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Контрольна робота
КІБЕРКУЛЬТУРА:
ДЕФІНІЦІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ
Аналітичний текст
із проблем кіберкультури

Короткий опис
Виконати письмову роботу, надавши відповіді на такі питання:
 Множинність визначень поняття «кіберкультура»: основні концепції та дискусії. Пояснити, чому виникає
множинність цих визначень? (4 бали)
 Поняття «віртуальна реальність» та «реальна віртуальність» (4 бали)
 Прояви кіберкультури (2 бали)
Вимоги
 Обсяг відповіді на одне питання: до 1 сторінки
 У відповідях на питання обов’язкові посилання на концепції теоретиків кіберкультури та приклади її проявів
Оцінювання
Max 10 балів
Дедлайн
 15.03.2022 – денна форма навчання
 28.03.2022 – заочна форма навчання
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Творче завдання
ЕСЕ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ЗА ТЕМОЮ «Я – КІБОРГ»
Написання есе
та створення презентації
з проблем кіберкультури

Короткий опис
Написати та презентувати есе за темою «Я – Кіборг»
Використовуючи знання, отримані під час вивчення курсу, в тексті надати відповіді на питання:





Як у нашу повсякденність інтегровано кіберпростір?
Що і як робить нас кіборгами у сучасному суспільстві?
Які позитивні та негативні наслідки має «кіборгізація» сучасної людини?
Чи є Ви кіборгом? Як і в чому це проявляється у Ваших повсякденних практиках?
На основі есе створити мультимедійну презентацію та підготувати коротку усну доповідь

Вимоги






Обсяг есе: до 3 сторінок
Шрифт: Times New Roman
Кегль 12
Інтервал 1,5 рядки
Презентація есе у форматі короткого виступу з PowerPoint або відео/графічного/аніме представлення

Принципи оцінювання роботи





Логіка обґрунтування
Структура викладу
Аргументація власної точки зору
Використання літератури

Оцінювання
Max 20 балів (Текст – 12 балів, презентація – 8 балів)
Дедлайн
 15.03.2022 – денна форма навчання
 28.03.2022 – заочна форма навчання

Натхнення та успіхів!
Соціологиня
Ольга ФІЛІППОВА
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