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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Невизначеність, дифузність, розпливчатість 

і, одночасно, перманентність фундаментальних параметрів людського існування, 
що є віддзеркаленням процесів інспірування в суспільстві кінця ХХ–початку 
ХХІ століття небувалого технологічного підкорення часу і простору, результатом 
інформаційно-цифрових інновацій, реальністю становлення «культури поспіху» 
– позначилися на переважній більшості сфер, умов, наслідків життєдіяльності 
соціальних суб’єктів / соціальних інститутів сучасності. Останні десятиліття 
надшвидкісних, прискорених технологічних змін спровокували й появу розбіжних 
уявлень про відстані, тривалості, швидкості та мобільності в декількох контекстах, 
викликали відмінності у визначенні та узгодженні змінних понять і досвіду часу 
і простору, зробивши часові та просторові проблеми в соціальних комунікаціях 
більш важливими й більш проблематичними, ніж раніше. 

Кореляція, взаємозумовленість і взаємодоповнюваність простору і часу 
формують певний сценарій, алгоритм співіснування, взаємодії, соціального 
комунікування конкретного соціально-історичного етапу розвитку суспільства. 
Будучи феноменами колективної, суспільно орієнтованої життєдіяльності людей, 
універсалії самою своєю природою, модальністю підживлюють наукові інтереси, 
продукують наукові рецепції, ініціюють наукові дискусії у ракурсі з’ясування 
/ уточнення їхнього статусу, особливо в перехідні епохи існування людства, на 
етапах змін соціально-культурних, політичних, економічних, інформаційно-
комунікаційних, технологічних векторів розвитку суспільства. Відповідно, 
становлення нових соціальних умов, поява нових соціальних суб’єктів, реновації 
соціальних інститутів дають підстави сприймати / оцінювати / усвідомлювати 
категорії простір і час як сольватацію просторових і часових конфігурацій, 
дистанцій, тривалостей; як наслідок динамічних і безперервних модифікацій. 

Цілком очевидна й виразна трансформація просторових і часових параметрів 
існування людства доводить актуальність дослідження сутності, значення й 
ролі універсалій простір і час у аспекті вироблення новітніх практик і набутті 
утилітарної вправності реалізації соціального комунікування, здійснюваного у 
новому просторово-часовому форматі ХХІ століття.

У фокусі наукового студіювання останніх років теоретико-методологічний і 
прикладний потенціали категорій простір, час, континуум як фундаментальних 
параметрів існування суспільства, перебуваючи в центрі наукового дискусійного 
поля, засвідчують контроверсійність, неоднозначність, розбіжності в інтерпретації  
як базових понять і термінів, так і похідних від них; демонструють доволі високий 
ступінь співвідносності, комплементарності проблем, що точаться навколо означених 
універсалій. З іншого боку, маємо констатувати невідповідність теоретичних 
досліджень практичним запитам, незбіжність, несумісність результатів академічних, 
концептуальних напрацювань із суспільними припущеннями, передчуттями, 
очікуваннями. Констатовані квестії засновують підґрунтя наукової проблеми,  
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що виникає і кристалізується на «роздоріжжі» окремих, ізольованих теоретичних 
поглядів і концепцій щодо просторово-часових параметрів соціальнокомунікаційних 
практик сучасності, підтримується контроверзами в інтерпретації явищ, їхніх причин 
і наслідків, спровокованих цифровими інноваціями, нарощенням технологічної 
потужності, урізноманітненням інформаційно-комунікаційних тактик і стратегій 
у ракурсі перетворення й модифікації просторово-часових координат існування 
людства початку ХХІ століття.

Суть наукової проблеми дисертаційного дослідження полягає в диспропорції, 
що склалася між теоретичними знаннями, практичним досвідом і прикладними 
навичками реалізації соціального комунікування у новому форматі просторової і 
часової організації сучасності; у перенасиченні наукового дискурсу фрагментарними, 
суперечливими, розбіжними концепціями, доктринами, термінами щодо 
властивостей, атрибутів, векторів розвитку пластичної просторово-часової моделі 
чуттєво-знакової реальності, яка, у свою чергу, інспірована соціально-культурним, 
інформаційно-комунікаційним, технологічним, екстериторіальним, темпоральним 
потенціалом нових медій – позначеної нами медіаконтинуумом.

Наукова проблема є значущою як у теоретичній, так і в практичній 
перспективах. Теоретична значущість дослідження зумовлена розробкою 
концепту медіаконтинуум: консеквентне збирання, аналіз, опрацювання, 
опис, систематизація масиву первинних даних, практичного матеріалу, що 
віддзеркалюють процеси модифікації, трансформації, кардинальних змін сутності 
й досвіду простору, часу, континууму як фундаментальних параметрів існування 
суспільства початку ХХІ століття на тлі пертурбації соціальнокомунікаційних 
пріоритетів, ініціювало розробку концепту, спроможного пояснити 
просторово-часові реалії сьогодення; виокремлення, увиразнення, деталізація 
евентуальностей (ракурс допустимих трансформацій, сценарій продуктивності) 
медіаконтинууму слугуватиме комплексному розумінню провідних тенденцій, 
векторів і майбутності реалізації соціального комунікування в новітньому 
просторово-часовому форматі; впровадження концепту в науковий дискурс 
сприятиме оновленню соціальнокомунікаційної теоретико-методологічної 
бази, врівноважить розбіжності, що існують на сьогодні між академічними 
концепціями, суспільними очікуваннями, практичним досвідом роботи в умовах 
експоненціального нарощення цифрових інновацій, мультимедійних технологій, 
систем мобільного зв’язку, приголомшливих темпів розвитку можливостей і 
перспектив портативних пристроїв інформаційно-комунікаційної взаємодії, 
продукуванням систем штучного інтелекту. У практичному аспекті розв’язання 
наукової проблеми дасть змогу увиразнити «дороговкази» становлення і 
подальшого розвитку медіаконтинууму через нівелювання «зон ризику» 
соціальної, технологічної, територіальної, інформаційно-комунікаційної 
евентуальностей; дасть змогу покроково зорієнтувати професійних акторів 
соціальнокомунікаційної діяльності щодо продукування, популяризації, 
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піднесення україноорієнтованого медіаконтинууму;  протегуватиме реновації 
підготовки й перепідготовки кадрів у сфері соціальних комунікацій.

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Теоретико-методологічну базу 
дослідження становлять наукові доробки західних (З. Бауман, У. Бек, В. Брайсон, 
П. Віріліо, Е. Гриффін, Ж. Дерріда, Т. Еріксен, Г. Інніс, М. Кастельс, Дж. Лалл, 
А. Лефевр, Ж. Ліповецьки, Н. Луман, Д. МакКвейл, С. Маккуайр, М. Маклюен, 
Дж. Б. Томпсон, Е. Тоффлер, М. Фуко та ін.) та українських (О. Берегова, 
Н. Білан, В. Владимиров, Л. Городенко, О. Горошко, К. Горська, Н. Зражевська, 
В. Іванов, С. Квіт, О. Мітчук, А. Москаленко, Г. Почепцов, В. Різун, О. Селіванова, 
О. Холод) теоретиків комунікації; роботи українських і зарубіжних дослідників, що 
приділяють увагу трансформаційним процесам у медіях: П. Адамса, О. Вартанової, 
Л. Василик, Дж. Вебстера, Г. Дженкінса, Й. Дзялошинського, М. Женченко, 
Л. Землянової, В. Ковпак, Т. Крайнікової, В. Маккей, В. Мільо, Ш. Мойнуддіна, 
Е. Огар, Б. Потятиника, Д. Рашкоффа, О. Сибірякової,  П. Цацоу, Є. Цимбаленка, 
В. Шевченко, О. Юдіної.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є частиною наукової теми Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: «Психофiзiологiчнi механізми сприйняття 
новинного контенту аудiовiзуальних мас-медiй» (№ 16БФ045-01, 2016–2018 рр.), 
одним з виконавців якої є здобувачка.

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – формування 
теоретичної бази щодо новітніх просторово-часових умов, які детермінують 
соціальнокомунікаційні практики ХХІ століття.

Реалізація окресленої мети зумовила постановку та розв’язання таких завдань:
1) виокремити домінантні ознаки універсалій «простір» і «час», акцентовані в 

аспекті новітніх науково-дослідних здобутків (початок ХХІ століття) філософської, 
історичної, соціологічної, культурологічної, політичної, правознавчої, лінгвістичної, 
журналістикознавчої наук і репрезентувати міждисциплінарний «зріз» означеної 
проблематики;

2) систематизувати у ракурсі соціальнокомунікаційної парадигми погляди 
теоретиків постіндустріального, інформаційного, мережевого, індивідуалізованого, 
постмодерністського суспільства щодо спроможності нових медій контролювати 
та маніпулювати просторовими й темпоральними вимірами реальності;

3) розробити інтегральне бачення концепту «медіаконтинуум», структуроване 
відповідно до просторово-часових орієнтирів реальності нового ґатунку,  
з урахуванням потенціалу нових медій, у ракурсі оновлення соціальнокомунікаційних 
пріоритетів ХХІ століття; 

4) виділити соціальну, технологічну, територіальну, інформаційно-
комунікаційну евентуальності (ракурс допустимих трансформацій, сценарій 
продуктивності) медіаконтинууму, окреслити й деталізувати атрибути кожної з 
евентуальностей; 
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5) з’ясувати «зони ризику» соціальної, технологічної, територіальної, 
інформаційно-комунікаційної евентуальностей, що виникатимуть на шляху 
реалізації ефективного соціального комунікування у новому форматі просторової 
та часової організації сучасності, артикулювати зумовленість «зон ризику» 
амбівалентним потенціалом атрибутів медіаконтинууму; 

6) сформулювати кроки, до яких вдаватимуться професійні актори 
соціальнокомунікаційної діяльності на шляху продукування, популяризації, 
сприяння розвиткові україноорієнтованого медіаконтунууму. 

Об’єктом дослідження є медіаконтинуум – просторово-часовий формат 
соціальнокомунікаційної діяльності початку ХХІ століття.

Предмет дослідження – соціальна, технологічна, територіальна, інформаційно-
комунікаційна евентуальності (ракурс допустимих трансформацій, сценарій 
продуктивності) медіаконтинууму.

Джерельну базу дослідження становлять праці теоретиків комунікації, у яких 
наголошено на «здібності» нових медій інспектувати / жонглювати просторово-
часовими параметрами соціального життя; українські й зарубіжні новітні науково-
дослідні студії (обсяг понад 3,5 тис. статей, що були оприлюднені протягом 2014–
2019 років), апробовані на сторінках фахової періодики («Вісник Львівського 
університету. Серія журналістика», «Наукові записки Інституту журналістики», 
«Наукові записки Українського католицького університету. Серія ‟Журналістика. 
Медіакомунікації”», «Українське журналістикознавство», «Current issues of mass 
communication», «International Journal of Open Information Technologies», «Public 
Attention in an Age of Digital Media» тощо); наукові доробки, що репрезентують 
рецепцію категорій «простір» і «час» у контексті теоретико-методологічних основ і 
концептуального апарата філософського, історичного, політичного, правознавчого, 
соціологічного, культурологічного, лінгвістичного, журналістикознавчого 
спрямування, опубліковані протягом останніх 10 років на сторінках періодичних 
видань (відпрацьовано понад 1 тис. статей).

Методи дослідження. Дотримуючись методологічних вимог щодо результатів 
проведення наукового дослідження – об’єктивність, достовірність, доказовість, 
надійність – використано низку загальнонаукових методів та спеціальних методів 
дослідження. Загальнонаукові методи репрезентовані в дослідженні: 

1) загальнологічними методами: аналіз – для виокремлення в межах 
конкретної наукової дисципліни домінантних ознак категорій «простір» і «час», 
для увиразнення трансформаційного потенціалу універсалій, акцентованого в 
роботах західних теоретиків комунікації; синтез – для окреслення смислових 
вузлів міждисциплінарного ракурсу дослідження категорій «простір» і «час», для 
форматування просторово-часової системи координат у межах певного фахового 
контексту; індукція – для виведення загального положення щодо зміни просторово-
часових орієнтирів сучасності; дедукція – для артикулювання інтегрального бачення 
концепту медіаконтинуум; 
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2) методами емпіричного дослідження: опис і порівняння – для фіксації і 
з’ясування сутності евентуальностей медіаконтинууму, для зіставлення тотожностей 
і розбіжностей атрибутів соціальної, технологічної, територіальної, інформаційно-
комунікаційної евентуальностей медіаконтинууму; 

3) методами теоретичного дослідження: аксіоматичний метод і гіпотетико-
дедуктивний – для використання низки понять, концепцій, моделей як сталих аксіом 
і постулатів, з одного боку, з іншого, для пояснення еволюції медіаконтинууму, для 
прогнозування шляхів продукування, популяризації, розвитку україноорієнтованого 
медіаконтинууму; 

4) метод систематизації наукових знань: метод типології – для комплектування 
переліку теоретичних концептів дослідження. 

Залучено такі спеціальні методи:  обґрунтована теорія (grounded theory) – 
для ідентифікації, генерування, поєднання і координування понять, фіксованих 
теоретичною, фаховою літературою в тандемі з дослідженням реальних / 
первинних даних; для розроблення індуктивно виведеної теорії медіаконтинууму 
як просторово-часового формату соціальнокомунікаційної діяльності початку 
ХХІ століття; анкетне опитування – для уточнення «прогалин» у готовності 
/ спроможності студентів-журналістів працювати в новому просторово-
часовому форматі; шкала Р. Лайкерта – для фіксації оціночного ставлення 
респондентів щодо навченості / озброєності  працювати в і з медіаконтинуумом; 
нестандартизоване інтерв’ю з експертами – для виявлення потреб 
у «реагуванні» освітньої системи на соціальнокомунікаційні реалії сьогодення 
в аспекті становлення нового просторово-часового формату проживання й 
експонування реальності; пілотне і власне тестове опитування – для з’ясування 
ступеню зручності / комфортності соціального комунікування у медіаконтинуумі; 
соціологічне спостереження – для деталізації тактик і стратегій взаємодії / 
взаємозв’язків акторів у ситуації самопрезентації в медіаконтинуумі; точкове 
(разове) дослідження – для визначення ступеню популярності у медіаконтинуумі 
інформаційно-комунікаційної практики, що ґрунтується на поєднанні вербальних 
і невербальних складників у єдине структурно-смислове і функціональне ціле; 
метод цілеспрямованого вибору – для встановлення перспектив посилення / 
уповільнення креолізованості медіаконтинууму.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:
уперше:

• осмислено фрагментарні погляди західних теоретиків комунікації щодо 
просторово-часових параметрів постіндустріального, інформаційного, мережевого, 
постмодерністського, індивідуалізованого суспільства, щодо переформатування 
просторового / темпорального досвіду сучасника;

• визначено новий просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної 
діяльності соціальних суб’єктів / соціальних інститутів, пов’язаних 
багатовекторними, рівноправними й різноспрямованими зв’язками; 
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• доведено здатність медіаконтинууму  відтворювати / підтримувати / 
інспірувати безперервні зміни просторових і часових параметрів об’єктивної / 
суб’єктивної реальності сьогодення;

• з’ясовано амбівалентний потенціал атрибутів соціальної, технологічної, 
територіальної, інформаційно-комунікаційної евентуальностей медіаконтинууму 
(ракурс допустимих трансформацій, сценарій продуктивності);

• обґрунтовано нагальну потребу формування темпоральної 
грамотності соціальних суб’єктів / соціальних інститутів у аспекті реалізації 
соціальнокомунікаційної діяльності в медіаконтинуумі;

• сформульовано кроки, до яких повинні вдаватися професійні актори 
соціальнокомунікаційної діяльності, аби, з одного боку, нівелювати «зони 
ризику» медіаконтинууму, з іншого, сприяти піднесенню україноорієнтованого 
медіаконтинууму;

удосконалено:
• міждисциплінарний ракурс дослідження багатовимірності, нестабільності, 

перманентності просторово-часового формату реальності початку ХХІ століття;
• термінологічну систему соціальних комунікацій, зокрема рецепцію 

понять «ризомність медіаконтинууму», «опосередкованість медіаконтинууму», 
«перманентність медіаконтинууму», «мобільність медіаконтинууму»; 

• деталізацію умінь і навичок професійних акторів соціальнокомунікаційної 
діяльності, здійснюваної у просторово-часовому форматі сучасності, з орієнтацією 
на усунення  розбіжностей між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці;

набули подальшого розвитку:
• концепція континууму Г. Мінковського у розумінні возз’єднання, неділимості 

просторового і часового досвіду сприйняття і продукування реальності;
• теорія медіапростору (Media Space), вперше впроваджена в англомовній 

літературі Р. Стултсом і його колегами в Xerox PARC, у напрямку фокусування 
уваги на значущості часового параметра;

• теоретичні та практичні соціальнокомунікаційні здобутки щодо вивчення 
соціального, інформаційно-комунікаційного, технологічного, територіального, 
темпорального потенціалів нових медій.

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані 
положення, тези, рекомендації переконують, що усвідомлення / опанування 
/ впровадження теоретичних знань і практичних умінь щодо технологічної 
евентуальності медіаконтинууму в журналістську освіту не є єдиним гарантом 
адаптації й підготовки кадрів у сфері соціального комунікування до нового 
просторово-часового формату реальності сьогодення; відповідно, санкціонують 
необхідність орієнтації журналістської освіти (і освіти сучасного медійника, 
загалом) на умови роботи з і у форматі медіаконтинууму, параметрами якого 
є технологічна, територіальна, соціальна, інформаційно-комунікаційна 
евентуальності, становлення й розвиток яких відбувається експоненціально 
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до можливостей людського ресурсу, до швидкості технологічних інновацій і 
до якості реновацій суспільства загалом. 

Практичному впровадженню результатів наукового дослідження сприяло 
проведення лекцій, практичних і семінарських занять зі навчальних дисциплін 
«Новітні медіа», «Паблік рілейшнз», «Соціологія комунікативної діяльності», 
«Медіаграмотність соціолога», «Сучасні соціологічні теорії» із акцентом на 
особливостях соціальнокомунікаційної діяльності в умовах становлення і розвитку 
нового просторово-часового формату сучасності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, публікації є 
самостійними науковими працями, в яких висвітлені ідеї, розробки, теоретичні та 
методичні положення і висновки сформульовані дисертанткою особисто. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного 
дослідження апробовано на шести міжнародних і дев’яти всеукраїнських наукових 
і науково-практичних конференціях (загальна кількість виступів і доповідей – 15).

Міжнародні наукові й науково-практичні конференції: «Актуальні 
питання документознавства та інформаційної діяльності: теорія та інновації»  
(23–24 березня 2017 р., м. Одеса), «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 
сучасність, майбутнє» (19 травня 2017 р., м. Одеса), «Science mithout houndaries 
– development in 21st century» (27th of August 2017, Budapest), «Модель сучасної 
журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, 
перспективи розвитку» (26–27 жовтня 2017 р., м. Львів), «Actual problems of science 
and education» (28th of January 2018, Budapest), «Корпоративные стратегические 
коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности» (22–23 февраля 
2018 р., г. Минск); 

Всеукраїнські наукові й науково-практичні конференції: «Сучасний мас-
медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (12–13 жовтня 2016 
р., м. Вінниця), «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології»  
(16–17 грудня 2016 р., м. Запоріжжя), «Соціальні комунікації: інструменти, 
технологія і практика» (10–11 березня 2017 р., м. Запоріжжя), «Медіаконтент: види, 
форми подачі та особливості сприйняття» (4 квітня 2017 р., м. Київ), «Сучасні 
видавництва вищих навчальних закладів» (25–27 травня 2017 р., м. Одеса), 
«Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (2–3 червня 2017 р., м. Запоріжжя), 
«Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» (10–11 листопада 2017 р., 
м. Запоріжжя), «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика»  
(9–10 березня 2018 р., м. Запоріжжя), «Актуальні проблеми соціальних 
комунікацій» (1–2 червня 2018 р., м. Запоріжжя).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 33 наукові 
публікації (усі одноосібні) загальним обсягом 17,1 д. а., з яких 5 статей  
(3,5 д. а.) – у наукових фахових виданнях України, 10 статей (7,5 д. а.) – у виданнях, 
внесених до наукометричних баз даних, 6 статей – в іншому зарубіжному виданні, 
12 опублікованих праць апробаційного характеру (3,1 д. а.).
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Структура та обсяг дисертації. Дисертацією є рукопис, що містить вступ, 
п’ять розділів, висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний 
обсяг дисертації – 474 сторінки, обсяг основного тексту – 365 сторінок, список 
використаних джерел репрезентовано 645 позиціями. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, охарактеризовано актуальність 

роботи, акцентовано теоретичну і практичну вагомість констатованої та вирішеної в 
дисертації наукової проблеми; позначено зв’язок реферованого доробку з плановою 
науковою темою; відповідно до об’єкта і предмета дослідження сформульовано 
мету й завдання роботи; зазначено використані в дисертації загальнонаукові й 
спеціальні методи дослідження; конкретизовано наукову новизну та практичну 
цінність отриманих результатів; подано інформацію про апробацію та оприлюднення 
результатів дослідження; анонсовано структуру дисертації. 

Перший розділ – «Час і простір у різногалузевих наукових парадигмах» 
– присвячено окресленню стратегії та методології дослідження феномена 
«медіаконтинуум»; виокремлено домінантні ознаки універсалій простір і час, 
заявлені на початку ХХІ століття в наукових доробках філософської, історичної, 
соціологічної, культурологічної, політичної, правознавчої, лінгвістичної, 
журналістикознавчої наук; вмотивовано термін «медіаконтинуум» (рис. 1).

У підрозділі 1.1. «Методологічний інструментарій дослідження концепту 
‟медіаконтинуум”» наголошено на необхідності, нагальності розробки, 
впровадження й тестування новітніх, суголосних сучасності, теорій і вчень, 
здатних пояснити реалії початку ХХІ століття; окреслено критерії, інструментарій 
та імплантацію стратегії «обґрунтованої теорії» у формат інтегративної картини 
просторово-часових параметрів соціального комунікування початку ХХІ століття; 
сконструйовано фундамент для агрегування, категоризації, концептуалізації, 
верифікації даних, що співвідносяться, характеризують, розкривають, кваліфікують 
досліджуваний феномен.

У підрозділі 1.2. «Поняття ‟простір” і ‟час” у фокусі філософських, 
історичних, політичних і правознавчих дисциплін» подано наукову рецепцію 
понять «простір» і «час» у ракурсі зазначених дисциплін; констатовано, з одного 
боку, «обростання» похідних від універсалій понять ознаками, властивостями, 
сутностями, продиктованими відповідним фаховим поглядом, з іншого, доведено 
непереконливість, неможливість пояснити зміст фундаментальних категорій 
виключно в межах однієї галузі знань; міждисциплінарна сфокусованість дала змогу 
спрогнозувати подальший розвиток трендових ознак просторово-часових координат 
сьогодення – наявність стратегічного потенціалу, необ’єктивність, транскордоність 
і трансісторичність.

У підрозділі 1.3. «Поняття ‟простір” і ‟час” у фокусі соціологічних, 
культурологічних і лінгвістичних дисциплін» центром, опорною скріпою, точкою 
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відліку у виробленні, форматуванні, існуванні соціального / комунікативного / 
культурного простору й часу проголошено людину; визнано перспективність 
людиноцентричного підходу у трактуванні «простору» й «часу» як системи 
координат будь-якої форми людського буття й повсякдення, свого роду 
просторово-часового конгломерату, соціального хронотопа як інтеграції простору 
і часу; акцентовано на спроможності / здатності нових медій «втручатися» в 
соціальні, комунікаційні, культурні практики, зумовлювати соціальні позиції 
й формати комунікаційної взаємодії, моделювати ґенезу соціально-культурних 
трансформацій. 

У підрозділі 1.4. «Поняття ‟простір»” і ‟час” у фокусі дисциплін 
соціальнокомунікаційного циклу. Феномен медіаконтинууму» продемонстровано 
поглиблення, уточнення, довантаження понять «простір» і «час» 
технологічними, соціальними, територіальними, інформаційно-комунікаційними, 
людиноцентричними інтенціями, сформованими в умовах сучасних технологічних 
інновацій і трансформації соціальнокомунікаційних пріоритетів. Спираючись на 
дослідницькі традиції трактування поняття континуум – неперервно-протяжне 
утворення – у дисциплінах соціальнокомунікаційного циклу, враховуючи 
акцентування науковців на істотній, сутнісній ролі нових медій у моделюванні й 
форматуванні простору і часу сучасності, беручи до уваги зумовленість вибору 
просторово-часових координат буття і повсякдення позицією особистості, що 
перебуває разом з іншими в єдиному часі-просторі, має можливість керувати 
візуально-звуковими середовищами в межах «електронної системи» і, у такий спосіб, 
бере участь у одночасній і спільній праці, – обґрунтовано доречність / слушність 
/ своєчасність терміна медіаконтинуум, впроваджуваного на позначення єдності 
й унітарності, «возз’єднання простору й часу» новітніх соціальнокомунікаційних 
практик / інформаційно-комунікативної взаємодії.

У другому розділі – «Трансформація просторово-часового континууму в 
інформаційному суспільстві: трактування фундаментальних параметрів у 
західних комунікаційних теоріях» – осмислено погляди дослідників відносно 
просторово-часових параметрів постіндустріальної (П. Віріліо, Г. Інніс, 
Е. Тоффлер), інформаційної (Т. Еріксен, М. Кастельс, Дж. Лалл, Дж. Б. Томпсон), 
мережевої (М. Маклюен), постмодерністської (Ж. Дерріда), індивідуалізованої 
(З. Бауман, У. Бек, Ж. Ліповецьки) сучасності; з’ясовано прогнози науковців 
щодо спроможності нових медій контролювати / інспектувати / маніпулювати 
просторовими й темпоральними вимірами соціального життя. 

Підрозділ 2.1. «Просторово-часові орієнтири інформаційної доби» присвячено 
розкриттю квестії простору й часу в аспекті розвитку нових форм комунікації, 
удосконалення технічних засобів масової інформації, виникнення і становлення 
нових медій; акцентовано солідарність дослідників у визнанні факту реорганізації, 
модифікації, трансформації способів сприйняття / розуміння / «переживання» 
простору й часу сучасником.
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У підрозділі 2.2. «Категорія простору в індивідуалізованому суспільстві» 
зосереджено увагу на переформатуванні просторового досвіду сучасника під 
впливом інтенсифікації технологічних інновацій, відповідно до впровадження 
новітніх інформаційно-комунікаційних практик; узагальнено погляди З. Баумана, 
У. Бека, А. Лефевра, С. Маккуайра, М. Фуко щодо властивостей фундаментальної 
категорії – простору, «проникнення» й «імплантація» до якого здійснюватиметься 
шляхом здобуття й опанування технологічних навичок, напрацювання нових 
інформаційно-комунікаційних тактик і стратегій, отримання за допомогою 
відповідної платоспроможності цифрового коду доступу.

У підрозділі 2.3. «‟Часова бідність” і ‟режим багатозадачності” як провідні 
ознаки часу інформаційної доби» наголошено на самодостатності миттєвості 
теперішнього (З. Бауман, Ж. Дерріда, Т. Еріксен, Ж. Ліповецьки), анонсовано 
абсолютно нове переживання часу –  «24/7», позбавлене єдиної для сукупності 
соціальних суб’єктів / соціальних інститутів точки відліку; перевірено гіпотезу 
щодо існування певних відмінностей між «відчуттям часу», яке виникає при 
медіаспоживанні в багатозадачному режимі, що реалізується в медіаконтинуумі, з 
одного боку, та при плануванні, організації і «проживанні життя» в реальному світі, 
з іншого; відбито небезпеки «призвичаювання» й «акліматизування» в єдиному 
часовому – миттєвому теперішньому – вимірі медіаконтинууму. Так, проведені 
пілотне опитування (50 осіб віком 13–17 років) й власне тестове опитування  
(30 осіб віком 13–17 років) дали підстави констатувати готовність і спроможність 
представників покоління Z пристосовуватися до нових технологій, до нових 
просторово-часових параметрів існування не замінюючи їх, а шляхом пошуку 
способів включення нових девайсів, нових медій, нового режиму медіаспоживання, 
– медіаспоживання у багатозадачному режимі – у міру їх появи у звичайні та 
знайомі практики життєдіяльності. Серед причин, що спонукають інформантів 
послуговуватися більше ніж одним девайсом, були названі такі: «коли нема чого 
робити»  (21 %), «терміново знайти інформацію» (14 %), «побороти самотність» 
(13 %), «недоступність медіаплатформи» (12 %), «скоротати час» (10 %), «втомився 
чекати» (9 %), «розважитися» (8 %), «поділитися контентом» (7 %), «розіграти, 
пранкнути когось» (6 %). При постійному й досить частому медіаспоживанні в 
багатозадачному режимі, інспірованому медіаконтинуумом, 66,6 % реципієнтів не 
відчувають дискомфорту при «переключенні» з часового виміру медіаконтинууму 
(online) на часові параметри реального життя; 20 % респондентів не замислюються 
над проблемою взагалі; 13,3 % реципієнтів за основну причину виникнення почуття 
розгубленості назвали «примусовий» вихід із медіаконтинууму.

У третьому розділі – «Соціальна евентуальність медіаконтинууму» – 
окреслено «спадкоємність» понять медіаконтинуум / медіапростір (у значенні 
«віддзеркалення соціальних уявлень про світ, відбиття актуальних соціальних 
конструктів і парадигм, чітко визначена структура пошуку, збирання, генерування, 
поширення, збереження і споживання інформації»), з’ясовано сутність 
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медіаконтинууму через атрибути гетерогенності, відкритості, соціального контролю, 
мозаїчності, фрагментованості, мобільності, часової амбівалентності.  

Підрозділ 3.1. «Багатовимірність / непередбачуваність соціальних позицій 
і соціальних процесів медіаконтинууму (гетерогенність)» відведено з’ясуванню 
зумовленості атрибута гетерогенності зниженням ролі соціальних пріоритетів 
і цінностей, збільшенням вагомості індивідуальних вартостей, різнорідністю 
аудиторії, її міжгруповою, міжетнічною, міжкультурною природою; описано 
діалектичну єдність медіаконтинууму: з одного боку, потенціал продукування 
медіаконтинууму соціальним простором, з іншого, здатність програмування 
медіаконтинуумом форматів, темпів, ритмів сприйняття, опанування, розуміння 
простору соціального.

У підрозділі 3.2. «Девальвація параметра захисту, конфіденційності, 
приватності медіаконтинууму (відкритість, доступність)» констатовано 
руйнування приватності; втрата особистісною інформацією статусу 
конфіденційності; несанкціонований вхід у соціальну мережу, «кроссайтовий 
скриптинг», фішинг, дезінформування / приховування / спотворення інформації як 
загрози і ризики, детерміновані й підтримувані атрибутом відкритості; акцентовано 
злободенність, нагальність створення «ідеальної технології» захисту не лише від 
небезпек наявних, але й від потенційних небезпек: конфіденційність особистісної 
інформації, захист приватності, блокування поширення спотворених індивідуальних 
відомостей. 

У підрозділі 3.3. «Подвійність ‟імплантації” соціального контролю в 
медіаконтинуум» розкрито профілактику означених ризиків і загроз: сприяння 
процесам соціалізації особистості, засвоєнню нею питомих цінностей, досвіду, 
традицій, підтримання ціннісної однорідності українського соціуму, посилення 
тенденції усвідомлення значущості самоконтролю, самоцензурування соціальних 
суб’єктів / соціальних інститутів, активізація комплаєнс технологій; підкреслено 
небезпеку ізольованості соціального суб’єкта / соціального інституту від 
медіаконтинууму, що призводитиме до втрати впевненості у власному інкорпоруванні 
в звичайні форми соціальної взаємодії.

У підрозділ 3.4. «Уречевлення дійсності і впорядкування повсякденності 
медіаконтинуумом (мозаїчність)» охарактеризовано підвалини / наслідки 
виокремлення атрибута мозаїчності: нелінійність, плинність часу, нуліфікація 
простору, спричинені цифровими інноваціями й технічними винаходами, 
позначилися на принципах сприйняття й опанування дійсності і, відповідно, на 
природі відображення й експонування реальності в медіаконтинуумі – з позицій 
тих, хто створює, і тих, хто «споживає» відтворену реальність; співіснування різних 
просторово-часових єдностей з неоднаковими масштабами, тривалістю, значущістю 
подій / ситуацій / процесів.

У підрозділі 3.5. «Небезпеки парцеляції соціальних суб’єктів / інститутів 
у форматі перебування в і взаємодії з медіаконтинуумом (фрагментованість)» 



13

з’ясовано кореляцію, взаємовплив тенденції розшарування, неоднорідності 
аудиторії і процесів збільшення кількості інформаційних джерел, зростання 
пропозицій на ринку медіапродуктів / медіаконтентів / медіапослуг; виявлено 
амбівалентність атрибута фрагментованості: з одного боку, перетворення пасивних 
акторів на інтерактивних суб’єктів, здатних за власними бажаннями об’єднуватися, 
згуртовуватися у спільноти однодумців, з іншого, отримання на виході аудиторії 
розрізнених індивідів із суспільно апатичною громадською позицією, сукупність 
одинаків, занурених у світоглядно комфортне середовище «Я – щодня». 

Підрозділ 3.6. «Перспективи утилізації мобільності медіаконтинууму  
в аспекті соціального комунікування» акцентовано затребуваність і актуальність 
атрибута мобільності медіаконтинууму, втіленого в нарощенні комунікативної 
інтенсивності й збільшенні темпів оновлення інформації, на тлі прискорення 
темпоральності часу, знецінення просторових відстаней. Атрибут мобільності 
як формат адаптаційних здібностей, пристосувального хисту експліковано  
у медіаконтинуумі симультанністю новини й публічної репрезентації повідомлення 
/ контенту про неї за рахунок розширення / стискання простору актора (соціального 
суб’єкта / соціального інституту) медіаконтинууму до міжінформаційного «локусу», 
за рахунок актуалізації інформації / комунікації виключно «зараз», за рахунок 
трансцендентності досвіду та знань.

У підрозділі 3.7. «Соціальний і індивідуальний темпоральні регістри як 
підґрунтя часової амбівалентності медіаконтинууму» підкреслено плинність, 
рухомість просторово-часових параметрів сучасності як фундаменту для активізації 
в медіаконтинуумі атрибута часової амбівалентності; констатовано наявність 
індивідуального й соціального регістрів часового виміру медіаконтинууму; уточнено 
провідні властивості регістрів; наголошено на необхідності форматування умов 
збалансованої домовленості між прагненням актора до індивідуалізації темпоральних 
параметрів та ймовірними ризиками самотності, соціальної апатії, суспільної 
індиферентності, які виникатимуть внаслідок нехтування соціальним регістром 
часу; доведено, що провідні властивості індивідуального регістра (колажність, 
демасифікованість, поліхронічність, надситуативна тимчасовість) у медіаконтинуумі 
врівноважуються регістром соціальним (ризомність, глобальність, монохронічність, 
ситуативна тимчасовість), рятуючи сучасника від ізольованості, задовольняючи 
бажання причетності до суспільства, акцентуючи зв’язок із соціумом. 

У четвертому розділі – «Технологічна й територіальна евентуальності 
медіаконтинууму» акцентовано нарощення технологічних нововведень, впевнене 
завоювання новими медіями позиції домінантного, значущого інформаційно-
комунікаційного й соціального середовища у ракурсі оновлення технологічної 
і територіальної евентуальностей медіаконтинууму, актуалізації атрибутів 
дигіталізації, конвергенції, мультимедійності, ризомності, інтерактивності, 
глобалізації, глокалізації, часової локальності, задіянні амбівалентного потенціалу 
атрибутів. 
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У підрозділі 4.1. «Технологічна евентуальність» підкреслено умовність 
меж медіаконтинууму в аспекті технологічному; висвітлено перспективи 
форсування прогресивного ресурсу атрибутів у ракурсі переформатування векторів 
журналістської освіти і модифікацій у роботі сучасного медійника; увиразнено 
амбівалентний потенціал таких атрибутів технологічної евентуальності: 

1) атрибут дигіталізації (4.1.1. «Вектори трансформації соціальнокомунікаційної 
діяльності в аспекті дигіталізації медіаконтинууму»), з одного боку, спроможний 
протегувати зменшення соціальної відокремленості, ізоляції, сприяти соціальному 
єднанню через можливість «відчути» національну, культурну, релігійну спорідненість 
з іншими акторами медіаконтинууму, минаючи звичні просторово-часові межі 
й кордони; з іншого боку, дигіталізація спровокувала  ризики дезінформації, 
збільшила ступень поляризації громадян на рівні цифрової обізнаності, зменшила 
рівень людської свободи і нуліфікувала недоторканість приватного життя; 

2) атрибут ризомності (4.1.3. «Нонфінальний резерв просторово-часового 
формату соціального комунікування сучасності (ризомність)») здатний 
програмувати в медіаконтинуумі ідеальні підстави для постійного оновлення 
інформації, форматувати комфортну атмосферу для старту й циркуляції 
комунікації, нашаровувати нові інформаційно-комунікаційні зв’язки на присутні 
в медіаконтинуумі або додавати нові в пунктах або на лініях розриву / припинення 
наявних, сталих точок контакту / векторів взаємовідношень, продукувати й 
підживлювати ресурси креативності та творчості; з іншого боку, ініціювати 
підвищення ступеня дисипації медіаконтинууму, надшвидке перетікання невідомого 
в відоме й навпаки,  нівелювання темпоральної парадигми і, як наслідок, знецінення 
причинно-наслідкової детермінованості, втрата спадкоємності між цінностями, 
традиціями й поглядами поколінь; 

3) атрибут інтерактивності (4.1.5. «Дискусійні наслідки ескалації 
інтерактивності медіаконтинууму») дає змогу соціальним суб’єктам / соціальним 
інститутам миттєво діставати зворотній зв’язок, робить можливою синхронізацію 
ролей споживача і співавтора в процесі продукування / споживання / обміну 
повідомленнями / контентом; з іншого боку, може призвести до менш бажаних 
наслідків: надання цінності власне акту взаємодії, підміна одночасної присутності 
комунікативною доступністю, пріоритетність маніфестації активного обговорення 
готових рішень і альтернатив на противагу демонстрації шляхів обмірковування, 
вибору обдуманих і виважених життєвих орієнтирів і перспектив; 

4) атрибути конвергенції (4.1.2. «Варіативність і неоднозначність 
‟конвергентної” елевації медіаконтинууму») і мультимедійності (4.1.4. 
«Двоєдиність мультимедійного ресурсу медіаконтинууму») додали технологізму 
й універсальності професійному актору медіаконтинууму – журналісту: 
підштовхнули до трансформації письменницьких технік, інспірували пошук дієвого 
соціальнокомунікаційного інструментарію, поставили на порядок денний нагальну 
потребу опанування симбіозу культури виробництва і споживання інформації,  
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з одного боку, з іншого – актуалізували нагальну потребу  переформатування векторів 
журналістської  освіти, що можливе за умови адаптації до нового просторово-
часового формату проживання й експонування реальності. 

У пункті 4.1.6. «Чинники ‟технологізації” журналістської освіти»  уточнено 
«прогалини» у готовності / спроможності студентів-журналістів працювати в новому 
просторово-часовому форматі; репрезентовано оціночне ставлення респондентів 
щодо навченості / озброєності  працювати в і з медіаконтинуумом. Анкетне 
опитування студентів денного відділення факультету журналістики, реклами і 
видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
(обсяг вибірки – 411 осіб) виявило факт оптимізації видів діяльності, виконуваних 
студентами-журналістами під час проходження навчальної / виробничої 
практик, які  ґрунтуються на використанні новітніх цифрових технологій:  
1) у межах 17,2 % – 22,6 % зросла частотність виконання таких видів діяльності, 
як спілкування з медіааудиторією за допомогою електронної пошти, на форумах 
і в соціальних мережах; використання RSS-технологій; створення та керування 
контентом сайтів; 2) частотність таких видів робіт, як спілкування за допомогою 
систем миттєвого обміну повідомленнями (Skype, Viber, WhatsApp та ін.); аналіз 
інформаційних потоків під час роботи над авторським матеріалом; ведення інтернет-
сайту редакції; візуалізація контенту; фотозйомка й обробка відеозображень для 
інтернет-публікацій; розміщення на сайті видання аудіо-контенту зросла в межах 
9,3 % – 13,5 %. Шкала Р. Лайкерта дала змогу зафіксувати певну дистанцію між 
надаваними теоретичними азами дисциплін соціальнокомунікаційного циклу й 
вектором розвитку майбутнього фаху: на тлі відносно стабільного використання 
комплексу теоретичних знань, отримуваних студентами-журналістами під час 
аудиторних занять, простежується зростання параметра «зовсім не задоволений» / 
«радше незадоволений» (25,3 % ↗) і зменшення параметра «радше задоволений» / 
«цілком задоволений» (26,4 % ↘) щодо якості здобутих під час проходження практик 
професійних умінь і навичок. Підсумовано, що трансформації журналістського 
фаху спричинені, з одного боку,  підвищенням оперативності, інтенсифікації праці, 
інтерактивністю у взаємовідношеннях / взаємодіях із соціальними суб’єктами 
/ соціальними інститутами, зміною характеру роботи журналіста з джерелами 
інформації, підвищенням ритму роботи, стресогенністю, «клонуванням» і 
вторинністю інформації, скороченням можливостей творчої реалізації журналіста, 
з іншого.

Підрозділ 4.2. «Територіальна евентуальність» присвячено дослідженню 
атрибутів медіаконтинууму, зумовлених, з одного боку, позбавленістю традиційних 
обмежень фізичного простору й географічних відстаней, статусом універсуму, 
всесвіту, з іншого, наявністю ознак конкретної території через визначений 
реєстр розташованих на ній інформаційних ресурсів і джерел, через перелік 
засобів пошуку, збирання, опрацювання, поширення і зберігання інформації, що 
підпадають під юрисдикцію законодавства, чинного на цій території; констатовано 
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орієнтованість подальшого розвитку і становлення українського медіаконтинууму 
на глокальність і часову локальність, що, у свою чергу, стане можливим за умови 
удосконалення, координування і стабілізації нормативно-правової регламентації у 
сфері інформаційної політики країни.  

Сприяючи інтеграційним процесам у масштабах міжкультурного 
комунікаційного простору і міжнародних інформаційних послуг, атрибут 
глобальності (4.2.1. «Контроверсійний потенціал глобальності медіаконтинууму»), 
попри безперечну позитивність несе загрози ціннісній компоненті медіаконтинууму, 
призвичаює до простих, схематизованих форматів суспільної інформації і публічної 
комунікації, транслює стандартизовані «загальнолюдські цінності», запроваджує 
стереотипні моделі взаємозв’язків і взаємостосунків, пропагує трафаретні, шаблонні 
соціальні ролі. Атрибут глокальності (4.2.2. «Дифузія глобального і локального 
як стратегічна концепція розвитку медіаконтинууму (глокальність)») реалізує 
переформатування міжнародних інформаційних послуг, запитів, контентів, 
здійснює адаптацію міжкультурних комунікативних практик, тактик і стратегій 
відповідно до інтересів, уподобань, настанов національного, регіонального 
соціального суб’єкта / соціального інституту у двох протилежних напрямках: від 
глобального до локального і від локального до глобального. У ракурсі атрибута 
правової регламентації медіаконтинууму (4.2.3. «Шляхи подолання правової 
‟незахищеності” медіаконтинууму (правова регламентація)») значення на сьогодні 
має як окреслення і впровадження певних стандартів взаємодії медіаконтинууму, 
виробника і споживача інформації, розробка і запуск стратегічних державних 
програм щодо формування інформаційного суспільства, так і вироблення принципів, 
тактик, стратегій протидії інформаційним ризикам і небезпекам, генерування й 
імплантація інформаційних загроз у медіаконтинуум агресора. Атрибут часової 
локальності (4.2.4. «Продуктивність впровадження в медіаконтинуум часового 
цензора (часова локальність)») увиразнено у питанні захисту дітей від інформації, 
що завдає шкоди їхньому здоров’ю та розвитку; відповідно, названо встановлені 
національні тематично-темпоральні цензори: 1) легалізація часового цензора 
щодо розподілу інформації згідно з віком потенційних акторів медіаконтинууму; 
2) виокремлення часових параметрів безпечного доступу до медіаконтинууму;  
3) time of «watershed» – система регламентування спеціального часового інтервалу, 
протягом якого всі програми, за винятком тих, що транслюються в особливих 
умовах, повинні відповідати загальним критеріям і бути придатними для широкої 
аудиторії.

У п’ятому розділі – «Інформаційно-комунікаційна евентуальність 
медіаконтинууму» – на тлі пертурбації соціальнокомунікаційних пріоритетів 
сучасності, становлення новітніх форм інформаційно-комунікаційної взаємодії, 
активної експлуатації технологічних винаходів та інновацій переважною більшістю 
сфер суспільства виокремлено й деталізовано атрибути інфоцентричності, 
гіпертекстуальності, демасифікованості, іграїзації, креолізованості, 
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опосередкованості, колоквіалізації, перманентності; з’ясовано їхній амбівалентний 
потенціал; підкреслено зорієнтованість інформаційно-комунікаційної евентуальності 
медіаконтинууму на ініціювання, встановлення й підтримання комунікаційної 
й інформаційної діяльності між акторами, віддаленими й роз’єднаними в часі 
і просторі, з одного боку, за рахунок підтримання і протегування властивостей 
інфоцентричності, іграїзації, креолізації, гіпертекстуальності, з іншого, при 
збереженні й подальшому розвиткові опосередкованості й перманентності, 
розумному обмеженні властивостей демасифікації і колоквіалізації за рахунок 
підвищення в українському суспільстві настроїв соціальної солідарності, 
усвідомлення кожним громадянином причетності до процесів творення і 
становлення демократичного суспільства, «дозрівання» гордості, поваги і любові 
до власної мови,  до культурно-історичного надбання, осягання глибини і людяності 
питомих морально-етичних традицій.  

У підрозділі 5.1. «Трансформація сутності і вагомості інфоцентричності в 
медіаконтинуумі» в аспекті перетворення інформації з нематеріального ресурсу на 
ресурс стратегічний, закріплення за нею статусу важеля соціальних, геополітичних, 
економічних, культурних процесів, цінності часового інтервалу її здобуття, розуміння, 
поширення, обміну продемонстровано експлікованість інфоцентричності, з одного 
боку, фактом інформаційного перевантаження сучасника, з іншого боку, зростанням 
значення комунікації, що пришвидшує процеси добування, аналізу, продукування, 
поширення інформації; наголошено на злободенності питань розширення зони 
відповідальності журналістів, блогерів, фрілансерів, причетних до генерування, 
коментування й обговорення інформації у медіаконтинуумі, перед аудиторією, 
особливо в аспекті продукування, відтворення, трансляції інформації, отриманої 
шляхом непрямої опосередкованої евіденціальності; дотримання правил і норм 
точності цитування; необхідності верифікації інформації.

Підрозділ 5.2. «Суб’єктивний фонд гіпертекстуальності медіаконтинууму» 
зосереджено на спроможності медіаконтинууму через активізацію 
гіпертекстуальності створювати умови щодо залучення актора до цікавої рольової 
гри «автор–реципієнт», забезпечувати певні умови і правила сприйняття й розуміння 
тексту, надавати акторам медіаконтинууму можливість власноруч розпоряджатися 
інформаційно-комунікаційними ресурсами й самостійно генерувати інформаційно-
комунікаційний контент. Зворотною стороною гіпертекстуальності визначено 
смислову надмірність медіаконтинууму, панування людської свідомості, 
індиферентної до значеннєвих нюансів і переходів, певну непідготовленість 
акторів до ранжування інформаційних ресурсів за ступенем значущості / вагомості, 
поширення синдрому «wilfing».

У підрозділі 5.3. «Ризики й загрози демасифікованості медіаконтинууму» 
акцентовано амбівалентний характер атрибута демасифікованості. Продукування 
передумов і «підживлення» здатності функціонування медіаконтинууму як 
середовища неієрархічної комунікації соціальних суб’єктів / соціальних інститутів, 
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зміна шаблона «творець інформації – споживач інформації» на спів-творець 
контенту і спів-автор інформації, надані й підтримувані демасифікованістю, з одного 
боку, ініціюють становлення нового типу інформаційно-комунікаційної взаємодії, 
ґрунтованої на принципі «єдності в розмаїтті», зорієнтованої на самобутність, 
унікальність актора, з іншого, провокують загрозу форматування соціально 
відокремленого актора, замкненого у межах самого себе, «нескінченого відлуння 
себе самого». 

У підрозділі 5.4. «Популяризація прийомів, способів і ‟хитрощів” 
ініціювання взаємодії у медіаконтинуумі (іграїзація)» висвітлено скерованість 
інформаційно-комунікаційної евентуальності медіаконтинууму на генерування 
комфортних умов проживання соціальними суб’єктами / соціальними інститутами 
особистісного, суспільного, вигаданого життя в системі координат, вісями якої 
є онлайновий час і нуліфікований простір; на поширення стратегій і тактик 
адаптації, пристосування до умов нового соціального порядку; на  опанування й 
«програвання» нових соціальних ролей, на випробування власних здібностей у 
нових сферах суспільного життя. Атрибут іграїзації медіаконтинууму, з одного 
боку, сприяє модифікації, навіть, руйнуванню традиційних соціальних практик, 
підтримує переформатування функціональності наявних соціальних інститутів, 
з іншого, призвичаює соціальні суб’єкти / соціальні інститути до норм, правил, 
методик інформаційно-комунікаційної взаємодії, яка є затребуваною, актуальною 
для сьогодення, як наслідок, сприймається акторами як повсякденна, рутинна 
соціальна практика.

Підрозділ 5.5. «Синергетичний ефект креолізованості медіаконтинууму» 
присвячено з’ясуванню здатності медіаконтинууму репрезентувати інформацію 
в максимально простій і зручній формі за максимально стислий час; окреслено 
практики створення сприятливих, облігаторних умов для нескладного, майже 
ідентичного сприйняття / розуміння / усвідомлення текстів чисельною аудиторією, 
перш за все, за рахунок посилення, загострення візуального складника без шкоди для 
ідейно-тематичного навантаження складника вербального, негомогенного тексту. На 
основі точкового (разового) дослідження експоновано відомості про популярність 
у медіаконтинуумі інформаційно-комунікаційної практики, яка ґрунтується на 
поєднанні вербальних і невербальних  складників у єдине структурно-смислове і 
функціональне ціле, розроблено схему відповідності функціонально-семантичних 
відношень, що виникають між гетерогенними складниками полікодового тексту,  
з конкретним його різновидом (мем, демотиватор, GIF, інтернет-комікс). Методом 
цілеспрямованого вибору визначено частотність певного функціонально-
семантичного зв’язку і виявлено «зони ризику» креолізованості медіаконтинууму: 
показник частотності знижується відповідно до зростання труднощів декодування 
креолізованих текстів при великій кількості невідомих / маловідомих скорочень, 
специфічних символів, неологізмів; при виявленні під час декодування адресатом 
креолізованого тексту смислів, на які адресант «не розраховував»; при відсутності 



19

спільного вербального й візуального бекграундів, потрібних для ефективного та 
прагматично виправданого кодування / декодування креолізованого тексту, що 
існує в межах сегментованих аудиторій, які добровільно організовуються акторами 
медіаконтинууму. 

У підрозділі 5.6. «Суперечності комунікативної взаємодії, продуковані 
опосередкованістю медіаконтинууму» констатовано відсутність між соціальними 
суб’єктами / соціальними інститутами, що взаємодіють у / з медіаконтинуумом 
безпосереднього контакту, виродження «традиційного кола» спілкування, перехід 
у «зону заочного спілкування»; анонсовано становлення нового просторово-
часового формату інформаційно-комунікаційної взаємодії, трендами якої є 
апелювання до почуттів, емоцій, переживань; збільшення розмаїття практик 
технічно опосередкованої інформаційно-комунікаційної взаємодії, що збагачують 
(≠ не заступають) особистісний зв’язок. Набута медіаконтинуумом властивість 
опосередкованості зумовлює перманентний пошук, впровадження і реалізацію 
шляхів самоідентифікації / самопрезентації акторів. Дослідження відкритих акаунтів 
акторів соціальних мереж слугувало виокремленню актуальних для соціальних 
мереж Facebook та Instagram каналів самопрезентації, які, у свою чергу, надають 
змогу ідентифікувати актора й розглядати самопрезентацію не як забаганку, не як 
каприз дозвілля, а як  вимогу соціальної дійсності, умову існування соціального 
суб’єкта / соціального інституту в суспільстві «hurried culture».

У підрозділі 5.7. «Екстралінгвістичні чинники колоквіалізації медіаконтинууму» 
з’ясовано сутність, перспективи ескалації й утилізації атрибута колоквіалізації. 
Означений атрибут інформаційно-комунікаційної евентуальності, з одного боку, 
протегує внесення власних, некодифікованих норм орфографії, морфології, 
словотвору, синтаксису в медіаконтинуум, підштовхує до зниження, вульгаризації 
мовних / мовленнєвих уподобань епохи, з іншого, відбиває тенденцію усунення 
маркерів дистанції, авторитарності, скасування бар’єрів між соціальними 
суб’єктами / соціальними інститутами, закріплюючи в медіаконтинуумі формат 
горизонтального спілкування. 

У підрозділі 5.8 «Загрози та імовірності, спровоковані перманентністю 
медіаконтинууму» проаналізовано здатність медіаконтинууму до генерування 
інформаційних запитів і інтегрального оновлення інформації, до її постійного 
накопичення, системного зберігання; констатовано емерджентний характер стану 
рівноваги медіаконтинууму. Перманентність, безперервність медіаконтинууму 
в плані породження, організації і підтримання інформації і комунікації становить 
певні загрози для людства:  неконтрольоване збільшення інформації; ненавченість 
/ невміння фільтрувати потужні інформаційні потоки; фіксація стану, сутності 
медіаконтинууму й обмеження можливості робити далекоглядні прогнози щодо 
його майбутніх трансформацій і модифікацій.
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ВИСНОВКИ
Проведене інтегративне, комплексне дослідження просторово-часових 

параметрів реалізації соціального комунікування соціальними суб’єктами / 
соціальними інститутами в умовах бурхливого розвитку комп’ютерних мереж, 
мультимедійних технологій, нових медій, вражаючих темпів розвитку можливостей 
і перспектив портативних пристроїв інформаційно-комунікаційної взаємодії, 
поширенням хмарних технологій, продукуванням систем штучного інтелекту дало 
змогу зробити низку висновків. 

1. Домінантними ознаками універсалій «простір» і «час», акцентованими в 
межах філософських, історичних, соціологічних, культурологічних, політичних, 
правознавчих, лінгвістичних, журналістикознавчих здобутків початку ХХІ століття є:  
зв’язок / зумовленість простором географічним, інтегративність, складність, 
гетерогенність, різнохарактерність, транскордоність, динамічність, багатовимірність, 
людиноцентризм – провідні ознаки категорії «простір»; універсальність, 
нелінійність, хаотичність, циклічність, гетерогенність, неоднорідність – провідні 
ознаки категорії «час». 

Необ’єктивність, властивості прискорення / стиснення / розтягування / 
режимності, інтерпретаційний потенціал понять «історичний простір / історичний 
час», «політичний простір / політичний час», «соціальний простір / соціальний час», 
«інформаційний простір / інформаційний час», «культурний простір / культурний 
час», «комунікативний простір», «інформаційно-комунікаційний простір», 
«медіапростір», «мас-медійний простір» інспіровані, у свою чергу, перманентністю, 
неодновимірністю соціуму, взаємозв’язком і взаємозумовленістю різноманітних 
фрагментів сучасної реальності, мінливістю, невизначеністю параметрів 
світосприйняття і світорозуміння реалій сьогодення. Просторово-часові координати 
сучасності, окреслені в межах конкретної дисципліни, репрезентують усвідомлення 
рівноправності, тандемності базових універсалій простір і час (рівною мірою, як 
і похідних понять, утворених у межах різногалузевих теоретико-методологічних 
основ і концептуального апарату), визнання їхньої спаяності й монолітності. 

Задекларований міждисциплінарний ракурс дослідження категорій «простір» 
і «час» зведено до таких смислових вузлів: 

• істотний, вагомий вплив на переформатування просторово-часових параметрів 
існування людства, на усвідомлення значимості, сенсу категорій простір і час 
здійснюють інтернет-технології, надшвидке впровадження технічних інновацій у 
повсякдення, темпи й умови збирання, обміну, продукування, зберігання інформації. 
Миттєві події, епізоди буття та щодення, сюжети історії в інтерпретації певної 
фахової категорії довантажуються додатковими сенсами, конотаціями, раціями, 
набувають різного значення для осмислення причинно-наслідкових закономірностей 
і визначення прогностичних векторів розвитку суспільства; 

• атмосфера послідовності, організованості, структурованості сучасних 
історичних, політичних, соціокультурних процесів, просторові й часові 
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детермінанти подій і еволюційних станів розкриваються в просторі й часі 
інформаційному, відповідно, інформаційний простір / час «конфігурують» простір 
/ час соціальний, виконуючи функції інтегратора людської спільноти, функції 
соціальної пам’яті, функції актуалізатора інтересів і середовища комунікації. Проте 
не можна ігнорувати і той факт, що вектори людської взаємодії, взаємовідношення, 
співіснування, парадокс поєднання об’єктивно фіксованих соціальних ритмів і 
суб’єктивно пережитих людських перцепцій відтворені, поєднані, експоновані 
саме соціальним простором / часом;

• у вирішенні квестії пріоритетності / взаємодоповнюваності / взаємодії 
соціального простору / часу й інформаційного простору / часу набирає обертів 
медійний ракурс щодо прояснення спроможності / здатності нових медій визначати 
характер соціальної діяльності й форми її організації, соціальні відносини, 
«втручатися» в політичні, інформаційно-комунікаційні, культурні практики, 
зумовлювати соціальні позиції й формати комунікаційної взаємодії, моделювати 
ґенезу соціально-культурних трансформацій. 

Міждисциплінарний ракурс є пріоритетним інструментарієм у дослідженні 
перманентності, перехідності, багатовимірності сучасної соціальної реальності, 
що дає підстави визначити провідними трендами розвитку просторово-
часових координат сьогодення, постульованих у соціологічних, політичних, 
культурологічних, лінгвістичних, соціальнокомунікаційних дослідженнях, наявність 
стратегічного потенціалу, необ’єктивність, транскордоність і трансісторичність, що 
максимально експлуатовані простором медійним.

2. Систематизація, осмислення фрагментарних, відокремлених поглядів 
західних теоретиків комунікації щодо просторово-часових параметрів сучасності 
нового ґатунку (постіндустріальної, мережевої, інформаційної, постмодерністської, 
індивідуалізованої) дають підстави констатувати: 

• провідними ознаками просторово-часових параметрів реальності, продукованої 
новими інформаційно-комунікаційними засобами, є «імплозія» простору і часу 
(М. Маклюен), despatialized (позапросторова) одночасність (Дж. Б. Томпсон), 
позачасовий простір потоків (М. Кастельс), cybertime (П. Віріліо), гомогенний-
фрагментований-ієрархічний простір (А. Лефевр), плинна новочасність (З. Бауман), 
«тут і зараз» (Ж. Дерріда), media-architecture complex (медійно-архітектурний комплекс) 
(С. Маккуайр), «часова бідність» (В. Брайсон). Ця «оновлена» реальність виробляє 
й відтворює постійний, неконтрольований, барвистий потік інформації, змінюючи  
реальність фізичну, відповідно, маємо перспективу зростання вагомості влади над 
комунікаційними засобами й засобами масової інформації, і, як наслідок, становлення 
«суспільства ризику» (У. Бек), формування «збентеженого людства» (Т. Еріксен);

• поява нових засобів комунікації, «революція комунікації», ініційована новими 
технологіями, докорінно змінюють перцепцію часу та простору, програмують 
і переконцептуалізовують масштаби фундаментальних категорій, продукують 
потребу в існуванні надлишку, множинності життєвих швидкостей і ритмів;
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• мас-медіа, послуговуючись технологіями, здійснюють вплив на сприйняття 
людиною часу й простору, що в майбутньому призведе до контролю свідомості 
й соціальної організації, до монополізації знань, до маніпулювання й керування 
часом і простором і, в кінцевому підсумку, до появи абсолютно нового типу зброї 
– «інформаційної бомби» (П. Віріліо).

3. Інтегральне бачення медіаконтинууму як нового просторово-часового 
формату соціальнокомунікаційної діяльності базується:

• на просторово-часових орієнтирах сучасності нового ґатунку – цілісність, 
монолітність, спаяність, єдність параметрів простору і часу. Відповідно, 
медіаконтинуум постає як пластична просторово-часова модель чуттєво-знакової 
реальності;

• на розумінні соціально-культурного, технологічного, інформаційно-
комунікаційного, екстериторіального, темпорального потенціалів нових медій, 
які, у свою чергу, інспірують здатність медіаконтинууму відтворювати безперервні 
зміни часових і просторових параметрів об’єктивної / суб’єктивної реальності, що 
створює підґрунтя для проектування й конструювання активності, енергійності 
сучасного суспільства, для  вимірювання ритмів, циклів, динаміки / статики станів 
соціуму; 

• на соціальнокомунікаційних пріоритетах сучасності – потреба у взаємодії, 
спрямованої на обмін поглядами, думками, знаннями, ідеями, цінностями, моделями 
поведінки, практиками життєдіяльності, стимулює соціальних суб’єктів / соціальні 
інститути до інкорпорування в медіаконтинуум – безперервно-протяжне утворення, 
початком запуску, реалізації і функціонування якого є «присутність» відповідних 
соціальних суб’єктів / соціальних інститутів у ньому.

4. Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціального комунікування 
початку ХХІ століття – це єдність соціальної, технологічної, територіальної, 
інформаційно-комунікаційної евентуальностей (сценарій продуктивності, ракурс 
допустимих трансформацій), дієвість, результативність і ефективність яких 
зумовлена низкою атрибутів. 

Соціальна евентуальність фокусує увагу на здатності медіаконтинууму 
віддзеркалювати / продукувати соціальні уявлення про світ, відбивати / 
трансформувати актуальні соціальні конструкти і парадигми, виступати системою 
взаємозв’язків соціальних суб’єктів / соціальних інститутів, що здійснюють 
пошук, збирання, генерування, поширення, збереження і споживання інформації 
/ комунікації. Атрибутами соціальної евентуальності медіаконтинууму є 
гетерогенність, відкритість, соціальний контроль, мозаїчність, фрагментованість, 
мобільність, часова амбівалентність. 

Технологічна евентуальність є результатом активної експлуатації технічних 
можливостей поширення інформації / комунікації, наслідком ескалації технологічної 
потужності у площині продукування й зберігання інформації / комунікації, ресурсом 
трансформацій і пертурбацій соціальнокомунікаційної діяльності соціальних 
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суб’єктів / соціальних інститутів. Атрибутами технологічної евентуальності  
є дигіталізація, конвергенція, ризомність, мультимедійність, інтерактивність. 

Територіальна евентуальність актуалізує розуміння медіаконтинууму, з одного 
боку, як динамічної конфігурації, позбавленої традиційних обмежень фізичного 
простору й географічних відстаней, з іншого як співфункціонування / співпраця  
нових медій і соціальних суб’єктів  / соціальних інститутів у площині пошуку, 
збирання, опрацювання, поширення і зберігання інформації,  здійснюваних у 
межах конкретної території і регульованої законодавством, чинним на цій території. 
Атрибутами територіальної евентуальності є: глобальність, глокальність, правова 
регламентація, часова  локальність. 

Інформаційно-комунікаційна евентуальність створює підстави оцінювати 
медіаконтинуум як новий соціальний порядок, оснований на активності / пасивності 
інформаційної взаємодії, на перетворенні комунікації на культ / інформації на 
стратегічний ресурс, на залученні соціальних суб’єктів / соціальних інститутів 
до рольової гри «автор – реципієнт», на інформаційному перевантаженні 
соціальних суб’єктів, на ініціюванні, встановленні й підтриманні комунікаційної 
й інформаційної діяльності між акторами, віддаленими й роз’єднаними в 
часі і просторі. Атрибутами інформаційно-комунікаційної евентуальності 
є інфоцентричність, гіпертекстуальність, демасифікованість, іграїзація, 
креолізованість, опосередкованість, колоквіалізація, перманентність. 

5. «Зони ризику», що виникають на шляху реалізації ефективного соціального 
комунікування, здійснюваного у новому форматі просторової і часової організації 
сучасності, зумовлені амбівалентним потенціалом атрибутів соціальної, 
технологічної, територіальної, інформаційно-комунікаційної евентуальностей 
медіаконтинууму:

• атрибути соціальної евентуальності медіаконтинууму здатні продукувати такі 
«зони ризиків»: збільшення культурної й інформаційної гетерогенності як основи для 
формування безлічі персоналізованих описів реальності (гетерогенність, відкритість); 
поява в медіаконтинуумі низки інформаційно-технологічних (несанкціонований 
вхід у соціальну мережу, фішинг, втрата пароля над особистісною інформацією) 
і інформаційно-психологічних (дезінформування, приховування, викривлення 
інформації) загроз, втрата конфіденційності (відкритість); співіснування у 
медіаконтинуумі різних просторово-часових єдностей, екстеріоризованих 
медіаподіями, з неоднаковими масштабами, тривалістю, значущістю події для кожного 
з акторів, зменшення спільного, колективного досвіду, втрата громадського духу, і, як 
наслідок, поляризація суспільства, розмаїття протилежних поглядів, парасоціальна 
взаємодія (мозаїчність, фрагментованість); прищеплення «вакцини» свободи 
соціальної адаптації, вільної інтеграції, самостійність конструювання інформаційно-
комунікаційних векторів взаємодій у режимах online / offline ініціюють обмеження 
у творенні й поширені власного досвіду актора, додаючи йому рис посередності, 
стандартності, надіндивідуальності (мобільність, часова амбівалентність);
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• атрибути технологічної евентуальності медіаконтинууму спроможні 
актуалізувати наступні «зони ризиків»: дезінформація, збільшення ступеню 
поляризації громадян на щаблі цифрової обізнаності, зменшення рівня людської 
свободи, відкритість, доступність, прозорість приватного життя (дигіталізація); 
продукування ідеї «універсального журналіста» в контексті нівелювання звичної 
і нібито очевидної грані між виробниками медіаповідомлень і їх споживачами, 
загроза примітивізації й інфантилізації масових аудиторій (мультимедійність, 
конвергенція);  надшвидке перетікання невідомого в відоме й навпаки, поширення 
практик зеппінгу, веб-серфінгу (ризомність); підміна симультанності / ефекту 
присутності комунікативною доступністю, можливість здійснення багатоканального 
впливу шляхом експлуатації емоційних важелів, генерування умов для легкого, 
ненав’язливого, грамотного керування увагою цільової аудиторії (інтерактивність, 
мультимедійність);

• атрибути територіальної евентуальності медіаконтинууму можуть 
спровокувати такі «зони ризиків»: відставання, уповільнення законодавчих ініціатив 
регулювання інтернет-, мобільного контенту, що є особливо відчутним в умовах 
надшвидкого розвитку інформаційних та комунікаційних технологій (правова 
регламентація); втрата інформаційного суверенітету, високий ступінь інформаційної 
залежності від іноземних держав, від транснаціональних медіакорпорацій  
(глобалізація);

• атрибути інформаційно-комунікаційної евентуальності містять 
ймовірність створення «зони ризиків», як-то: вульгаризація, схематизація 
процесу вироблення, формування, артикулювання на основі легкодоступної 
інформації власних висновків, ініціювання інформаційного перевантаження 
(інфоцентричність); безцільне блукання в мережі, перехід від одного ресурсу 
до іншого, неусвідомлення того, яка саме інформація потрібна – «wilfing» 
(гіпертекстуальність); позбавлення соціальних суб’єктів / акторів спільної 
соціально активної позиції, звуження світогляду соціальних суб’єктів / 
соціальних інститутів, втрата особистісного інтересу до суспільного життя, 
підрив процесу гомогенізації національної культури, створення еклектичної 
культури (демасифікованість); трансформація, модифікація, навіть, руйнування 
традиційних соціальних практик, переформатовування функціональності 
наявних соціальних інститутів (іграїзація); суперечність між локальною і 
дистальною інтеракціями, суперечність між повною свободою ідентифікації 
і втратою, відчуженням реального статусу, знеособленість індивідуальності 
(опосередкованість); створення нової культурно-мовленнєвої ситуації, 
формування «зниженого мовного смаку епохи» (колоквіалізація). 

6. Нівелювання констатованих вище «зон ризиків», з одного боку, з іншого, 
продукування, популяризація, сприяння розвиткові україноорієнтованого 
медіаконтинууму здійснюватиметься професійними акторами 
соціальнокомунікаційної діяльності за такими кроками:
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• піднесення «темпоральної грамотності», набуття якої супроводжуватиметься 
напрацюванням певних умінь і навичок: 1) вміння узгоджувати індивідуальний 
часовий регістр і соціальний часовий регістр через усвідомлення необхідності 
існування збалансованої домовленості між прагненням актора до індивідуалізації 
темпоральних параметрів та ймовірними ризиками самотності, соціальної 
апатії, суспільної індиферентності, що виникатимуть унаслідок нехтування 
соціальним регістром часу; 2) вміння генерувати / продукувати вектор часу 
медіаконтинууму, визначати суспільно значуще минуле, теперішнє, майбутнє крізь 
призму національних пріоритетів, соціальних цінностей, економіко-політичних 
орієнтирів суспільства, культурних уподобань соціуму; 3) вміння контролювати 
об’єктивно-наявні темпоральні параметри та виміри, що, у свою чергу, ініційовано 
впровадженням культури медіаспоживання в режимі багатозадачності з акцентом 
на мінімізації одночасного використання декількох девайсів, активізованих з 
метою одночасного задоволення інформаційних, розважальних, соціальних, 
комунікаційних потреб, скорочення часового відрізку одночасного перебування на 
декількох медіаплатформах на базі одного девайсу; 4) вміння чітко встановлювати 
національні тематично-темпоральні цензори, а саме визначати часовий цензор 
щодо розподілу інформації згідно з віком потенційних акторів медіаконтинууму, 
виокремлювати часові параметри безпечного доступу до медіаконтинууму 
(часова локальність). Відповідно, часова грамотність забезпечуватиме сприятливі 
умови «призвичаювання» й «акліматизування» в суспільстві ХХІ століття, де 
темпи винайдення й імплантації в соціум технологічних винаходів і цифрових 
інновацій випереджають їхнє теоретичне осмислення й цілеспрямоване емпіричне 
тестування;

• протегування глокалізації медіаконтинууму, сприяння здатності чинити 
опір «однаковості» глобального через «інаковість» локального, продукування / 
поширення українського конкурентноспроможного продукту на світовому ринку 
медіапослуг;

• посилення соціального контролю у тандемі з правовою регламентованістю 
медіаконтинууму, що відбуватиметься через підвищення рівня консолідації 
нормативно-правових дій з боку державних інститутів, громадських організацій, 
мас-медійних корпорацій, акторів медіаконтинууму в напрямку відстоювання 
й шанування національних пріоритетів і орієнтирів на тлі глобалізаційних 
процесів, блокування протизаконного, неетичного контенту, формування культури 
відповідальності суб’єктів медіаконтинууму перед суспільством, протидія 
внутрішнім і зовнішнім інформаційним викликам, генерування й імплантація 
інформаційних загроз у медіаконтинуум агресора; 

• інтенсифікація іграїзації у ракурсі адаптації, пристосування актора 
медіаконтинууму до різноманітних способів стимулювання / ініціювання 
інформаційно-комунікаційної взаємодії, підвищення соціальнокомунікаційної 
активності, підтримання комунікаційної й інформаційної діяльності між 
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акторами, віддаленими й роз’єднаними в часі та просторі, генерування ситуацій 
непередбачуваних емоційних і інтелектуальних переживань, посилення рис 
природності, невдаваності, емоційності взаємодії;

• прийнятність креолізованості медіаконтинууму за умови наявності спільних 
фонових знань і збігу інтенцій акторів, екстралінгвістичної обізнаності щодо 
певної ситуації, існування колективного вербального й візуального бекграундів 
як необхідних параметрів ефективного й прагматично виправданого кодування / 
декодування мемів, демотиваторів, інтернет-коміксів, GIFів;

• інтенсифікація опосередкованості медіаконтинууму. Відсутність  живого, 
безпосереднього контакту, неможливість трансляції /споглядання / відчуття 
невимушених природних емоцій і переживань акторами, роз’єднаними у просторі 
й часі, компенсуватиметься мінімізацією просторово-часових бар’єрів; зменшенням 
часового інтервалу, протягом якого актори медіаконтинууму обмінюватиметься 
реакціями / повідомленнями; використання широкого спектру можливостей 
щодо способів, засобів і прийомів самопрезентації в медіаконтинуумі – разом 
увиразнюють (а не заступають), модифікують соціальнокомунікаційну діяльність 
акторів медіаконтинууму;

• уповільнення колоквіалізації медіаконтинууму шляхом «плекання» поваги 
й любові до власної мови, підвищення рівня мовної і мовленнєвої грамотності, 
осягання літературного, культурного, історичного надбання українського народу.

Експоненціальне нарощення технологічного потенціалу, зростання цифрових 
інновацій, урізноманітнення інформаційно-комунікаційних нововведень суспільства 
формату «24/7» відбувається настільки швидко, що ми навіть не усвідомлюємо й не 
розуміємо, як із ними поводитися і в який спосіб впроваджувати в життєвий обіг, 
– тож скоріше отримуємо можливість фіксувати те, що відбулося / відбувається, 
ніж робити далекоглядні прогнози. 

Перспективним для подальшого дослідження є виявлення динамічних, рухомих 
тенденцій медіаконтинууму, продукованих атрибутами соціальної, технологічної, 
територіальної, інформаційно-комунікаційної евентуальностей, обґрунтування 
перспектив реалізації ефективної соціальнокомунікаційної діяльності в новітньому 
просторово-часовому форматі– медіаконтинуумі.
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АНОТАЦІЯ
Порпуліт О. О. Медіаконтинуум як просторово-часовий формат 

соціальнокомунікаційної діяльності початку ХХІ століття. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. 
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 
і науки України. – Київ, 2021.

Дослідження сфокусовано на просторово-часових параметрах соціального 
комунікування сучасних соціальних суб’єктів / соціальних інститутів, пов’язаних 
багатовекторними, рівноправними й різноспрямованими відношеннями, зв’язками, 
діями; виявлено евентуальності (ракурс допустимих трансформацій, сценарій 
продуктивності), атрибути, «зони ризику» пластичної просторово-часової моделі 
чуттєво-знакової реальності, інспірованої соціально-культурним, інформаційно-
комунікаційним, технологічним, екстериторіальним, темпоральним потенціалом 
нових медій – позначеної нами медіаконтинуумом; артикульовано кроки, до 
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яких вдаватимуться професійні актори соціальнокомунікаційної діяльності на 
шляху продукування, популяризації, сприяння розвиткові україноорієнтованого 
медіаконтинууму. 

У практичному аспекті сформульовані в дослідженні положення, тези, 
рекомендації санкціонують необхідність орієнтації журналістської освіти (і освіти 
сучасного медійника, загалом) на умови роботи з і у форматі медіаконтинууму.

Ключові слова: медіаконтинуум, мозаїчність, мобільність, часова 
амбівалентність, глокальність, часова локальність, іграїзація, креолізованість, 
колоквіалізація, перманентність. 

АННОТАЦИЯ
Порпулит Е. А. Медиаконтинуум как пространственно-временной 

формат социальнокоммуникационной деятельности начала XXI века. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени доктора наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 
коммуникаций. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2021.

Исследование сфокусировано на пространственно-временных параметрах 
социального коммуницирования современных социальных субъектов / социальных 
институтов, связанных многовекторными, равноправными и разнонаправленными 
отношениями, связями, действиями; выявлены эвентуальности (ракурс допустимых 
трансформаций, сценарий продуктивности), атрибуты, «зоны риска» пластической 
пространственно-временной модели чувственно-знаковой реальности, 
инспирированной социально-культурным, технологическим, экстерриториальным, 
темпоральным, информационно-коммуникационным потенциалом новых медий 
– обозначенной нами медиаконтинуумом; артикулировано шаги, следование 
которым позволит профессиональным акторам социальнокоммуникационной 
деятельности способствовать генерированию, популяризации, распространению 
украиноориентированного медиаконтинуума. 

В практическом аспекте сформулированные в исследовании положения, 
тезисы, рекомендации санкционируют необходимость ориентации журналистского 
образования (и образования современного медийщика, в целом) на условия работы 
с и в формате медиаконтинуума.

Ключевые слова: медиаконтинуум, мозаичность, мобильность, 
временнàя амбивалентность, глокальность, временнàя локальность, играизация, 
креолизованность, коллоквиализация, перманентность.



31

SUMMARY
Porpulit О. О. Media Continuum as the spatiotemporal format of social 

communication activity in the beginning of the XXI century. – Qualifying scientific 
work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor Degree in Social Communications, specialty 27.00.01 – Theory 
and History of Social Communications. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021.

The following research is devoted to the solution of the scientific problem, which 
implies the disproportion that has developed between theoretical knowledge, practical 
experience, and applied skills in social communication, which encompasses social actors / 
social institutions connected by multi-vector, equal and multidirectional relations, actions 
in a new format of spatial and temporal organization of modernity.

The integral vision of the media continuum formulated in the research as a 
fundamentally new spatial-temporal format of social communication activity is based 
on:  the spatial-temporal landmarks of modernity of a new kind - integrity, monolithicity, 
cohesion, unity of space and time parameters; on the understanding of sociocultural, 
technological, informational and communicational, extraterritorial, temporal potentials 
of new media, which, in turn, inspire the ability of the media continuum to reproduce 
continuous changes in temporal and spatial parameters of objective / subjective reality; on 
the social communication priorities of today - the need for interaction aimed at exchanging 
views, knowledge, values, life practices, stimulates social actors / social institutions to 
incorporate into the media continuum. 

The media continuum is articulated as a plastic spatio-temporal model of 
sensory-symbolic reality: the unity of social, technological, territorial, informational 
and communicational eventualities (productivity scenario, perspective of permissible 
transformations), the performance, efficiency and effectiveness of which are due to the 
following attributes.

Social eventuality (heterogeneity, openness, social control, mosaicism, fragmentation, 
mobility, temporal ambivalence) focuses on the ability of the media continuum to reflect / 
produce social ideas about the world, to reflect / transform current social constructs and 
paradigms, to act as a system of relationships of social actors / social institutions that 
search, collect, generate, disseminate, preserve and consume information / communication. 
The technological eventuality (digitalization, convergence, presence of rhizome, 
usage of multiple media, interactivity) is the result of active exploitation of technical 
capabilities of information / communication dissemination, it is the result of escalation in 
technological capacity to produce and store information, and resource of transformations 
and perturbations of social communication activity of social subjects / social institutions. 
Territorial eventuality (globality, glocality, legal regulation, temporal locality) actualizes 
the understanding of the media continuum, on the one hand, as a dynamic configuration, 
devoid of traditional limitations of physical space and geographical distances. On the other 
hand, it is regarded as co-functioning / cooperation of new media and social actors / social 
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institutions in research, collection, processing, sharing and storage of information carried 
out within a specific territory and regulated by the legislation in force in that particular 
territory. Informational and communicational eventuality (infocentrism, hypertextuality, 
demassification, playfulness, gamification, indirectness, colloquialization, permanence) 
creates grounds to evaluate the media continuum as a new social order based on the 
activity / passivity of information interaction, on the transformation of communication 
into a cult / information into a strategic resource, on the involvement of social actors / 
social institutions in the role play "author - recipient", on information overload of social 
subjects, on initiation, establishment and support of communication and information 
activity between the actors remote and disconnected in time and space.

The study identifies steps that should be taken by professional actors of social 
communication activities, on the one hand, to level the "risk zones" of the media 
continuum, while on the other hand, to promote the production, promotion, development 
of Ukrainian-oriented media continuum: by raising "temporal literacy"; protecting the 
glocalization of the media continuum; strengthening social control in tandem with the 
legal regulation of the media continuum; intensifying mediation and gamification of the 
media continuum; slowing down the colloquialization of the media continuum.

In practical terms, the provisions, theses, and recommendations formulated in the 
study enhance the need to aim journalism education (and education of modern media 
specialist, in general) at the conditions of working with and in the format of media 
continuum.

Key words: media continuum, mosaicism, mobility, temporal ambivalence, glocality, 
temporal locality, playfulness, creolization, colloquialization, permanence.
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