Рецензiя
на робочу програму навча.llьноТ дисtlиплiни
<Iнформацiйнi технологii: теорiя та практика впливу на формування
суспiл ьноi свiдомостi>>

Програма навчальноi дисциплiни <Iнформацiйнi технологiТ: теОРiЯ

Та

практика впливу на формування суспiльноi свiдомостi> спраВЛяе ПоЗиТиВНе
враженнЯ

i цiлком логiчно вписуеться у структуру

ocBiTHbo-HayKoBoi програми

кПолiтологiя>>, запропоновану науковцями Iнституту держави

i

права iMeHi

В.М. Корецького НАН УкраТни.
Навчальну дисциплiну розроблено на засадах правовоТ полiтологiТ, яка
базуеться на вивченнi взасмодii полiтики i права, що особливо акту€lльно

як ДЛя

iнформачiйних технологiй, так i iнформацiйноТ полiтики в цiлому.

Викладання поданоТ на рецензiю дисциплiни сприятиме формуванню

-

роль та значення iнформацiйних
технологiй у формуваннi суспiльноi свiдомостi. Представлена програма якiсно
структурована, мiстить послiдовнi й логiчнi блоки: загальна iнформацiя про
повного уявлення аспiрантiв про предмет

навч€Lльну

дисциплiну, мета, попереднi вимоги до опанування навчальноТ

дисциплiни, анотацiя, завдання (навчальнi чiлi) дисциплiни,

результаТИ

навчання за дисциплiною, спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз

програмними результатами навчання, форми оцiнювання аспiрантiв, структура
навч€Lпьноi

дисциплiни (включас тематичний план лекцiй, семiнарських занять

та самостiйноi роботи), рекомендованi джерела (основна i додаткова лiтература,

нормативна база).

Розробник програми ставить перед собою мету'викласти аспiрантам
поглибленi знання про правовi засади державноТ iнформацiйноТ полiтики
УкраТни, про iсторичний та геополiтичний контекст iT формування, про вплив

евроiнтеграчii на iнформачiйну полiтику, iнформачiйну безпеку
технологll.

й вiдповiднi

при вивченнi дисциплiни <Iнформацiйнi технологiт: теорiя та практика
особливостi
впливу на формування суспiльнот свiдомостi> дослiджуються
конститушiйноправових засад iнформаuiйноТ полiтики УкраТни, вивчаються
вплив
праворi засади iнформаuiйнот полiтики, всебiчно обгрунтову€ться
Дналiзусться
мiжнародно-правовоТ бази на iнформацiйну полiтику Украiни,
i виклики сучасного
правовий вимiр iнформачiйноi полiтики Украiни, здобутки

Закону УкраТни
етапу, вивчаються .Щоктрина iнформаuiйноТ безпеки, про€кт
конструктивний та
<Про медiа) та iншi правовi акти iнформацiйноI сфери, Тх

виклики правового
деструктивний потенцiал, rрунтовно дослiлжуються
забезпечення iнформачiйноТ полiтики УкраТни,

дисциплiни допоможуть аспiрантам набути
самостiйно
компетенцiй сучасного полiтолога. Позаяк вони булуть вмiти:
полiтики на
проводити власнi HaykoBi дослiдження у сферi iнформачiйнот
ЗнаннЯ матерiаЛу навч€ШьноТ

гiпотези,
ocHoBi сформованоТ методологiчноТ бази, формулювати робочi
базу на
доводити або спростовувати iх; аналiзувати нормативно-правову

викликам
предмет вiдповiдностi завданням iнформаuiйноI полiтики, поточним
експертизу
та розвитку механiзмiв iнформачiйнот безпеки; проводити правову
прогаJlини та
просктiв законiв, що стосуються iнформаrriйнот сфери, виявляти
правового
суперечностi; розробляти практичнi рекомендацiт з улоскон€ulення
органи влади,
забезпечення iнформачiйнот полiтики Укратни; консультувати

висувати пропозицii з улоскон€uIення

технологiй, розробляти

i

правового забезпечення iнформашiйних

викладати навч€шьнi

дисциплiни

з

урахуванням

здобутих знань та навичок.

Робоча програма навч€шьноТ дисциплiни <Iнформашi

йн

i технолоr,iТ:,георtя

та практика впливу на формування суспiльнот свiдомостi>>, на нашу думку, е
важливим елементом пiдготовки не тiльки науковцiв, а й практикiв, якi беруть
полiтики УкраТни,
участь у вирiшеннi проблем формування iнформачiйноТ

iT

правового забезпечення.

З огляду на це навч€шьна дисциплiна <Iнформачiйнi технологiТ: теорiя та
практика впливу на формування суспiльноТ свiдомостi> заслуговус на всебiчну

пiдтримку

i може бути

рекомендованою

до застосування у

навч€Lльному

процесi.
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