


 



 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку сучасних 

інформаційних суспільств в контексті їх інноваційної складової та нових проявів 

креативності у мультимедійній Інтернет-сфері, що дозволить студентам на практиці 

розрізняти специфіку різних сфер тих глобальних суспільств, які спрямовані у майбутнє, а 

також застосовувати ці знання у подальшому житті в його професійному вимірі. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні положення 

прикладної філософії; про специфіку теоретичних і практичних філософських 

проблем у їхньому стосунку до особливостей суспільств різних історичних епох; 

про засади критичного осмислення сучасних соціально-філософських концепцій; 

про загальну структуру практичної діяльності людини на різних етапах історії, з 

метою – розумітись у різних сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наявну 

інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 

філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; 

оперувати основними складовими прикладної, теоретичної і практичної 

філософії у повсякденному житті й загальній соціальній практиці; полемізувати 

стосовно ключових соціально-філософських проблем, пов’язаних із сучасною 

інформаційною епохою. 

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати різноманітні задачі та 

прикладні проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної 

та практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень у 

філософії, зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної філософії і 

філософії історії, прогнозувати відповідні тенденції та наслідки їх розвитку. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Інноваційні особливості 

інформаційних суспільств» знайомить студентів із новою та, водночас, вже доволі 

відомою у всьому світі міждисциплінарною концепцією інноваційності інформаційних 

суспільств (в ракурсі – Інформаціональної Ери) професора Мануеля Кастельса. 

Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрями 

та проблематика сучасних теорій інновацій. З’ясовуються специфіка проявів 

інформаційних суспільств у галузях економіки, культури, політики. Аналізуються 

принципи впливи інновацій на сучасне суспільство та сферу медіа.  

Для успішного опрацьовування тем курсу необхідно систематично 

використовувати іншомовні матеріали (англомовні), у цьому є певна наукова доцільність, 

оскільки – метою університетської освіти є надання доступу студентам до вивчення 

спектру першоджерел, однак багатьох потрібних перекладів українською мовою досі 

немає. 

Зокрема теми, які розкриває дисципліна:  

Тема 1.  Актуальність інновацій у глобалізованому світі: визначення поняття інновації; 

види інновацій; міждисциплінарні підходи до розгляду інновацій 

Тема 2. Розуміння зв’язків інновативності Інтернету та сучасних суспільних змін (на 

прикладі концепції М. Кастельса) 

Студентам пропонується здійснити власний пошук нових відео щодо інновацій в  

інформаційному суспільстві, а також надалі є можливість пояснити у груповій роботі, 

чому були обрані саме такі взірці. Отже, на практиці, відбуваються інтерактивні перегляд і 

обговорення  тематичних відео (пари із використанням мультимедіа). 



Як результат, послідовно розглядаються особливості впливу інновацій у сферах 

інформаційних суспільств на культуру країн Європи, США, «Азійських тигрів» etc. а 

також, звичайно ж, студентам пропонується визначити яким чином інновації впливають 

на зміни в сучасній Україні. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 

інформаційні суспільства, проаналізувати проблематику співвіднесення інституційних та 

позаінституційних аспектів соціального життя в контексті інноваційності, виявити сутнісні 

аспекти специфіки перебігу процесів сучасного інформаційного суспільства; опанувати 

розширеними знаннями про сутність історичних змін крізь призму сучасних 

постіндустріальних концептів; розширити свої уявлення про такі теми: 

глобалізація/глокалізація, інформаційні суспільства, нові геополітичні орієнтири, 

ідентичність/ідентифікація у сучасному світі, В результаті навчання студенти мають не 

лише продемонструвати масив теоретичних знань (шляхом написання фінального есе), але 

й зможуть використовувати їх у своїх подальших самостійних дослідженнях. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 3.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 2. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й 

обґрунтовано викладати результати дослідження.  

ФК 3. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію 

дослідження.  

ФК 4.Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати  різні 

методи аналізу та інтерпретації. 

ФК 5. Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування соціальних, політичних, 

економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань.  

 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

предмет, методи, теоретичні основи 

вивчення феномену інформаційних 

суспільств в контексті їх інноваційної 

складової; 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

підсумкова 

контрольна 

робота 

20 

1

1.2 

принципи утворення й існування 

класичних інформаційних суспільств й 

поява спеціалістів креативного класу; 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

новітні типології сучасних 

інформаційних суспільств й інновації в 

них; 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,   

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 



 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання спеціалізованої 

літератури щодо інформаційних 

суспільств й інновації в них;  

 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії,   

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.2 

пояснювати варіативність сучасних 

інновацій та нових проявів 

креативності у мультимедійній 

Інтернет-сфері; 

 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

підсумкова 

контрольна 

робота, 

презентація 

відео про 

інновації 

10 

2

2.3 

здійснювати дослідження сучасних 

інновацій та нових проявів 

креативності у мультимедійній 

Інтернет-сфері, спираючись на сучасні 

методології та уникаючи 

односторонніх уявлень про 

інформаційні суспільства 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 Комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання іноземних мов 

для аналізу інформаційних веб-

ресурсів, читання новітньої наукової 

літератури в підготовці до занять та 

написання самостійних робіт; 

Лекції, семінари,  

cамостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

3

3.2 

презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої самостійної 

роботи у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій, 

конспектів; 

Лекції, семінари Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

 презентація 

відео про 

інновації 

10 

2

3.3 

вести полеміку стосовно питань щодо 

сучасних інновацій та нових проявів 

креативності у мультимедійній 

Інтернет-сфері в умовах 

інформаційного суспільства на основі 

засвоєного категоріально-поняттєвого 

апарату 

Лекції, семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

відео про 

інновації 

5 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

виконувати комплексні завдання та 

професійні обов’язки дослідника в 

галузі прикладної,  практичної та 

теоретичної філософії; 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, есе,  

підсумкова 

контрольна 

робота, 

презентація 

відео про 

інновації 

5 

4

4.2 

брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи типові і 

нестандартні задачі із всією повнотою 

відповідальності. 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

відео про 

інновації 

5 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання   

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, виявляти і 

критично осмислювати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки, розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження 

 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
+ 

+

+ 

М 

+

+ 

+

+ 

ПРН 2. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до 

розв’язання задач і проблем + 
+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

+

+ 

 +

+ 

ПРН 3. Використовувати методологію та пізнавальні 

засоби, що властиві філософії та її застосуванням 
 

+ 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
  

 

+ 

  

+ 

ПРН 5. Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами 

філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й 

гуманітарними практиками 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   

+ 

ПРН 6. Ефективно використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в професійній діяльності 
 

+ 
  

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

 

+ 

 +

+ 

+

+ 

ПРН 7. Брати участь у наукових дискусіях з філософії та 

міждисциплінарних проблем, обговореннях філософських 

питань з експертами з інших галузей знань 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
 

 +

+ 

 

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1-1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки. 

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях: РН– 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 - 15/25 балів. 

2. Самостійна робота (есе): РН – 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,  4.1 – 15/25 балів. 

3. Самостійна робота (пошук та презентація в аудиторії відео про інновації):  

РН 2.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2  – 18/30 балів. 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення, перегляд і обговорення  

тематичних фільмів, участь в дискусіях) та за самостійні роботи (есе, пошук та 

презентація в аудиторії відео про інновації). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 



У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН - 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2  – 12/20 балів 

 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової письмової роботи (есе). 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів  

Min – 48 балів Max – 80 

балів 

Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

До тем згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в 

письмовому вигляді. 

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25 

Самостійна робота  

(есе) 

 

 

Самостійна  

робота (пошук та 

презентація 

 відео про інновації) 

 

Прикладна спроба 

об’єднати  об’єкт та 

предмет майбутнього 

магістерського 

дослідження із феноменом 

інновації (мета роботи: 

дослідити вплив інновацій 

на певну тему, що 

цікавить студента) 

«15» х 1 = 15 

 

«25» х 1 = 25 

 

 

Презентація самостійної 

роботи  (Додаток 

самостійної роботи). 

 «18» х 1 = 18 «30» х 1 = 30 

Підсумкова контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 



Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення: 

2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  

1 бал – доповнення змістовне 

 

2. Самостійна робота (есе):   

25-20 балів - студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

19-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи, допускаються несуттєві неточності;  

9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, демонструє не самостійність у 

виконані завдань, має суттєві помилки в роботі.  

 

3.  Самостійна робота (пошук та презентація у аудиторії відео про інновації): 

30-15 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження. Презентація проведена на високому креативному рівні подачі матеріалу 

аудиторії; 

14-1 бал - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності та 

фрагментарність викладу. Презентація проведена без застосування креативного підходу до 

подачі матеріалу аудиторії. 



4. Підсумкова контрольна робота 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість підсумкової 

роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність  підсумкової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє несамостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 

Тема 1.  Актуальність інновацій у 

глобалізованому світі: визначення поняття 

інновації; види інновацій;  

2 2 8 

2 
Тема 2. Міждисциплінарні підходи до розгляду 

інновацій 
4 2 10 

3 

Тема 3. Розуміння зв’язків інновативності 

Інтернету та сучасних суспільних змін (на 

прикладі концепції М. Кастельса) 

2 2 8 

4 
Тема 4. Перегляд і обговорення  тематичних 
відео (із використанням мультимедіа) 
 

4 4 10 

5 
Підсумкова контрольна робота  
 

- 2 5 

6 
Індивідуальна самостійна робота: есе, пошук 
та презентація у аудиторії фільмів про 
інновації 

- - 25 

 ВСЬОГО 12 12 66 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій      – 12 год. 

Семінари      – 12 год. 

Самостійна робота    – 66 год. 
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