1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами навчання
денна

Вид дисципліни

заочна
Обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

3

Курс

2

Семестр

4

Кількість змістових модулів з розподілом:

3

Обсяг кредитів

3

Обсяг годин, в тому числі:

90

Аудиторні

42

Модульний контроль

6

Семестровий контроль

15

Самостійна робота

27

Форма семестрового контролю

екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі філософського
осмислення інформаційних процесів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти
наступними компетентностями:
ФК-04 Ерудиція у сфері філософії (науково-гуманітарний горизонт
мислення). Уявлення про засади та еволюцію наукового пізнання,
особливості сучасної наукової картини світу, її основні проблеми та
суперечності; вміння використовувати провідні моделі гуманітарного
пізнання як
смисловий простір
міркувань в історичному,
соціокультурному, мовно-літературному, загальнонауковому, історикофілософському та теоретико-філософському контекстах.
ФК-06 Методологічна обізнаність філософських методів та дослідницьких
підходів, розуміння етико-практичної значущості філософського знання.
ФК-07 Ефективне використання дослідницьких знань та навичок. Здатність
поєднувати знання різних методів наукового та філософського
дослідження і вміння їх використовувати у професійній діяльності;
володіння методами і прийомами логічного аналізу, вміння працювати з
науковими текстами і смисловими конструкціями, які містяться в них.
ФК-09 Аналітичні компетенції. Спроможність отримувати якісну інформацію
на основі кількісних даних; спроможність розробляти експериментальні
та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на їхній основі.
ФК-10 Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в стратегії
проектів, використовуючи відповідні інструменти. Здатність управляти
ресурсами у відповідності з цілями та планами робіт

Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів».
Навички формування поглибленого розуміння соціальних процесів
у сучасному суспільстві та моделювання сучасними науковими методами
конструктів для досліджень соціальної структури і суспільних
трансформацій, що передбачено навчальним планом в рамках зазначеної
спеціалізації.
ДФК-02 Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів».
Навички формування світоглядних орієнтацій, оцінки та прогнозування
релігійних проблем в контексті як історії, так і суспільно-конфесійних
процесів сьогодення.
ДФК-03 Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів».
Уміння консультування та прогнозування суспільно-політичних явищ /
аналізу політичних процесів за допомогою широкого спектру аналітичних
методик.
ДФК-01

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-05-з
ПРН-03-у
ПРН-06-у
ПРН-07-у
ДПРН-01

ДПРН-02

ДПРН-03
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Здатність критично аналізувати, оцінювати та застосовувати знання в
контексті професійної діяльності.
Використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як смисловий
простір
міркувань
у
історико-філософському
та
теоретикофілософському контекстах.
Здатність знаходити та інтерпретувати інформацію, представлену у
різних письмових та електронних джерелах (вітчизняних й класичних
авторів філософських текстів) та виконувати завдання.
Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати її,
оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів». Здатність
використовувати знання об’єктивних законів розвитку суспільства,
вивчення уроків історії й наукове прогнозування майбутнього, що
надають можливість виробити і здійснити правильну політику, стратегію
і тактику майбутніх процесів в суспільному житті.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». Уміння
засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати
критичний підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та
етичної поведінки в ньому, сформують різносторонній духовно-етичний
та інтелектуальний багаж, сприятимуть опануванню правилами
наукового пізнання світу та морально досконалої позиції в ньому.
Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів». Здатність
організувати експертне супроводження рішень, та способів оцінки
суспільної проблеми для політичного актора.
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль І. Інформація як філософська категорія
Тема 1. Світоглядні виклики сучасної глобальної
14
2
2
4
інформаційної революції
Тема 2. Глобальне інформаційне суспільство: сутність,
14
2
4
4
функції, моделі
Тема 3. Філософія інформації в системі наукового та
14
2
2
2
4
філософського знання
Модульний контроль
2
Разом 30
6
2
8
12
Змістовий модуль 2. Філософія інформації і філософські проблеми сучасності
3
Тема 4. Філософія віртуальної реальності
14
2
4
Тема 5. Філософські засади інформаційної культури
14
2
2
3
Тема 6. Економічні та політичні чинники функціонування
14
2
2
4
3
інформаційного суспільства
Модульний контроль
2
Разом 30
6
2
10
9
Змістовий модуль 3. Філософський зміст функціонування інформаційних систем: загрози та
перспективи
Тема 7. Філософія інформаційної війни
3
14
2
2
Тема 8. Перспективи розвитку інформаційної війни та
3
14
2
2
проблеми захисту інформації
Модульний контроль
2
Разом 30
4
4
6
Семестровий контроль 15
15
Всього 90 16 4
22
27

5. Програма курсу
Змістовий модуль 1. Інформація як філософська категорія
Тема 1. Світоглядні виклики сучасної глобальної інформаційної революції
Філософське
осмислення
інформаційно-комунікаційної
революції,
її
світоглядний зміст та ціннісні орієнтири. Сутність та основні характеристики
інформаційно-комунікаційної революції.
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Інформаційне суспільство і ЗМІ. Концепція «електронного суспільства»
М.Маклюена. Усвідомлення світу як «глобального села». Вплив мас-медіа на
суспільство і людину в концепції М.Маклюена. Феномен інформатизації як гарант
інформованості та фактор інформаційного голоду у інформаційному суспільстві. Роль
ЗМІ у регуляції суспільних процесів
Міжнародні програми розвитку інформаційного суспільства. Розвиток
міжнародного інформаційного суспільства як фактор міжнародної інформаційної
політики. Концепція суспільства знання як базова концепція ЮНЕСКО.
Тема 2. Глобальне інформаційне суспільство: сутність, функції, моделі
Теоретичні та методологічні основи постіндустріалізму і формування концепту
«інформаційного суспільства». Індивідуальний та соціальний зміст інформатизації
суспільства. Глобалізація інформаційного середовища. Інформаційне суспільство як
категорія філософського аналізу.
Моделі постіндустріального суспільства Д.Белла. Змістовні ознаки
постіндустріального суспільства (за Д.Беллом) та
основні принципи його
функціонування.
Концепція технотронного суспільства З.Бжезинського.
Концепція посткапіталістичного суспільства П.Друкера та Ф.Фукуями.
Аналіз проблем прогресу інформатизації у представників постмодернізму
(Ж.Бодріяр, Ж.-Ф. Ліотар, М.Постер).
Критика ідей постіндустріалізму та постмодернізму у Ф.Уебстера.
Концепція «суспільства знань» Е.Тоффлера.
Концепція «мережевого суспільства» М.Кастельса.
Основні наукові підходи до аналізу феномену інформації.
Філософія інформації і науковий світогляд. Сутність поняття «інформаційна
свідомість» у реаліях сучасного інформаційного суспільства. Інформаційний підхід у
формуванні інформаційної свідомості та його функції
Тема 3. Філософія інформації в системі наукового та філософського знання
Поняття філософії інформації та її змістовна сутність. Тематична структура
філософії інформації: онтологія інформації; методологія інформаційного підходу;
аксіологія інформації; феноменологія інформації; аксіологія інформації.
Проблема оволодіння інформацією на етапі становлення глобального
інформаційного суспільства. Полісемантичний зміст поняття «інформація». Основні
наукові підходи до осмислення інформації як амбівалентної ідеально-матеріальної
субстанції. Філософський зміст інформації за А.Д.Урсулом. Принцип відображення у
інформаційному процесі. Цінність інформації як організація структури пам’яті.
Структурні та функціональні підходи до осмислення сутності інформації.
Фундаментальна значимість інформації у кібернетичних концепціях. Концепція
інформації К.Шеннона-Н.Вінера. Інформаційна криза як перенасичення інформацією
та інформаційний голод.
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Система інформаційних наук та філософська рефлексія. Фундаментальні науки,
що використовують інформаційний підхід. Прикладні науки, що використовують
інформаційний підхід.
Філософія інформації і філософські проблеми інформатики. Науковометодологічні проблеми інформатики як науки про інформацію. Філософські основи
інформатики як фундаментальної науки про інформацію.
Змістовий модуль 2.
Філософія інформації і філософські проблеми
сучасності
Тема 4. Філософія віртуальної реальності
Віртуальна реальність як категорія філософського аналізу: онтологічний,
гносеологічний аксіологічний рівні. Основні визначення віртуальної реальності.
Онтологія віртуальної реальності у класичній філософській традиції.
Міфологічна природа віртуального. Віртуальне як спосіб існування ідеї в античній та
середньовічній філософії. Ідея віртуального у Новий час. Віртуальна реальність як
об’єкт дослідження у сучасній філософії. Концепція симулякра як образу відсутньої
дійсності у Ж.Бодріяра. Формування концепцій віртуальної реальності як результат
розвитку сучасних інформаційних технологій у Дж. Ланьє, Ф. Хемма, У. Гібсона.
Уявлення про множинність світів і відносність реальної дійсності у роботах Ж.
Дельоза, Н.А. Носова, С.С. Хоружого. Характерні риси сучасної віртуальної епохи за
М.Кастельсом.
Гносеологічний зміст віртуальної реальності як виявлення меж між різними
сферами людського буття. Віртуальність як стан людської психіки.
Віртуалізація сучасного суспільства у просторі віртуалізації культури,
економіки, політики, мистецтва, науки, системи освіти. Віртуальний простір Інтернет
як засіб глобальної комунікації.
Особистість у просторі віртуальної реальності : виклики та небезпеки.
Тема 5. Філософські засади інформаційної культури
Інформаційна культура як засіб формування інформаційного суспільства.
Культура, інформація, комунікація: взаємозв’язок понять в інформаційну епоху.
Типізація комунікативних культур: мовленнєва, письмова, мануфактурна,
інформаційно-технологічна.
Сутність інформаційної культури та її види.
Світоглядне опанування феноменом інформації як фактор формування
інформаційної культури. Гуманістичне виховання інформаційної культури
особистості.
Сутність інформаційного світогляду, основні етапи його становлення. Ціннісне
ставлення до інформації як основа інформаційного світогляду.
Інформаційна культура в умовах інформатизації суспільства. Інформаційна
культура як складова інформаційного бізнесу. Інформаційна культура управлінської
сфери.
Дигіталізація всіх видів інформації як формальна відмінна особливість
інформаційно-технологічної культури.
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Цивілізація та інформаційна культура: особливості співвідношення.
Комунікаційні свободи як основа реалізації інформаційно-технологічної
культури. Комунікаційна свобода та інформаційний хаос: межі поділу.
Тема 6. Економічні та політичні чинники функціонування інформаційного
суспільства
Інформаційне суспільство: відмінні риси та показники формування
(технологічні,
соціально-економічні,
політичні,
інтелектуальні).
Ідеологія
інформаційного суспільства.
Глобалізація як основа формування глобальної інформатизованої економіки та
культури. Перетворення інформації у економічну категорію. Формування
інформаційного світогляду та світорозуміння.
Глобалізація як основа формування глобальної інформатизованої економіки.
Можливості використання інформаційних технологій в економіці (Д.Тапскотт).
Перетворення інформації у економічну категорію. Інформаційне суспільство як
суспільство споживання. Формування комерційної інформаційної ідеології:
інформація – товар, комунікація – галузь капіталовкладень, інформаційна культура спосіб управління масовими аудиторіями і задоволення їх платоспроможності. Роль
масової свідомості у формуванні ринкових засад функціонування інформаційного
суспільства.
Моделі політичних систем в умовах віртуалізації суспільства. Роль держави в
управлінні інформацією (Е.Гідденс). Сутність і структура влади у інформаційному
суспільстві (Ю.Габермас). Проблема легітимації влади в інформаційному суспільстві.
Соціально-правова детермінанта всіх сфер життя як показник інформаційної
цивілізації у розвинених країнах світу. Сутність понять «електронна демократія»,
«електронне урядування». Особливості принципу «гносеократії» (влади знань). Роль
ЗМІ у владній системі інформаційного суспільства. Проблема прав людини у
інформаційному суспільстві.
Змістовий модуль 3. Філософський зміст функціонування інформаційних
систем: загрози та перспективи
Тема 7. Філософія інформаційної війни
Інформаційна війна як філософська категорія. Основні визначення
інформаційної війни. Історичні та економічні передумови інформаційної війни.
Інформаційна війна як засіб знищення інформаційних систем.
Поняття «інформаційні операції» та їх сутнісний зміст. Основні критерії
класифікації інформаційних операцій: масштаб операції; сфери (суспільного й
державного життя) проведення операції; рівень учасників операції; інтенсивність і
тривалість; переважний характер впливу. Інформаційні операції в політичній боротьбі:
інформаційно-пропагандистська (інформаційно-рекламна) діяльність, демонстраційні
дії, організаційно-практична діяльність.
Поняття «інформаційна зброя» та його сутнісний зміст. Сфери застосування
інформаційної зброї. Типи інформаційної зброї.
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Витратні та змістові переваги використання нових інформаційних технологій.
Основні напрями інтеграції комунікаційних і комп'ютерних технологій в процесі
мережних воєн. Позитивні та негативні чинники активного використання новітніх
інформаційних технологій в процесі інформаційної війни.
Тема 8. Перспективи розвитку інформаційної війни та проблеми захисту
інформації
Особливості сучасного інформаційного суспільства: проекція віртуальної моделі
об'єкта і його зв'язків засобами глобальної телекомунікації та комп’ютеризації на
навколишній простір. Реальні та проектовані результати інформаційної війни щодо
цілісних інформаційних систем. Становище держави як цілісної інформаційної
системи в інформаційній війні: можливі наслідки поразки та найбільш ефективні
способи забезпечення перемоги.
Роль і місце України в світовій системі інформаційної безпеки. Основні засади
національної інформаційної безпеки: позитиви та недоліки. Національна система
державного управління у сфері інформаційної політики.
6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

модуль 1

модуль 2

Макс. кількість
балів за вид

Кільк. одиниць
до розрахунку

Макс. кількість
балів за вид

Кільк. одиниць
до розрахунку

Вид діяльності студента

Кільк. одиниць
до розрахунку

№

Макс. кількість
балів за вид

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

модуль 3

1

Відвідування лекцій

1

3

3

3

3

2

2

2

Відвідування семінарських
занять

1

1

1

1

1

-

-

3

Відвідування практичних занять

1

4

4

5

5

2

2

4

Виконання завдань для
самостійної роботи

5

3

15

3

15

2

10

5

Робота на семінарських заняттях

10

1

10

1

10

-

-

6

Робота на практичних заняттях

10

4

40

5

50

2

20

7

Виконання модульної
контрольної роботи

25

1

25

1

25

1

25

8

Разом за змістовим модулем:

9

Максимальна кількість балів:

10 Коефіцієнт:
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Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та
практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань
як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем
або прогнозів за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу,
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для
систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід ретельно
готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, рекомендовану
літературу, повторювати пройдений матеріал.
6.2
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Інформація як філософська категорія
Концепції постіндустріального суспільства: порівняльний аналіз
Соціально-культурний аналіз інформаційного суспільства в концепціях
М.Маклюена
Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства у Е.Тофлера та
М.Кастельса.
Основні положення концепції ЮНЕСКО про розвиток суспільства знань.
Філософський зміст інформації за А.Д.Урсулом.
Змістовий модуль 2. Філософія інформації і філософські проблеми
сучасності
Роль ЗМІ у регуляції політичних, економічних та соціальних процесів сучасного
інформаційного суспільства
Інформаційне суспільство як суспільство споживання: основні теоретичні підходи
до аналізу проблеми
Віртуалізація сучасного інформаційного суспільства як філософська проблема
Інформаційне суспільство як інформаційна система в контексті філософського
аналізу

Змістовий модуль 3. Філософський зміст функціонування інформаційних систем:
загрози та перспективи
1. Сутність інформаційної війни та її ознаки.
2. Інформаційна система як об’єкт ведення інформаційної війни.
3. Основні засади національної інформаційної безпеки та заходи по їх реалізації.
4. Стратегічні переваги застосування інформаційної зброї та можливості її протидії.
5. Специфіка інформаційної війни в сучасному інформаційному суспільстві: її
недоліки та переваги
Форма подання самостійної роботи:
Для зарахування самостійної роботи необхідно підготувати відповіді на
поставлені запитання і надіслати їх у вигляді презентації у Microsoft Power Point у
встановлені терміни.
Презентація до кожного модулю містить не менше 30 слайдів (по 4-5 слайдів на
питання, 5 слайдів – загальна характеристика роботи та висновки). Структура
роботи: назва роботи, автор; зміст (план); викладення відповідей на поставлені
завдання, оформлені у розділи; висновки; список використаних джерел.
Критерії оцінювання самостійної роботи до модулів 1 і 2:
Презентаційні матеріали до самостійних робіт у
Microsoft PowerPoint
- використовуються ключові слова і фрази, а не речення
- основний зміст подається логічно та структуровано
- організаційні діаграми, графічні зображення та відео
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2
7
3
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фрагменти використовуються відповідно до поставленої мети
- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на
визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на
екран, для демонстрації руху або послідовності дій
- для подання текстового матеріалу використовується шрифт
з мінімальним розміром – 20 пт
Разом
За виконання завдань самостійної роботи до першого та
студент може отримати до 15 балів

2
1
15
другого модулів

Критерії оцінювання самостійної роботи до модуля 3:
Презентаційні матеріали до самостійних робіт у
Бали:
Microsoft PowerPoint
- використовуються ключові слова і фрази, а не речення
1
- основний зміст подається логічно та структуровано
5
- організаційні діаграми, графічні зображення та відео
2
фрагменти використовуються відповідно до поставленої мети
- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на
визначених моментах, поетапного виведення вмісту слайду на
1
екран, для демонстрації руху або послідовності дій
- для подання текстового матеріалу використовується шрифт
1
з мінімальним розміром – 20 пт
Разом
10
За виконання завдань самостійної роботи до третього модуля студент
може отримати до 10 балів
Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді
або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
6.3

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове тестування;
підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під
час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
6.4
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-

повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності;
виконання тестових завдань.

Форма проведення екзамену:
Комбінована. Екзаменаційний білет складається з завдань, які включають
питання з аналізу першоджерел, а також тестові завдання. Студент письмово дає
відповіді на питання з аналізу першоджерел, а також письмові відповіді на тести.
Тривалість проведення:
2 академічні години для письмової відповіді.
Максимальна кількість балів:
40 балів. З них: За відповіді на питання з аналізу першоджерел – 20 балів. За
відповіді на тестові завдання - 20 балів.
Критерії оцінювання:
За відповідь на питання з аналізу першоджерел:
20 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності.
Якісний аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого
розвитку означеного питання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість власної
позиції.
15 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів відповіді.
Частковий аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
подальшого розвитку означеного питання. Доказовість висновків, обґрунтованість
власної позиції.
10 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності.
Спроби аналізу сучасного стану дослідження проблеми. Часткова доказовість
висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
5 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо
поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної
послідовності. Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції.
0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого
питання. Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без логічної
послідовності. Відсутність аналізу сучасного стану дослідження проблеми та розгляду
тенденцій подальшого розвитку означеного питання. Відсутність висновків та логічної
обґрунтованості власної позиції.
За відповіді на тестові завдання:
20 тестових завдань - по 1 балу за кожну правильну відповідь.
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6.5

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

1. Аналіз інформації як матеріально-духовного феномену у сучасній науковій думці.
2. Аналіз проблем прогресу інформатизації у представників постмодернізму
(Ж.Бодріяр, Ж.-Ф. Ліотар, М.Постер).
3. Відмінні риси глобальної інформатизованої економіки.
4. Вплив мас-медіа на суспільство і людину в концепції М.Маклюена.
5. Домінантні принципи ведення інформаційної війни.
6. Законодавче врегулювання питань інформаційного забезпечення в Україні;
7. Інформаційна війна як об’єкт філософського аналізу.
8. Інформаційна культура: ґенеза та сучасний стан.
9. Інформаційна система як об’єкт для ведення інформаційної війни.
10. Інформаційне суспільство як суспільство споживання: філософський аналіз
проблеми.
11. Інформаційне суспільство: основні риси та ключові показники.
12. Інформаційні операції: їх зміст та класифікаційні особливості.
13. Інформація у філософській системі знань: онтологічний, гносеологічний та
аксіологічний підходи.
14. Концепція «мережевого суспільства» М.Кастельса.
15. Концепція «суспільства знань» Е.Тоффлера.
16. Концепція посткапіталістичного суспільства П.Друкера
17. Концепція технотронного суспільства З.Бжезинського.
18. Критика ідей постіндустріалізму та постмодернізму у Ф.Уебстера
19. Міжнародні програми розвитку інформаційного суспільства
20. Моделі інформаційної війни та їх сутнісний зміст.
21. Обґрунтування сутності інформаційного суспільства у І.Масуда.
22. Основні наукові підходи до аналізу інформаційного підходу.
23. Основні складові інформаційної культури.
24. Особливості ведення мережної інформаційної війни.
25. Поняття «інформаційної зброї» та сфери її застосування.
26. Прикладні науки, що використовують інформаційний підхід.
27. Проблема інформаційної безпеки в національному контексті
28. Проблеми та перспективи розвитку переходу до інформаційного суспільства у
Ф.Фукуями
29. Роль держави в управлінні інформацією (за Е.Гідденсом).
30. Роль ЗМІ у формуванні інформаційно-комунікаційної природи сучасного
суспільства: основні наукові підходи до аналізу проблеми
31. Структура реальності і феномен інформації
32. Сутність знаку в філософії інформації.
33. Сутність і структура влади у інформаційному суспільстві (за Ю.Габермасом).
34. Сутність інформаційного підходу як засобу пізнання світу.
35. Сутність інформації у концепціях А.Урсула та А.Соколова
36. Сутність постіндустріального суспільства Д.Белла.
37. Сутність соціальної інформації як об’єкта філософського аналізу.
38. Сучасні наукові підходи до визначення інформаційної війни.
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39. Типізація комунікативних культур у М.Маклюена та А.Соколова: порівняльний
аналіз
40. Феномен віртуального у сучасному інформаційному суспільстві (вітчизняний та
зарубіжний досвід аналізу проблеми)
41. Філософія інформації і філософські проблеми інформатики.
42. Філософський аналіз проблеми безпеки інформаційного суспільства: вітчизняний
та світовий досвід.
43. Філософський зміст інформатики як науки про інформацію.
44. Фундаментальні науки, що використовують інформаційний підхід.
45. Характерні риси сучасної віртуальної епохи за М.Кастельсом.
6.6

Шкала відповідності оцінок

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

А

90-100

В

82-89

С

75-81

D

69-74

E

60-68

FX

35-59

F

1-34
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Значення оцінки
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання
або професійної діяльності
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень
знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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6. Навчально-методична картка дисципліни
Загальний обсяг роботи студента – 90 год. З них контактні – 42 год. (лекції – 16 год.,
семінари – 4 год., практичні – 22 год.). Самостійна робота – 27 год.,
модульний контроль – 6 год., семестровий контроль – 15 год.

Семінарські
заняття
(теми, бали)
Практичні
роботи
(теми, бали)

Філософія інформації в системі
наукового та філософського знання (11
балів)

ПР 1
(11
балів)

ПР 2
(11
балів)

ПР 3
(11
балів)

ПР 4
(11
балів)

Перспективи розвитку
інформаційної війни та
проблеми захисту
інформації (1 бал)

Модуль 3.
Філософський зміст
функціонування
інформаційних
систем: загрози та
перспективи
(59 балів)
Філософія інформаційної
війни (1 бал)

Економічні чинники
функціонування
інформаційного
суспільства (1 бал)

Філософські засади
інформаційної культури
(1 бал)

Модуль 2. Філософія інформації і
філософські проблеми сучасності (109
балів)

Філософія віртуальної
реальності (1 бал)

Філософія інформації в
системі наукового та
філософського знання (1
бал)

Світоглядні виклики
сучасної глобальної
інформаційної революції
(1 бал)

Лекції
(теми, бали)

Модуль 1. Інформація як
філософська категорія (98 балів)

Глобальне інформаційне
суспільство: сутність,
функції, моделі ї (1 бал)

Модулі
(назви,
бали)

Економічні та політичні чинники
функціонування інформаційного суспільства
(11 балів)
ПР 5
(11
балів)

ПР 6
(11
балів)

ПР 7
(11
балів)

ПР 8
(11
балів)

ПР 9
(11
балів)

ПР 10
(11 балів)

ПР 11
(11 балів)

Самост.
робота

Самостійна робота
до 1 модулю
(15 балів)

Самостійна робота
до 2 модулю
(15 балів)

Самостійна робота
до 3 модулю
(10 балів)

Поточний
контроль
(вид, бали)

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Модульна контрольна
робота 3
(25 балів)

Семестровий
контроль

Екзамен (40 балів)
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Нора–Друк, 2006. – 320 с.
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