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ВСТУП 

 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Соціальна інформатика 

та інформаційні технології в соціальному забезпеченні» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за  

спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів  

знань сутність нових інформаційних технологій, як суспільного продукту, 

який забезпечує інтенсифікацію всіх сфер економіки, прискорення науково-

технічного прогресу, розвиток соціальної сфери, демократизацію 

суспільства. У процесі вивчення зазначеної навчальної дисципліни студенти 

оволодівають знаннями, уміннями й навичками використання сучасних 

інформаційних технологій у професійній діяльності сфери соціального 

забезпечення  

Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню фахових дисциплін. 

Мета та завдання навчальної дисципліни.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна інформатика та 

інформаційні технології в соціальному забезпеченні» полягає у формуванні у 

студентів понять про 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; нагальну 

необхідність оволодіння основами сучасних ІКТ для органічного включення 

у сучасне інформаційне середовище та активне сприяння його розвитку; 

можливості застосування ІКТ в галузі соціальних наук; моделювання 

соціальних явищ і процесів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна 

інформатика та інформаційні технології в соціальному забезпеченні» є: 

 виробити та закріпити уміння  працювати з

 прикладним програмним забезпеченням, яке призначене для обробки: 

 табличних даних (табличні процесори); 

 інформаційних масивів (системи управління базами даних); 

 здійснювати статистичну обробку результатів наукових 

досліджень з використанням засобів інформаційних технологій; 

 з’ясувати аспекти застосування засобів ІКТ у соціальних сферах; 

 розвинути загальні уявлення про шляхи і перспективи інформатизації в 

сфері освіти; самостійного оцінювання можливих соціальних наслідків 

подальшого розвитку процесу інформатизації суспільства та освіти. 

Змістом компетенцій вивчення дисципліни є отримання студентами 

теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для розуміння 

сутності соціальної інформатики та інформаційних систем в соціальному 

забезпеченні. У результаті опанування програми дисципліни студент 

повинен: 
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ПРН 3. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів,  

опитування та спостереження; 

ПРН 4. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу 

системи соціального захисту населення. 

 

1. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Поняття інформації, її види і властивості. Інформаційні системи 

Види та риси інформації. Сутність інформаційної системи 

Тема 2. Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського 

суспільства. Інформатизація, ресурс суспільства, інформація, інформаційне 

суспільство, використання інформації, управлінська інформація, стратегічний 

ресурс суспільства, інформаційна цивілізація, національна програма 

інформатизації 

Тема 3. Основні положення концепції інформатизації суспільства. 

Інформатизація як інформаційний процес 

Тема 4. Виникнення соціальної інформатики. Предмет, мета вивчення і 

завдання курсу "Соціальна інформатика та інформаційні технології в 

соціальному забезпеченні" 

Тема 5. Інформаційні технології–новий імпульс для пошуку парадигми 

майбутнього суспільства 

Тема 6. Табличний процесор Microsoft Excel. Табличний процесор Excel, 

запуск програми, вікно процесора. Вікна книг табличного процесора Excel. 

Типи даних, що використовуються в табличному процесорі Excel. 

Редагування даних. Форматування кліток і діапазонів Використання формул у 

Excel. Створення, відкриття та збереження файлів книг у Excel. Побудова 

діаграм 

Тема 7. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем. 

Імітаційне моделювання чисельності та складу населення. Суть імітаційного 

моделювання чисельності населення. Застосування стандартної комп’ютерної 

моделі «Джемпродж» для моделювання чисельності та складу населення. 

Комп'ютерна технологія використання «Джемпродж»  

Тема 8. Соціальні системи, їх типи. Соціальні системи Толкота Парсонса. 

Структурний функціоналізм. 

Тема 9. Особливості моделювання соціальних процесів 

Тема 10. Загальна характеристика глобальної мережі Інтернет як джерела 

даних. Інформаційні ресурси суспільства. Національні інформаційні ресурси в 

контексті посилення глобальних інформаційних впливів 

Тема 11. Технології на основі Веб 2.0 у соціальній інформатиці 

Загальна характеристика соціальних сервісів на основі Веб 2.0. Можливості 

використання сервісів на основі Веб 2.0 у навчанні. Можливості 

використання сервісів компанії Google у соціальній сфері та навчальному 

процесі. 

Тема 12. Можливості використання хмарних технологій в освітній та 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8780
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8780
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соціальній сферах 

Тема 13. Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища 

Тема 14. Соціальні технології і технології соціальної роботи 

 

2. ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ПО ТЕМАХ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Поясніть, чому інформація лежить в основі будь-якої розумової 

діяльності. 

2. Поясніть, чому в сучасному суспільстві особливо гострою є проблема 

адекватності інформації. 

3. Охарактеризуйте три аспекти вивчення інформації - технічний, 

семантичний і прагматичний. 

4. Поясніть, чому саме академіка А. Д. Урсула багато фахівців вважають 

основоположником соціальної інформатики як області наукового 

знання. 

5. Охарактеризуйте основні проблеми, які утворюють предметну область 

соціальної інформатики. 

6. Охарактеризуйте основні підходи до досліджуваним проблемам, які 

використовуються в соціальній інформатиці. 

7. Поясніть, чому процес інформатизації відкриває нові можливості для 

вільного розвитку людини і суспільства. 

8. Вкажіть методи, які включає в себе методологія соціальної 

інформатики. 

9. Поясніть, чим спричиняється звернення до міждисциплінарних 

досліджень, результатом яких стала соціальна інформатика. 

10. Поясніть, яке положення лежало в основі ідеї кібернетики як науки про 

управління і зв'язку в живих організмах, суспільстві і машинах, 

сформульованої американським математиком Н. Вінером. 

11. Сформулюйте основну проблему, що надає соціальної інформатики 

фундаментальний характер. 

12. Обґрунтуйте твердження про те, що соціальна інформатика належить 

до числа гуманітарних наук. 

13. Поясніть, чому в основі будь-якої технологічної революції лежить 

інформаційна революція. 

14. Охарактеризуйте п'ять інформаційних революцій, які були виділені А. 

І. Ракитова. 

15. Охарактеризуйте три хвилі в розвитку суспільства, які виділяє 

американський соціолог О. Тоффлер. 

16. Вкажіть американського соціолога, з ім'ям якого пов'язана розробка 

концепції постіндустріального суспільства. 

17. Дайте визначення інформатизації, що міститься в Законі «Про 

інформацію, інформатизації і захисту інформації» від 20 лютого 1995 р 
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18. Вкажіть основні чинники, якими обумовлена інформатизація 

суспільства як закономірний процес. 

19. Вкажіть сфери життєдіяльності суспільства, в яких найбільш зримо 

проявляються глобалізаційні процеси, пов'язані з його 

інформатизацією. 

20. Покажіть, що комп'ютер з'явився втіленням не тільки технічної думки, 

але і логіко-філософських ідей, які можна виявити в історії 

інтелектуальної діяльності людей. 

21. Розкрийте два сенсу, в яких в даний час використовується поняття 

технології. 

22. Поясніть, чому найбільш загальним критерієм ефективності 

інформаційних технологій вважається економія соціального часу. 

23. Наведіть кілька прикладів комп'ютерних програм, що відносяться до 

текстових редакторах. 

24. Наведіть кілька прикладів комп'ютерних програм, що відносяться до 

настільним видавничим системам. 

25. Покажіть, яке місце займає курс соціальної інформатики в основний 

освітній програмі підготовки бакалаврів соціальної роботи. 

26. Поясніть необхідність аналізу проблем, що стосуються структури, 

динаміки і закономірностей формування інформаційного потенціалу 

суспільства. 

27. Поясніть, чому тільки широке впровадження засобів інформатизації 

може знизити гостроту проблеми інформаційного буму. 

28. Поясніть, чому проблему інформаційного буму в принципі неможливо 

вирішити за допомогою збільшення числа людей, зайнятих в 

інформаційній сфері 

29. Обгрунтуйте твердження, що від рівня розвитку інформаційної 

техносфери залежить те, як формуються інформаційні ресурси країни і 

наскільки ефективно вони використовуються для цілей 

життєзабезпечення. 

30. Охарактеризуйте основні елементи, які включає в себе інформаційна 

техносфера сучасного суспільства. 

31. Покажіть, як за останні півстоліття змінювалися критерії розвитку 

інформаційної техносфери. 

32. Охарактеризуйте основні етапи, які виділяють в розвитку технічних 

засобів інформатизації. 

33. Поясніть, чому в інформаційному суспільстві особливого значення 

набуває інформаційна культура як самого суспільства, так і окремої 

особистості, що припускає організацію інформаційної освіти. 

34. Вкажіть, що є загальним для всіх смислів поняття культури. 

35. Охарактеризуйте елементи, які включає в себе інформаційна культура. 

36. Поясніть, з чим був пов'язаний перехід від усної інформаційної 

культури до письмової. 
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3. ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Становлення соціальної інформатики 

2. Предмет і методи соціальної інформатики 

3. Соціальна інформатика в системі наук 

4. Інформаційні революції в історії людства 

5. Інформатизація суспільства як глобальний процес 

6. Інформаційні технології в сучасному суспільстві 

7. Інформаційні ресурси як форма представлення знань 

8. Інформаційна інфраструктура суспільства 

9. Поняття і структура інформаційного ринку 

10. Поняття і структура інформаційного потенціалу суспільства 

11. Інформаційна техносфера сучасного суспільства 

12. Інформаційна культура суспільства 

13. Формування інформаційного суспільства 

14. Проблема інформаційної безпеки 

15. Інформаційні війни 

16. Інформаційний спосіб життя 

17. Проблема інформаційної нерівності 

18. Інформаційна злочинність 

 

3.1.Вимоги до оформлення та написання доповідей та рефератів 

Доповідь або реферат складається з таких частин: 

1. «титульний лист» (Додаток А); 

2. «зміст» (Додаток Б); 

3. «теоретичне питання 1», «теоретичне питання 2»; 

4. «висновки»; 

5. «перелік використаних джерел» (Додатки В). 

Відсоток плагіату не повинен перевищувати 20-30%. 

Список використаних джерел. Оформлюється відповідно 

https://vak.in.ua  в обсягах не менше 5 джерел. 

Додатки розміщують після «Списку використаних джерел» та 

нумеруються за прикладом «Додаток А», «Додаток Б» (в тексті відповідно 

вказується так само. 

Шрифт в таблицях та рисунках Times New Roman – 12. 

Підпис назв до рисункив та таблиць в додатку Г та Д. 

Доповідь чи реферат виконується державною мовою. 

Поля: верхнє, нижнє, праве по 2 мм, ліве – 2,5 мм. 

Нумерація сторінок обов’язкова. 

Міжрядковий інтервал в тексті – 1,5. 

Обсяг сторінок для доповіді не менше 1 ст. та не більше 3 ст. 

Обсяг сторінок для еферату не менше 7 ст. та не більше 10 ст. 

 

 

https://vak.in.ua/


9  

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

4.1.Підготовка до виконання контрольної роботи 

 Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання 

завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає 3 завдання з 

тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою 

пишеться контрольна робота. 

 Для студентів, які навчаються на заочному відділені факультету 

гуманітарних технологій, спеціальність 232 «Соціальне забезпечення» 

передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої 

покладено принцип визначення варіанту за останньою цифрою залікової 

книжки. 

Остання цифра залікової книжки № відповідного варіанта 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

0 10 

Контрольна робота з дисципліни «Соціальна інформатика та 

інформаційні технології в соціальному забезпечення» складається з трьох 

теоретичних питань, які потребують глибокої відповіді. 

Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні 

завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. 

Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи 

наукове джерело. 

Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. 

Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо 

запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання 

на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, 

викладачем перевірятися не будуть. 

Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і 

монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить 

цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення 

(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного 

джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити 

посилання на літературне джерело. 
 

4.2.Оформлення контрольної роботи 

 Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. 
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Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 25 сторінок 

комп’ютерного тексту. Шрифт в таблицях та рисунках Times New Roman – 

12. Підпис назв до рисункив та таблиць в додатку Г та Д. Поля: верхнє, 

нижнє, праве по 2 мм, ліве – 2,5 мм. Нумерація сторінок обов’язкова. 

Міжрядковий інтервал в тексті – 1,5. Відсоток плагіату не повинен 

перевищувати 20-30%. 

Список використаних джерел. Оформлюється відповідно 

https://vak.in.ua 

Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика 

Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, 

курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 26с.). 

Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки 

протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого 

здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як 

самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до 

початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої 

навчальним планом. 

 

4.3.Порядок зарахування контрольних робіт 

Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною 

шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

90-100 балів – відмінно (А);  

82-89 балів – добре (В);  

75-81 балів – добре (С); 

68-74 балів – задовільно (D); 

60-67 балів – задовільно (E); 

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX); 

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).  

У разі отримання незадовільної оцінки, студент повинен усунути 

виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем термін. 

Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не 

зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового 

контролю з дисципліни. 

 

4.4.Варіанти контрольної роботи 

Варіант 1 

1. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем. 

2. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення 

3. Соціальні технології і технології соціальної роботи 

Варіант 2 

1. Соціальні системи, їх типи. 

2. Суть імітаційного моделювання чисельності населення.  

3. Застосування стандартної комп’ютерної моделі «Джемпродж» для 

https://vak.in.ua/
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моделювання чисельності та складу населення. 

Варіант 3 

1. Табличний процесор Excel, запуск програми, вікно процесора.  

2. Вікна книг табличного процесора Excel. Типи даних, що 

використовуються в табличному процесорі Excel.  

3. Редагування даних. Форматування кліток і діапазонів Використання 

формул у Excel. 

Варіант 4 

1. Виникнення соціальної інформатики.  

2. Предмет, мета вивчення і завдання курсу "Соціальна інформатика та 

інформаційні технології в соціальному забезпеченні" 

3. Сутність інформаційної системи 

Варіант 5 

1. Основні положення концепції інформатизації суспільства.  

2. Інформатизація як інформаційний процес 

3. Предмет, мета вивчення і завдання курсу "Соціальна інформатика та 

інформаційні технології в соціальному забезпеченні" 

Варіант 6 

1. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем.  

2. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення 

3. Суть імітаційного моделювання чисельності населення.  

Варіант 7 

1. Застосування стандартної комп’ютерної моделі «Джемпродж» для 

моделювання чисельності та складу населення.  

2. Комп'ютерна технологія використання «Джемпродж»  

3. Особливості моделювання соціальних процесів 

Варіант 8 

1. Соціальні системи, їх типи.  

2. Соціальні системи Толкота Парсонса.  

3. Структурний функціоналізм. 

Варіант 9 

1. Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній 

сфера 

2. Технології на основі Веб 2.0 у соціальній інформатиці 

3. Загальна характеристика соціальних сервісів на основі Веб 2.0. 

Варіант 10 

1. Загальна характеристика глобальної мережі Інтернет як джерела даних. 

2. Інформаційні ресурси суспільства.  

3. Національні інформаційні ресурси в контексті посилення глобальних 

інформаційних впливів 

 

5. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Перелік питань до екзамену з дисципліни  «Соціальна інформатика та 

інформаційні технології в соціальному забезпечення» 
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1. Поняття інформації, її види і властивості 

2. Інформаційні системи 

3. Види та риси інформації 

4. Сутність інформаційної системи 

5. Інформатизація як ресурс розвитку сучасного українського суспільства. 

6. Інформатизація, ресурс суспільства, інформація, інформаційне 

суспільство, використання інформації, управлінська інформація, 

стратегічний ресурс суспільства, інформаційна цивілізація, 

національна програма інформатизації 

7.  Національна програма інформатизації 

8. Основні положення концепції інформатизації суспільства 

9. Інформатизація як інформаційний процес 

10. Виникнення соціальної інформатики 

11. Предмет, мета вивчення і завдання курсу "Соціальна інформатика та 

інформаційні технології в соціальному забезпеченні" 

12. Інформаційні технології–новий імпульс для пошуку 

парадигми майбутнього суспільства 

13.  Табличний процесор Microsoft Excel 

14. Табличний процесор Excel, запуск програми, вікно процесора 

15. Вікна книг табличного процесора Excel 

16. Типи даних, що використовуються в табличному процесорі Excel 

17. Редагування даних. Форматування кліток і діапазонів. Використання 

формул у Excel. Створення, відкриття та збереження файлів книг у 

Excel. Побудова діаграм 

18.  Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем 

19. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення 

20. Суть імітаційного моделювання чисельності населення 

21. Застосування стандартної комп’ютерної моделі «Джемпродж» для 

моделювання чисельності та складу населення 

22. Комп'ютерна технологія використання «Джемпродж» 

23. Комп'ютерна технологія використання «РЕПІД» 

24. Комп'ютерна технологія використання «МПС» 

25. Комп'ютерна технологія використання «Фемплен»  

26. Соціальні системи, їх типи 

27. Соціальні системи Толкота Парсонса 

28. Структурний функціоналізм. 

29.  Особливості моделювання соціальних процесів 

30.  Загальна характеристика глобальної мережі Інтернет як джерела даних 

31. Інформаційні ресурси суспільства 

32. Національні інформаційні ресурси в контексті посилення глобальних 

інформаційних впливів 

33. Технології на основі Веб 2.0 у соціальній інформатиці 

34. Загальна характеристика соціальних сервісів на основі Веб 2.0 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8780
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8780
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35. Можливості використання сервісів на основі Веб 2.0 у навчанні 

36. Можливості використання сервісів компанії Google у соціальній сфері 

та навчальному процесі 

37. Можливості використання хмарних технологій соціальній сфері 

38.  Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища 

39. Соціальні технології і технології в соціальній роботі 
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університет», 2000.. 

14. Ракитов А. І. Інформація, наука, технологія в глобальних історичних 
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ГЛОСАРІЙ 

А 

Автоматизована система управління технологічним процесом - Комплекс 

програмних і технічних засобів, які призначені для автоматизації управління 

технологічним обладнанням на підприємствах. 

Аналогова обчислювальна техніка - Обчислювальна техніка, яка 

представляє числові дані за допомогою аналогових фізичних змінних 

(довжина, тиск, напруга і т. д.). 

Антивіруси - спеціальні програми, які використовуються для виявлення і 

знешкодження комп'ютерних вірусів. 

Апелліруемость інформації - Те ж саме, що і неспростовності інформації. 

Аудіовізуальна культура - Галузь культури, пов'язана з сучасними 

технічними способами запису і передачі зображення і звуку. 

Автентичність інформації - Здатність інформації гарантувати, що суб'єкт 

або ресурс ідентичні заявленим. 

Б 

База даних - Організована відповідно до певних правил і підтримувана в 

пам'яті комп'ютера сукупність даних, що характеризує актуальний стан 

деякої предметної області і використовувана для задоволення інформаційних 

потреб користувачів. 

Безкоштовне програмне забезпечення - Програмне забезпечення, 

використання якого не потребує будь-яких виплат його правовласнику. 

Блеф - Передача неправдивої інформації з метою переконати кого-небудь в 

тому, що бажане стан речей має місце в дійсності. 

В 

Верстка - Процес формування макета видання шляхом компонування 

текстових і графічних елементів. 

http://www.dcz.gov.ua/
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Внутрішня політика - Діяльність держави на тій території, де воно здійснює 

свою владу за допомогою встановленої їм системи права, т. Е. Соціальних 

норм (або законів), обов'язкових для всіх громадян. 

Г 

Генетичне прогнозування - Те ж саме, що і пошукове прогнозування. 

Гнучкі автоматизовані виробництва - Автоматизовані технологічні 

системи, які включають в себе верстати з числовим програмним управлінням, 

обробні центри і автоматичні склади, об'єднані з електронною 

обчислювальною машиною. 

Д 

Дезінформація - Процес передачі неправдивої інформації. 

Доіндустріальне суспільство - Рання стадія розвитку суспільства, для якої 

характерні низькі темпи економічного зростання, а також розвитку 

продуктивних сил, техніки і технології. 

Достовірність інформації - Відповідність інформації передбаченому 

поведінки чи результату. 

Доступність інформації - Забезпечення у міру необхідності доступу до 

інформації та пов'язаних з нею активів авторизованих користувачів. 

Дозвільна діяльність - Добровільна діяльність, здійснювана людиною у 

вільний час під впливом внутрішніх спонукань. 

Друкарська машинка - Прилад з набором клавіш, натискання яких 

призводить до друку відповідних символів на папері або іншому носії. 

Ж 

Живі знання - Знання, носіями яких є живі люди, а місцем зберігання - 

людська пам'ять. 

З 

Зовнішня політика - Діяльність держави, спрямована на захист його 

інтересів на міжнародній арені, розвиток взаємовигідного співробітництва з 

різними країнами світу, а також вирішення глобальних проблем, що потребує 

координації зусиль усього світового співтовариства. 

Злочини - Правопорушення, які відрізняються великою суспільною 

небезпекою. 

І 

Індустріальне суспільство - Стадія в розвитку суспільства, в основі якої 

лежить промислове виробництво. 

Інтелектуальний інформаційний бізнес - Інформаційний бізнес, який 

передбачає споживання інформації серед фахівців. 

Інтелектуальний потенціал суспільства - Здатність суспільства виробляти і 

засвоювати нові знання. 

Інформатизація - Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення повного 

використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно 

значущих видах людської діяльності. 

Інформатика - Загальна теорія інформації. 
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Інформаційна безпека - Стан інформаційного середовища суспільства, що 

забезпечує її формування та розвиток в інтересах особистості, суспільства і 

держави. 

Інформаційна війна - 1) те ж саме, що і психологічна війна; 2) 

цілеспрямовані дії, вжиті для досягнення інформаційної переваги шляхом 

завдання шкоди інформації, а також інформаційним процесам і 

інформаційним системам супротивника при одночасному захисті власної 

інформації, інформаційних процесів і інформаційних систем. 

Інформаційна інфраструктура суспільства - Система організаційних 

структур, які забезпечують функціонування та розвиток інформаційного 

простору, а також засобів інформаційної взаємодії. 

Інформаційна культура особистості - Соціально обумовлений рівень 

творчої діяльності людини, заснований на усвідомленні ним ролі інформації 

в суспільстві, знанні законів інформаційного середовища, розумінні свого 

місця в ній, а також володінні новими інформаційними технологіями. 

Інформаційна культура суспільства - Можливості адаптації суспільства до 

розвитку в умовах нового інформаційного середовища. 

Інформаційна злочинність - Протиправні дії в інформаційній сфері, які 

порушують права особистості, організації або держави, завдаючи їм 

моральну шкоду або матеріальний збиток. 

Інформаційна революція - Зміна інструментальної основи, способу передачі 

і зберігання інформації, а також обсягу інформації, яка доступна активної 

частини населення. 

Інформаційне середовище суспільства - Сукупність технічних і 

програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, а також 

соціально-економічних і культурних умов реалізації процесів інформатизації. 

Інформаційна техніка - Пристосування і пристрої, що використовуються 

для збору, створення, накопичення, зберігання, переробки і використання 

інформації. 

Інформаційна техносфера - Комплекс інструментальних засобів, що 

забезпечують активізацію і ефективне використання інформаційних ресурсів, 

а також вирішення проблеми достатності інформації. 

Інформаційне моделювання - Метод формалізації даних, що стосуються 

об'єкта моделювання, т. Е. За оригінал. 

Інформаційна нерівність - Неоднаковий доступ до інформаційної 

середовищі окремих людей, а також організацій, регіонів і країн світу. 

Інформаційне суспільство - Суспільство, в якому головними продуктами 

виробництва є знання. 

Інформаційна зброя - Будь-які засоби, які використовуються в 

інформаційній війні. 

Інформаційний простір - Сукупність об'єктів, які вступають один з одним в 

інформаційну взаємодію, а також забезпечують його інформаційні технології. 

Інформаційні міста - Великі бізнес-центри, які об'єднуються 

високошвидкісними супермагістраль. 



17  

Інформаційні села - Бідні в інформаційному плані регіони. 

Інформаційні потреби - Потреби в додатковій інформації, без залучення 

якої не може бути досягнута мета, що стоїть перед людиною в його 

професійній діяльності або у повсякденному житті. 

Інформаційні злочину в інтелектуальній сфері - Злочини, пов'язані з 

порушенням прав громадян або організацій на інтелектуальну власність. 

Інформаційні злочину проти особистості - Злочини, пов'язані з 

порушенням інформаційних прав особистості, які гарантовані конституцією. 

Інформаційні передмістя - Соціально замкнуті регіони, населення яких не 

тільки користується попитом на інформаційні послуги, а й може їх 

оплачувати. 

Інформаційні ресурси суспільства- Окремі документи або їх масиви, які 

можуть зберігатися в бібліотеках, архівах, фондах, банках даних та інших 

інформаційних системах. 

Інформаційні послуги - Надання користувачам необхідних їм 

інформаційних продуктів. 

Інформаційні технології- Технології, пов'язані зі створенням, обробкою і 

зберіганням даних із застосуванням обчислювальної техніки. 

Інформаційні центри - Організації та установи, які займаються генерацією, 

зберіганням і розповсюдженням інформаційних ресурсів. 

Інформаційний бізнес - 1) в широкому сенсі бізнес, який грунтується на 

продажу інформації та інформаційної техніки; 2) у вузькому сенсі бізнес, 

який грунтується на продажу інформації. 

Інформаційний вибух - Прискорене зростання обсягу інформації в 

сучасному суспільстві. 

Інформаційний спосіб життя - 1) спосіб життя людей в прийдешньому 

інформаційному суспільстві, всі сторони якого пронизані інформаційними 

відносинами, заснованими на інформаційних технологіях; 2) інформаційний 

аспект сучасного способу життя. 

Інформаційний підхід в соціальній інформатиці - Науковий підхід, при 

якому виділяються насамперед інформаційні аспекти досліджуваних явищ, т. 

Е. Вони розглядаються з точки зору того, що відбувається в суспільстві 

процесу інформатизації. 

Інформаційний потенціал суспільства - Можливості суспільства по 

формуванню і ефективному використанню інформаційних ресурсів. 

Інформаційний продукт - Сукупність даних, яка підготовлена ??його 

виробником для подальшого поширення. 

Інформаційний ринок - Система організаційних, правових і економічних 

відносин, яка забезпечує торгівлю інформаційною технікою, інформаційними 

технологіями та інформаційними продуктами, а також надання користувачам 

інформаційних послуг. 

Інформація - Одне з найбільш загальних понять, що позначає деякі 

відомості, сукупність яких-небудь даних, знань і т. П. 
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Інфосфера - Інформаційна техносфера і інформаційне середовище 

суспільства, за допомогою яких задовольняються його інформаційні потреби. 

ІТ-фахівці- Люди, пов'язані з комп'ютерною технікою і програмуванням. 

К 

Книжність - Етап розвитку комунікаційної культури, на якому основні 

культурні смисли передаються за допомогою документальної комунікації. 

Когнітивні структури суспільства - Наукові та освітні установи, а також 

аналітичні центри, які займаються виробленням нових знань. 

Комп'ютер - Система програмно-апаратних засобів обробки інформації. 

Комп'ютерна верстка - Використання персонального комп'ютера та 

спеціального програмного забезпечення для створення макета з метою 

подальшого друку в друкарні або на принтері. 

Комп'ютерні злочини - Злочини, пов'язані з використанням тих 

можливостей доступу до інформації, які надають комп'ютери. 

Комп'ютерний вірус - Програма-паразит, яка заражає інші програми і 

переноситься разом з ними на інші комп'ютери. 

Конфіденційність інформації - Забезпечення доступу до інформації тільки 

авторизованим користувачам. 

Коеволюційний підхід в соціальній інформатиці - Науковий підхід, при 

якому стверджується нерозривну єдність двох процесів - розвитку 

суспільства і його інформатизації. 

Культура - 1) в широкому сенсі певна сукупність придбаних людьми і 

переданих ними з покоління в покоління значущих для них символів, ідей, 

цінностей, звичаїв, вірувань, традицій, норм і правил поведінки, за 

допомогою яких вони організовують свою життєдіяльність; 2) у вузькому 

сенсі сфера духовного життя людей. 

Л 

Лестощі - Передача неправдивої інформації з метою дати кому-небудь 

позитивну оцінку. 

Ліцензійне програмне забезпечення - Програмне забезпечення, захищене 

авторським правом. 

Логічна бомба - Програма, яка запускається при певних умовах для 

здійснення шкідливих дій. 

Логічна культура - Навички оперування поняттями, судженнями і 

висновками, наявні у кожної людини. 

Логічна машина- Пристосування, яке з заданих посилок умовиводи за 

допомогою механічного комбінування входять до них термінів призводить до 

істинних висновків. 

М 

Матеріальні ресурси - Сукупність предметів праці, призначених для 

використання в процесі виробництва суспільного продукту. 

Міждисциплінарні дослідження - Форма організації науки, яка передбачає 

співпрацю між представниками різних дисциплін у вирішенні комплексних 

проблем. 
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Мультимедійність - Етап розвитку комунікаційної культури, на якому 

основні культурні смисли передаються за допомогою електронної 

комунікації. 

Мережева культура - Інформаційно-комунікативна система, що зв'язує 

воєдино всі її елементи за допомогою поділюваних ними цінностей, норм, 

правил, установок, ідей, мови і ін. І забезпечує її цілісність і 

самовоспроізводімості. 

Н 

Настільна видавнича система - Спеціальне програмне забезпечення для 

створення макета з метою подальшого друку в друкарні або на принтері. 

Настільний видавництво - Те ж саме, що і Настільна видавнича система. 

неспростовності інформації - Здатність інформації так засвідчувати мало 

місце дія чи подія, що вони не могли бути пізніше відкинуті. 

Ненавмисний обман - Обман, який має місце в результаті отримання 

неправдивої інформації, переданої помилково. Мимовільний обман - Те ж 

саме, що і ненавмисний обман. 

Нормативно-цільове прогнозування - Вид прогнозування, при якому 

визначають майбутні цілі і орієнтири, а від них поступово рухаються до 

сьогодення. 

Навмисний обман- Обман, який є результатом прийому неправдивої 

інформації, переданої з усвідомленою метою обдурити кого-небудь. 

Навчальна діяльність - Форма активності особистості, спрямована на 

засвоєння соціального досвіду пізнання і перетворення світу. 

Наклеп - Передача неправдивої інформації з метою дати кому-небудь 

негативну оцінку. 

О 

Обман - Введення кого-небудь в оману шляхом передачі неправдивої 

інформації. 

Омана - Невідповідність суб'єктивних уявлень людини (вірувань, думок і 

т.д.) об'єктивного стану речей. 

Обчислювальна техніка - Сукупність засобів, призначених для 

автоматичної обробки даних. 

Об'єктивна інформація - Знання про навколишній світ, який складається з 

чуттєво сприймаються об'єктів. 

П 

Перфокарта - Носій інформації в вигляді прямокутної картки, на яку 

інформація записувалась пробивкой отворів. 

Піратська продукція- Інформаційна продукція без ліцензії. 

Підзвітність інформації - Забезпечення інформацією ідентифікації суб'єкта 

доступу та реєстрації його дій. 

Пошукове прогнозування - Вид прогнозування, при якому починають з 

справжнього, поступово проникаючи від наявної інформації в майбутнє. 

Політика в сфері інформатизації - Політика держави, спрямована на (1) 

створення і розвиток федеральних і регіональних систем та мереж 
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інформатизації із забезпеченням їх сумісності та взаємодії в єдиному 

інформаційному просторі Росії, (2) формування та захист інформаційних 

ресурсів держави як національного надбання, (3) забезпечення інтересів 

національної безпеки в сфері інформатизації, (4) забезпечення єдності 

державних стандартів в сфері інформатизації та їх відповідність 

міжнародним рекомендаціям і вимогам, (5) формування та здійснення єдиної 

державної науково-технічної та промислової політики в сфері 

інформатизації, що відповідає сучасному світовому рівню, (6) підтримку 

проектів інформатизації, які забезпечують розвиток інформаційних мереж і 

систем, а також (7) створення і вдосконалення системи залучення іноземних 

інвестицій і механізму стимулювання недержавних структур в розробці і 

реалізації проектів інформатизації. 

Політика держави - Діяльність держави, спрямована на управління різними 

сферами суспільства. 

Понятійно-термінологічна культура - Вміння визначати поняття, а також 

користуватися спеціальною термінологією. 

Постіндустріальне суспільство- Стадія в розвитку суспільства, в якій 

визначальним є теоретичне знання з університетом як головним центром 

його виробництва і зосередження. 

Правопорушення - Винна протиправне діяння, яке скоєно осудним особою і 

суперечить вимогам правових норм. 

Прагматика - Розділ семіотики, який досліджує проблеми корисності і 

цінності знаків для тих, хто їх використовує. 

Побутова діяльність - Сфера діяльності людини, яка пов'язана із 

задоволенням його потреб. 

Прикладні науки - Науки, безпосередньою метою яких є застосування їх 

результатів для вирішення не тільки пізнавальних, але і соціально-

практичних проблем. 

Природні ресурси - Сукупність об'єктів природи, які використовуються в 

процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних 

потреб людей. 

Проблема достатності інформації - Проблема задоволення потреб 

суспільства в інформаційних ресурсах для досягнення цілей суспільного 

розвитку. 

Проблемно-орієнтовані ЕОМ - Електронні обчислювальні машини, які 

призначені для вирішення більш вузьких завдань, пов'язаних з 

технологічними об'єктами, реєстрацією, накопиченням або обробкою 

невеликих обсягів даних 

Прогнозування - Система наукових досліджень якісного та кількісного 

характеру, спрямованих на з'ясування тенденцій розвитку суспільства, а 

також пошук оптимальних шляхів досягнення його цілей. 

Програмісти - Фахівці, що займаються написанням і коригуванням програм 

для комп'ютерів. 
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Програмне забезпечення - Програми, які мають відношення до 

функціонування комп'ютерної системи. 

Провини - Правопорушення, які відрізняються невеликою суспільною 

небезпекою. 

Психологічна війна - Психологічний вплив на цивільне населення або 

військовослужбовців іншої держави з метою досягнення політичних або 

військових цілей. 

Р 

Ресурси - Передумови отримання матеріальних і духовних благ, які можуть 

бути реалізовані при існуючих технологіях і соціально-економічних 

відносинах. 

С 

Семантика - Розділ семіотики, який розглядає відношення знаків до 

позначається. 

Семіотика - Наука, що досліджує властивості знаків і знакових систем. 

Семіотична культура - Представлення культури як системи знаків, тобто як 

процес означених і розуміння інформації, закріпленої в текстах. 

Синтаксис - Розділ семіотики, який вивчає внутрішні властивості знакових 

систем безвідносно до їх інтерпретації. 

Система автоматизованого проектування - Організаційно-технічна 

система, яка призначена для автоматизації процесу проектування і 

складається з персоналу, а також комплексу програмних, технічних та інших 

засобів автоматизації його діяльності. 

Системний підхід в соціальній інформатиці - Науковий підхід, при якому 

досліджуваний об'єкт розглядається як сукупність взаємопов'язаних 

елементів. 

Словесність - Етап розвитку комунікаційної культури, на якому всі 

культурні смисли передаються в соціальному просторі і часі за допомогою 

усної комунікації. 

Соціальне час - Час, в яке людська активність створює суспільство. 

Соціально-культурна діяльність - Діяльність, зміст якої складають процеси 

збереження, передачі, освоєння і розвитку традицій, цінностей і норм в сфері 

художньої, історичної, духовно-моральної, екологічної та політичної 

культури. 

Соціальний моніторинг - Науково обґрунтована система періодичного 

збору, узагальнення та аналізу соціальної інформації, а також надання 

отриманих даних для прийняття стратегічних і тактичних рішень на різних 

рівнях управління. 

Соціальний підхід в соціальній інформатиці - Науковий підхід, при якому 

увага акцентується на гуманістичної спрямованості процесу інформатизації, 

який відкриває нові можливості для вільного розвитку людини і суспільства. 

Спеціалізовані ЕОМ - Електронні обчислювальні машини, призначені для 

вирішення вузького кола завдань 
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Суб'єктивна інформація - Знання про внутрішній світ людини, що включає 

в себе його чуттєві уявлення. 

Спосіб життя - Умови і особливості повсякденному житті людей в тому чи 

іншому суспільстві. 

Суспільно-політична діяльність - Діяльність великих груп громадян, 

спрямована на досягнення будь-яких політичних цілей. 

Справжність інформації - Те ж саме, що і автентичність інформації. 

Споживчий інформаційний бізнес - Інформаційний бізнес, який передбачає 

передачу інформації споживачеві. 

Т 

Табулятор - Машина для автоматичної обробки інформації, отриманої в 

вигляді пробивок на перфокарти. 

Текстовий редактор - Спеціальна комп'ютерна програма, призначена для 

створення і зміни текстових документів. 

Технологічна культура - Перетворювальна діяльність людини, в якій 

основним критерієм оцінки застосування їм нових технологій стає їх 

здатність забезпечувати його гармонійний розвиток з природою і 

суспільством. 

Технологічна культура в особистісному плані - Рівень оволодіння 

людиною сучасними способами пізнання і вдосконалення як навколишнього 

світу, так і самого себе. 

Технологічна культура в соціальному плані - Рівень розвитку суспільства 

на основі перетворювальної діяльності людей. 

Технологічна революція - Кардинальна зміна технологічного укладу 

суспільства, т. Е. Які панують у ньому способів організації суспільного 

виробництва і життєзабезпечення людей. 

Технологія - 1) в широкому сенсі сукупність матеріалів, методів і процесів, 

які використовуються в будь-якій області діяльності, а також їх наукове опис; 

2) у вузькому сенсі комплекс організаційних заходів, а також операцій і 

прийомів, які обумовлені поточним рівнем розвитку науки і техніки і 

спрямовані на виготовлення, обслуговування, ремонт або експлуатацію 

вироби. 

Традиційне суспільство - Те ж саме, що і доіндустріальне суспільство. 

Трудова діяльність - Доцільна, свідома діяльність людини, спрямована на 

задоволення потреб індивіда і суспільства. 

Трудові ресурси - Люди, що володіють фізичним розвитком, розумовими 

здібностями і знаннями, які необхідні для заняття суспільно-корисною 

працею. 

У 

Універсальні ЕОМ - Електронні обчислювальні машини, які призначені для 

вирішення економічних, математичних, інформаційних та інших інженерно-

технічних завдань, що відрізняються складністю алгоритмів і великим 

об'ємом оброблюваних даних. 
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Умовно-безкоштовне програмне забезпечення - Вільне програмне 

забезпечення з оплатним використанням. 

Упредметнені знання - Об'єкти техносфери, створені людьми в ході 

розвитку цивілізації. 

Ф 

Фундаментальні науки - Науки, завданням яких є пізнання законів, які 

керують поведінкою і взаємодією базисних структур природи, суспільства і 

людського мислення. 

Х 

Хакер - 1) висококваліфікований ІТ-фахівець, який розуміє тонкощі роботи 

комп'ютерних програм; 2) програміст, який виправляє помилки в 

програмному забезпеченні («включається») швидким, але далеко не завжди 

професійним способом; 3) комп'ютерний зломщик. 

Ц 

Цілісність інформації - Забезпечення достовірності та повноти інформації, а 

також методів її обробки. 

Цифрова обчислювальна техніка - Обчислювальна техніка, призначена для 

обробки даних, які представлені у вигляді набору цифр. 

Е 

ЕОМ загального призначення- Те ж саме, що і універсальні ЕОМ. 

Електронізація інформаційних ресурсів суспільства - Переклад 

інформаційних ресурсів суспільства на електронні носії, які сприймаються 

комп'ютерами та іншими технічними пристроями. 

Електронна обчислювальна машина - Комплекс технічних засобів, 

призначених для автоматичної обробки інформації в процесі вирішення 

обчислювальних та інформаційних задач. 

Я 

Якість життя - Якість задоволення матеріальних і культурних потреб людей. 
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Додаток Г 

 

 
Рис. 1. Вартість продуктів за 2010-2013 рр. [15] 
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Додаток Д 

 

Таблиця 1 - Основні чинники підвищення дітородної активності 

населення в Україні, за результатами опитування [12] 

Чинники 

Частка респондентів, 

які обрали даний 

фактор, % 

підвищення рівня оплати праці 68,6 

поліпшення житлових умов 47,3 

створення умов для успішного поєднання професійної зайнятості з 

материнством (батьківством) 
23,4 

збільшення одноразової допомоги при народженні дитини 21,8 

запровадження вагомих податкових пільг для сімей з дітьми 21 

запровадження щомісячних допомог на дітей (до повноліття) усім 

сім'ям 
20,5 

збереження безкоштовної середньої і вищої освіти та підвищення 

її якості 
18,5 

розширення мережі дитячих дошкільних закладів та поліпшення 

якості їх послуг 
16,3 

підвищення доступності якісного медичного обслуговування для 

дітей 
14,2 

збільшення адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми 11,5 
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Примітка 

При складанні бібліографічного опису необхідно використовувати скорочення, 

подані в ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою", ДСТУ 7093:2009 "Бібліографічний запис.  Скорочення  слів  і  

словосполук,  поданих  іноземними  європейськими  мовами"  (ГОСТ 7.11-2004, МОD) 

та ГОСТ Р 7.0.12–2011 "Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке". 
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