
СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА 

 

Мета курсу – сучасні процеси розвитку інформаційного суспільства та 

соціально-економічні, психологічні, інформаційні проблеми, що з ним 

пов’язані, закономірності і проблеми становлення інформаційного суспільства, 

формування інформаційного середовища; розвиток соціальних комунікацій, 

інформаційно-обмінних процесів у суспільстві; можливості застосування ІКТ в 

галузі журналістики з метою моделювання соціальних явищ і процесів. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Соціальна інформатика» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Теорія та історія соціальних 

комунікацій», «Інформаційна політика України», «Актуальні проблеми теорії та 

історії журналістики», «Методологія досліджень соціальних комунікацій» 

тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання:  

знати: основну термінологію, пов’язану з предметною сферою соціальної 

інформатики, засоби сучасних ІКТ, їхню роль і місце в системі наукового 

пізнання, основні види інформаційних ресурсів, вітчизняні та зарубіжні 

програми, основні концепції соціальної інформатики; 

вміти: використовувати, зокрема Інтернет-технології, у практичній 

діяльності журналіста, використовувати ІКТ як інструмент з метою соціальних 

досліджень, застосовувати комп’ютерне моделювання соціальних явищ і 

процесів, перетворювати, передавати, зберігати й використовувати 

інформаційні ресурси у професійній діяльності, самостійно оцінювати соціальні 

наслідки подальшого розвитку процесу інформатизації суспільства та освіти, 

створювати власні інформаційні ресурси, пов’язані з професійною діяльністю 

журналіста; 

володіти: здатністю опанування основних концепцій інформатизації 

суспільства, здатністю аналізу сучасних тенденцій розвитку суспільства знань, 

технологій Веб 2.0; здатністю засвоєння інформаційних технологій, необхідних 

для професійної діяльності фахівця-журналіста. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Соціальна інформатика й інформатизація суспільства. Соціальна 

інформатика як самостійна наукова дисципліна. Методологічні засади 

соціальної інформатики. Соціальна інформатика в системі наукового пізнання. 

Інформаційне суспільство: характерні риси. Проблеми переходу до 

інформаційного суспільства. Основні критерії розвитку. Концепція 

інформаційного суспільства. Поняття про інформаційні революції. 

Інформатизація як глобальний процес. Складові інформатизації суспільства. 

Роль інформатизації у журналістській сфері. Інформаційна безпека в 

інформаційному суспільстві. Інформаційна безпека особистості. загрози 

інформаційній безпеці: хакерство, віруси, спами. Протидія загрозам: основні 

способи. Інформаційні послуги та продукти. Бази даних. дистанційний доступ 

до віддалених централізованим баз даних. Національні та регіональні 



інформаційні ресурси. Інформаційне середовище. Формування інформаційних 

ресурсів. 

Інформаційні та соціальні ресурси. Інформаційно-пошукові системи. 

Основні завдання інформаційного пошуку, види пошуку, методів пошуку. 

Запит і об’єкт запиту в журналістиці. Поняття індексації. Електронні 

бібліотеки. База даних електронної бібліотеки. Електронна колекція, 

електронний документ. Теледоступ і журналістика. Інтерфейс користувача, 

метадані і метаінформація. Основа архітектури електронної бібліотеки. 

Соціальні мережі в Інтернеті. Соціальні ресурси: роль у журналістській сфері. 

Види соціальних ресурсів. Найбільш відвідувані новинні сайти України. Блоги. 

Журналістські блоги. Сервіси соціальних мереж. Аналіз соціальних мереж у 

журналістиці. Мережеве суспільство в Інтернеті. Служба соціальних мереж – 

WEB. Інтернет-спільнота журналістів. Електронна пошта. Телеконференції і 

групи новин. Інтерактивні бесіди. Wiki-технології. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

Викладач: 

С.В. Сініченко, декан факультету інформаційних технологій КиМУ 
 


