вирішення Господарського суду Харківської області у справі № 46/230-06 від 4 липня 



2006 року). Позивач, АКБ «Базіс», вимагав стягнути з ТОВ «Буму» заборговану суму за 

користування послугою «Е-банкинг» (інтернет-програма, що дозволяє клієнтові банку 

дізнаватися про всі фінансові операції, проведені з використанням його кредитної 

картки). Позов був задоволений на підставі статей 901, 903, 526 і 530 ГК України.  

Ще одна цивільна справа, пов'язана з порушенням прав споживача через мережу 

Інтернет: позивач придбав мобільний телефон у інтернет-магазині, а товар виявився 

бракованим. Позов задоволений частково у зв'язку з тим, що суду не могли бути надані 

належні докази, оскільки в законодавстві не закріплено поняття «інтернет-комерції», а 

значить – і умов настання відповідальності за неякісне надання послуг за допомогою 

такої (вирішення Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2008 року).  Таким 

чином, в судових практиках Росії і України у сфері Інтернету, у зв'язку з відсутністю 

детального регламентування цієї сфери законодавства, чітко просліджуються ознаки 

«прецедентного» права, оскільки суди часто застосовують одні і ті ж положення, а 

також рекомендації Вищого господарського (Україна) і Вищого арбітражного (Росія) 

судів при виникненні подібних суперечок.  

Які способи правового регулювання інтернет-комерції Ви можете 

запропонувати? 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

Поточний контроль та самостійна робота Індивідуал

ьні 

завдання 

(реферати) 

Іспит Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 20 40 100 

40 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 



 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 



 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 

 

 

  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 
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СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 
 

Віртуальна ідентичність. Визначається як усвідомлюване і створюване у віртуальній 

реальності уявлення людини про саме собі, а також комплекс умовних параметрів, що 

дозволяє відрізняти один від одного різні віртуальні суб'єкти. Ті власні характеристики, 

які задає користувач інтернету і які приймаються і застосовуються іншими 

користувачами складають деякий каркас, лежачий в основі процесу ідентифікації що 

реалізовується за допомогою інтернет-комунікацій.  

 

Віртуальна реальність. Розуміється як реальність, що володіє власними ознаками, 

породжена соціальною реальністю і взаємозв'язана з нею. Віртуальна  реальність надає 

на соціальну реальність дію, трансформує її. Віртуальна реальність – це не паралельно 

існуюча реальність, а реальність, пов'язана з соціальною реальністю. Віртуальна 

реальність, будучи взаємозв'язаною з соціальною реальністю, частково актуалізується в 

ній, стаючи її стороною. При цьому віртуальна реальність володіє наступними 

признаками:1) актуальністю, 2) автономністю, 3) породженням, 4) інтерактивністю. 

 

Віртуальне співтовариство. Під даним терміном розуміється базова одиниця соціальної 

організації користувачів телекомунікаційних мереж, що має стратифікаційну систему, 

сталі соціальні норми, ролі і статуси учасників і що включає в свій склад не менше трьох 

акторів, що розділяють загальні цінності і що здійснюють на регулярній основі за 

допомогою використання відповідних апаратних і програмних артефактів соціальні 

взаємодії, а також що мають доступ до загального контенту і інших ресурсів (включаючи 

мережеві). Функціонування віртуальних мережевих співтовариств відбувається в соціо-

технічному середовищі, що отримало назву кіберпростір або інтернет-простір. Це 

середовище має істотні відмінності від звичного для людини фізичного середовища, що 

стало. Елементами соціальної структури кіберпростору є соціальні групи мережневих 

співтовариств і окремі користувачі. Багатоваріантність соціального простору, у поєднанні 

із зміною інформаційно-комунікаційних можливостей, наводить до істотних змін 

соціально-економічного місця існування людини. Теоретична модель соціальної 

структури віртуальних мережевих співтовариств включає: користувачів, патерни 

комунікативних взаємодій, засоби соціальної регуляції (соціальні норми і правила), 

соціальні ресурси (соціальний капітал, соціальну навігацію, контент, соціальний час і ін.). 

Необхідні для участі у функціонуванні соціальної структури навики і знання користувач 

отримує в процесі соціалізації. Співтовариства мають встановлену інформаційно-
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стратификаційну систему. Соціальна структура співтовариства «матеріалізується» в його 

формі. Соціальні дії індивідів в рамках структури співтовариств носять циклічний 

характер, тобто йдеться про відтворенні соціальної структури. 

 

Інтернет. У гуманітарній парадигмі знання на справжній момент під Інтернетом 

розуміється усесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж, побудована на 

використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює 

глобальний інформаційний простір, який є фізичною основою для Глобальної павутини 

(веба) і безлічі систем (протоколів) передачі даних. Проте на буденному рівні під 

Інтернетом найчастіше мається на увазі Усесвітня павутина і доступна за допомогою її 

інформація, а не власне фізична реальність мережі. Тому і перше точне визначення 

терміну Інтернет було сформульовано лише на 26-м року існування Мережі, а саме у 

жовтні 1995 р. Федеральною Мережевою Порадою США з попередніми 

консультаціями з рядом мережевих експертів і фахівців з ІТ. У цьому визначенні було 

уточнено, що Інтернет - це частина глобальної інформаційної системи, яка: логічно 

пов'язана з нею унітарним адресним простором, заснованому на IР-протоколу або на 

його перспективних; може підтримувати комунікації, використовуючи Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) або його розширеннях і IР- розширеннях; 

надає, використовує або робить доступними (для всіх або конфіденційно) сервіси 

високого рівня, засновані на комунікаціях і пов'язаній з ними інфраструктурі, тут 

визначеній. У 2001 р. в опублікованому проекті нового інтернет-законодавства США 

("Internet Freedom and Broadband Deployment Act of 2001") було дано ще одне 

визначення Інтернету: "Термін "Інтернет" означає сукупність необмеженого числа 

комп'ютерів і різних телекомунікаційних складових, включаючи устаткування і 

програмне забезпечення, що управляє, які, будучи сполученими, складають усесвітню 

мережу мереж, яка, у свою чергу, використовує протоколи TCP/IP (або які-небудь 

попередні або подальші їх версії) для передачі інформації будь-яким чином за 

допомогою кабелів/проводів або радіо". Соціальні властивості та можливості мережі 

Інтернет пов'язані: 

 з можливістю здійснення інтеграційних процесів, через витіснення 

безпосереднього людського спілкування штучними формами соціальної комунікації, що 

наводять до зміни повсякденної соціальної взаємодії індивідів і соціальних груп, 

опосередковане спілкування яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет; 

 реалізацією нових моделей опосередкованої взаємодії індивідів і соціальних груп 

за допомогою мережі Інтернет; 

 появою нового вигляду соціальних утворень у формі інтернет - співтовариств; 

 трансляцією знань, установок, норм, цінностей, тобто; 

 розширенням можливостей обробки, передачі, засвоєння інформації; 

 реалізацією багатократного збільшення можливості і швидкості здійснення 

комунікацій. 

Основними функціями Інтернет в суспільстві є: інформаційна; формування громадської 

думки; соціалізація; маніпулятивна. 

 

Інтернет-аудиторія. Під цім терміном розуміється неоднорідна соціальна спільнота, 

що характеризується загальним предметом сприйняття і відсутністю видимої 

значущості зв'язків між індивідами і групами користувачів, яка використовує 

інформаційні і комунікаційні ресурси і можливості мережі Інтернет.  

 

Інтернет-комунікація. Обмін інформацією між двома і більш індивідами (або 

групами) за допомогою Інтернету. Основна відмінність спілкування від інтернет-

комунікації полягає в тому, що інформація передається і опосередкує електронним 

каналом. Необхідними умовами і структурними компонентами комунікації є наявність 



спільної мови у суб'єктів комунікації, каналів передачі інформації, а також правил 

здійснення комунікації (семіотичних, етичних). У певному плані кожна соціальна дія 

може бути розглянута як комунікативне, як що містить і виражає певну інформацію. 

Проте власне комунікативними (у вузькому сенсі) є лише дії, що мають спеціальну 

орієнтацію на передачу інформації і здійснювані з використанням адекватної цій меті 

знакової системи. Представляє собою один з історичних етапів в розвитку 

комунікаційних засобів і існує разом з неопосередкованим (усним) спілкуванням, 

спілкуванням, опосередкованим паперовими носіями (рукописним і друкарським, яке 

включає неперіодичні видання (книга) і періодичні (газети, журнали)), а також 

спілкуванням, опосередкованим електронними приладами (факс, радіо, телебачення). 

 

Інтернет-користувач. Це індивід, що має доступ і що користується мережею як 

інструментом для вирішення різних завдань (ділових, учбових, розважальних) 

інформаційними і комунікаційними сервісами і службами Глобальної павутини). 

 

Інтернет-культура. Під інтернет-культурою мають на увазі один з різновидів сучасної 

масової культури, заснованої на використанні можливостей комп'ютерних ігор і 

технологій віртуальної реальності.  

 

Інтернет-простір. Це відкрите цілісне утворення, що не має чітких кордонів, 

створюване взаємодіючими індивідами, акторами, соціальними групами і 

організаціями, об'єднаними опосередкованими соціальними взаємозв'язками і 

стосунками за допомогою комп'ютерних і аналогічних їм комунікаційних технологій і 

відповідних засобів підтримки. Не слід плутати інтернет-простір з інтернет-

середовищем, яке можна визначити, як сукупність технічних, функціональних, 

інформаційних, соціальних, економічних, юридичних компонентів, що забезпечують 

існування, функціонування і діяльність індивідуумів і груп користувачів різних 

комп'ютерних інформаційних мереж, складових аудиторію Інтернету. 

 

Інтернет-середовище. Це сукупність технічних, функціональних, інформаційних, 

соціальних, економічних, юридичних компонентів, що забезпечують існування, 

формування і діяльність індивідуальних і групових користувачів, складових аудиторію 

мережі Інтернет. 

 

Інтернет-студії. Поштовхом до розвитку інтернет-студій як наукового напряму 

послужило інтенсивне зростання як власне мережі Інтернет і її використання у всьому 

спектрі як глобальних так і локальних соціальних комунікацій, так і проблеми, 

викликані таким зростанням мережі, – свободи слова в Інтернеті, зміна поняття 

«приватності» і захисту особистої інформації, якість новинного та розважального 

контента, характер і особливості зайнятості і працевлаштування в інтернет-індустрії 

основне завдання досліджень Інтернету та інтернет-студій у цілому полягає в розробці 

нових концепцій, моделей, теорій і відповідний парадигми, які б забезпечили більш 

цілісне і глибоке розуміння чинників, що впливають на розвиток Інтернету і нової 

соціальності, що виникає на його основі. Говорять, що свій внесок у розвиток інтернет-

студій повинні внести такі дисципліни, як: соціальна інформатика, екологія ігор, теорії 

мереж, культурологія і деякі інші дисципліни. Таким чином, на справжній момент 

інтернет-студії можна визначити як новий міждисциплінарний напрям в соціально-

гуманітарних дисциплінах, що вивчає всілякі практики використання Інтернету і 

технологій на його основі у різноманітних соціальних інтеракціях. 

 

Інтернет як приватний соціо-комунікативний інститут. Інтернет утворює 

особливий соціальний інститут в системі засобів масової комунікації і структурі 



суспільства в цілому, що має внутрішню організацію, позиції і ролі, норми і цінності, 

характерні для цього інституту, і що виконує певні функції по відношенню до особи і 

суспільства Інтернет входить до числа комунікаційних інститутів, що відносяться до 

інститутів культури. Комунікаційні інститути є тими органами, через які суспільство за 

допомогою соціальних структур виробляє і поширює інформацію, виражену в 

символах. Функціонування комунікативного інституту Інтернету розширює сферу 

прилюдних комунікацій для всіх учасників процесу взаємодії і збільшує можливості по 

досягненню цілей і завдань соціальних суб'єктів. Його формування і розвиток сприяє 

трансформації системи соціальних зв'язків і стосунків, розвитку нових соціальних 

механізмів через вдосконалення інтерактивної взаємодії. 

 

Інформаційне суспільство (ІС) (англ.: information society). Суспільство, що 

формується нині в найбільш розвинених країнах суспільний організм, в основі якого 

лежить раціональне використання інформатики і інформації у всіх основних сферах 

життя. Даний термін також означає одне з найменувань постіндустріального 

суспільства, що розглядається під кутом зору, перш за все, його управлінських аспектів 

і що характеризується різкою зміною і підвищенням ролі і значення інформаційних 

технологій. Сучасна соціологія по-різному вирішує питання про місце ІС в історичному 

розвитку людства. Одні з них розглядають ІС як синонім постіндустріального 

суспільства. Інші вважають, що воно є лише один з різновидів постіндустріального 

суспільства. Треті бачать в ІС один із етапів розвитку постіндустріального суспільства. 

Четверті взагалі виводять цей термін за рамки постіндустріального суспільства, 

представляючи його як новий рівень суспільного прогресу, що йде на зміну 

постіндустріалізму. 

 

Інформаційно-комунікаційне суспільство (ІКС) (англ.: communication society) - це 

суспільство, де базовою цінністю є не знання, не інформація, а комунікація між 

соціальними акторами, групами та окремими індивідами. Сьогоднішній глобалізований 

інформаційний простір «нав'язує» індивідові комунікацію, а все наростаючий об'єм 

інформації заставляє сприймати її не через епістемологічну (теоретико-пізнавальну) 

роль, а все більш і більш через емоційно-образне враження і, як наслідок цих процесів, 

трансформується теоретичний підхід до інформаційного суспільства: нестримно 

відбувається зсув дослідницького акценту на вивчення нових механізмів відтворення 

соціальної цілісності і на комунікативне прочитання соціального: у область вивчення 

комунікативних дій, мовних дискурсів і дослідження культурних феноменів. Одним з 

різновидів комунікативного суспільства є віртуальне суспільство, під яким мають на 

увазі «групу осіб, які, знаходячись в стані взаємозалежності один від одного, 

координують і погоджують свою спільну діяльність за допомогою інтернет-технологій» 

(Парінов). Віртуальні співтовариства визначаються також як природні соціальні 

утворення, взаємодія всередині яких протікає переважно в глобальній комп'ютерній 

мережі (Кастельс).  

 

Модель «віртуалізації соціального» (М. Паєтау). Вона  базується на теорії Н. Лумана, у 

якій суспільство визначається як система комунікацій. М. Паєтау інтерпретує виникнення 

гіперпростору мережі Інтернет як результат «використання» суспільством нових форм 

комунікації для самовідтворювання - аутопойесиса (по термінології  Лумана). Разом з 

традиційними формами, "реальними" інтеракцією та організацією, комунікація за 

допомогою комп'ютера вносить вклад до виробництва соціальності. Зміна суспільства 

розглядається як структурна диференціація системи унаслідок появи в ній нових 

елементів - віртуальних  аналогів реальних комунікацій. Уявлення про перманентну 

структурну диференціацію грає у системній теорії  настільки ж фундаментальну роль, що 



і теза про перманентне зростання  продуктивних сил в історичному матеріалізмі. Тому 

віртуалізація соціального розглядається як черговий системний ефект. 

 

Національний сегмент мережі. На справжній момент є декілька способів по 

виділенню національних сегментів мережі: мовний, технологічний і адміністративний. 

Так, «український» Інтернет можна визначити як:  

 всі україномовні веб-сайти;  

 всі україномовні комунікативні потоки (включаючи електронну пошту і так 

далі);  

 все URL домена .ua або .укр.;  

 всі користувачі, що проживають в Україні; всі україномовні користувачі в світі в 

цілому. 

 
Просьюмер (англ.: prosumer). Людина, що є одночасно виробником і споживачем. Слово введене 

Елвіном Тоффлером у книзі «Третя хвиля» (1980), де воно утворене від «producer + consumer» (англ.: 

виробник і споживач) і вживається у контексті прогнозу появи економіки, в якій розрив, що історично 

склався між виробником і споживачем, стиратиметься. Наприклад, в цьому сенсі словом просьюмер 

може позначатися людина, яка сама створює для себе речі, надає послуги, вирощує їжу, робить меблі. 
 

Соціологія Інтернету. Відносно новий напрям у розвитку галузевих соціологій. Його 

дослідницьким об'єктом є соціальний аналіз інформаційного середовища, що 

формується в нашому суспільстві на основі інтернет-комунікацій. Це середовище 

розглядається як існуюча об'єктивна реальність зі своїми особливостями, формами 

існування та закономірностями розвитку. Предметом же вивчення соціології Інтернету 

стає його аудиторія і форми соціокультурної взаємодії між людьми при обміні 

соціальною інформацією.  

 
Теорія віртуалізації Д. Н. Іванова. Вона пропонує на відміну від техноцентристських моделей 

віртуалізації (Крокер, Вайнстайн, Бюль) соціоцентристька модель суспільних змін. У парадигмальних 

рамках цієї теорії дихотомія «реальне / віртуальне» розглядається як метафора і про процеси віртуалізації 

стосовно суспільства, на думку Іванова, можна говорити постільки, поскільки суспільство стає схожим 

на віртуальну реальність, тобто може описуватися за допомогою тих же характеристик. Віртуалізація в 

такому разі – це будь-яке заміщення реальності її симуляцією / образом – не обов'язково за допомогою 

комп'ютерної техніки, але обов'язково із застосуванням логіки віртуальної реальності. Цю логіку можна 

спостерігати і там, де комп'ютери безпосередньо не використовуються. Наприклад, віртуальною 

економікою можна назвати і ту, в якій господарські операції ведуться переважно через Internet, і ту, в 

якій спекуляції на фондовій біржі переважають над матеріальним виробництвом. Віртуальною 

політикою можна назвати боротьбу за владу і за допомогою агітації за допомогою веб-сторінок або прес-

конференцій в Інтернеті, і за допомогою рекламних акцій в телестудії або на концертному майданчику. 

Як універсальні властивості віртуальної реальності можна виділити три характеристики: 

нематеріальність дії (змальовуване справляє враження, характерні для речового); умовність параметрів 

(об'єкти штучні і змінні); – ефемерність (свобода входу / виходу забезпечує можливість переривання і 

відновлення існування). Визначення соціальних феноменів за допомогою поняття віртуальності доречно 

тоді, коли конкуренція образів заміщає конкуренцію інституційний певних дій – економічних, 

політичних або інших. Соціальний зміст віртуалізації – симуляція інституційних буд суспільства 

первинна по відношенню до вмісту технічного. Загальне уявлення про феномен заміщення реальності 

образами дозволяє розробляти власне соціологічний підхід: не комп'ютеризація життя віртуалізує 

суспільство, а віртуалізація суспільства комп'ютеризує життя. Саме тому поширення технологій 

віртуальної реальності відбувається як кіберпротезування. Воно викликається прагненням компенсувати 

за допомогою комп'ютерних симуляцій відсутність соціальної реальності. 
 

Теорія соціальних мереж (англ.: social network analysis). При дослідженні соціальних можливостей, що 

відкриваються у зв'язку з поширенням Інтернету, часто використовується теорія соціальних мереж (Д. 

Барнес). У парадигмальних рамках цієї теорії вважається, що мережа соціальних взаємодій утворюється з 

соціальних акторів і взаємозв'язків між ними. Вона може бути проаналізована різними методами теорії 

графів, теорії інформації, математичної статистики. На відміну від класичних методів аналізу, які 

досліджують індивідуальні властивості об'єктів, основна мета аналізу мереж – дослідження взаємодій 

між соціальними об'єктами (акторами) і виявлення умов виникнення цих взаємодій. Необхідність виміру 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


насиченості мережі зв'язками привела до розробки К. Мітчелом и Д. Барнесом поняття «щільності» 

(англ.: density). Щільність мережі визначається співвідношенням всіх можливих прямих зв'язків і що 

фактично існують, тобто показує, якою мірою люди, пов'язані з деякою особою А, підтримують контакти 

між собою. Розвиток інтернет-технологій значно розширює за рахунок зниження витрат і зміни 

характеру комунікацій зону контактів практично кожного користувача, тим самим, підвищуючи його 

«особистий» соціальний  комунікативний капітал. Сучасні інтернет-технології і виниклі на базі Інтернету 

комунікативні сервісні послуги - форуми, чати, блоги ефективно забезпечують стрімке підвищення 

щільності зв'язків там, де раніше спостерігався дефіцит каналів комунікації – в некомерційних, 

досуговых, спортивних організаціях. З іншого боку, нові інформаційні технології до мінімуму знижують 

«поріг входу» для встановлення нових соціальних зв'язків, розширюючи кількість друзів і знайомих і тим 

самим компенсуючи соціальну самоту, характерну для урбанізованих індивідуалістичних культур. 

 

Цифрова нерівність (англ.: digital divide, digital gap) - в української мові не склалося 

єдиного еквіваленту стійкого в англійській мові терміну digital divide. 

Використовуються словосполуки «цифровий бар'єр», «цифрова нерівність», «цифрове 

розділення», «цифровий розрив». У соціології на початку термін з'явився як позначення 

розколу в сім'ї, коли муж надто багато часу проводив за комп'ютером в збиток всьому 

іншому, і дружина не може з цим змиритися. В даний час «Digital divide» є терміном 

соціально-політичного характеру. На можливості ущемленої групи впливають 

відсутність або обмежений доступ до засобів зв'язку і СМК: телебаченню, Інтернету, 

телефонному зв'язку (мобільною і стаціонарною), радіо. Все це обмежує можливості 

цієї групи у пошуку роботи, налагодженні соціальних зв'язків, культурному обміні і 

може негативно впливати на економічну ефективність, розвиток і збереження культури, 

рівень освіти. Згідно загальноприйнятим переконанням на інформаційне суспільство, 

його специфіка така, що вільний обмін інформацією сприяє подоланню убогості і 

нерівності, проте в тих, хто відключений від такого обміну, перспективи катастрофічно 

погіршуються. Термін застосовується також для опису різниці між країнами в розвитку 

високих технологій і мережі Інтернет. 

 

ІКТ- термінологія 

 

Блог (англ.: blog). Це достатньо частий обновлювана та модифікована веб-сторінка, що 

складається з датованих записів (коментарів), розташованих в зворотному 

хронологічному порядку. Вважається, що на цій сторінці має бути присутнім архів 

записів, календар, стрічка френдів і так далі. 

 

Браузер (англ.: browser). Програма, що дозволяє переглядати зв'язану 

гіперпосиланнями інформацію. 

 

Веб (англ.: World Wide Web (WWW)). Широкомасштабне гіпермедіа-середовище, 

засноване на фізичній інфраструктурі взаємозв'язаних інформаційно-комунікаційних 

мереж і протоколі передачі даних HTTP. 

 

Веб-сайт. Термін є калькою англійського терміну “website”, де “web” означає 

«павутина», а “site” – «місце, майданчик». Тим самим цей термін підкреслює 

просторове значення даного явища в інтернет-просторі як комунікативному середовищі 

спілкування, на якому розташовується сукупність різних інформаційних «документів» 

однієї або кількох осіб, для прямого доступу будь-якого учасника інтернет-спілкування. 

Тобто, це свого роду відкрите особисте представництво будь-якого члена інтернет-

співтовариства (юридичної або фізичної особи), що визначило появу іншого терміну 

“personal/corporate page” (укр.: персональна або особиста сторінка). 
 

Веб 2.0 (англ.: web 2.0). Технологія, що дозволяє об'єднувати відповідно до деяких 

загальних принципів різні веба-служби і веб-сервіси в єдину інформаційну систему, 



забезпечену розширеним призначеним для користувача інтерфейсом, для спільного 

створення і використання інформаційного контента. Веб 2.0 можна представити за 

допомогою метафори «мережа як платформа». Технології веб 2.0 характеризуються 

такими трендами: фокус на співтовариствах для створення та перевірки контента; 

вільна форма організації і класифікації контента за допомогою тегів та створення 

"інтерфейсів" для майбутньої інтеграції (RSS, API). 
 

Вікі (англ.: wiki). Концепції Вікі пропонує всім користувачам редагувати будь-яку 

сторінку або створювати нові сторінки на вікі-сайті, використовуючи звичайний веб-

браузер без яких-небудь його розширень. Вікі підтримує зв'язки між різними 

сторінками за рахунок майже інтуїтивно зрозумілого створення посилань на інші 

сторінки і відображення того, існують дані сторінки чи ні. Вікі не є ретельно 

виготовленим сайтом для випадкових відвідувачів. Навпаки, Вікі прагне залучити 

відвідувачів до безперервного процесу створення та співпраці, який постійно міняє 

вигляд сайту. 

 

Віртуальні ігри або світи ((англ.: virtual environments, games) oнлайн казино, 

розраховані на багато користувачів ігри через Інтернет, віртуальні світи Moods, Muds, і 

так далі)). Ці сервіси є водночас як комунікативним, так і рекреаційним сервісом. Ці 

послуги Інтернету засновані на взаємодії гравця із створюваним ними віртуальним 

оточенням, середовищем, деякій імітації існуючої реальності. 

 

Гіпертекст (англ.: hypertext). Термін «гіпертекст» уперше у науковий обіг було введено 

Тедом Нельсоном ще у 1966 році. Виступаючи на конференції у Філадельфії з 

доповіддю про майбутні інформаційні системи, він заявив, що застосування нових 

методів зберігання і відображення тексту в цифровій формі забезпечує створення 

масиву даних у вигляді гіпертексту або нелінійного тексту. На його думку, гіпертекст 

відрізнятиметься від лінійного тексту порядком викладання матеріалу та засобами його 

виставлення. 

 

Додатки Гугл (англ.: Google Office). Це соціальні інтегровані інтернет-сервіси, 

орієнтовані на організацію спільної роботи з текстовими, табличними документами і 

планувальниками. Так, можливо організувати спільне редагування документа, 

викладеного в мережі Інтернет декількома користувачами водночас. При цьому всі 

зміни будуть зафіксовані за часом їх внесення і за змістом змін.  

 

Електронна пошта (англ.: e-mail). Найбільш використовуваний і найстаріший (1972) 

сервіс Інтернету, призначений для підготовки, пересилки і отримання повідомлень. 

Зазвичай під електронною поштою розуміється міжособистісне листування, що не 

носить характеру масової розсилки. Електронна пошта, що розсилається в масовому 

порядку, є наступним по порядку сервісом, списком розсилки, хоча часто ці поняття 

об'єднуються під одним терміном «Електронна пошта».  

 

Інтерфейс (англ.: interface; від inter – між і face – поверхня). Система уніфікованих 

зв'язків і сигналів, призначена для обміну інформацією між пристроями 

обчислювальної системи. Інтерфейс користувача (англ.: user interface) – елементи та 

компоненти програми, що забезпечують взаємодію користувача з програмним 

забезпеченням.  

 
Ментальні карти, карти знань (англ.: mind maps). Це мережневі засоби візуалізації даних, 

спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. В 

українських перекладах термін може звучати по-різному – концептуальні карти, ментальні 

карти, розумові карти, карти розуму, карти пам'яті. Ментальні карти відображають 

природний спосіб мислення людського мозку, для якого властиве асоціативне та ієрархічне 



мислення. Для структуризації, розуміння, обробки і запам'ятовування інформації краще 

всього «застосовувати» так зване візуальне мислення. Ментальні карти – зручний 

інструмент для проведення презентацій, «мозкового штурму», запам'ятовування великих 

об'ємів інформації, планерування і ухвалення рішень, самоаналізу, розробки складних 

проектів і так далі Наочність, естетичність, заощадження часу роблять ментальні карти 

зручними у навчанні і роботі. 
 

Мікроблогінг (англ.: micro-blogging). Це різновид блогінгу, спеціальне програмне 

забезпечення, яке дозволяє користувачам писати короткі замітки і публікувати їх; 

кожне таке повідомлення може бути проглянете і прокоментоване у режимі чату або 

ким завгодно, або обмеженою групою осіб, які можуть бути вибрані самим 

користувачем. Ці повідомлення можуть бути передані різними способами, включаючи 

такі, як текстові повідомлення, миттєві повідомлення, електронна пошта або веб-

інтерфейс. 

 

Мультимедіа (англ. multimedia; від multi – багато і media – засіб). Комп'ютерна 

технологія, що забезпечує з'єднання декількох видів зв'язаної між собою інформації 

(текст, звук, графіка, анімація, відео і ін.) в єдиний блок, а також носій такої інформації. 

 

Онлайн (англ. on-line). Режим доступу до інформаційних ресурсів за допомогою 

комп'ютерної мережі, що дозволяє здійснювати діалог в режимі реального часу. 

 

Офлайн (англ. off-line). Режим доступу до інформаційних ресурсів за допомогою 

комп'ютерної мережі, що дозволяє заздалегідь підготувати запит, а при з'єднанні 

здійснити передачу або прийом підготовлених даних. Такий доступ менш вимогливий до 

якості і швидкості каналів зв'язку. 

 

Подкастинг (англ.: podcasting). Даний термін є похідним від англійських слів iPod, 

популярного mp3-плеера від корпорації Apple і broadcasting, що означає широкомовлення. 

Подкастинг представляє новий формат поширення аудіо та відеоконтента через мережу 

Інтернет. З точки зору технологій, подкастинг є простим впровадженням мультимедіа-

контента (аудіо і відео) в RSS-канал. Проте, з точки зору своїх можливостей, технології 

подкастинга об'єднали в собі переваги Інтернету і радіо і телемовлення, це можливість 

дивитися або слухати через Інтернет вподобаний теле- або радіо-контент (сюжет). Для 

створення подкастів необхідно використовувати звукозаписний пристрій – диктофон, 

мобільний телефон або mpЗ-плеєр. Багато сайтів дозволяють робити он-лайн-подкасти. Для 

цього досить мати підключений до комп'ютера мікрофон. 

 

Семантична павутина (англ.: semantic web). Частина глобальної концепції розвитку 

мережі Інтернет, метою якої є реалізація можливості машинної обробки інформації за 

допомогою створення взаємозв'язаних документів, які містять метадані, що описують їх 

семантику. Тоді як самі ресурси призначені для сприйняття людиною, метадані 

використовуються машинами (пошуковими роботами і іншими інтелектуальними 

системами) для проведення однозначних логічних висновків про властивості цих ресурсів.  

 
Сервер (англ.: server). Комп'ютер декілька більшої потужності в порівнянні із 

звичайним персональним комп'ютером, який служить фізичним носієм інформації, 

доступної користувачам Мережі. 

 

Соціальні медіасховища (або файлообмінники). Сервіси мережі Інтернет, які 

дозволяють безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими 

фотографіями, аудіо- і відеозаписами, текстовими файлами, презентаціями, а також 

організовувати обговорення ресурсів. Існують файлообмінники або передача файлів по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C5%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0_%EF%EE%F8%F2%E0


протоколу FTP і розподілена база даних файлів, доступних для завантаження за 

допомогою цієї системи (FTP-service). Вони є ще одним сервісом мережі Інтернет. Це 

система є розподіленим депозитарієм, архівом текстів, програм, фільмів, графічних 

зображень, музичних записів і так далі, що зберігаються у вигляді файлів на різних 

комп'ютерах по всьому світу з додаванням особливого протоколу та клієнтської 

програми доступу до них.  

Таких сервісів існує у Мережі велика кількість і вони досить різноманітні. Є також 

спеціалізовані файлообмінники, що дозволяють зберігати і поширювати контент 

певного типа: відео-матеріали, аудіо, фотографії, файли певних форматів (наприклад, у 

форматі PowerPoint).  

 

Соціальною мережею (англ.: social networking service) називається комунікативний 

сервіс, платформа, сприяюча освіті та підтримці соціальних співтовариств, «кругів» і 

мереж, що працює за допомогою за допомогою технологій другого веба. Найбільш 

популярними соціальними мережами, виходячи з кількості користувачів, є Facebook, 

ВКонтакте, MySpace, Однокласники.  

 

Форум (англ..: forum). Спеціальне програмне забезпечення для організації спілкування 

відвідувачів сайту. Зазвичай форум пропонує набір розділів для обговорення. Робота 

форуму полягає в створенні користувачами тем в розділах зі подальшим обговоренням 

усередині цих тем. Форуми збирають людей за всілякими критеріями. Наприклад, 

тематичні форуми: форум любителів кіно, наукові форуми та інше. Форуми можуть 

бути відкритими – де брати участь можуть випадкові відвідувачі, інколи лише з 

вимогою попередньої реєстрації, і закритими з попередньою реєстрацією і іншими 

умовами, що обмежують доступ до них сторонніх.  

 

Чат (англ.: chat). Це комунікаційний сервіс, що реалізує колективне спілкування 

користувачів в реальному часі у вигляді обміну доступних (видимих) всім присутнім в 

даному чаті користувачам текстових рядків. Ідентифікація авторів рядків відбувається 

по індивідуальних іменах або псевдонімах (логінам користувачів). Сучасні чати, як 

правило, реалізовані у вигляді веб-сайтів. Найбільш відомі вживання чату – програми 

миттєвих мессенджерів типа ICQ, які дозволяють спілкуватися з одним або декількома 

співбесідниками. 

 

RSS. Це формат, призначений для публікації новин на новинних і подібних ним сайтах, 

починаючи від таких ведучих новинних сайтів, як Wired, Slashdot, і кінчаючи 

особистими мережевими щоденниками або живими журналами. Але, по суті, 

публікувати можна не лише новини. Практично будь-який матеріал, який можна 

розділити на окремі частини, можна публікувати за допомогою RSS: наприклад, 

оголошення про останні публікації у "вікі", інформація про оновлення в CVS, історія 

змін, внесених до книги. Після того, як інформація перетворена у формат RSS, 

програма, що розуміє цей формат, може витягувати відомості про внесені зміни і 

залежно від результату, наприклад, автоматично робити які-небудь дії. 
 

URL (англ. Universal Resource Locator – уніфікований покажчик ресурсів). Адреса 

сторінки в Інтернеті, який визначає точне положення ресурсу або об'єкту і протокол 

роботи з ним. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

