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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Початок третього тисячоліття 

характеризують процеси інформатизації та глобалізації світу, комунікативним 

виміром яких є аудіовізуальний режим функціонування медіа. Людство 

поступово, а сьогодні глибинно, відчуває відповідальність своєї онтологічної 

одиничності. Попри всю різноманітність культур у наш час відбувається 

взаємопроникнення інформації, утворюється єдиний аудіовізуальний код 

комунікації, транслінгвістичною світоглядною основою якої є 

загальнолюдський смисл буття: ті над-історичні цінності, що зберігають своє 

значення в перекладах на різні мови, знаково-символічні системи. І якщо 

можливістю глобального полілогу стає сформований медіапростір, то основою 

цієї комунікації, платформою взаєморозуміння виступають вузлові культурно-

смислові конструкти, що розгорнулися в часі як соціальні світи, цивілізації та 

спрямували рух актуальних перетворень сьогодення. Тому висвітлення їх ролі у 

нечуваному в попередній історії солідаризуючи-евристичному 

аудіовізуальному сегменті інформаційного простору є затребуваною 

проблемою, насамперед, філософсько-культурологічного дискурсу. Особливо 

гостро вона звучить в аспекті стрімкого розвитку комунікативної сфери 

України, смислоорієнтаційна тенденція якої наразі перебуває в оптиці 

преференцій та акцентованої прозорості соціокультурних трансформацій. 

Світосприйняття та світорозуміння сучасної людини як 

сенсоорганізуючий конструкт відношення «Людина – Світ» ґрунтується на 

основі образу соціальної реальності, що інтегрує фундаментальні смисли 

попередніх епох і теперішні досягнення в інформаційній сфері суспільства. 

Його медіапрезентація підпорядковується певній граматиці доступу до даних, 

яка визначається властивостями нових смислів-знаків екрана: від тих, що 

зображенні на моніторі, до тих, які не наочні, проте також вкарбовані в 

аудіовізуальний простір буття. Питання постає не лише як необхідність 

встановити культурні смисли в історичній динаміці формування соціального 

досвіду, але, насамперед, з’ясувати сучасні вектори трансформації 

комунікативно-смислового контексту аудіовізуальної системи 

культуротворення. 

У науковому дискурсі проблема культурних смислів відображає 

формування теоретично-векторного поля досліджень інформаційно-

семіотичної, феноменологічної, соціологічної спрямованості. Зокрема, її 

розуміння пов’язане із концепціями семіотичної стратегії У. Еко, А. Карміна, 

феноменологічної А. Шейкіна, філологічної Г. Кнабе, антропологічної К. Гірца, 

соціологічної Н. Костенко, А. Ручки, інших вчених. Проте питання смислів має 

свою історико-філософську ретроспективу, починаючи з античних мислителів. 

Так, лише у ХХ столітті генезис цього концепту представлений дослідженнями 

феноменологічного підходу Е. Гуссерля, Г. Шпета, А. Щюца; герменевтичних 
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поглядів Г. Гадамера; напрямом теорій екзистенціалізму М. Гайдегера, 

К. Ясперса; філософії життя В. Франкла; контекстами постмодернізму 

Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, Ю. Кристевої та інших авторів. Спрямованість 

стратегій наукової полеміки дає можливість різноаспектно представити роль 

культурних смислів в організації простору і часу буття людини, що здійснено в 

роботі шляхом звернення, як до вказаних напрямів, так і до таких концепцій 

гуманітаристики, як інтуїтивізм (А. Бергсон), аналітична психологія (К. Юнг), 

структуралізм – семіотика (С. Лангер, Л. Ліч, Ю. Лотман, Ч. Пірс), 

соціокультурологія (Ж. Бодрійяр) та інші розвідки. 

Оскільки нашим дослідницьким проектом є вивчення трансформації 

смислів у процесі комунікації, то відповідний вектор наданий зверненням до 

філософських поглядів К. Апеля і Ю. Габермаса, соціологічної теорії 

комунікації Н. Лумана, культурологічних рецепцій В. Флюссера. 

Концептуалізуючими щодо аудіовізуальної основи комунікації виявилися ідеї 

М. Маклюена та постановка проблеми в теоріях Ч. Гіра, Л. Мановича. 

Діалогічний підхід щодо смислів культури запропонований у 

дослідженнях М. Бахтіна, Д. Леонтьєва. Аксіологічний аспект сенсів 

представлений працями неокантіанства В. Віндельбанда, Г. Ріккерта, 

концепцією духовної цінності світоосмислення через «символічну форму» 

Е. Кассірера. Теоретичний вектор вивчення проблеми відзначений вагомим 

впливом постструктуралізму Р. Барта. Питання культурних смислів обумовило 

звернення до культурологічних рецепцій Р. Бенедикт та Ф. Боаса; 

культурантропологічного підходу: В. Вундта, М. Мосса, Д. Спербера, Л. Уайта 

та інших вчених. У межах нашої роботи предметно-важливими є погляди 

символічного інтеракціонізму П. Бурдьє, який вивчав смисл в аспекті досвіду, 

практики; авторів естетико-культурологічного напряму, які працювали у сфері 

дослідження: картини світу – С. Аверінцев, В. Бичков; культурної пам’яті – 

Я. Ассман; медіапростору – К. Разлогов, А. Черних та інші вчені. 

Проблема смислів в українській науковій традиції актуалізована працями 

представників антропологічної школи філософії – С. Кримським, 

В. Табачковським, В. Шинкаруком; смисл як значення, мета та цінність – 

Г. Аляєвим; світоглядні аспекти – В. Лубським; історичний досвід 

репрезентації смислів – О. Александровою, І. Бондаревською; у контексті 

культури особистості – Л. Довгою; конструкт соціального смислу – 

О. Супруненком. Культурологічний вектор цієї проблеми виокремлюється у 

вивченні інноваційних змін медіареальності дослідницею К. Батаєвою; у 

напрямі осмислення мистецтва як форми культури – Л. Левчук, В. Панченко; 

підхід естетизації медіапростору – О. Павловою; в аспекті «зображувальної 

культури» – Ю. Легеньким; у контексті «естетичного потенціалу фізіологічних 

почуттів» у художній творчості – О. Оніщенко; в можливостях «реалізації 

смислового послання медіа продукту» – Р. Шульгою; в теорії екранних 

мистецтв – С. Безклубенком; секуляризації культури – В. Головей; в уточненні 

«картини світу» – І. Живоглядовою; у вимірі сучасних трансформацій 
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соціального простору – Т. Гуменюк, І. Федоровою; в інтенціях «смислової 

динаміки форм візуальної репрезентації» – О. Пушонковою; вектор історії – 

сучасності вітчизняної культури розглядали П. Герчанівська, О. Кривда, 

І. Покулита; «сигнатури» – В. Личковах; міждисциплінарні розвідки – 

В. Жовтянська, М. Наумова, Д. Рощин.  

В антропологічному вимірі трансформації медіасфери проблему смислу 

розглядали М. Вейнстейн, П. Віріліо, Ф. Геміт, А. Крокер, український вчений 

І. Девтеров. Візуальний поворот медіакомунікації представлено концепціями 

А. Горних, Ф. Джеймісона, О. Петровської, О. Рождєствєнської. Також серед 

вчених, які зверталися до трактування естетичної проблематики медіакультури, 

слід відзначити представників франкфуртської школи Т. Адорно, В. Беньяміна, 

Г. Маркузе. Проблема естетизації повсякденності презентована поглядами 

В. Вельша, вектор естетизації медіареальності наданий працями О. Аронсона, 

А. Берліанта, Г. Гумбрехта. У контексті дослідження ми звертаємося до таких 

феноменів, як «гра» та «віртуалізація гри», що детермінує осмислення 

концепцій Й. Гейзінгі, Д. Рітцера, українського вченого М. Бровка. Проблемою 

віртуалізації реальності займалися Д. Єляков, Д. Іванов, А. Носов та інші 

автори.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є завершеним дослідженням, виконаним на кафедрі філософії 

факультету соціології і права НТУУ «КПІ» згідно з науковим напрямом 

кафедри, тема якого: «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (№ 

0107U0000981). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей трансформації 

культурних смислів через контекстуальні перетворення аудіовізуальної 

комунікації. 

Досягнення мети потребує постановки та реалізації таких завдань: 

- встановити теоретико-методологічні виміри концепту «культурний 

смисл» у філософсько-культурологічному дискурсі; 

- охарактеризувати аудіовізуальну комунікацію в контексті 

культурології; 

- проаналізувати вектори трансформації культурних смислів у 

медіакомунікації; 

- розглянути культурні смисли як ідеаційні конструкти у рецепціях 

картини світу та репрезентації культурної пам’яті; 

- дослідити смислогенез медіапростору та медіачасу в аудіовізуальній 

комунікації – аспект віртуальної реальності; 

- виявити культуротворчий контекст медіареальності як естетичну 

інтенсивність у формуванні смислів тілесності; 

- визначити естетичні коди культурних смислів аудіовізуальної 

комунікації. 

Об’єкт дослідження: комунікативні засади культурних смислів. 
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Предмет дослідження: взаємовплив трансформації культурних смислів 

та динаміки процесів аудіовізуальної комунікації. 

Методи дослідження. Методологічні орієнтації філософсько-

культурологічної стратегії у з’ясуванні особливостей трансформації культурних 

смислів передбачають діалектичні засади їх пояснення. У роботі використано 

компаративістський принцип контекстуального аналізу та системного підходу, 

що надало можливість визначити комунікативні виміри у цілісній структурі 

функціонування культурних смислів. Дослідження аудіовізуальної комунікації 

сформувалося на основі міждисциплінарної стратегії. Порівняльно-

морфологічний метод дозволив експлікувати логіку конструювання смислів як 

процесу, історично детермінованого картиною світу, системою цінностей – 

ядром культури та культурною пам’яттю. Лінгвістично-генетичний метод 

обумовив з’ясування етапів становлення концепту «культурний смисл» у 

філософсько-культурологічному дискурсі. Феноменологічний метод дозволив 

здійснити дескрипцію наявних естетичних аспектів трансформації культурних 

смислів. 

Методологічно визначальною щодо розуміння історико-культурної 

динаміки аудіовізуальної комунікації стала концепція М. Маклюена. 

Семіотичний підхід теорій Р. Барта, У. Еко застосований в інтерпретації кодів 

аудіовізуальної стратегії медіакомунікації; прийом їх бінарної класифікації 

базувався на структурно-герменевтичному принципі, реалізованому в працях 

Ч. Гіра, Л. Мановича. 

Наукова новизна дослідження полягає у розкритті особливостей 

аудіовізуальної комунікації як процесу функціонування смислів у 

інформаційному просторі культури. Зокрема, здійснено вивчення комунікації в 

аспекті трансформації культурних смислів як ідеаційних конструктів та 

аудіовізуальної структури образу світу. Наукова новизна ґрунтується на 

інтегративній стратегії культурологічного підходу до вивчення вказаної 

проблематики.  

Результати, винесені на захист, сформульовані у таких положеннях: 

Вперше: 

- встановлено співвіднесеність філософсько-культурологічних та 

міждисциплінарних контентів дефініції «культурний смисл». У теоретичній 

рефлексії з’ясовано та обґрунтовано, що значення цієї дефініції 

взаємообумовлено концептами «сенс», «сутність», «ідея», а також поняттями 

«смислозапитання сущого» (М. Гайдегер), «напередрозуміння» (Г. Гадамер), 

«дискурсивність сенсу» (Ж. Дельоз), «слід смислу» (Ж. Дерріда), 

«смислопороджуючий механізм» (У. Еко), «змисл» (І. Франко), «ідеаційний 

конструкт» (А. Шейкін) та іншими, що є контекстуально-розкриваючими 

культурний смисл і мають парадигмальне щодо історико-культурних періодів 

теоретичне значення; 

- охарактеризовано аудіовізуальну комунікацію як цілісність, синестезійність 

зоро-слухового режиму сприйняття, що в динаміці розвитку набувала 
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смислової специфіки, культурного коду аудіотактильної, візуально-

писемної та друкованої й аудіовізуальної комунікації. Надано пояснення зоро-

слуховій комунікації з точки зору сенсорності процесу – в контексті 

трансформації сенсу спілкування встановлено сутнісну відмінність 

«візуального» як «оптичного», «очевидного», «наочного» та «аудіального» як 

«акустичного», «звук – фон», «звук – ритм»; 

- проаналізовано вектори трансформації культурних сенсів медіакомунікації 

у формуванні смислового ядра культури на основі розімкненої цілісності, 

«поверхні сенсу» (Ж. Дельоз) та ігрового принципу гіпертексту в умовах 

мультимедійної комунікації. Доведено, що в медіакомунікації генеруються 

смисли: образу людини, що «самостворює сенси» (М. Маклюен) та образу світу 

в мозаїчності культурних кодів семіосфери; 

- розглянуто культурний смисл як ідеаційний конструкт та з’ясовано, що його 

філософсько-культурологічний концепт репрезентує світоглядні 

характеристики мислення та умови комунікації на підставі змісто- та формо-

утворюючих конструктів картини світу, культурної пам’яті: смислових моделей 

континуальності часо-простору, діалоговості «Людина – Світ». Обґрунтовано, 

що зміна типу та культурного коду аудіовізуальної комунікації 

взаємообумовлена трансформацією смислів: «образу людини» та «образу 

світу». 

Уточнено: 

- досліджено особливість комунікативної трансформації культурних смислів 

медіасфери та обґрунтовано вплив процесу сенсоутворення віртуальної 

реальності на смислогенез життєвого світу людини через дискурси 

медіатекстів. Це відображається у вимірах «медіахронотопу»: «медіапростору», 

«медіачасу» та «медіаобразу людини»; 

- виявлено, що тенденція естетизації реальності в аудіовізуальній комунікації 

актуалізується через процес формування культурно-смислового контексту 

естетичної інтенсивності медіареальності і стратегію трансформації сенсів 

тілесності, присутності як ефекту співбуття («спільності - в - образі» – 

О. Аронсон) у віртуальній реальності.  

Отримало подальший розвиток: 

- визначено естетичні коди культурних смислів інтертекстуальності в 

аудіовізуальній комунікації як бінарність опцій сенсоутворення у проекціях: 

«портретне – пейзажне», «наративне – монтажне». Обґрунтовано, що ці режими 

конструювання медіареальності є трансформаційною спрямованістю смислів та 

їх презентацією засобами аудіовізуальної комунікації. 

Теоретичне і практичне значення. Отримані результати сприятимуть 

подальшому поглибленню філософсько-культурологічного вивчення специфіки 

трансформації культурних смислів засобами аудіовізуальної комунікації. 

Перспективна значимість дослідження обумовлюється тим, що висновки 

роботи можуть бути використані для інтердисциплінарних конотацій сучасних 

проблем теорії культури та інноваційного вектора осмислення історії культури. 
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Матеріали дисертаційної роботи мають потенціал практичного втілення у 

процесі розробки нормативних курсів, спецкурсів, розділів навчальних 

посібників з культурології. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, здійсненим на основі наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Усі сформульовані висновки і положення новизни 

обґрунтовані автором на підставі особистих теоретичних досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на методологічних семінарах та засіданнях кафедри філософії 

НТУУ «КПІ» та були викладені у доповідях на науково-практичних 

конференціях: 1) VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

проблеми управління: перспективні ідеї та технології» (01–02 грудня 2011 р., м. 

Київ); 2) XII Міжнародна науково-практична конференція «Творчість як спосіб 

буття свободи» (16 травня 2013 р., м. Київ); 3) Міжнародна науково-практична 

конференція «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті 

глобальних процесів» (28–29 листопада, 2013 р., м. Київ); 4) Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: виклики 

інформаційної епохи» (2013 р., м. Київ); 5) XVII Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП»: «Свобода та 

соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» 

(2014 р., м. Київ); 6) Міжнародна науково-практична конференція «Великі 

війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014» 

(27–28 листопада 2014 р., м. Київ); 7) Всеукраїнська науково-практична 

конференція присвячена 50-річчю проекту ОГАС «В.М. Глушков – піонер 

кібернетики» (11 грудня 2014 р., м. Київ); 8) Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти 

випереджаючої освіти для сталого розвитку» (11 грудня 2014 р., 

м. Дніпропетровськ); 9) Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки» (5–6 грудня 2014 р., м. Львів); 

10) Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і 

практичні проблеми соціології, історії та політології» (19–20 грудня 2014 р., 

м. Херсон); 11) ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творчість у 

філософських вимірах» (14-15 травня 2015 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

викладено у 18 наукових публікаціях: 7 статтях, з яких 5 – у переліку фахових 

наукових видань України (з них 1 має наукометричний статус), 2 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями 

дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів (семи 

підрозділів), висновків та списку використаних джерел (272 найменування, з 

них 17 іноземними мовами). Повний обсяг дисертації 206 сторінок (основна 

частина – 182 сторінки). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність обраної теми, проаналізовано 

ступінь її наукової розробки, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, 

методологічну базу дослідження, сформульовано положення наукової новизни 

результатів дослідження, окреслено їхнє теоретичне й практичне значення, 

наведено дані про апробацію, публікації, структуру та обсяг роботи.  

У першому розділі – «Концептуалізація культурних смислів в аспекті 

комунікативної стратегії їх функціонування» – розкрито філософсько-

культурологічні засади концепту «культурний смисл», встановлено 

комунікативно-сенсативну роль аудіовізуальності в соціальній динаміці 

акумулювання, презентації та трансформації культурних смислів.  

У підрозділі 1.1. – «Теоретико-методологічні засади концепту 

«культурний смисл»: історико-філософський та культурологічний підходи» 
– надано понятійно-категоріальну репрезентацію дефініцій, дотичних до понять 

«смисл» та «культурний смисл». Встановлено, що концепції представників 

філософської думки від Античних часів до сучасності втілюють ідеї щодо 

світоглядних конструкцій, які мають у контексті нашого дослідження 

методологічне значення в розумінні концепту «культурний смисл». 

Насамперед, це погляди таких мислителів, як Платон («світ ідей»), Арістотель 

(«сутність»), Ф. Бекон, Р. Декарт («істина»), Г. Сковорода («світ символів»), 

І. Кант («категоричний імператив»), І. Франко («змисл»), К. Юнг («архетип»), 

М. Гайдегер («смислозапитання сущого»), Е. Гуссерль («інтенції вчування», 

«невхоплення смислу»), Ж. Дельоз («сенс»), Ж. Бодрійар («знаки реальності»), 

А. Шейкін («ідеаційний конструкт») тощо. Культурологічний аспект розуміння 

«смислу» дозволяє звернутися до широкого спектра напрацювань 

гуманітаристики. Актуалізуються вектори постструктуралізму, аналітичної 

психології, соціології з метою конструювання семантики поняття «культурний 

смисл». Щодо формування концепту також розглядаються погляди таких 

дослідників, як Ф. Боас, Н. Больц, У. Еко, М. Маклюен, А. Шюц. Експлікацію 

сенсоутворення в динаміці культурного тексту здійснено в методологічній 

стратегії семіотичного підходу та засад постмодерністської рефлексії. 

Інтраполюючи основні ідеї, в яких кореспондується досліджувана проблема з 

розумінням смислу, ми визначаємо цю дефініцію як структуроване 

відображення ціннісно-змістовних уявлень людини в ідеаційному конструкті, 

комунікативній стратегії та символічних кодах семіотичної системи культури. 

У підрозділі 1.2. – «Аудіовізуальна комунікація у міждисциплінарному 

дискурсі» – розглядаються світоглядні засади комунікації. Звернення до 

поглядів представників комунікативної філософії К. Апеля та Ю. Габермаса 

надає підстави виявити морально-етичний та герменевтичний аспекти 

комунікації з погляду значення мови. Також аналізуються концепції Н. Лумана, 

Н. Больца та В. Флюссера – медіаособливості сучасного інформаційного 

суспільства. На основі ідей М. Маклюена досліджується аудіовізуальна 



 

8 

 

8 

комунікація в її різновидах щодо культурного коду, форм чуттєвості та 

технологій збереження і передачі інформації. Зазначається, що історичні 

контексти відображають еволюцію сенсорної культури: з аудіо-тактильної 

відбувається перехід у домінування візуальної та сучасний цикл аудіовізуальної 

комунікації. Пропонується термінологічне уточнення щодо аудіального у 

формах «звукове», «звук- фон (ритм, шум)», «акустичне», «слухове» та 

«почуте» як смислова спрямованість комунікації; відповідно, візуальне 

наповнюється сенсом через такі поняття, як «зорове», «побачене», «оптичне», 

«наочне». Стверджується, що сучасна специфіка аудіовізуальної комунікації 

набула акустичної інтенсивності та візуального розширення: до вербального 

відеоряду інтегрований смислопороджуючий спектр побаченого та почутого в 

медійній проекції зображеного та озвученого. Це проявляється в 

аудіовізуальній динаміці медіакомунікації – змінюється діапазон сприйняття 

інформації, використання різних семіотичних систем кодування зумовлює 

спектральність культурних смислів.  

У підрозділі 1.3. – «Вектори трансформації культурних смислів у 

медіакомунікації» – з’ясовується наступне: смислопороджуючою основою 

(«порядком сущого» М. Гайдегер) соціальної реальності виступає символічне 

ядро культури, а його світоглядним втіленням стають картини світу. Це 

дозволяє встановити, що культурні смисли як ідеаційні конструкти 

актуалізують орієнтири у двох вимірах соціального буття: образ людини та 

образ світу. Змістовне наповнення континууму культури відбувається в 

комунікативних практиках, через які людина сприймає сенси та в міру життєвої 

затребуваності надає їм актуальності. У сучасному просторі соціальної 

реальності, всезростаючим сегментом якої є медіасфера, динамізується роль її 

аудіовізуальної комунікації. Звернення до праць семіотичного підходу 

Ю. Лотмана, символізації реальності С. Лангер, поглядів таких вчених, як 

А. Ручка, Д. МакКвейл, Р. Сеннет дозволяє встановити контекст понять 

«семіосфера», «медіакультура», «медіасистема» з метою дослідження векторів 

трансформації культурних смислів. Акцентуються ідеї А. Гундера щодо 

гіпертексту як «простору змісту» й «текстової навігації». Нами зазначається, що 

аудіовізуальна комунікація медіа створює образ світу як гіпертексту, тому 

обумовлює формування смислового ядра культури у розімкненості 

мультимедійного сенсоконструювання. Це визначає генерування образу 

людини, що «самостворює» (М. Маклюен) смисли на основі проекцій 

реальності в мозаїчності медіакультури.  

У другому розділі – «Аудіовізуальний образ світу: діалог «Людина – 

Світ» у формах медіакультури» – досліджується соціальне функціонування 

культурних смислів шляхом звернення до «культурної пам’яті» (у дискурсі: 

досвід, практика тощо) та медіакомунікації, феномену віртуальної реальності у 

визначальних щодо сенсів характеристиках «образу світу» та «образу людини».  

У підрозділі 2.1. – «Культурні смисли як ідеаційні конструкти: картина 

світу та репрезентація культурної пам’яті» – конституюється теоретична 
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рецепція картини світу в дискурсі поглядів М. Гайдегера, І. Стерніна, 

З. Попова й взаємовизначаються поняття «образ світу» та «картина світу». 

Обґрунтовується розуміння смислів «людини культури» (В. Біблер) як 

світоглядних домінант часо-простору буття. Репрезентація культурної пам’яті 

здійснена на основі ідей Я. Ассмана, А. Васильєва, Ю. Лотмана, інших авторів 

та вказується, що вона є структурою, яка виконує роль ментальної організації 

смислів. Встановлюються такі аспекти культурної пам’яті, як смислогенез 

(А. Пилипенко), мова як горизонт смислотворення (І. Карпенко), «поліфонія 

полів» (П. Бурдьє) та роль культурних кодів (Р. Бартом). У контексті з’ясування 

ціннісно-смислових конструктів культури ми звертаємось до аксіологічного 

виміру проблематики. У теоріях таких авторів: В. Віндельбанд, Г. Ріккерт 

розглядається ціннісна система як сформована можливість смислової 

ієрархічності соціального досвіду. Визначається, що цінності інтегрують 

результат функціонування культурних смислів, їх комунікативної актуалізації 

як складової ядра культури. В аксіологічному контексті акцентується тенденція 

естетизації медіареальності, одним із векторів якої є формативно-смислові 

характеристики аудіовізуальної культури. На основі поглядів Ч. Гіра, в яких 

автор надає класифікацію символічних сенсів екранного оформлення 

зображення, аналізуються іконічна та міметична системи комунікації з точки 

зору смислових принципів, культурних кодів щодо знаково-семіотичних 

структур їх сприйняття. 

У підрозділі 2.2. – «Аудіовізуальна комунікація в аспекті віртуальної 

реальності: культурні смисли медіапростору та медіачасу» – досліджується 

(на основі концепцій К. Батаєвої, Д. Іванова, А. Носова) віртуальна реальність 

як сенсоформуюча спрямованість аудіовізуальної комунікації. З’ясування 

особливостей цього процесу відбувається шляхом феноменологічної редукції 

явищ «медіапростору», «медіачасу» та «медіаобразу» людини. Це надає 

можливість встановити специфіку «медіахронотопу». Медіапростір 

осмислюється з погляду системи інтерактивної симуляції: розсіювання «кута 

зору» суб’єкта аудіовізуальної комунікації – існування в різних просторових 

планах та стереоефект аудіоприладів як розширення присутності та 

децентралізація сприйняття. Медіачас розглядається у трьох вимірах: 

інтенсивний – інформаційний вміст «часу в купюрах», екстенсивний – 

фізичний час, соціальні та природні ритми людини (П. Віріліо) та безперервний 

час – сприйняття у безциклічному, наскрізному режимі. Образ людини 

конституюється в «тілесній неприсутності» у віртуальному просторі 

соціального буття. Здійснюється постановка питання щодо ідентифікації, 

самоідентифікації суб’єкта сприйняття як комплекс типів «Вони-відносини» 

«Ми-відносини» через самовизначення людиною – «ніком» особистої 

недоступності, конфіденційності. Розглядається культурно-смислова 

характеристика «віртуалізованої людини». В контексті концепції Й. Гейзінгі з 

точки зору розмивання меж віртуальної і дійсної реальності, аналізується 
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трансформація культурних смислів у комп’ютерній грі у векторах 

самоідентифікації. 

У третьому розділі – «Естетизація медіасфери: принципи 

трансформації культурних смислів» – здійснено виокремлення аспекту 

естетизації медіакультури як процесу формування смислових кодів сучасного 

простору буття. 

У підрозділі 3.1. – «Естетична інтенсивність у формуванні смислів 

тілесності культуротворчого контексту медіареальності» – розглядається 

проблема естетизації реальності (погляди Ф. Ніцше, Ж. –П. Сартра, В. Вельша, 

інших авторів) та визначається естетизація медіареальності як аудіовізуальна 

інтенсивність комунікації, що зумовлює переформатування структури смислів 

процесом поширення естетичних кодів у контекстах повсякденності. 

Інтенсивність зображення та звучання проявляється у видовищності, 

фрагментарності проекцій реальності, що спрямовує реакцію реципієнта, 

трансформуючи оціночні критерії (зокрема, справжнього – штучного) в смисли 

візуальної наочності та аудіальної присутності образів (фрагментів досвіду) 

тілесності та екстраполює ефект співбуття як «спільності – в – образі» 

(О. Аронсон) у віртуальній реальності. Встановлюється (спираючись на ідеї 

Ю. Кристевої, М. Наумової), що «досвід тіла» та фізична співприсутність 

суб’єктів спілкування не є тотожними, проте взаємовиражені у поліфонії сенсів 

комунікативних форм культури. Зазначається в аспекті інтенсивності 

«аудіального» особлива роль «звучання» медіасфери, розглядається «звук – 

голос» як «присутність» ідеального (Ж. Дерріда), що виражає сенс і не потребує 

позначення та динамізм, масивність звучання як елемент візуального сенсу 

видовищності, який актуалізує вираженість смислу – його присутність у 

сприйнятті реципієнтом. 

У підрозділі 3.2. – «Естетичні коди культурних смислів аудіовізуальної 

комунікації» – фокусується проблема трансформації сенсів на з’ясуванні 

міметичної та іконічної специфіки знакових структур екранної комунікації та 

визначається бінарність естетичних кодів медіатексту. Нами пояснюються 

семіотичні системи міметичного типу як такі, що втілюють принцип кодів 

широкого спектру, проте «обмеженої пропускної здатності» (У. Еко) 

комунікації, натомість естетичні коди символічних структур іконічного типу 

мають зростаючий ресурс в інтерпретації значень й оптимізації знакових 

систем. Встановлюється, що бінарністю естетичних кодів смислоорганізації 

аудіовізуального тексту є «наративність–монтажність». Наративність визначає 

оповідальність вираження та залучення реципієнта до комунікативного дійства, 

формує очікування інтриги, несподіваної розв’язки. Принцип монтажності в 

аудіовізуальних контекстах комунікативного процесу виступає прийомом, 

інкорпорованим у наративність медіатексту як естетичний код його смислової 

структури. Нами розглядається фрагментарність, мультимедійність та 

інтертекстуальність сенсопроекцій культури. Також зазначається, що 

бінарністю естетичних кодів аудіовізуального тексту є «портретне–пейзажне» 
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як жанрова асоціативність («фігури згадування» Я. Ассман) у відтворенні 

смислів «образу людини» та «картини світу». 

 

У «Висновках» сформульовано основні підсумки дослідження та зроблено 

такі теоретичні узагальнення: 

У дослідженні комунікативних засад культурних смислів встановлено, що 

сенсопороджуюча сутність буття людини та комунікативна природа культури є 

взаємообумовленими. Виходячи з розгляду ідей мислителів Античності, 

концепцій представників новоєвропейської філософської думки та 

міждисциплінарності наукових розвідок ХХ століття – сучасності доведено, що 

рецепції культурних смислів мають інтердисциплінарну основу. Особливої ролі 

набувають погляди Е. Гуссерля (інтенціальність смислоутворення), 

М. Гайдегера («смислозапитання сущого»), Ж. Дельоза (дискурсивність сенсу), 

Г. Гадамера («напередрозуміння» в інтерпретації смислу), Ж. Дерріда («слід» як 

спрямованість сенсу, деконструкція структури смислоутворення), У. Еко (роль 

культурного коду, як «смислопороджуючого механізму») та інших авторів. 

Враховуючи полісемантичність розуміння поняття «культурний смисл», 

пропонується власне його тлумачення як інформаційного конструкту життєвого 

циклу у таких аспектах. По-перше, культурні смисли (сенси, ідеї – цілі) є 

відображенням у формі системи знаків – значень структури ціннісно-

змістовних уявлень; по-друге, як світоглядні конструкти вони взаємопостають 

із основоположними принципами свідомості та втілюють ідеали історичної 

епохи – особливі досягнення, що скріпили культуру, та, по-третє, – це 

трактування через інформаційно-комунікативні системи суспільства в різних 

формах культури таких універсальних смислів, як сенс життя, цілепокладання у 

пізнанні людиною світу, ментально-консолідуюча сутність спілкування та інші 

базові смислові засади цивілізації.  

Культурні смисли, що відображають структуру ціннісно-змістовних 

уявлень людини, представлено у працях широкого історико-філософського 

дискурсу як соціальні конструкти суспільства певної історичної доби та 

цивілізаційної приналежності. Вивчення концепту «культурний смисл» та його 

розкодування у формі тексту здійснено в методологічній стратегії семіотики. 

Феноменологічний підхід дозволив усвідомити сенси як «ідеаційні конструкти» 

(А. Шейкін), що в комунікативних практиках соціальної реальності формують 

картину світу – образ світу в символічному «коді» ядра культури (особливу 

роль у цьому відіграє репрезентація культурної пам’яті). Культурні сенси в 

історії людства становлять наповненість значень, обґрунтованість людської 

діяльності та відображають, впорядковують онтичну (М. Гайдегер) структуру 

сутності смислу. 

Встановлено, що системою смислотворення та формою трансляції сенсів 

постають комунікативні практики соціальної реальності. Нами розглянуто їх 

аспекти шляхом звернення до концепцій представників комунікативної 

філософії (Ю. Габермас, К. Апель), теорії комунікативних систем соціальної 
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реальності (Н. Луман), концепцій «семіозису» (Ю. Лотман), 

«символізму» (С. Лангер) та інших підходів. Предметного уточнення в 

дослідженні набуває аудіовізуальна специфіка комунікації у різних культурно-

смислових відтінках та результатах. В аспекті сенсу комунікації є сутнісна 

відмінність між «дивитись» і «бачити», «углядати»; «слухати» і «чути», 

«вслухатись»; а також тими вимірами смислу, на які вказують дефініції: 

«оптичне», «наочне», «очевидне» та «акустичне», «звук – фон», «звук – ритм», 

«звук – шум» тощо. На основі поглядів М. Маклюена щодо історичних етапів 

становлення сенсорної культури й відповідних їм типів та форм комунікації 

визначається синестезійність аудіовізуальної стратегії спілкування.  

Доведено, що смислотрансформуючі характеристики аудіовізуальної 

комунікації обумовлені переходами до різних систем та семіотичних кодів її 

структурування. З’ясовано, що на етапі сучасної моделі медіакомунікації, 

перетворення смислової специфіки зоро-слухового сприйняття відбувається у 

напрямі сенсів очевидності, візуальних ефектів видовищності та акустичної 

поліфонії культурних смислів. Визначено вектори трансформації сенсів у 

контексті функціонування медіасистем; виявлено, що медіареальність формує 

смислове ядро культури як розімкненої цілісності «поверхні сенсу» 

(Ж. Дельоз), ігрового принципу «гіпертексту» мультимедійної комунікації. Це 

обумовлює генерування образу людини, що «самостворює» сенси 

(М. Маклюен) та картини світу на основі семіосфери в різних проекціях 

мозаїчності медіакультури. 

Нами з’ясовано, що особливості смислів як ідеаційних конструктів 

культури розкриваються в діалоговості «Людина – Світ» у таких формах своєї 

цілісності, як «культурна пам’ять» та «картина світу». Ми встановлюємо 

співвідношення концептів «образ світу» – «картина світу»: «образ світу» постає 

як в парадигмальності, комплексності «картини світу», так і у вимірі ціннісно-

смислових моделей, які втілюють континуальність, цілісність світу. Такі 

поняття, як «досвід», «фігури згадування», «габітус» (П. Бурдьє) та інші 

фіксують репрезентацію культурної пам’яті та картини світу. Множинність 

смислів розуміється, у контексті поглядів Р. Барта, через поняття «код». Його 

тлумачення дозволяє зробити висновок, що у сфері аудіовізуальної комунікації 

через набуття нових кодів змінюються сенси медіакультури. Спираючись на 

погляди Ч. Гіра визначаються екранні опції аудіовізуальної комунікації, які 

смислоспрямовують бачення світу (наочність та очевидність – сенси 

медіакультури) згідно «міметичних» та «іконічних» кодів медіатексту. 

Звернення до наукового дискурсу віртуальної реальності дозволило 

охарактеризувати культурні смисли «медіапростору», «медіачасу» та з’ясувати 

антропологічні аспекти «медіахронотопу». Нами доведено, що зміни 

просторових уявлень, які пов’язані із сферою віртуальної реальності, 

трансформують сенси «образу людини» та «образу світу», оскільки 

інтраполюють смислові орієнтири суб’єкта одночасно у різні контекстуальні 

можливості просторових планів, погляду «за лінію горизонту» тощо.  
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Осмислення характеристик «медіачасу» відбувається в аспектах 

«інтенсивного переживання» часу (П. Віріліо) та з точки зору часу on-line. 

Акцентується думка С. Ніконової, яка характеризує сучасний тип людини в 

проявах естетизації життєвого простору за принципами і смислами 

аудіовізуальної культури. Встановлюється оптично- та акустично- 

визначальний вплив віртуальної реальності на трансформацію критеріїв 

духовно-тілесної ідентифікації особистості.  

У роботі розкривається естетична інтенсивність сучасної аудіовізуальної 

комунікації як екстраполяція естетичних смислів у практичні сенси – 

моделювання життєвого світу за канонами екранного дизайну реальності. 

Мозаїчність вимірів естетизації зумовлює трансформацію оціночних критеріїв у 

значення візуальної (наочної), аудіальної (стереоакустичної) присутності 

образів «тілесності» як смислів співбуття – «спільності - в - образі» 

(О. Аронсон) у віртуальній реальності. Нами визначається інформаційна 

регламентація аудіовізуальної комунікації щодо смислового повідомлення: 

іконічний та міметичний принципи організації знаків (сенси екранних опцій – 

погляди Ч. Гіра, Л. Мановича) в медіасистемі «звук-зображення». В роботі 

з’ясована бінарність естетичних кодів аудіовізуального тексту – це векторність 

«наративність – монтажність», «портретність – пейзажність». Терміном 

«наративність» акцентується значення розповідального формату в 

аудіовізуальному вираженні смислів й залученні реципієнта до 

комунікативного дійства, формування в ньому очікування інтриги, несподіваної 

розв’язки тощо. Принцип монтажності виступає прийомом, інкорпорованим у 

наративність медіатексту як естетичний код його смислової структури. 

Встановлюється, що в аудіовізуальній комунікації інтертекстуальність 

відображає сенсопроекції культури різних життєвих світів, контекстуальне 

«проростання» дійсної та віртуальної реальності, репрезентацію культурної 

пам’яті як вже створеного в актуально-існуючому, сенсах, які лише постають. 

«Портретність – пейзажність» як бінарність естетичних кодів медіатексту 

зумовлює жанрову асоціативність, тобто «фігури згадування» культурної 

пам’яті у проекції сенсів «образу людини» та «картини світу». 

Отже, нами з’ясовані культурологічні засади трансформації смислів в 

контексті аудіовізуальної комунікації: сформульована багатоструктурна основа 

сенсів; визначена їх взаємообумовленість щодо комунікативних стратегій, 

культурних кодів семіосфери, ціннісних пріоритетів, діалоговості «Людина – 

Світ» та досліджені особливості перетворення смислових конструктів сучасної 

аудіовізуальної культури. 
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АНОТАЦІЯ 

Виселко І.В. Трансформація культурних смислів у контексті 

аудіовізуальної комунікації. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України – 

Київ, 2015. 

В дисертації конституйований концепт «культурний смисл» у вимірі 

соціальної динаміки аудіовізуальної комунікації та досліджена трансформація 

культурних смислів в умовах функціонування медіасфери. В роботі 

розглядається філософсько-культурологічні засади смислу в аспекті 

співвіднесеності з «ядром культури», «образом світу», «культурною пам’яттю» 

із залученням авторських підходів історико-філософського та естетико-

культурологічного спрямувань. Відштовхуючись від точки зору щодо 

визначальної ролі комунікації у процесах культуротворення сенсів 

аналізуються: смислопороджуючі принципи, світоглядна зумовленість моделей 

та ґенеза різних типів організації зорово-слухової комунікації. Сучасна 

аудіовізуальна культура розглядається з точки зору оновлених кодів (озвучене, 

акустичне-стереоакустичне, звукове та побачене, наочне, очевидне) й процесів 

віртуалізації та естетизації реальності. Доводиться, що естетизація медіасфери 

виступає одним із напрямів трансформації культурних смислів сьогодення.  

Ключові слова: культурні смисли, сенси культури, аудіовізуальна 

комунікація, діалоговість «Людина – Світ», ядро культури, культурна пам'ять, 

медіасфера, медіахронотоп, віртуалізація реальності, естетизація 

медіареальності. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

Выселко И.В. Трансформация культурных смыслов в контексте 

аудиовизуальной коммуникации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 26.00.01 – теория и история культуры (философские науки). – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины – 

Киев, 2015. 

В диссертации конституирован концепт «культурный смысл», историко-

культурная специфика аудиовизуальной коммуникации и исследована 

трансформация культурных смыслов в условиях функционирования 
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медиасферы. В работе рассматриваются философско-

культурологические основы культурного смысла в аспекте соотнесенности с 

«ядром культуры», «образом мира», «культурной памятью» с привлечением 

авторских подходов историко-философского и эстетико-культурологического 

направлений. Отталкиваясь от мнения в отношении определяющей роли 

коммуникации в смысловых интенциях культуротворчества анализируются: 

смыслопорождающие принципы, мировоззренческие ориентиры моделей и 

генезис различительной типологии организации зрительно-слухового 

взаимодействия. Современная аудиовизуальная коммуникация медиасферы 

рассматривается с точки зрения обновленных культурных кодов (озвученное, 

акустическое-стереоакустическое, звуковое и увиденное, наглядное, очевидное) 

и модернизированных технических возможностей. Доказывается, что 

эстетизация медиасферы выступает сегодня одним из направлений 

трансформации культурных смыслов. 

Ключевые слова: культурные смыслы, смыслы сенсорности культуры, 

аудиовизуальная коммуникация, медиасфера, ядро культуры, культурная 

память, диалог «Человек – Мир», виртуализация реальности, эстетизаци 

медиареальности, медиахронотоп. 

 

SUMMARY 

Vyselko I.V. Transformation of cultural meanings in the context of 

audiovisual communication. – Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Philosophy qualified as 26.00.01 - 

theory and history of culture (philosophical sciences). – Kyiv National University 

Taras Shevchenko МES of Ukraine – Kyiv, 2015. 

The thesis constitutes the concept of «cultural meaning» historical and cultural 

specificity of audiovisual communication and transformation of cultural meanings 

investigated under conditions of media sphere. It appeals to the philosophical and 

cultural discourse and allows us to determine interdependence between concept of 

«meaning», «gist», «nature», «idea» and concepts of «questioning the sense of 

existence» M. Haydeher «archetype» (K Yunha), «followed by understanding» 

(H. Hadamer), «discourse of sense» (Zh. Deloz, «traces of sense» (Zh. Derrida), 

«construct of idea» (A. Sheykin), «sense generating mechanism» (U. Eko). The 

article rises the point of relation between cultural codes in the semiotic system and in 

terms of the historical development of types of communication: the dynamics of 

audio tactile, visual, audiovisual and multimedia contemporary communication. Sets 

genesis of these regimes seen and heard from synaesthesia of visual-auditory to 

modern extension: clear, obvious, polyphonic, stereo acoustic, etc. It turns 

mechanism of transformation of cultural meaning due to a cultural code and the 

implementation of technical means of communication. Addressing Yu. Lotman’s 

semiotic approach, S. Langer’s symbolizing reality, the views of scholars such as 

A. Handle, D. MakKveyl, R. Sennet to set the context of the concepts of 
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«semiosphere», «media culture», «media system» to study vector transformation of 

cultural meanings. A. Hunder’s ideas about hypertext as «content space» and «textual 

navigation» are accentuated. It is claimed that audiovisual communication media 

creates an image of the world as a hypertext, causes the formation of semantic core 

culture: detachment, game principle of sense constructing by multimedia 

communication. This determines generate image of man that «create oneself» 

(McLuhan) meanings based on projections of reality in patchiness media culture. We 

consider the philosophical and cultural foundations of cultural meaning in terms of 

correlation with the «core culture», «world image», «cultural memory» copyright 

approaches involving historical-philosophical, aesthetic and cultural areas. Based on 

the concepts of representatives of symbolic interactionism, and semiotic approaches 

post-structuralist P. Burdye, R. Bart, Yu. Lotman to cover the dialogue «Man-World» 

attaching concepts such as «sphere of meaning», «cultural text», «code», 

«semiosphere». Analyzes the importance of Audiovisual Communication at the 

present stage of development mediasphere updated in terms of cultural codes and 

hypertext of multimedia communication. An important aspect of the study is to 

appeal to virtual reality in terms of its role in communication practices today. This 

area is considered a social reality in such characteristics as «media space», «media 

tense» and «media image of man». The above branching cultural meanings (codes of 

sense system) vectors for identification and identity of the subject media 

communications. In this paper the contemporary context of cultural transformation 

towards aesthetic meanings media sphere. Marked aesthetic understanding of reality 

as a concept that stands opposite the tradition of aesthetic understanding of the world 

as an aesthetic deploys in profane, art in spectacular art of entertaining. It is claimed 

that visual communication as visual mode of interaction, in the history of art, art 

culture generates two aspects of perception. Auditory communication, as, 

respectively, a sound means of communication relationship, also corresponds to these 

aspects. The first is a realistic perception of what he saw and heard - visible and 

voiced mode or in reality a form that corresponds with reality, can be real by 

definition: the obvious - visualized and sound - acoustic. Another mode of perception 

through the senses of cultural coding, which leads sense generating and sense 

transforming in aspect of communication. That is a clear and determined voiced the 

cultural codes in the «text navigation» (A. Asman) senses the communication 

process: the signs and symbols that accumulate and roll information. It turns binary 

media texts aesthetic codes. Media sphere setting new rules of cultural meanings of 

human self-realization. Culture imitates reality, and now the trend is formed when 

reality follows media reality, that is a secondary follow. Binary aesthetic codes 

audiovisual cultural meaning of the text is «narrative-fragmentality». The role of 

narrative as narrative, continuity of being in favor of cultural meaning not only 

verbally, but also text understanding, and polyphony audiovisual modes of 

communication. Instead, fragmentality makes hypertext kaleidoscopical in social 

reality of its media existence. Also binary aesthetic codes media text a «portrait and 



 

19 

 

19 

landscape», as the genre associativity («figure references») in the presentation 

image of man and world view. 
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