
рЕцЕнзlя
на робочу програму навчальноТ дисциплiни

кlнформацiйнi технологiт: теорiя та практика впливу на

формування суспiльноТ свiдомостi>

Рецензуючи робочу програму навчальноТ дисциплiни <lнформацiйнi

технологii: теорiЯ та практика впливу на формування суспiльноТ

свiдомостi>, насамперед слiд вiдзначити iT акуальнiсть для сучасноТ

вiтчизняноi полiтичноТ науки. Дослiдження впливу iнформацiйних

технологiй на формування суспiльнот свiдомостi перебувае в критичному

cTaHi й потребуе бiльш зваженого пiдходу, нiж замовчування та

iгнорування. Складнiсть дослiдження iнформацiйних технологiй

обумовлена високими темпами розвитку ocTaHHix, запровадженням

нових, нестандартних механiзмiв, спрямованих на досягнення

поставлених цiлей за будь-яку мету, всупереч суспiльним iHTepecaM,

моралi та професiйнiй етицi.

послiдовнiсть та змiст викладеного матерiалу навчальнот

дисциплiнИ вказують на неабиякий потенцiал тематики iнформацiйних

технологiй у KoHTeKcTi формування суспiльноТ свiдомостi.

навчальна дисциплiна <lнформацiйнi технологiт: теорiя та практика

впливу на формування суспiльноI свiдомостi> е над3виЧайнО

актуальною, затребуваною, вiдповiдае вимогам сьогодення i, по3а

cyMHiBoM, мае буги присугня в освiтньо-науковiй програмi <<Полiтологiя>>,

що представлена lнститугом держави i права iMeHi в.м. Корецького НАн

УкраТни.

Рецензована робоча програма е логiчною, доОр" струlсгурованою,

тому аспiрантам буде легко зорiенryватися у навчальному процеСi, В

послiдовностi викладу матерiалу та вимогах викладача. Викладання

навчальноТ дисциплiни розбито на два модулi: N91 кlнформацiйнi

технологiТ: теорiя та практика впливу на формування суспiльноТ

свiдомостi> та Ne2 <Правовий вимiр сучасних iнформацiйних технологiй



в Украiнi: здобугки i виклики>. Незважаючи на вiдносно невелику

кiлькiсть аудиторних занять i тем - вочевидь це пояснюеться тим, lЛО

навчальна дисциплiна кlнформацiйнi технологii: : теорiя та пракТИКа

впливу на формування суспiльнот свiдомостi> е вибiрковою i мае лише 2

кредити (60 год.) вони дуже насиченi за обсягом матерiалу, якиЙ

розглядаеться, i охоплюе особливостi й труднощi правового

забезпечення iнформацiйноТ полiтики, охоплюючи роль та мiсце

iнформацiйних технологiй в полiтичному процесу. У першому модулi це:

констиryцiйнi засади iнформацiйноТ полiтики УкраТни й вплив

мiжнародно_правовоi бази та зовнiшнiх чинникiв на iнформацiйНУ

полiтику УкраТни, де розкриваються TaKi актуальнi теми, як правОвИЙ

стаryс 3Ml та журналiстськоi дiяльностi, полiтико-правовi чинники змiН У

кон'юнtqурi медiаринку, роль та функцii Нацради з питань телебачеННЯ

та радiомовлення, правовi механiзми набугтя стаryсу журналiста в

YKpaTHi, проблеми правового забезпечення онлайн медiа, порiвняльний

аналiз правового стаryсу 3Ml в YKpaTHi та еС, проблеми реryлювання

iнформацiйних технологiй тощо. Другий модуль, KpiM iншого,

спрямований на аналiз ,Щоприни iнформацiйноТ безпеки УкраIни та

пов'язаних нормативних alтiB, колепивнi та iндивiдуальнi права

корисryвачiв соцiальних мереж, Тх вiдображення у законодавчих

iнiцiативах, концепцiях, проектах, aHoHiMHicTb в lHTepHeTi й захист прав

корисryвачiв: межа мiж свободою, мораллю i правом, державне

реryлювання та роль iнформацiйних технологiй у посттоталiтарних

(поставторитарних) краТнах. Кожен модуль. супроводжуеться

контрольними запитаннями з метою перевiрки рiвня здобугих знань та

компетентностей.

От)<е, змiст робочоТ програми навчальноТ дисциплiни <lнформацiйнi

технологiТ: теорiя та практика впливу на формування суспiльноТ

свiдомостi> вказуе, що викладач намагаеться запропонувати

максимально широке i глибоке уявлення про предмет вивчення, що е



необхiдним длlя пiдготовки аспiрантiв за спецiальнiстю 052 - полiтологiя,

галузi знань 05 - соцiальнi та поведiнковi науки, освiтньоI програми

допора фiлософii (PhD). Враховуючи викладене, :рецензована робоча

програма в поданому виглядi заGлIуговуе на схвалення та пiдтримку.
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