




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – курс «Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і 

практика медіа культури / Contemporary information technologies in the field of culture and 

theory and practice of media culture» розрахований на послідовне та всебічне вивчення 

глобальних трансформаційних змін, які відбуваються у лоні сучасної культури під впливом 

невпинного розвитку новітніх технологій, що передбачає застосування в усіх її сферах 

інформаційних та медіа новацій, знання особливостей яких визначає основи успішного 

кар’єрного зростання майбутніх випускників закладів вищої освіти. У наш час формування 

теоретичних знань та практичних навичок, які будуть реалізовані у майбутній професійній 

діяльності, неможливо собі уявити без врахування новітніх тенденцій, пов’язаних із 

використанням сучасних інформаційних та медіа технологій в усіх галузях культури, 

ознайомлення із якими є основною метою даного курсу. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 

розвитку науково-технічного прогресу; етапи та специфіку розвитку інформаційних та медіа 

технологій; основні поняття та категорії у сфері науки та техніки; сучасні медіа теорії та 

методи наукових досліджень у сфері новітніх технологій. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо розвитку сучасних інформаційних та 

медіа технологій; практично застосовувати отримані теоретичні знання стосовно медіа 

теорій; прогнозувати перспективи розвитку інформаційних та медіа технологій, 

орієнтуватися в основних історичних етапах інформаційного розвитку суспільства, специфіці 

медійних технологій у закладах культури та мистецтві, визначати та аналізувати сучасні 

форми медіа мистецтва та окреслювати його риси, вміти створювати власні інформаційно-

медійні ресурси в сучасному Інтернет просторі.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно інформаційних та медіа 

технологій в культурі; використання іншомовних фахових культурологічних інформативних 

джерел; аналізу різних етапів становлення науково-технічного прогресу, класифікації медіа 

мистецтва, організації технічного та інформаційного супроводу культурних заходів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасні інформаційні технології у сфері 

культури та теорія і практика медіа культури / Contemporary information technologies in the 

field of culture and theory and practice of media culture» належить до переліку обов’язкових  

дисциплін та викладається у VІІ семестрі бакалаврату. В курсі викладаються основи 

теоретичного осмислення та практичного втілення сучасних інформаційних та медіа теорій. 

Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про інформаційні та медіа 

технології у сфері культури, своєрідність та характеристики їх функціонування в культурно-

мистецьких інституціях. Відбувається ознайомлення студентів з історією розвитку та 

трансформації інформаційних та медіа технологій в залежності від історичного етапу 

розвитку культури. Розглядається специфіка різних видів медіа технологій. Розглядається 

специфіка функціонування закладів культури в залежності від використання різних типів 

новітніх технологій. Аналізується практичних досвід використання інформаційних та медіа 

технологій у сфері сучасного мистецтва тощо. Шляхом інтерактивної та групової роботи 

здійснюється закріплення практичних навичок, необхідних у сфері використання сучасних 

технологій у різних сферах культури. 
4. Завдання (навчальні цілі) курсу  полягають у засвоєнні теоретичних знань щодо 

специфіки, особливостей та різнопланових видів використання новітніх інформаційних та 

медіа технологій у сфері сучасної культури, яка зазнала глобального впливу різного роду 

технічних інновацій, що кардинальним чином змінили життя людини у ХХ-ХХІ ст. Вивчення 

курсу також передбачає вміння практично реалізовувати набуті знання у майбутній 



професійній діяльності, що практично у будь-якій сфері передбачає залучення новітніх 

інформаційних та медіа технологій для отримання максимально ефективного результату.  
У процесі роботи студенти опановують термінологічно-понятійний апарат дисципліни, 

проводять аналіз основних досліджень з цієї проблематики та закріплюють набуті знання 

завдяки практичним завданням щодо створення власної інформаційної та медіа підтримки 

конкретних культурних проектів, які на даний момент реалізуються українськими закладами 

цієї сфери. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства. 

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію 

культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та 

візуальні технології. 
ФК 11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та технології. 
ФК 12. Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та міжкультурної комунікації. 

5. Результати навчання:  

В 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 Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Визначення предмету та завдань 

курсу «Сучасні інформаційні 

технології у сфері культури та 

теорія і практика медіа культури»; 

лекції, практичні 

заняття 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1.2 основні етапи розвитку та 

становлення сучасного 

інформаційного суспільства; 
особливості провідних 

інформаційних та медіа теорій;  

лекції, практичні 

заняття 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1.3 різновиди сучасних інформаційних 

та медіа технологій у культурі; 
базові поняття та категорії 

дисципліни; роль новітніх 

технологій у процесі розвитку 

культури суспільства 

лекції, практичні 

заняття 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 

1.4 особливості функціонування 

інформаційного простору сучасних 

ЗМІ; види застосування новітніх 

інформаційних та медіа технологій 

у сфері сучасного мистецтва; 

способи використання новітніх 

технологій світовими та 

лекції, практичні 

заняття 

усні доповіді, 

контрольна 

робота 

10 



українськими інституціями у галузі 

культури 
 Вміти:    

2.1 застосовувати загальні теоретичні та 

практичні знання у конкретних 

видах культурних проектів; 
орієнтуватися в основних 

інформаційних та медіа теоріях; 

вміти приймати участь у створенні 

інформаційної презентації закладу 

культури у залежності від 

специфіки його діяльності. 

Практичні заняття, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

контрольна 

робота, аналіз 

медіа проекту 

10 

2.2 вміти використовувати соціальні 

мережі та інші можливості мережі 

Інтернет для розповсюдження 

інформації про культурні проекти та 

діяльність закладів культури; 
використовувати набуті знання 

щодо інформаційних можливостей 

сучасних ЗМІ; орієнтуватися у 

методах застосування новітніх 

інформаційних та медіа технологій 

у сфері музейної, виставкової, 

проектної, бібліотечної діяльності 

тощо. 

Практичні заняття, 

cамостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

контрольні 

роботи, аналіз 

медіа проекту 

10 

 комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до вільної 

комунікації мовою навчання та 

використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, вести полеміку 

стосовно питання ролі та значення 

інформаційних та медіа технологій 

у розвитку культури; 

практичні заняття усні доповіді, 

дискусії 
10 

3.2 освоювати новітню літературу щодо 

інформаційних та медіа технологій 

в культурі; працювати в малих 

групах, презентувати результати 

власних досліджень медіа проектів; 

практичні заняття, 

самостійна робота 
 

усні доповіді, 

дискусії, аналіз 

медіа проекту 

10 

 автономність та відповідальність:    

4.1 4

4

.

1 

шукати актуальні ідеї для створення 

сучасних медіа арт-проектів; 

вирішувати комплексні завдання, 

пов’язані з організацією 

інформаційної підтримки закладів 

культури та пошуком шляхів їх 

практичного втілення; 

самостійна робота аналіз медіа 

проекту 
10 

4.2 4

4

.

2 
 

нести відповідальність за 

інформаційні ресурси та медіа 

твори, що використовуються для 

створення й просування культурно-

мистецьких проектів та 

самостійна робота аналіз медіа 

проекту 

10 



 дотримуватися основних принципів 

авторського права. 

  
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 
4
.1

 

4
.2

 

3. Створювати логічно і структурно 

організовані тексти з питань культурології, 

відповідно до спеціалізації. 

    +

+ 
+

+ 
    

5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та 

історико-культурних процесів. 

    +

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів 

культурної практики, визначати ступінь їх 

актуальності із застосуванням релевантних джерел, 

інформаційних, комунікативних засобів та 

візуальних технологій. 

+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
  +

+ 
+

+ 

10. Розпізнавати та класифікувати різні типи 

медіа та медіа мистецтва, визначати їх сутнісні 

характеристики на основі комплексного аналізу. 

+    +

+ 
+

+ 
   + 

13. Презентувати знання про культуру 

відповідно до спеціалізації представників різних 

професійних груп та здобувачів освіти. 

      +

+ 
+

+ 
 + 

 

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 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на практичних заняттях: РН 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 –39 / 65 балів 

2. Самостійна робота (аналіз медіа проекту): РН – 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 - 9 / 15 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 та участь в дискусіях на 

практичних заняттях) та за самостійні роботи (аналіз медіа проекту). 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 практичне 



заняття в письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 – 12 / 20 

балів 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

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

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 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 практичні 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). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 

 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 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

практичному 

занятті, участь в 

дискусіях 

До теми: 1 – 8 потягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 13 = 39 

 

«5» х 13 = 65 

Самостійна робота аналіз медіа проекту «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-4 «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 – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

3 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

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

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Відпрацювання практичного заняття (конспект першоджерел): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота (аналіз медіа проекту): 

15-14 бали - студент підготував високоякісний, професійно представлений аналіз 

медіа проекту, вільно та аргументовано його аналізує, глибоко та всебічно розкриває 

зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує знання лекційного матеріалу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість ставлення до медіа проекту 

13-11 балів - студент на достатньому рівні підготував аналіз медіа проекту, вільно 

його аналізує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує знання лекційного матеріалу, 

демонструє самостійність аналізу медіа проекту.  Допускаються несуттєві неточності.   

10-9 балів – студент в цілому підготував аналіз медіа проекту, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 

опанований у ході лекцій матеріал, робота містить суттєві неточності 

8-0 балів – студент підготував аналіз медіа проекту не у повному обсязі, 

фрагментарно та поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених 

питань. Має суттєві помилки в його аналізі. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

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 контрольної роботи 

15-12 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 контрольної роботи.  

Допускаються несуттєві неточності  

11-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, підсумкова 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 

підсумковій роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва теми Лекції Практичні 

заняття 
Самостійна 

робота 

 Частина 1. Теорія інформаційних та медіа технологій у сфері культури 

1.  Історія розвитку 

інформаційних технологій 

та їх різновиди 
2 4 10 

2.  Теорії інформаційного 

суспільства в контексті 

культури 

2 4 10 

3.  Торонтська школа 

комунікації: піонери 

медіа-теорії 
2 3 10 

4.  «Нові медіа» та проблеми 

технічної відтворюваності 

в сучасній культурі.  
2 3 9 

 Частина 2. Практика застосування інформаційних та медіа технологій у 

сучасній культури 

5.  Інформаційні та медіа 

технології в організації 

виставкового простору 

сучасного мистецтва. 

2 3 10 

6.  Світова музейна практика 

та медіа технології. 
2 4 10 

7.  Інтернет як провідний 

спосіб комунікативного 

зв’язку в сфері культури 

1 2 9 

8.  Сучасні технології та 

масова культура: нові 

горизонти можливостей. 

Самостійна робота: 

аналіз медіа проекту 

1 3 10 

9.  Контрольна робота 
 2  

 Всього  14 28 78 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекційні заняття – 14 год 
Практичні заняття –28 год. 
Самостійна робота  - 78 год. 
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