
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва:Кіберкультура; 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти:I 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1-3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:ІІ-VI. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:канд. філос. наук, доцент 

Мельничук Максим Святославович. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• виокремлювати основні засади та принципи функціонування інтернет-комунікацій; 

• інтерпретувати концепції осмислення віртуальної реальності, запроваджені в наукових колах 

ХХ-ХХІ ст.; 

• аналізувати основні ознаки та сутнісні характеристики кіберкультури, форми та види її 

прояву; 

• аналізувати різноманітні явища кіберкультури, визначати основні тенденції розвитку 

інформаційного суспільства та його проблеми, на основі базових положень соціально-

філософських та культурологічних концепцій; 

• здійснювати соціокультурний аналіз сучасних інформаційних технологій, використовувати 

набуті навички у практичній діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:культурологія, етика. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною:етика ділового 

спілкування, психологія. 
12. Зміст курсу:Віртуальна реальність та її смисли; Віртуальна реальність як наратив; Інтернет-

комунікації. Особливості та сутнісні характеристики кіберкультури. Теоретичні аспекти 

дослідження кіберкультури: М. Кастельс, Д.Гаравей, Д.Белл. Конструювання ідентичності в 

кіберкультурі. Гра як медіатекст, осмислення відеогри як тексту. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Дери М. Скорость убегания - киберкультура на рубеже веков /М.: Ультра, Культура, АСТ 

Москва; Екатеринбург: "У-Фактория", 2008. — 480 c.  

2. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе 

(англ.)русск. / Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург: У-

Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. — 328 с. (Серия «Академический 

бестселлер»). 

3. Кастельс М., Химанен П. Информационное общество и государство благосостояния: 

Финская модель. / Пер. с англ. А.Калинина, Ю.Подороги. — М.: Логос, 2002. — 219 с.   

4. Кузнецов М.М. Виртуальная реальность: взгляд с точки зрения философа // Виртуальная 

реальность: Философские и психологические аспекты. – М., 1997. С. 87. 

5. Кафаи Э. Игра и технология. Изменение реалий, новый потенциал // Игра со всех сторон. М.: 

Фонд «Прагматика культуры», 2003. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14год. лекцій, 16год. семінарських занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:лекції з використанням наочності та ТЗН; активні форми проведення семінарських 

занять; вирішення тестів та практичних завдань; написання есе; конспектування першоджерел.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри філософії  Наконечна О.П., д. філос. наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 
«CYBERCULTURE» 

1. Code: 
2. Name: Cyberculture 

3. Type: Selective 

4. The level of higher education: II 

5. Academic year with the proposed discipline: 2 

6. Semester with the studied discipline: II 

7. The number of established ECTS credits: 3 

8. The lecturer’s name, initials, academic degree, position:  Melnichuk M.S., Candidate of Philosophical 

Sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes. After studying of discipline the student should be able to: 

• determine the basic principles of the functioning of Internet communications; 

• interpret concepts of virtual reality’comprehension, which are introduced in the scientific works of the 

XX-XXI centuries; 

• analyze the main features and essential characteristics of cyberculture, the forms and types of its 

manifestation; 

• analyze various phenomena of cyberculture, identify the main trends in the development of the 

informational society, based on the basic provisions of socio-philosophical and culturological concepts; 

• carry out the socio-cultural analysis of modern informational technologies, to use acquired skills in 

practical activities. 

10. Forms of studies: classroom training. 

11. Subjects for prior study of this discipline: Cultural Studies, Ethics 

12. Course content. 
Virtual reality and its meanings; Virtual reality as a narrative; Internet communication. Features and 

essential characteristics of cyberculture. Theoretical aspects of the study of cyberculture: M. Castells, D. 

Garavaye, D. Bell. Identity in cyberculture. Game as media text, comprehend video games as text. 

13. Recommended or required reading. 

1.Dery M. Skorost ubehanyia - kyberkultura na rubezhe vekov /M.: Ultra, Kultura, AST Moskva; 

Ekaterynburh: "U-Faktoryia", 2008. — 480 c.  

2.Kastels M. Halaktyka Ynternet: Razmыshlenyia ob Ynternete, byznese y obshchestve (anhl.)russk. / 

Per. s anhl. A. Matveeva pod red. V. Kharytonova. — Ekaterynburh: U-Faktoryia (pry uchastyy 

Humanytarnoho un-ta), 2004. — 328 s. (Seryia «Akademycheskyi bestseller»). 

3.Kastels M., Khymanen P. Ynformatsyonnoe obshchestvo y hosudarstvo blahosostoianyia: Fynskaia 

model. / Per. s anhl. A.Kalynyna, Yu.Podorohy. — M.: Lohos, 2002. — 219 s.   

4.Kuznetsov M.M. Vyrtualnaia realnost: vzghliad s tochky zrenyia fylosofa // Vyrtualnaia realnost: 

Fylosofskye y psykholohycheskye aspektы. – M., 1997. S. 87. 

5.Kafay Э. Yhra y tekhnolohyia. Yzmenenye realyi, novыi potentsyal // Yhra so vsekh storon. M.: Fond 

«Prahmatyka kulturы», 2003. 

14. Planned educational activities and teaching methods. 

14hours - lectures, 16 hours - plactical work, 60 hours - independent work. Total - 90hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, the use of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria. 

Assessment criteria are carried out on a 100-points scale. 

Final control: test at the end of the 1st semester. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Philosophy                       Nakonechna O.P. Doctor of Philosophy, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


