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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: Дати слухачам загальні уявлення про інформаційне суспільство, 

сформувати у них уявлення про сутність і характер соціокультурних та 

комунікативних процесів в інформаційному суспільстві, механізми і 

сучасні засоби соціальних інтеракцій, місце людини та його роль у 

розвитку цього типу суспільства, та навчити досліджувати це суспільство. 

 

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 соціальних 

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. 

 РН07. Глибоко розуміти загальні принципи та методи соціально-

поведінкових наук, а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у сфері соціології та у 

викладацькій практиці. 

 РН08. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми 

контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього 

процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

«Теоретична соціологія», «Загальна Соціальні комунікації в 



соціологія», «Історія соціології» глобальному суспільстві 

«Сучасні соціологічні теорії» Соціологія інтернет-комунікацій 

  



 

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. Становлення інформаційного суспільства 

1. Що таке інформація? 

2. Визначення ІС та його визначальні риси. 

3. Соціально-економічні аспекти формування ІС.  

4. Порівняльний аналіз ІС з аграрним і індустріальним типом суспільств.  

5. Особлива роль інформації: "Від технології до людини".  

 

Тема 2. Розвиток концептуальної парадигми інформаційного суспільства 

1. Образ ІС як “комп`ютоутопіі” у концепції Й. Масуди. 

2. Соціальний зміст образу постіндустріального-інформаційного 

суспільства Д. Белла.  

3. Образ суспільства у футуристичній концепції Е. Тоффлера.  

4. Соціальний зміст концепції “програмованого капіталізму” М. 

Естербрукса.  

5. Соціальні риси “електронно-цифрового суспільства” Д. Тапскотта.  

6. Соціальний зміст образу “посткапіталістичного суспільства” за П. 

Дракером.  

7. Соціальний зміст концепції «мережного суспільства» за М. Кастельсом.  

8. Соціальний зміст образу «програмованого суспільства» у концепції  А. 

Турена. Соціальні риси ІС з точки зору прибічників «критичного підходу» у 

соціології. 

9. Стратифікаційна структура мережного інформаційного суспільства: 

концепція “нетократії”.  

10. Соціальний зміст концепції “Технотронного суспільства” З. 

Бзежинського. 

11. Соціальний зміст концепції “електронного суспільства” М. Маклюєна. 

12. Ж. Атталі про “інформаційне суспільство” як останню фазу розвитку 

“Ери грошей”.  

13. Соціальні риси ІС за С. Лешем.  

14. Інформаційні процеси як компоненти образів суспільства у “соціології 

постмодерну”. 

15. Інформаційно-комунікативна компонента в концепції суспільства Н. 

Лумана.  

16. Інформаційні риси нового образу суспільства за Е. Гідденсом. 

 

Тема 3. Теорії інформаційного суспільства: підходи XXI століття 



1. Комунікативістські ідентифікаційні практики концептуалізації ІС. 

2. Комунікативне зрушення в теоретичних підходах до аналізу ІС.  

3. Сучасні підходи до поняття «комунікація». 

4. Виникнення концепції «Інформаційно-комунікативного суспільства» (ІКС).  

5. Перспектива подальшого розвитку ІКС: глобальне vis локальне. 

6. Проблема розвитку інформаційного суспільства в Україні. Виклики його 

розбудови. 

Тема 4. Інформаційне суспільство: соціо-гуманітарні аспекти 

1. Сучасна система інформаційного виробництва.  

2. Інформаційно-комунікаційні ресурси.  

3. Трансформація науки.  

4. Модернізація освіти.  

5. Культурне відтворення.  

6. Масове інформаційне відтворення.  

7. Соціальна стратифікація і діяльність людини в ІС. 

Тема 5. Інформаційно-комунікативна система суспільства (ІКСС) і соціальне 

управління  

1. ІКСС як форма громадських стосунків.  

2. Еволюція ІКСС суспільства. 

3. ІКСС як елемент соціального управління. 

4. ІКСС і людина: тенденції та проблеми. 

 

Тема 6. Оформлення нових методологічних підходів у теоріях соціальної 

структури суспільства 

Розробка проблем соціальної нерівності, конфлікту, нової системи соціальної 

стратифікації. Специфічною рисою їх досліджень було те, що аналіз нових процесів 

здійснювався укупі з теоретичною ревізією класичних підходів: "Дискусія про 

клас". 

Сучасні соціологічні теорії соціальної стратифікації, нерівності і конфлікту, теорії 

нових соціальних груп (Р. Дарендорф, Д. Оффе, Г. Брейверман, О. Райт, Р. 

Мілібанд, Дж. Голдторп, Г. Маршалл, М. Уотерс та ін.). 

Збільшення складності сучасних суспільств, становлення нового глобального 

порядку, що характеризується найчастіше як "порядок постійного безладу і 



порушення рівноваги", розвиток різних "мереж і потоків", "переміщень", 

"розмивання ендогенних структур суспільства". Теорії Д. Скотта, Л. Уррі, Є. 

Валлерстайна: питання про втрату соціологією свого предмета дослідження, про її 

межі, про її методи; про адекватність традиційної соціологічної теорії. 

Тема 7: Якісні методи дослідження ІС 

1. Якісні методи в соціології.  

2. Характеристики якісних методів.  

3. Теоретичні підстави застосування якісних методів.  

4. Особливості стратегії якісного аналізу.  

5. Види якісних досліджень.  

6. Можливості і обмеження якісних методів збору даних. 

Тема 8: Кількісні методи дослідження ІС 

1. Кількісна і якісна методологія.  

2. Дві стратегії: протистояння і несводимість.  

3. Дві методології - два значення.  

4. Статистика і додатковість у М. Вебера. Принцип додатковості двох 

методологій.  

5. Логічний квадрат типів дослідження.  

6. Характеристики кількісних методів.  

7. Можливості і обмеження кількісних методів збору даних.  

8. Методична стратегія кількісного соціологічного дослідження.  

9. Поєднання методів кількісного і якісного аналізу даних. Змішані методи 

досліджень. 

 

Тема 9: Дослідження ІС з використанням мережі Інтернет 

1. Дослідження інтернету та інтернет-аудиторії у ІС та ІКС. 
2. Основні індекси вимірювання розвитку ІС та ІКС. Застосування їх у 

соціологічних дослідженнях. 
3. Проведення онлайнових досліджень. Методологія їх проведення.  
4. Що таке Соціологія 2.0? 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 ЛЗ  2 Тема 1. Становлення інформаційного суспільства 

1. Що таке інформація? 

2. Визначення ІС та його визначальні риси. 

3. Соціально-економічні аспекти формування ІС.  

4. Порівняльний аналіз ІС з аграрним і 

індустріальним типом суспільств.  

5. Особлива роль інформації: "Від технології до 

людини".  

 

2 СР 8 Тема 1: Становлення інформаційного суспільства 

Опрацювання лекційного матеріалу за темою №1, 

підготовка до практичного заняття. Написання есе за 

обраною темою. 

3,4-6, 7, 14 

ДЛ 3, 4, 9, 

11 

3 ЛЗ 4 Тема 2. Розвиток концептуальної парадигми 

інформаційного суспільства 

1. Образ ІС як “комп`ютоутопіі” у концепції Й. 

Масуди. 

2. Соціальний зміст образу постіндустріального-

інформаційного суспільства Д. Белла.  

3. Образ суспільства у футуристичній концепції Е. 

Тоффлера.  

4. Соціальний зміст концепції “програмованого 

капіталізму” М. Естербрукса.  

5. Соціальні риси “електронно-цифрового 

суспільства” Д. Таппскота.  

6. Соціальний зміст образу “посткапіталістичного 

суспільства” за П. Дракером.  

7. Соціальний зміст концепції «мережевого 

суспільства» за М. Кастельсом.  

8. Соціальний зміст образу «програмованого 

суспільства» у концепції  А. Турена. Соціальні 

риси ІС з точки зору прибічників “критичного 

підходу у соціології. 

9. Стратифікаційна структура мережевого 

інформаційного суспільства: концепція 

 



“нетократії”.  

10. Соціальний зміст концепції “Технотронного 

суспільства” З. Бзежинського. 

11. Соціальний зміст концепції “електронного 

суспільства” М. Маклюєна. 

12. Ж. Атталі про “інформаційне суспільство” як 

останню фазу розвитку “Ери грошей”.  

13. Соціальні риси ІС за С. Лешем.  

14. Інформаційні процеси як компоненти образів 

суспільства у “соціології постмодерну”. 

15. Інформаційно-комунікативна  компонента в 

концепції суспільства Н. Лумана.  

Інформаційні риси нового образу суспільства за Е. 

Гідденсом. 

4 СР 10 Тема 2. Розвиток концептуальної парадигми  
інформаційного суспільства 

Підготовка реферату №1 та презентаційних 

слайдів. 

7; 8; 10; 12; 

13 

ДЛ: 3; 10; 12 

5 ЛЗ 2 Тема 3. Теорії інформаційного суспільства: 

підходи XXI століття 

1. Комунікативістські ідентифікаційні практики 

концептуалізації ІС. 

2. Комунікативне зрушення в теоретичних підходах 

до аналізу ІС.  

3. Сучасні підходи до поняття «комунікація». 

4. Виникнення концепції "Інформаційно-

комунікативного суспільства» (ІКС).  

5. Перспектива подальшого розвитку ІКС: глобальне 

vis локальне. 

6. Проблема розвитку інформаційного суспільства в 

Україні 

 

6 СР 8 Тема 3. Теорії інформаційного суспільства: підходи 
XXI століття 
Опрацювання лекційного матеріалу за темою №3, 

підготовка до практичного заняття. Написання есе за 

обраною темою. 

Підготовка реферату №2 та презентаційних слайдів. 

3; 5; 7; 8; 10; 

12; 13 

ДЛ: 3; 10; 12 

7 ЛЗ 2 Тема 4. Інформаційне суспільство: соціо-гуманітарні 

аспекти 

1. Сучасна система інформаційного виробництва.  

2. Інформаційно-комунікаційні ресурси. 

Трансформація науки.  

3. Модернізація освіти.  

4. Культурне відтворення.  

5. Масове інформаційне відтворення.  

6. Соціальна стратифікація і діяльність людини в 

ІС.. 

 



8 СР 8 Тема 4. Методологічна база вивчення інформаційного 
суспільства. 
Опрацювання практичного матеріалу. 
Розбір кейсів наукових досліджень 

 8; 9; 13; 15 

ДЛ: 10; 11 

9 СР 6 Тема 5. Проведення досліджень з використанням ІКТ. 

Проходження тесту. Підготовка до підсумкового контролю  

1; 2; 4; 14 

ДЛ: 1; 2; 6; 7 

10 ПЗ 2 Практична робота 1 
Тема 5.  Інформаційно-комунікативна система 

суспільства (ІКСС) і соціальне управління  

1. ІКСС як форма громадських стосунків.  

2. Еволюція ІКСС суспільства. 

3. ІКСС як елемент соціального управління. 

ІКСС і людина: тенденції та проблеми 

 

1; 2; 4; 14 

ДЛ: 8; 12 

11 ПЗ 2 Практична робота 2  
Тема 6. Оформлення нових методологічних підходів у 
теоріях соціальної структури суспільства 

Розробка проблем соціальної нерівності, конфлікту, 

нової системи соціальної стратифікації. Специфічною 

рисою їх досліджень було те, що аналіз нових 

процесів здійснювався укупі з теоретичною ревізією 

класичних підходів: "Дискусія про клас". 

Сучасні соціологічні теорії соціальної стратифікації, 

нерівності і конфлікту, теорії нових соціальних груп 

(Р. Дарендорф, Д. Оффе, Г. Брейверман, О. Райт, Р. 

Мілібанд, Дж. Голдторп, Г. Маршалл, М. Уотерс та 

ін.). 

Збільшення складності сучасних суспільств, 
становлення нового глобального порядку, що 
характеризується найчастіше як "порядок постійного 
безладу і порушення рівноваги", розвиток різних 
"мереж і потоків", "переміщень", "розмивання 
ендогенних структур суспільства". Теорії Д. Скотта, 
Л. Уррі, Є. Валлерстайна: питання про втрату 
соціологією свого предмета дослідження, про її межі, 
про її методи; про адекватність традиційної 
соціологічної теорії 

11; ДЛ: 8 

12 ПЗ 2 Практична робота 3 
Тема 7: Якісні методи дослідження ІС 

1. Якісні методи в соціології.  

2. Характеристики якісних методів.  

3. Теоретичні підстави застосування якісних 

методів.  

4. Особливості стратегії якісного аналізу.  

5. Види якісних досліджень.  
6. Можливості і обмеження якісних методів 

збору даних. 
 

11; ДЛ: 8 

13 ПЗ 2 Практична робота 4 
Тема 8: Кількісні методи дослідження ІС 
1. Кількісна і якісна методологія.  

1; 2; 4; 14 

ДЛ: 8; 12 



2. Дві стратегії: протистояння і несводимість.  

3. Дві методології - два значення.  

4. Статистика і додатковість у М. Вебера. Принцип 

додатковості двох методологій.  

5. Логічний квадрат типів дослідження.  

6. Характеристики кількісних методів.  

7. Можливості і обмеження кількісних методів 

збору даних.  

8. Методична стратегія кількісного соціологічного 

дослідження.  
9. Поєднання методів кількісного і якісного аналізу 
даних. Змішані методи досліджень. 
 

14 ПЗ 2 Практична робота 5 
Тема 9 Дослідження з використанням Інтернет 
1. Дослідження інтернету та інтернет-аудиторії у ІС 

та ІКС. 
2. Основні індекси вимірювання розвитку ІС та 

ІКС. Застосування їх у соціологічних 
дослідженнях. 

3. Проведення онлайнових досліджень. 
Методологія їх проведення.  

4. Що таке Соціологія 2.0? 

1; 2; 4; 14 

ДЛ: 6; 7;  8; 

12 

Разом 

(годин) 

60   

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна лекційних 

заняттях  - 

4 Інші види самостійної роботи (реферати) 18 

5 Підготовка до  підсумкового тестового завдання 4 

 Разом 40 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Поєднання словесних, наочних і практичних методів. 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно 

навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються 

різні інтерактивні форми активізації аудиторії та інтернет- 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 

практикумів. 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. Аспірант 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 та пов’язану якимсь чином з темою дисертаційного 

дослідження. Це може бути розробка певної методики, реалізація проекту, 

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. 

  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Предмет та об’єкт соціології інформаційного суспільства. 

2. Поняття інформаційного суспільства. Його генезис. 

3. Роль соціологічних досліджень ІС у соціологічної науці. 

4. Історія вивчення ІС. Розвиток базових концепцій. 

5. Структурні елементи комунікаційних процесів у ІКС. 

6. Інформаційне суспільство як предмет наукового аналізу. 

7. Поняття інформаційної революції. Стадії інформаційних революцій. 

8. Поняття, види та функції соціальної інформації. 

9. Ідеї постіндустріального суспільства в роботах Д. Белла. 

10. Е. Тофлер: прогнози розвитку суспільства. 

11. Інформаційне суспільство в роботах Дж. Несбіта. 

12. Інформаційне суспільство в роботах М. Пората. 

13. Інформаційне суспільство в роботах У. Мартина. 

14. Інформаційне суспільство в роботах вітчизняних вчених. 

15. Основні показники та Індекси розвитку інформаційного суспільства: 

розподіл по країнах. 

16. Поняття інформації та комунікації. Їх основні характеристики, 

типологізація. 

17. Поняття та характеристика інформаційно-комунікативної діяльності. 

18. Комунікативні процеси в концепції інформаційного суспільства М. 

Кастельса. 

19. Ю. Хабермас: сфера публічного. 

20. Ж. Бодрійяр: світ гіперреальності. 



21. Поняття електронного котеджу та світового селища в роботах 

теоретиків інформаційного суспільства. 

22. Поява і розвиток Інтернету. Вплив глобальної мережі на розвиток ІС 

та ІКС. 

23. Поняття інформаційної безпеки. Кібербезпека у ІС. 

24. Роль комунікації в інформаційному суспільстві. 

25. Основні інформаційні потоки в суспільстві. Структура 

інформаційної політики. Аналіз ефективності інформаційної 

політики. 

26. Поняття маніпуляції. Техніки маніпулювання інформаційними 

потоками. 

27. Технології організації соціальної взаємодії через глобальні 

інформаційні мережі. 

28. Основні історичні фази інформаційно-комунікативного обміну. 

29. Характеристика індустріальної і постіндустріальної економіки. 

30. Основні риси інформаційної економіки. 

31. Інформаційна індустрія і нові моделі праці. 

32. Поняття глобальної економіки. Поняття сітьової економіки. 

33. Основні схеми електронної комерції. 

34. Соціальна стратифікація в інформаційному суспільстві. Визначення 

дижитал дивайд. Його основні чинники. 

35. Держава та державне управління в інформаційному суспільстві: 

імідж, роль та функції. 

36. Нові механізми влади в інформаційному суспільстві (концепції М. 

Фуко, Е. Тоффлера, Д. Белла). 

37. Способи легітимізації влади в інформаційному суспільстві. 

38. Поняття електронної демократії. Принципи організації електронного 

уряду. 

39. Віртуалізація соціальності. Віртуалізація влади. Віртуалізація 

соціальних практик у сучасному суспільстві. 

40. Інформаційна політика держави й освіта. 

41. Етапи інформатизації освіти. 

42. Переваги і недоліки дистанційної освіти. 

43. Концепція «освіти протягом усього життя». 

44. Культура у ІС. Особливості нової інтернет-культури.  

45. Соціально-психологічні риси кіберпростору (Дж. Сулер). 

46. Соціально-психологічні дослідження он-лайн та офф-лайн 

комунікації (М. Лі, Т. Постмес, Р. Спірс). 

47. Сітьовий етикет («netiquette»), його визначення та основні правила. 

48. Поняття і основні ознаки «knowledge - class». 

49. Соціальна структура віртуальної реальності, її особливості. 

50. Український інформаційний простір. Можливості ризику для 

української економіки та суспільства. 

51. Мережа Інтернет як стержень сучасного глобального надсуспільства. 

52. Основні переваги та недоліки застосування онлайнових методів 



дослідження у соціології ІС. 

53. Як можна застосовувати змішані методи у дослідженнях ІС та ІКС. 

 

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 (тест) – 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 ЕСЕ ТА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Знання та інформація як особливий ресурс у сучасному суспільстві. 

2. Інформаційне суспільство як новий тип соціальної організації. 

3. Симуляція та комунікація як феномени інформаційного суспільства.  

4. Інформаційне суспільство як новий тип соціальної організації. 

5. Болонський процес - об'єктивна необхідність розвитку вищої освіти в 

Україні? 

6. «Суспільство знань» та трансформація вищої освіти. 

7. Свобода особистості - пріоритет вищої освіти в інформаційному 

суспільстві. 

8. Кібервійна - це страшно? Чому потрібна кібербезпека та медіа-

грамотність? 



9. Міфологізація спілкування в кіберпросторі. 

10. Чи існує бюрократія в інформаційному суспільстві та буде вона в 

інформаційно-комунікативному суспільстві? 

11. Навіщо працювати в інформаційному суспільстві? 

12. Чи є місце «тіньовій економіці» в інформаційному суспільстві? 

13. Мережеве спілкування: за і проти. 

14. Комунікативна особистість і параметри її моделювання в 

інформаційному суспільстві. 

15. Хакери як нова соціальна група. 

16. Відповіді держави на поширення нових інформаційних технологій. 

Основні виклики. 

17. Симуляція інституціональних практик боротьби за владу. 

18. Імідж політика в інформаційному суспільстві. 

19. Проблема переходу від віртуального спілкування до реального. 

20. Віртуальні співтовариства як особливе соціальне явище. 

21. Інтернет і нові соціальні нерівності. 

22. Електронна торгівля в Україні: перспективи та перешкоди для її розвитку. 

23. Чи є в Україні клас технократів та інтелектуалів? 

24. Інформаційно-комунікативне суспільство в Україні: бути чи не бути? 

25. Якісні або кількісні методи дослідження – додатковість або 

взаємозамінюваність? 

26. Як можна використати переваги мережі Інтернет для традиційних 

соціологічних досліджень? 

27. Статус отримуваного знання при використанні методів якісного 

соціологічного дослідження? 

28. Чим відрізняється організація дослідження при використанні онлайнових 

і традиційних методів?  

29. Інформаційна дія і соціальна захищеність молоді України. 

30. Становлення та розвиток електронного уряду в Україні.  

 

ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1. Суспільство можна вважати інформаційним коли: 

а) більш ніж 50 % населення користується мобільними телефонами; 

б) більш ніж 50 % населення зайнято в сфері інформаційних послуг; 

в) більшість населення регулярно користується послугами Інтернет; 

г) не має жодної вірної відповіді. 

2. Кому з наведених нижче вчених належить визначення 

постіндустріального суспільства як «цивілізації послуг»? 

 



   а)Д Беллу   в) Ж. Фураст'є; 

   б)І. Масуді   г) О Тофлеру. 

3. Хто з вітчизняних вчених займався розробкою проблеми розвитку 

індустріального суспільства 

а) Є. Пилипенко 

б)Д. Іванов 

в) Л. Федотова 

г) Г. Почепцов 

д) усі варіанти відповідей вірні; 

є) немає жодного вірного варіанту відповіді. 

4. Термін «інформаційне суспільство» з'явився: 

а) у другій половині 50-х років XX століття; 

б) у другій половині 60-х років XX століття; 

в) у другій половині 70-х років XX століття; 

г) у другій половині 80-х років XX століття. 

5. Працю, що має назву «Становлення інформаційного суспільства» 

написав: 

а) Д. Белл; в) Дж. Несбіт; 

б) І. Масуда; г) І. Мєлюхін. 

6. Автором книги «Третя хвиля» є: 

а) Д. Белл; в) І. Масуда; 

б) Ю. Хаюши; г) Є. Тоффлер 

7. Дж. Несбіт у 1984 році випустив книгу, де зображено перехід 

суспільства від індустріального до інформаційного. Ця книга має 

назву: 

а) «Зсув влади»; 

б) «Соціальні рамки інформаційного суспільства»; 

в) «Інформаційні війни»; 

г) «Мегатренди. Десять нових тенденцій, що перетворюють наше 

життя». 



8. Поняття «глобальне селище» означає (як приклад): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Вивченням впливу ЗМК на формування «сфери публічного» 

займався: 

а) М. Маклюен; в) Дж. Томпсон; 

б) Ж. Бодрійяр; г) Ю. Хабермас. 

10. Яку нову форму соціальної взаємодії сформували ЗМК з точки зору 

Дж. Томпсона? 

а) опосередковану квазівзаємодію; в) публічну взаємодію; 

б) гіперреальну взаємодію; г) трансцендентальну взаємодію. 

11. Який вид економіки характеризується взаємозвязком, асиметрією, 

регіоналізацією, диверсифікацією, що зростає в кожному регіоні? 

а) державна економіка; в) глобальна економіка; 

б) локальна економіка; г) корпоративна економіка. 

12. Хто з наступних вчених розробляв поняття «технологічної 

парадигми»? 

а) К. Фрімен; г) усі; 

б) Дж. Досі; д) жоден з них. 

в) К. Перес; 

13. До національних інформаційних ресурсів належать: 

а) центри науково-технічної інформації; г) суспільні організації; 

б) газ, нафта; д) медичні установи. 

в) університети, інститути, академії; 

14. До заходів забезпечення інформаційної безпеки не належать: 

а) розробка технологій створення захищених автоматизованих систем 

обробки інформації; 

б) технічні міри щодо захисту від комп'ютерних злочинів; 

в) дотримання правил техніки безпеки при роботі з комп'ютером; 

г) юридичні міри щодо захисту від комп'ютерних злочинів; 

д) адміністративні міри щодо захисту від комп'ютерних злочинів. 



15. Сукупність способів і прийомів накопичення, передачі та обробки 

інформації з використанням сучасних технологічних і програмних 

засобів - це: 

а) інформаційні ресурси; 

б) система автоматичного проектування; 

в) електронний офіс; 

г) інформаційна технологія; 

д) система управління базами даних. 

16. Вибрати невірне твердження: 

а) будь-який ресурс, крім інформаційного, після його використання 

зникає; 

б) інформаційні ресурси є одним із найважливіших видів ресурсів 

сучасного суспільства; 

в) твори літератури та мистецтва не належать до інформаційних 

ресурсів; 

г) інформаційним ресурсом можна користатися багаторазово; 

д) використання інформаційних ресурсів тягне за собою створення 

нових ресурсів, в тому числі інформаційних. 

17. Що з наведеного нижче не належить до інформаційних злочинів? 

а) порушення цілісності комп'ютерної інформації; 

б) використання «піратських» копій програмного забезпечення; 

в) створення і розповсюдження комп'ютерних вірусів; 

г) крадіжка комп'ютерної техніки; 

д) несанкціонований (неправомірний) доступ до інформації. 

18. Інформаційним суспільством називають: 

а) систему національних, суспільних установ; 

б) користувачів мережі Інтернет; 

в) суспільство, що характеризується високим ступенем відкритості, 

доступності інформації про діяльність установ, організацій, посадових осіб 

тощо для суспільного ознайомлення, обговорення; 



г) стадію розвитку суспільства, на якій основним предметом трудової 

діяльності людей стає інформація; 

д) мережу, що зв'язує між собою безліч локальних мереж, а також 

окремі комп'ютери. 

19. Який найважливіший критерій побудови інформаційного 

суспільства? 

а) поява радіо; 

б) поява телебачення; 

в) поява комп'ютерів; 

г) доля інформаційних продуктів у валовому внутрішньому продукті 

(ВВП); 

д) зростання ролі інформації у суспільстві. 

20. Хто є автором теорії двоступінчастого розповсюдження інформації? 

а) П. Лазарсфельд; 

б) М. Маклюен; 

в) Д. Гербнер; 

г) Ю. Хабермас; 

д) Ж. Бодрійяр. 

21. Як в соціології визначається поняття "прогрес":  

а) поліпшення життя людей в результаті розвитку науки і техніки;  

б) ріст добробуту населення країни;  

в) розвиток суспільства у напрямі досконалішого пристрою?  

22. Які технології домінують в суспільстві постіндустріального типу :  

а) інформаційні;  

б) аграрні;  

в) соціальні?  

23. Що є чинником соціальної еволюції в теорії Маркса :  

а) ріст класової свідомості;  

б) ріст продуктивних сил;  

в) розширення промислового виробництва?  

 

24. Які два типи модернізації виділені в теорії Ш. Айзенштадта:  

а) структурна і технологічна;  

б) первинна і така, що запізнюється;  



в) органічна і наздоганяюча?  

 

25. Яка з цих тенденцій відноситься до глобалізації:  

a) розвиток транснаціональних корпорацій;  

б) розвиток національних держав;  

в) розвиток масової культури? 

26. До якого типу соціальних змін відноситься індустріалізація:  

а) модернізація;  

б) глобалізація;  

в) віртуалізація?  

 

27. Яка з рис характеризує модернізоване суспільство:  

а) висока міра соціальної мобільності;  

б) висока міра культурної гетерогенності;  

в) висока міра структурної гомогенності?  

 

28. Хто з цих теоретиків ввів поняття "глобалізація" в соціологію:  

а) Маршал Маклюэн;  

б) Роланд Робертсон;  

в) Карл Маркс?  

 

29. Що таке модернізація:  

а) сукупність процесів, що ведуть до зміни суспільства традиційного 

типу суспільством сучасного типу / сукупність процесів, що ведуть 

до зміни суспільства традиційного типу суспільством сучасного 

типу;  

б) оновлення технологій і організаційних форм, що лежать в основі 

суспільства;  

в) соціальні наслідки науково-технічної революції і індустріалізації?  

 

30. Індикатором якого типу соціальних змін являється збільшення долі 

міського населення в країні:  

а) глобалізація;  

б) модернізація;  

в) віртуалізація? 

Питання з методології досліджень у ІС та ІКС 

Питання № 1. У рамках, якої дослідницької парадигми теорія є 

початковою основою розробки програми соціологічного дослідження? 

1.   Парадигма інтерпретівізма 

2.   Неопозитивістська парадигма 

3.   Індуктивно-емпірична парадигма 

 

Питання № 2. Що з себе представляє концепція соціологічного 

дослідження? 



1.   Сукупність цілей і завдань дослідження 

2.   Сукупність методів дослідження 

3.   Система теоретичних поглядів на об'єкт і предмет дослідження 

4.   Сукупність методів аналізу результатів дослідження 

5.   Сукупність способів пояснення результатів дослідження 

 

Питання № 3. Що з себе представляє операціоналізація понять 

соціологічного дослідження? 

1. Впорядкування понять по їх ролі в поясненні результатів дослідження 

2. Визначення понять через конкретні властивості, які піддається 

спостереженню 

3. Визначення характеру взаємозв'язку понять, що представляють об'єкт і 

предмет дослідження 

4. Співвідношення понять з питаннями, використовуваними в інструменті 

дослідження 

5. Співвідношення понять з методами дослідження, які 

використовуватимуться в ході отримання емпіричних результатів 

 

Питання № 4. Що з себе представляють змінні соціологічного 

дослідження? 

1. Це концептуальне поняття, зміст якого міняється залежно від проблеми 

дослідження 

2. Це показники дослідження, які мають шкалу значень 

3. Цей засіб, за допомогою якого можна провести відмінності між 

одиницями дослідження 

4. Це ті варіанти відповідей, які використовуються в інструментарії 

дослідження 

5. Це те різноманіття станів досліджуваного явища, яке встановлюється за 

результатами дослідження 

 

Питання № 5. Що складає основу змісту гіпотези-основи соціологічного 

дослідження? 

1.   Концептуальні поняття 

2.   Операціональні поняття 

3.   Показники 

4.   Індикатори 

 

Питання № 6. Що з себе представляють показники соціологічного 

дослідження? 

1.   Це - результати дослідження 

2. Це - рівень надійності і достовірності результатів дослідження 

3. Це - узагальнений фрагмент соціальної дійсності, що є безпосередньо 

спостережуваним проявом змінної, недоступним виміру. 

4. Це питання і відповіді, що становлять зміст інструменту дослідження 

5. Це відповіді на питання, що становлять зміст інструменту дослідження 



 

Питання № 7. Який метод опитування в соціологічному дослідженні 

поєднує в собі найбільшу показність і достовірність виміру? 

1.   Метод структурованого інтерв'ю 

2.   Метод групового опитування 

3.   Метод телефонного опитування 

4.   Метод квартирного опитування 

5.   Метод поштового опитування 

6.   Метод пресового опитування 

 

Питання № 8. Що таке анкетування? 

1. Якісний метод збору первинної соціологічної інформації 

2.  Метод аналізу документів 

3. Різновид методу опитування 

4. Метод аналізу соціологічних даних 

 

Питання № 9. Яке з перерахованих понять означає різновид методу 

соціологічного опитування? 

1.  Інтерв’ювання  

2. Контент-аналіз 

3.  Валідність 

4.  Простий випадковий відбір 

 

Питання № 10. По яких підставах розрізняють перераховані опитування? 

1.  По кількості опитаних  

2. За формою проведення 

3.  По виду аналізу даних 

4.  По стратегії відбору респондентів 

 

Питання № 11. Яке поняття характеризує вид документів, що 

аналізуються в соціології? 

1.  Формалізоване інтерв'ю  

2. Генеральна сукупність 

3.  Кластерний аналіз 

4.  Статистичні дані 

 

Питання № 12. Від чого залежить вибір об'єкту соціологічного 

дослідження? 

1.  Від теми, мети і проблеми дослідження  

2.  Від вибору одиниць спостереження 

3.  Від обраного методу дослідження 

4.  Від кількості грошей, відпущених на дослідження 

 

Питання № 13. Яке з приведених понять означає вид опитування? 

1.  Соціограма  



2.  Інтерв'ю 

3.  Респондент 

4.  Інтервальна шкала 

 

Питання № 14. Яким є питання типу? 

«Ваша професія «? 1 Банкір. 2. Соціолог. 3. Інше, вкажіть» 

1.  Дихотомічним  

2.  Контрольним 

3.  Відкритим 

4.  Напівзакритим 

 

Питання № 15. Що таке експертне опитування? 

1. Методика отримання економічної інформації  

2. Процедура роботи журналістів 

3. Методологія роботи з документальними джерелами 

4. Метод збору соціологічної інформації 

 

Завдання 1. Власне онлайн дослідження  

Дослідження може бути як якісним (у форматі чату або форуму), так 

і кількісним з самостійним програмуванням онлайн анкети, розсилкою 

запрошень і аналізом результатів. Учасниками дослідження можуть бути 

друзі, знайомі, відвідувачі певних сайтів або форумів. Для виконання 

завдання аспіранти 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 курсу 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 

застосування подібних досліджень); 

 Висновок (ключові виводи в короткій формі). 

У 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. 

Методична література до завдання: 



1. Robert W. Monster, Raymond C. Pettit. Market Research in the Internet Age: 

Leveraging the Internet for Market Measurement and Consumer Insight. - 

NY: John Wiley & Sons Inc., 2020. 

2. Інструкції по використанню програмного забезпечення і 

програмуванню онлайн анкет. 

 

Завдання 2. Створення онлайн панелі  

Змістом завдання є підготовка до створення споживчої (B2C) або 

бізнес (B2B) онлайн панелі. Цільова аудиторія панелі вибирається довільно 

з урахуванням інтересів автора. У рамках виконання завдання автор 

розробляє концепцію панелі, профільну анкету, зразкову структуру 

порталу, варіанти рекрутування учасників, систему винагороди, 

заохочення і залучення панелістов, 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); 

 Висновки і рекомендації. 

У 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. 

Методична література до завдання: 

1. Онлайн дослідження: тенденції і перспективи / Під ред. Шашкіна О.В. і 

Позднякової М.Е. - М.: Вид-во Інституту соціології, 2016. (Розділ I). 

2. Seymour Sudman, Brian Wansink. Consumer panels. - 2nd ed. - Chicago: 

American Marketing Association, 2019. 

 

Завдання 3. Підсумкове есе є розгорнутим науковим нарисом з 

використанням теоретичного або теоретико-емпіричного матеріалу  



Тема есе пропонується викладачем або вибирається самостійно і 

узгоджується з викладачем. Об'єм підсумкового есе коливається в межах 

від 3 до 5 тис. слів.  

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності аспіранта для 

іспиту 

 

Поточний контроль та самостійна робота Індивіду

альні 

завданн

я 

(реферат

и) 

Іспи

т 

Сум

а 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 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 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 



послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

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 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 



задачі. 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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