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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Українські мас-медіа 

постають перед викликами сучасного світу в складних умовах внутрішніх 

системних перетворень. Зміни у структурі медіапростору відбуваються в 

тісному зв’язку з дією нових комунікаційних та інформаційних технологій, які 

використовують сучасні медіа. Творення соціального простору, структурним 

компонентом якого є медіапростір, і його відображення пов’язане з 

трансформаціями в суспільстві й зумовлене участю мас-медіа як 

комунікаційного майданчика цього процесу. Період стрімкого розвитку 

соціальних комунікацій ставить нові завдання, які потребують наукового 

осмислення. Цей період відзначається увагою до просторових параметрів як 

універсальної системи координат, що бере участь у формуванні уявлень про 

світ і творення соціальних конструктів. 

Медіапростір є складником соціального простору й формується в 

контексті його комунікаційної моделі. Для позначення нових соціальних 

структур, які виникають у результаті досягнень технічного прогресу в кінці 

ХІХ ст., запропонована система стратифікації суспільства в соціальних науках 

за просторовим принципом. Відображення соціального простору відбувається 

через соціокультурні механізми, до яких належить мова, культура, релігія. 

Медіа забезпечують шляхи (канали й мережі) для руху соціальних уявлень про 

світ, що виробляються різними соціальними інститутами, які функціонують у 

системі соціальних полів. Якщо простір є множиною координат, то поле фіксує 

певні позиції та є локальним видом виміру. Це зумовлює появу моделі 

медіапростору в контексті комунікаційної моделі соціального простору й теорії 

полів як динамічних систем соціальної взаємодії.  

Українська наука виявляє інтерес до вивчення комунікаційних шляхів для 

руху соціальних ідей, що формуються в різних підпросторах і транслюються в 

мас-медіа. Інформаційні загрози, яких зазнає український медіапростір 

унаслідок зовнішньої агресії та в умовах гібридної війни, спонукають до 

комплексного дослідження тенденцій розвитку українського медійного 

простору. Розуміння таких тенденцій дає можливість наукового прогнозування, 

а їх моніторингова діагностика може відстежувати точність і повноту 

прогнозів. Дисбаланс у структурі соціального простору України зумовлений 

також внутрішніми перетвореннями, змінами в усіх сферах діяльності: 

економіці, законотворчості, соціальній і медичній сферах, системі освіти, 

культурного виробництва тощо. Розробка концепції медіапростору та участі 

підпросторів у формуванні концептів вимагає врахування актуальної ситуації, 

тенденцій наукового дискурсу в дослідженнях українських і світових наукових 

шкіл. У першу чергу йдеться про формування науково-теоретичної та 
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методологічної основи багатовимірних репрезентацій соціального простору в 

мас-медійному дискурсі.  

Наукова проблема полягає в тому, що в теорії соціальних комунікацій не 

відображено залежність формування конструктів від балансу підпросторів 

соціального простору. Проте така залежність є і вона обовʼязкова. Уся історія 

розвитку людського спілкування ілюструє той факт, що уявлення про 

соціальний простір визначає види, форми, засоби комунікації, корелює 

поведінку як комунікантів, так і комунікатів. У різні періоди розвитку 

суспільства та людини як особистості ця зумовленість різна, історія та теорія 

соціальних комунікацій мали б це відображати. Медіа як соціальний мовник 

теж залежить у своїй роботі від розуміння соціального простору як 

відображеного простору та ставлення до медіапростору як чинника його 

комунікаційної діяльності. Наукова проблема, вирішенню якої присвячено 

дослідження, – це встановлення залежності формування конструктів соціальної 

реальності від участі медіапростору в їх творенні та балансу взаємодії інших 

підпрострів (політичного, освітнього, культурного та ін.) у процесах 

конструювання концептів. 

Глобалізаційні, євроінтеграційні та демократичні процеси перетворень 

українського соціального простору та участь у них мас-медіа вимагають 

окресленої парадигми соціально-комунікаційної сфери. Йдеться про види 

простору, які беруть участь у творенні соціального простору й визначенні ролі 

медіапростору як медіатора суспільних конструктів. Комунікаційна модель 

соціального простору має рівні, умови, структуру взаємодії та формування 

соціальних уявлень про світ. Мас-медіа є найбільш масовим інститутом 

соціалізації особистості, тому зʼясування їхньої ролі як продуцентів і 

трансляторів конструктів необхідно розглядати крізь специфіку їх 

посередницьких функцій. Актуальним для теорії соціальних комунікацій є 

еволюційне і прогностичне осмислення соціального простору в контексті мас -

медійного дискурсу.  

У роботі розглянуто класичні наукові розвідки з медіафілософії 

(М. Кастельса, Н. Лумана, М. Маклюєна, Е. Тофлера) й теорії соціального 

простору (Ж. Бодріяра, Е. Дюркгейма, А. Лефевра, П. Сорокіна, М. Фуко). 

Фундаментальну основу дослідження соціального простору склали роботи 

П. Бурдьє, Д. Гарві, М. Гудчайлда, К. Левіна, М. Оже. 

Проблеми формування соціального простору в медіадискурсі 

актуалізуються в дослідженнях таких зарубіжних учених, як: В. Бардікі, 

К. Барнхурс, Р. Бенсон, І. Вілінг, Л. Грахам, М. Коман, Н. Кулдрай, А. Окефі, 

Е. Херман і Н. Чомскі, Б. Янг. 

Проблемам формування соціального простору й творення соціально-

просторових ландшафтів присвятили праці Д. Замятін, Г. Зборовський, 
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І. Кононов, О. Котуков, Т. Макогон, О. Мусієздов, А. Петренко-Лисак, 

О. Філіппов, Л. Чернюк. 

На формування наукового уявлення про комунікаційну модель 

соціального простору вплинули праці В. Березенко, В. Владимирова, 

М. Житарюка, Н. Зражевської, В. Іванова, С. Квіта, В. Корнєєва, Н. Мантуло, 

Г. Почепцова, В. Різуна, Ю. Фінклера, О. Холода.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи пов’язана з комплексною науковою темою Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

НДР №11 БФ045-01 «Український медійний контент в соціальному вимірі», що 

виконується в межах комплексної наукової програми «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації».  

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є формування 

комунікаційної моделі медіапростору України як складника соціального 

простору. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

 на основі наукової літератури виокремити поняття «соціальний 

простір» як систему підпросторів, шляхи комунікації між якими здійснюють 

мас-медіа;  

 з’ясувати історичний розвиток комунікаційних моделей соціального 

простору й ролі мас-медіа в процесах формування цих моделей, а також їх 

становлення в науковому міждисциплінарному дискурсі;  

 встановити структурні й комунікаційні характеристики медіапростору;  

 виявити характерні риси теорії поля, взаємодію медіаполя з іншими 

соціальними полями;  

 дати інтерпретацію актуального медіапростору України й авторської 

моделі медіапростору в контексті соціального простору України; 

 визначити механізми творення конструктів у медіадискурсі, 

можливості медіадискурсу в формуванні соціальних активностей суб’єктів 

інформаційного простору;  

 схарактеризувати репрезентацію соціального простору в мас-медіа, 

види конструктів та елементи віртуального простору. 

Об’єкт дослідження – медіапростір України в системі соціального 

простору. 

Предмет дослідження – комунікаційна модель медіапростору України як 

складника соціального простору, взаємодія медіапростору з іншими 

підпросторами, творення конструктів соціального простору в медіадискурсі. 

Методологія дослідження. Дослідження виконано за допомогою 

загальнонаукових теоретичних методів (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

формалізації, термінологічного аналізу, узагальнення, класифікації, порівняння, 
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моделювання, абстрагування й формалізації , інтерпретації), які дали 

можливість розглянути розвиток терміна «соціальний простір», теорій поля в 

гуманітарному дискурсі; простежити розвиток наукового знання від 

психосоціального та соціального напрямів до соціальних комунікацій; зробити 

огляд становлення поняття соціального простору, його опредмечення та 

набуття критеріїв оцінки соціальних явищ, а також входження до 

терміносистеми соціальних комунікацій; виявити структуру знань про 

соціальний простір, медіадискурс, теорію поля, мас-медійний дискурс та 

розгляд їх функціональних особливостей, а також типологію інформаційно-

когнітивних форм мас-медійного дискурсу.  

Міждисциплінарність є основою досліджень соціальних комунікацій і 

вимагає окреслення термінологічного інструментарію та його 

соціальнокомунікаційної специфіки. Аналіз і синтез були застосовані для 

виокремлення та розгляду соціальнопросторових координат у гуманітарному 

науковому дискурсі, для пошуку комунікаційного складника соціального 

простору. 

За допомогою методу інтерпретаційного моделювання виявлено 

залежність соціальної комунікації, зокрема, появи концептів, які починають 

активно функціонувати, від збалансованості підпросторів соціального простору 

та участі медіапростору в процесі конструювання ідей. Побудована 

функціональна модель містить математичні розрахунки, оцінку ресурсів, що 

вимагали застосування методів аналізу, синтезу, порівняльного методів, на 

етапі побудови моделі використовувався метод абстрагування та формалізації 

вербальної моделі, опис моделі та останній етап – інтерпретація і аналіз 

отриманого результату.  

З метою отримання кількісних показників моделі медіапростору було 

використано метод експертної оцінки. Для діагностування та перевірки 

наукових гіпотез застосовані такі емпіричні методи: контент-аналіз мас-

медійних матеріалів регіональних видань, опитування для визначення напрямів 

інтерпретації даних (проводилось у межах навчальних дисциплін «Теорія та 

історія соціальних комунікацій», «Комунікаційні технології», «Медіатехнології 

формування соціального простору»), метрика (вимірювання) емоцій за шкалою 

К. Ізарда (коефіцієнт самопочуття) в оцінках медіапродукту.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

уперше: 

 розроблено й обґрунтовано авторську комунікаційну модель 

медіапростору України в контексті соціального простору, яка полягає в балансі 

підпросторів соціального простору та їх участі у творенні конструктів 

соціальної реальності; 
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 з’ясовано залежність формування конструктів соціальної реальності від 

міри збалансованості підпросторів соціального  простору, зокрема, ролі 

медіапростору; 

 охарактеризовано поняття «соціальний простір» у системі соціальних 

комунікацій та запропоновано власну дефініцію поняття (соціальний простір – 

це відтворена в людській свідомості необмежена протяжність, яку складають 

підпростори, що беруть участь у творенні конструктів соціальної комунікації); 

 схарактеризовано гуманітарні наукові повороти (інтелектуальні 

проєкти), визначено їх важливість у розумінні медіатенденцій (іконічність, 

медіальність, мережевість) в історії соціальних комунікацій; 

удосконалено: 

 використання теорії соціального поля в дослідженнях функціонування 

мас-медійних явищ; 

 обґрунтування медіапростору як протяжності творення та поширення 

конструктів соціального простору; 

 тлумачення просторових конструктів у теорії соціальних комунікацій; 

 набули подальшого розвитку: 

 форми репрезентацій соціальних конструктів у мас-медіа (концепт, 

фрейм, гештальт, сценарій, медіамеми, стереотипи); 

 прогностичні сценарії розвитку медіапростору та соціального простору 

України; 

 тлумачення медіаявищ, медійних продуктів як інструментів творення 

соціального капіталу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні їх 

під час підготовки фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика»: в 

Запорізькому національному університеті викладається курс «Медіатехнології 

формування соціального простору» (спеціальність «Журналістика», освітньо-

кваліфікаційний рівень – магістр), теми двох кредитів якого стосуються 

проблеми формування медіапростору в мас-медіа і ґрунтуються на матеріалах 

нашої роботи. На основі даних, отриманих під час дослідження , розроблено 

навчальний посібник з дисципліни. Науково-теоретичні напрацювань 

використовуються під час вивчення навчальних дисциплін «Теорія та історія 

соціальних комунікацій», «Медіакритика», «Теорія публіцистики», «Методика 

та організація наукових досліджень». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, монографія, автореферат і всі 

публікації, в яких викладено основні наукові результати дослідження та які 

засвідчують апробацію результатів дисертації, виконані автором одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри соціальних комунікацій і на науково-

методичному семінарі Інституту журналістики Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка (2013–2016 рр.). Основні теоретико-

методологічні положення й результати проведеного дослідження були 

апробовані на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-

практичних конференціях: «Соціальні комунікації сучасного світу» 

(м. Запоріжжя, 2009); «Сучасний інформаційний простір: журналістика та 

медіаосвіта» (м. Алушта, 2010); «Соціальні комунікації сучасного світу» 

(м. Запоріжжя, 2010); «Типологічні характеристики українського медійного 

контенту» (м. Київ, 2011); «Реклама та PR у сучасному світі» (м. Одеса, 2011); 

«Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта» (м. Алушта, 

2011); «Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту» 

(Ukrainian media 2012: simulation problems) (м. Київ, 2012); «Соціальні 

комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя, 2012); «Світ соціальних 

комунікацій» (м. Київ, 2012); «Cучасна новинна журналістика: тенденції 

розвитку, форми подання, суспільний резонанс» (м. Львів, 2012); «Системы, 

методы, техника и технологии обработки медиаконтента» (м. Москва, 2012); 

«Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних 

комунікацій» (м. Київ, 2013); «Регіональні ЗМІ: проблеми і перспективи» 

(м. Запоріжжя, 2013); «Сучасний інформаційний простір: журналістика та 

медіаосвіта» (м. Алушта, 2013); «Сетевая журналистика в стиле «АРТ»: 

проблемы и перспективы» (м. Казань, 2013); «Дискурс современных масс-

медиа в перспективе теории, социальной практики и образования» (м. Бєлгород, 

2014); «Світ соціальних комунікацій» (м. Київ, 2014); «Критерії діагностики та 

методики розрахунку впливу медіа» (м. Київ, 2014); «Мова. Суспільство. 

Журналістика» (м. Київ, 2014); «Масова комунікація: історія, сьогодення, 

перспективи» (м. Луцьк, 2014); «Сучасний мас-медійний простір: реалії та 

перспективи розвитку» (м. Вінниця, 2014); «Психолінгвістика в сучасному 

світі» (м. Переяслав-Хмельницький, 2014); «Фундаментальные и прикладные 

исследования в Америке, Европе и Азии» (м. Окленд, Нова Зеландія, 2015); 

«Стандарти журналістики та професійної освіти в період суспільних 

трансформацій (до 60-річчя факультету журналістики Львівського 

університету)» (м. Львів, 2015); «Український соціум та медіа: динаміка 

взаємодії (2010–2015 рр.)», (м. Київ, 2015); «Мова. Суспільство. Журналістика» 

(м. Київ, 2015); «Мова. Суспільство. Журналістика» (м. Київ, 2016); «Актуальні 

проблеми медіаосвіти в Україна та в світі» (м. Запоріжжя, 2016); «Український 

соціум та медіа: динаміка взаємодії» (м. Київ, 2016). 

Публікації. Основні положення дослідження відображені в монографії та 

33 одноосібних наукових публікаціях: 19 статей у наукових фахових виданнях 

України, 8 статей у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз , 

6 праць апробаційного характеру.  
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Структура дисертації. Дисертацією є рукопис, що складається зі 

вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків і списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 445 сторінок. 

Список використаних джерел містить 644 найменування на 59 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, підкреслено 

практичну важливість розуміння в соціальних комунікаціях зв’язку формування 

конструктів соціальної реальності із медіапростром та іншими підпросторами 

соціальним простором; окреслено зв’язок дослідження з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, наукову проблему, 

об’єкт і предмет дослідження; зазначено використані методи дослідження; 

сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; 

подано інформацію щодо оприлюднення й апробації результатів дослідження.  

У першому розділі дисертації – «Історіографія та теоретико-

методологічна основа дослідження соціального простору як контексту 

медіапростору і просторових конструктів» – простежено еволюцію терміна 

«соціальний простір» у гуманітарному науковому дискурсі. Термін виникає з 

потреби окреслення соціального простору на противагу фізичному та пропонує 

систему координат суспільної взаємодії і одразу виявляє свої міждисциплінарні 

можливості, пропонуючи соціально-просторові концепти на різних етапах його 

розвитку. Дослідження соціального простору від категорії соціології до 

комунікаційної моделі розгортається на трьох етапах розвитку: модерні та 

постмодерні дослідження, розробки моделі соціального простору в контексті 

багатовимірних комунікацій. Просторовість також представлена як форма 

структурування світу людиною. Різні просторові структури (такі як 

суспільство, мова) мають свої системи вимірів.  

У підрозділі 1.1. «Cоціальний простір як основа медіапростору в 

гуманітарному науковому дискурсі кінця ХХ–ХХІ ст.» розкриваються причини 

виникнення та потреба осмислення соціального простору в історичній 

рестроспективі та міждисциплінарному вимірі. Термін «соціальний простір» 

з’являється в домодерний період, але набуває свого сучасного тлумачення в 

працях П. Бурдьє. Досвід науковця і на сьогодні є популярним в 

західноєвропейській соціології. Напрямки розробки соціального простору 

мають такі вектори: соціологія (С. Зенкіна, Д. Шмідт), культурологія (О. Бікбов, 

А. Лефевр, Г. Карпова), урбаністика (Д. Гарві, Дж. Ханіген). Просторові 

концепти постають у площині просторового мислення, тоді як термін 

«соціальний простір» використовується для класифікації просторових структур 

та явищ в соціології та інших гуманітарних дослідженнях. 
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Медіапростір формується на основі соціальних уявлень про світ як 

символічна структура. Він також бере участь у відборі актуальних соціальних 

конструктів і поширює їх. У свою чергу соціальний простір є основою для 

формування різних видів просторів, які інтегруються як структурні компоненти 

та формують символічні конструкти: культурного простору, медіапростору, 

урбаністики. 

У підрозділі 1.2. «Комунікаційна модель соціального простору як 

контекст медіапростору» зроблено поділ етапів розвитку соціального 

простору в науковому дискурсі: модерний етап творення поняття соціального 

простору та соціології простору (Е. Дюркгейм, М. Зіммель, К. Леві-Строс, 

Т. Парсон, П. Сорокін, А. Шюц); постмодерний етап структуралістських і 

постструктуралістських теорій соціального простору, заснований на соціальних 

проєктах 60-х і 70-80-х рр. ХХ ст. (П. Бурдьє, П. Верлен, А. Лефевр, М. Оже, 

М. Фуко); науковий дискурс про соціальнопросторові принципи соціальних 

комунікацій (Ж. Бодрійяр, М. Кастельс, Н. Луман, М. Маклюен, Д. Рашкофф, 

Е. Тоффлер).  

Розробки моделей соціального простору та їх обговорення постають у 

контексті багатовимірних комунікацій. Передумовами виникнення поняття 

«соціальний простір» є зміна комунікації, пов’язана з модерними 

перетвореннями, активною роллю медіа. Термін починає використовуватись 

при розгляді нових соціальних процесів і нових моделей соціальних відносин, 

де соціальний простір співвідноситься з моделями модерного міста М. Зіммеля 

та Е. Дюркгейма (з комунікаційною основою моделі асоційованості індивідів), 

векторною моделлю П. Сорокіна, феноменологічною моделлю (А. Шюц). У 

моделі П. Сорокіна соціальний простір постає багаторівневим з 

горизонтальними та вертикальними системами, організація яких корельована 

соціальною стратифікацією. Структурна модель Т. Парсона презентує 

взаємодію соціальної, культурної та особистісної систем. Життєсвіт А. Шюца 

представляє феноменологічний напрямок з подвійною структурою природного 

й соціального світів, де соціальний представлений взаємозв’язком змістів. 

Структурна модель К. Леві-Строса визначає поняття соціального простору та 

соціального часу. Медіапростір у цей період постає як частина спільного 

культурного простору, у якому формуються конструкти, саме царина культури 

відкриває можливості появи і поширення панівних для певного суспільства 

уявлень про світ.  

Постмодерна наукова практика пропонує моделі виробництва соціального 

простору А. Лефевра (поєднання фізично-природного, ментального та 

соціального полів), який класифікує соціальний простір на просторові 

практики, репрезентації простору, репрезентативний простір; модель М.  Оже як 

моделі міста з містом-пам’яттю, містом-зустріччю, містом-фікцією; модель 
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Б. Верлена, де соціальний простір є простором інформаційних рухів; модель 

соціального простору П. Бурдьє, який розглядає соціальний простір як 

структуру, яка здійснює структурування інформації. А.Лефевр пропонує 

поняття репрезентації простору, яка здійснюється через знаки, знання, коди, і 

репрезентативний простір як комплекс символів, кодів соціального життя, 

отже, медіапростір генерує соціальний простір і транслює ті конструкти, що 

вже склались. Б. Верлен визначає інформацію як «просторове середовище», 

стверджує залежність сприйняття і оцінки інформації із соціальними 

уявленнями, отже, медіапростір формується в системі соціальних уявлень і 

фільтрів інформації. 

П. Бурдьє вводить низку важливих для розуміння соціального простору 

понять – символічного капіталу, символічної ефективності, соціального поля та 

ін. Отже, соціальний простір – це відтворений простір, який презентує систему 

координат соціальної комунікації. Його структури конструюють уявлення, 

зумовлюють соціальні відносини. У свою чергу соціальний простір зазнає 

структурного впливу під час соціальної практики соціальних груп і агентів, що 

ведуть боротьбу за легітимні бачення світу. Відомі два підходи у вибудовуванні 

моделі соціального простору – антропоцентричний та соціоцентричний.  

П. Бурдьє приділяє увагу творенню легітимних картин світу через медіа і 

ця модель представлена таким чином: факти соціальної дійсності → відбір для 

творення легітимної соціальної картини агентами впливу → робота медіа щодо 

перцепції цих фактів → підготовка фактів для масового споживача → робота з 

цими перцептами у сфері поширення → опрацювання даних щодо їх 

ефективності у творенні легітимного соціального світу. Отже, медіапростір є 

важливим складником моделі соціального простору. 

Соціальний простір визначається внутрішнью неоднорідністю, 

універсальністю, динамікою, для позначення його різновидів М. Гудчайлд і 

Д. Товард пропонують 17 видів термінів на позначення структури, зокрема такі: 

об’єкт, поле, поверхня, мережа, місце, зона, площа та ін. Структуру соціального 

простору варто розрізняти на трьох рівнях: рівень просторової орієнтації за 

різними соціальними параметрами (глобальний/локальний, свій/чужий, 

центр/периферія, місто як соціальний феномен і структура); соціальні актори 

(система соціальних взаємозв’язків соціальних груп, акторів); соціальні 

комунікації.  

Запропоновано авторське визначення терміна «соціальний простір» ‒ «це 

відтворена в людській свідомості необмежена протяжність, яку складають 

підпростори, що беруть участь у творенні конструктів соціальної комунікації». 

Авторська модель соціального простору складається з трьох компонентів: 

підпростори соціального простору, їх зв’язки між собою та конструкти, 
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творення і поширення яких здійснюють підпростори. У цій моделі медіапростір 

забезпечує обробку й поширення актуальних конструктів.  

У підрозділі 1.3. «Просторові конструкти в контексті інтелектуальних 

гуманітарних проєктів» визначено просторовість як один з елементів 

гуманітарного повороту, який номінує ХХ ст. як епоху простору (М. Фуко 

«Інші простори»). Просторовість приваблює дослідників можливістю творення 

мовних структур на основі просторових моделей, а просторовість як принцип 

інтерпретації визначає наукові увялення про соціальний простір. Просторовість 

стає основою для творення ряду конструктів, які окреслено у наукових 

проєктах: теорія хронотопу (М. Бахтіна), логоцентризм (Ж. Дерріда), 

просторування знання (М. Фуко), міфологічна просторова система (Р. Барта), 

годологічний простір і фазовий простір (К. Левін), просторовість як 

нерівномірність розвитку суспільства (Е. Соджа), стиснення простору й часу 

(Д. Гарві), ситуація супермодерності (М. Оже), гіперреальність і симулякри 

(Ж. Бодріяр), «територіальна машина» (Ф. Гваттарі та Ж. Делез). Просторові 

конструкти реалізуються в кодах, текстах, знаках, міфах, мові, стереотипах. 

Просторові конструкти ґрунтуються на уявленнях людини про 

місцеположення та місцезнаходження, а просторовість визначається 

перетворенням фізичного простору в соціальний. Просторові конструкти 

засвідчують зміну інтерпретацій від соціально-географічної до соціально-

культурної; простежують взаємозв’язок мови й простору; коригують 

сприйняття простору та принципи його відтворення. Теорія хронотопу 

пропонує уявлення про простір і час у художній реальності. М. Бахтін 

розробляє свою теорію, що ґрунтується на розумінні часу й простору як 

конструктів певної культури та історичної епохи. Це такі конструкти як 

хронотоп дороги, подорожі та ін. Просторування входить у концепцію 

логоцентризму Ж. Дерріди. Логоцентризм є ефектом письма, який виникає під 

впливом соціальних чинників. Просторування знання пропонує М. Фуко, 

розробляючи систему гетеротопій – просторових утворень, що є основами 

розуміння специфіки соціально-просторових відношень у суспільствах. 

Геротопії є просторовими конструктами, що складаються історично в певних 

соціальнокультурних середовищах: священі, заборонені місця; ідеальні місця, 

які існують в людській уяві; геротопії накопичення часу (бібліотеки).  

Традиційною формою сакрального простору є міфологічна просторова 

система Р. Барта. Соціопросторові концепти міфологеми формуються у 

взаємозв’язках різних просторових координат, наприклад, центру та периферії, 

які мають не лише соціальне, але й сакральне значення. Просторові координати 

й математичні методи К. Левін використовує для опису психологічного 

простору, уводячи в обіг термін «годологічний простір». Поняття фазового 

простору походить з фізики й використовується автором К. Левіним як аналог 
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для опису психічних процесів через його багатовимірність поза тривимірним 

фізичним простором. Е. Соджа в контексті соціальної географії виділяє 

нерівномірний промисловий розвиток регіонів і підтримує думку про 

виробництво простору (простір як продукт виробляється). Д. Гарві продовжує 

дослідження Е. Соджа, констатуючи періоди прискорених змін, що 

виявляються в «конвергенції часу-простору», а також «стисненні часу-

простору». Урбаністичний напрям досліджень просторовості виявляється в 

інтересі до міста, яке є моделлю соціального розвитку людства. Архітектура 

міста відтворює соціальні ієрархії. М. Оже констатує прискорення історії, коли 

за короткий термін спостерігається надлишок подій, щільність яких загрожує 

позбавити їх усякого сенсу. Прискорення історії викликане прискоренням 

інформації в сучасному світі. Його прикметою стає надлишок. Поняття місця 

трактує М. Оже з погляду етнології як організований простір, відділений від 

дикої природи. На противагу місця у соціальній реальності з’являються  

не-місця як основа світу споживання (до них належать супермаркети, 

аеропорти). Ж. Бодріяр розглядає симуляції як зміни простору та пропонує 

систему симулякрів. Він пропонує такі конструкти: гіперпростір і гіперкультура 

(предмети споживання і культура поглинання), поверхнева форма (інформація 

руйнує зміст), голограма (як різновид симуляції). Використовуючи поняття 

територіальності, Ф. Гваттарі та Ж. Делез мають на увазі не географічну, а 

родову територіальність, а, отже, соціальну.  

Другий розділ – «Формування конструктів у медіапросторі» – 

присвячено розгляду інтелектуальних проєктів, які фіксують появу нового 

рівня творення конструктів у медіапросторі.  

У підрозділі 2.1. «Інтелектуальні гуманітарні проєкти і медіаповорот» 

розглядається залежність комунікації від медіапростору й інтенсивність цієї 

залежності простежується на етапах зміни соціальнопросторових координат у 

суспільстві. Виокремлюючи певні аспекти комунікаційних, культурних та 

інших зрушень, соціально-просторові повороти концентрують увагу на нових 

соціальних феноменах (наприклад, мережевість) та появі конструктів 

соціального простору (зокрема, місця пам’яті М. Оже). Поряд з просторовим 

поворотом констатується і медіаповорот, пов’язаний з появою нових медіа та 

нових моделей просторовості, а також їхніх комунікаційних характеристик.  

Науковий дискурс констатує наявність зміни наукових інтересів або 

актуалізації певних наукових галузей знань, окремих понять, які прийнято 

називати «поворотами». Ці повороти демонструють зміни у способах 

осмислення буття, формування інтелектуального запиту та інтелектуальної 

моди. Зміна векторів уваги до певних явищ у наукових інтересах і виявлення 

нових вагомих аспектів досліджень здійснювалася неодноразово, М. Каріган 

відзначає існування 47 поворотів у гуманітарній галузі.  
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На основі аналізу наукових джерел запропоновано авторське визначення: 

«поворот» є напрямом у теоретичних дослідженнях, що пропонує нову 

теоретичну парадигму та осмислення нових соціальних феноменів, а також 

переосмислення традиційного наукового знання, вироблення нових 

методологічних принципів та сприяє самоінтерпретації суспільства й 

формуванню принципово нових якостей суспільного дискурсу.  

Медіаповорот, який констатує актуалізацію медіа, постає в контексті 

просторового, лінгвістичного, культурного, іконічного поворотів. Просторовий 

поворот, засвідчений М. Кастельсом, виявляється в тому, що в мережевому 

суспільстві простір організує час. Інформаційно-технологічна парадигма й 

соціальні процеси трансформують простір і час. Просторове структурування 

соціальної практики виявляється в двох основних напрямках: простір потоків 

(просторова логіка), простір місць (просторова організація досвіду). 

Просторовий поворот тісно пов’язаний з культурним та комунікаційним 

поворотами, які активно обговорюються в постмодерному науковому дискурсі, 

розширюють дослідницьку парадигму, вводячи інтелектуальну моду на 

дослідження соціальної комунікації. Медіаповорот (media-turn), засвідчений у 

1960-х рр. М. Маклюеном, перетворюється на соціокультурний феномен і 

знаменує появу нових медіа із такими особливостями як фрагментація світу, 

глобалізація, творення віртуального простору. У зв’язку з появою нових явищ у 

медіапросторі виникає потреба не лише ці явища класифікувати, але й 

передбачити загрози їх розвитку. Медіаповорот продемонстрував можливості 

новітніх медіа не тільки повідомляти про події соціального життя та впливати 

на формування уявлень про світ, але й структурувати та реструктурувати 

соціальний простір, забезпечувати рух інформаційних потоків та взаємодіяти з 

ними, створювати нові віртуальні світи. Медіаповорот є чинником формування 

просторового мислення, що регулює появу нових форм соціальної взаємодії та 

демонструє залежність комунікації від такого виду соціального простору, як 

медіапростір. 

Значна інтенсифікація інтелектуальних проєктів («поворотів»), що 

відбувається в коротких часових межах, свідчить про швидкі перетворення, 

яких зазнає медіапростір в контексті соціального простору та його 

підпросторів. Причинами цих поворотів стає необхідність перегляду наукового 

розуміння комплексу гуманітарних проблем через пришвидшення темпів 

розвитку суспільства та появою нових явищ, що потребують наукової 

ідентифікації та інтерпретації. Перш за все, це низка просторових поворотів 

(лінгвістичний, культурний, іконічний, медіальний, просторовий, соціально -

просторовий, історичний, медіаповорот), які фіксують зміни у тлумаченні 

просторовості, зумовлені процесами міжкультурної взаємодії, появу нових 

технологій, де просторовість є продуктом стратегій, принципом 
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структурування, структурованою територією. Нові технології дають змогу 

трансформувати медіа та зумовлюють модифікації медіасистеми, яка діє в 

умовах соціального простору із міфологізованими ландшафтами, 

протилежними світоглядними орієнтаціями, і відбиває комунікаційну структуру 

суспільства. Медіаповорот робить можливою фіксацію інформаційних 

медіапотоків і вказує на систему концептуалізацій у символічних системах. 

У підрозділі 2.2. «Структура медіапростору і шляхи формування 

соціальних контруктів» розглядається поняття медіапостору. Мас-медіа беруть 

участь у формуванні конструктів через специфічний простір (медіапростір), в 

якому відбувається їх творення та поширення, тож вони впливають на соціальні 

практики та інтерпретують їх у контексті соціальних перетворень. 

Медіапростір відображає особливості формування суспільного життя. Він 

має власну систему акторів, які здійснюють інтерпретацію фактів суспільного 

життя та є активними учасниками його творення. Медіапростір має низку 

характеристик: синергетичність, наявність системи фільтрів інформації, 

творення соціальної реальності. Визначення особливостей медіапростору 

здійснюється за такими науковими напрямами: медіафілософський, 

культурологічний, соціальних комунікацій. Запропоновані класифікації 

визначають види медіапростору за географічним, геополітичним та 

структурним принципами. 

Структура медіапростору має мережеву будову і складається на двох 

рівнях. До першого рівня віднесено матеріальні об’єкти виробництва і передачі 

інформації – медіа-актори. Медіа-акторами є власне медіа (електронні, в тому 

числі й нові медіа, та друковані), медіаспеціалісти (редактори, журналісти, 

представники рекламного бізнесу та інші професіонали, які беруть участь у 

творенні конструктів і формують пріоритетні ідеї, концепти в суспільстві). 

Медіапростір забезпечує шляхи для передачі уявлень про світ, інтерпретації 

дійсності. Другий рівень медіапростору складають медіаполя, що формують 

віртуальний простір. Медіаполя формуються в певних актуальних ситуаціях і 

відображають стандарти медіадіяльності тих країн, в яких вони існують. 

Творення конструктів відбувається як за запитами суспільства, так і за 

інтересами окремих соціальних груп, бізнесових та політичних структур 

(наприклад, еліт). Тож віртуальний простір буде відображати реальність 

фрагментарно, може пропонувати сценарії паралельної реальності.  

Шляхами творення соціальних конструктів у медіапросторі є: 

проходження інформації через соціальні фільтри і виокремлення ідей, 

важливих/потрібних для суспільства або окремих соціальних груп; творення 

вторинної реальності; медіавіруси (Д. Рафкофф пропонує концепцію творення 

медіаподій, здатних впливати на суспільну діяльність і соціальну активність); 

номіналізації та актуалізація ситуації комунікації; використання телебачення та 
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його ресурсів (імітація реальності) для формування суспільства «мінімальних 

зусиль» (М. Кастельс розробляє цю гіпотезу на основі телебачення, як медіа, 

продукт якого не потребує від споживача аналізу); «демасифікація мас-медіа» 

(Е. Тоффлер розробляє концепцію суспільства, якісно перетвореного новими 

знаннями, де медіа працюватимуть на локалізовані аудиторії і будуть вузько 

спеціалізованими). 

На основі розвідувальних опитувань (2015, 2018) було визначено високу 

роль медійних продуктів (зокрема, кінотворів) у формуванні конструктів  

соціального простору. Проведене у 2015 році опитування серед студентів 

бакалаврату та магістрів першого року навчання факультету журналістики та 

філологічного факультету Запорізького національного університету (усього 

173 учасники) щодо можливостей серіалів та кіноіндустрії загалом формувати 

наративи показало: 73% опитаних вважають, що кінотвори впливають на 

формування ідей, моди, поведінки людей, решта – не могли сказати напевно 

або не вважали кінотвори чинниками формування соціальних конструктів. 

Повторне опитування студентів факультету журналістики (126 осіб) показало, 

що 82% респондентів вважають кінотвори інструментом формування поведінки 

людей, створення медійної картинки підвищує їх довіру до позитивних 

прикладів, кількість тих, хто так не вважає, і тих, хто не може відповісти чи 

сумнівається була рівною – по 4%. 

На основі вторинних матеріалів 2016–2018 рр. (оцінка діяльності 

інформаційної війни Росії проти України ГО «Детектор медіа», 2017 р.; аналіз 

каналів, де переважали серіали російського виробництва від Media Resources 

Management, Звіт Factum Group Ukraine за листопад 2018 р.; дані обсягів 

рекламного ринку в Україні Всеукраїнської рекламної асоціації; статистики 

використання соціальних мереж в Україні сайту Statcounter Global Stat у період 

від 2015 до 2018 р.; публікації ГО «Детектор медіа» та Media Sapiens; 

матеріалів медіа) відзначено тенденції розвитку медіапростору України: 

формування інструментів саморегуляції в галузі, зменшення частки російського 

контенту, пошук власної ніші й нових шляхів розвитку для традиційних медіа, 

розвиток громадянського суспільства та його вплив на творення контенту 

медіа. 

У третьому розділі – «Конструювання соціальної реальності в мас-

медіа» – запропоновано розуміння поля як метафори просторовості в 

гуманітарному дискурсі. Соціальне поле є моделлю, що пропонує локальний 

вимір соціальних практик в актуальному часі. Соціальний простір може бути 

розглянутий як ансамбль різного типу полів, які формують комунікаційні 

структури сприйняття соціального простору, його творення та відтворення. 

Розглянуто моделі соціального поля, зокрема концепція комунікаційного поля, 

ігрового поля, стратегічного поля дій.  
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У підрозділі 3.1. «Комунікаційні моделі медіаполів» медіаполе постає як 

локалізований субпростір. Поле як просторова структура відзначається 

автономністю, його структуру складають субполя, що об’єднують однотипні 

елементи та є площиною здійснення певних видів діяльності. 

Медіаполе має свою будову «структура у структурі» та створюється за 

принципом мозаїки. Такою ж мозаїчною є картина світу, створювана медіа. 

У контексті теорії поля є можливість виділити такі напрямки досліджень , як: 

теорії впливу медіа на соціальну реальність (К. Валторп, Дж. Ван Дейк, І. Вілін, 

К. Хакер, Е. Харгітей, Дж. М. Хартлі); концентрація символічної влади в медіа 

(К. Барнхурст, Р. Бесел і К. Бодман, Дж. Постіл, І. Фомічова). Фрагментарна 

структура соціального простору зумовлює потребу розгляду ефектів 

соціального поля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

У роботі також розрізняються поняття медіаполя та поля 

журналістики, де перше є простором виникнення та передачі інформації, а поле 

журналістики ‒ специфічним видом діяльності. Тлумачення інформаційного 

поля корелюється інформаційним підходом. Тож, медіаполе може розглядатися  

як модель локалізованих процесів виробництва (наприклад, телевізійне поле), 

модель особистісно орієнтованих полів (як компонента суспільної організації, 

участі мас-медіа у впливах на суспільство). Медіаполе тлумачиться автором як 

абстрактний простір виникнення і передачі інформації різними медіа. Медіа є 

одним з інститутів соціального виробництва (Н. Кулдрай), а рефлексії змін 

соціального простору в мас-медіа стають важливими у контексті перенасичення 

людини медіапотоками. Роль медіа у формуванні культурного й соціального 

простору зростає. Модель особистісно орієнтованих полів ґрунтується на думці, 

що людина сьогодні сама формує своє інформаційне поле, змінивши свій статус 

від об’єкта впливу (пропаганди) на споживача. Індивідуальні особистісні поля 

стають важливим компонентом суспільної організації. 

У розділі протестовано запропоновану модель соціального простору, 

здійснено її математичну формалізацію. На основі оцінок експертного 

опитування (15 експертів оцінювали за шестибальною шкалою міри участі 

Вплив медіа на соціальну реальність Концентрація символічної влади 

Ефекти 

поля 

Зміна габітусу 

(конструктів) 

Медіа й 

громадянські 

рухи 

Формування 

символічної 

влади довіри 

Механізми 

впливу медіа 

і влади 
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підпросторів у формуванні конструктів) було проілюстровано дибаланс 

соціального простору в Україні. Ці результати були розраховані за допомогою 

«Системи обробки результатів експертного оцінювання» і дали змогу 

побудувати математичну модель як функціональну залежність за такою 

формулою: 

654321621 16.014,022,012,015,021,0),( xxxxxxxxxf  ,  

де 
654321 ,,,,, xxxxxx  – бінарні змінні, які набувають значень 0 (підпростір не 

впливає на соціальний простір) або 1 (підпростір впливає на соціальний 

простір). Наприклад, якщо на формування конструктів соціального простору 

впливають освітній, культурний та медіапростір, то їх сформованість буде 

дорівнювати 49,0016.0014,0122,0112,0115,0021,0 f  або 49%.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Оцінки експертів підтвердили високий ступінь залученості медіа до 

творення контруктів. Це також підкреслює важливіть медіагалузі як медіатора 

панівних уявлень про світ у суспільстві. Також було відзначено 

заполітизованість соціального простору України, водночас є необхідність 

активізації культурного виробництва та освітнього простору у формуванні 

конструктів. 

У підрозділі визначено, як змінюється модель медіаполя залежно від 

участі в її формуванні субполів інших просторів – економічного, політичного, 

культурного, освітнього. При цьому окреслено такі параметри медіаполя, як: 

локальний вимір (медіаполе визначається в певній медіадіяльності або на 

прикладі одного медіа), актуальна ситуація. Модель медіаполя визначається за 

реакцією на події та відтворення цих подій. Поле журналістики, перетинаючись 

з політичним або іншими полями, утворює «журналістсько-політичні поля». На 

основі експертного опитування доведено, що медіаполя в українському 

медіапоросторі відчувають вмонтованість у них політичного (інтерпретація 

Медіапростір 

Освітній 
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подій в Україні відповідно до інтересів певних груп) та економічного 

(комерційні медіа; значний відсоток реклами в медіа) полів.  

Участь медіаполів у процесі комунікації визначається їхньою здатністю 

ефективно транслювати уявлення про світ і робити їх загальноприйнятними. 

Комунікаційний процес буде спіралевидним, адже медіаполя пропонують певні 

конструкти аудиторії, аудиторія їх сприймає, коригує або засвоює чи відкидає. 

Комунікаційні моделі медіаполів незалежно від їхньої структури мають таку 

будову: медіаполе виробляє конструкти, забезпечує їх шляхами (каналами) 

передачі, робить доставку до споживача й отримує певний відгук (засвоєння, 

корекцію, відкидання). 

У підрозділі 3.2. «Медіатекст і медіадискурс: формування конструктів 

соціального простору» відзначено, що медіатекст і медіадискурс набувають 

нових рис у сучасних умовах. Це зумовлює переформатування комунікаційних 

зв’язків, появу нових форм медіатекстів, зокрема інтертексту й гіпертексту. 

Медіа також здійснюють свою діяльність на рівні інтердискурсивності 

(полікодовості, мультимедійності та ін.). Просторовість стає чинником 

формування медійного тексту й медійного дискурсу. Комунікаційний поворот, 

ознаменований інтересом до понять тексту та інтертексту, зорієнтований на 

пошук зв’язків тексту з актуальними феноменами культури. Розуміння 

інтертекстуальності в мас-медіа пов’язане з текстами-маркерами актуального 

культурного середовища. Дія цих інтертекстів відбувається на основі спільного 

рівня культури та інформаційно-культурного знання як автора, так і реципієнта, 

здатного їх декодувати. Гіпертекст змінює систему спілкування з текстом, 

відповідно, змінює його сприйняття. Він визначає межі тексту та його 

розташування у просторі. Медіатекст постає як продукт масової комунікації, 

що відзначається фрагментарністю відтворення реальності, базуючись на 

фактах суспільного життя, виявляє основну свою функціональну специфіку 

відтворення/творення реальностей, що у своїй множинності складають мозаїку 

соціального простору. 

Соціальний простір створює комунікаційну основу для розгортання 

тексту й дискурсу. Дискурс є впорядковувальною системою, схожою на 

соціальний простір, і структурує дискурсивні практики. Вписаність у контексти 

й соціальне життя, перетин дискурсів, діалогізм є умовами формування змістів. 

Соціальні дискурси характеризуються ідеологічністю із власною системою 

знаків і кодів.  

Фрагментарність та мозаїчність медіапростору, ідеологічність 

медіадискурсу було підтверджено результатами контент-аналізу місцевих медіа 

(м. Запоріжжя) щодо творення концепту «Запоріжжя – столиця українського 

гандболу». На основі кількісного контент-аналізу місцевих новин (м. Запоріжжя) 

за шість місяців 2018 року було простежено формування інтересу до гандболу в 
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місті засобами мас-медіа. Для цього було проаналізовано публікації про цей вид 

спорту місцевих інтернет-видань (16) і телеканалів (3).  

Аналіз показав, що новинний дискурс запорізьких медіа образ гандболу 

як місцевого популярного виду спорту презентує частково та недостатньо. 

Телевізійні канали демонструють роботу з підвищення інтересу до гандболу, 

бажання зробити його більш успішним бізнесовим проєктом, формувати 

позитивний імідж Запоріжжя, яке б асоціювалося з гандболом та його 

найкращим клубом «Мотор». Мас-медіа стали інструментом творення цього 

образу та ілюструють вплив на медіаполе бізнесового й політичного полів. 

Дискурсивні практики є процесом комунікації під час  здійснення 

соціальних практик у соціальному просторі. Передача соціальної інформації 

відбувається по горизонталі та вертикалі, останній параметр залучає поняття 

соціальної пам’яті, котра здійснює зв’язок поколінь у часі. Акумулюючи 

суспільно важливу інформацію, соціальна пам’ять несе інформацію про 

дискурси, структуровані концепти, цінності, еталони, що мають понадчасову 

актуальність. Дискурс як частина суспільних відносин та процесів презентує 

виміри соціального простору. 

У підрозділі 3.3. «Формування дискурсивних практик мас-медіа» 

визначено характеристики дискурсивних практик у мас-медіа. Вони є 

вербалізованою комунікацією, яка має свої риси в різних видах соціального 

простору. Медійний простір реалізує потребу суспільства в комунікації, проте 

надає цій комунікації власні напрямки соціальної взаємодії. 

Дискурсивні практики формують інформаційні потоки, в яких рухаються 

інформаційні одиниці соціального простору, які вербалізуються під час 

комунікації. Тлумачення дискурсивних практик у контексті соціальної 

комунікації розглядається в соціальних відносинах і обміні соціальною 

інформацією. Дискурсивні практики сприяють виробленню суспільних ідей, 

легітимних картин світу, змістів, що презентують уявлення про світ. 

Дискурсивні практики мас-медіа реалізуються як синергетичні системи, 

що самоорганізуються, де певні події  можуть виконувати роль вибуху й 

запускати механізм самоорганізації; утворюють соціально-культурні поля 

(журналістика як частина культури); здійснюють діалог соціальних рухів; є 

дискурсивною моделлю соціального управління; здійснюють конструювання 

картин світу. Дискурс мас-медіа бере безпосередню участь у відображенні й 

конструюванні реальності (медіареальності), зокрема через медіаподії. 

У четвертому розділі – «Репрезетація соціального простору в мас-

медіа» – розглядається концептуалізований простір мас-медіа, який 

створюється за допомогою когнітивних систем (концепт та його види: фрейм, 

гештальт, сценарій; медіамеми, стереотипи). Нові моделі світу в мас-медіа 

творяться за допомогою процесів метафоризації, візуалізації , формування 
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образу (його нове тлумачення подане в контексті «іконічного повороту»), 

міфологеми. Підкреслено, що віртуальний простір мас-медіа є породженням 

людської свідомості, тому його основною рисою є конструйованість. 

Віртуальний простір поділяється на два типи – кібернетичний та мас-медійний. 

Власне мас-медійний віртуальний простір має такі риси: інтерактивність, 

медіальність і медіатизація. Особливістю організації комунікації в мас-медіа 

стають ритуалізація та міфологізація реальності.  

У підрозділі 4.1. «Структури конструювання уявлень про світ  в медіа» 

віздначається, що прояв комунікації в медіадіяльності представлено в 

комунікаційних структурах конструювання уявлень про світ. Основними 

видами сприйняття простору є перцептивні, концептуалізовані та символічні 

системи, а процес творення простору складається із просторових практик, 

уявлень про простір і репрезентації простору. Просторові практики 

поділяються на такі види: географічні (природні ландшафти) та архітектурно-

мистецькі (забудови, трансформації ландшафтів), міграційні (переміщення, 

ареали проживання), соціально-просторові (соціальна мобільність, соціальні 

спільноти, ієрархі та рухи в них). Чинниками змін у системі просторових 

уявлень і трансформацій соціального простору є глобалізація, зміна 

просторових орієнтацій та вербалізації просторових об’єктів. Класифікаторські 

системи вказують на фіксацію об’єктів у просторі, у тому числі соціальному, на 

потребу структурувати оточення та ідентифікувати його. Терміни, які 

використовуються в дискурсі, є також своєрідними межами, що окреслюють 

простір існування певних повноважень значення або значень. Цей простір має 

соціальний характер, сформований під час  соціальних практик. Простір 

існування є основою побудови конструктів соціальної реальності й 

поведінкових моделей суб’єктів дискурсу. 

Просторовість є елементом моделювання просторових конструктів, вона 

реалізується за допомогою таких понять: локалізація (в мові), вербалізація, 

мовне структурування за допомогою концептів, гештальтів, фреймів, сценаріїв. 

Соціальні репрезентації мають здатність кодувати мову, а коди – діяти на 

словесному та візуальному рівнях. 

У підрозділі наводиться результат емоційної оцінки візуальних матеріалів 

за шкалою К. Ізарда. Оцінювалися медіапродукти двох видів – творення 

позитивного образу та відтворення негативних дій осіб. У першому випадку 

респонденти схвально оцінили запропоноване відео, відзначили його вдалі 

меседжі, сконструйовані авторами, які вони ідентифікували як такі, що входять 

до національного соціокультурного досвіду. Це відео має ігрову основу й наша 

гіпотеза полягала в тому, що воно буде визнано репоспондетами як позитивне. 

Групі осіб з 27 учасників (19–21 років) було запропоновано оцінити власний 

психологічний стан за шкалою К. Ізарда, а потім переглянути відео й повторно 
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пройти тест. Ця шкала використовується в психології, а також для емоційної 

оцінки медіапродуктів. Оцінка психологічного стану в групі в середньому мала 

коефіцієнт позитивного самопочуття 1,2, перегляд відео трохи, але не значно 

підвищив цей коефіцієнт до 1,4. Було також проведено опитування. На питання 

«Чи сподобалось вам відео?» ствердно відповіли 100%. На відповідь «Що 

сподобалось у відео?» відповіді були: «Креатив», «Позитив», «Гра з часами», 

«Відсутність «радянщини» у відео про радянський період», «Неординарно 

подане оголошення». 

Іншій групі з 28 осіб (вік 17–19 років) було запропоновано відео, у якому 

зафіксовано порушення професійних стандартів одним з медіапрацівників. 

Первинна оцінка в середньому дорівнювала 1,4 позитивного почуття, оцінка 

після перегляду відео в групі також становила 1,4. При чому в тих осіб, хто мав 

понижений первинний коефіцієнт самопочуття, він виріс, а ті, хто мав 

позитивний, після перегляду відзначили його зниження. Другий медіапродукт 

показав, що механізми впливу негативного візуального контенту ще 

недостатньо вивчені. 

У підрозділі 4.2. «Конструювання уявлень про світ у мас-медіа» 

відзначається, що моделями презентації знань постають когнітивні системи. 

Поняття концепту є основним терміном когнітивної лінгвістики. Концепт 

розглядається як ментальні репрезентації та як абстрактні об’єкти. Концепти як 

складові творення мовних картин світу містять в собі елементи соціального 

простору, а також послуговуються принципами просторовості у побудові 

уявлень про світ. Гештальт розглядається як згусток символів, що діє як 

орієнтир для ідентифікації уявлень. Гештальт також є різновидом концепту, він 

мислиться як цілісний образ, що закріплений за певним словом. Поняття 

фрейму постає в значеннях «рамки» денотативних ситуацій. Фрейми є 

інструментами обробки інформації, структурованими моделями репрезентації 

знань, мережами з ієрархічними рівнями. Фрейм є способом репрезентації 

знання, інформаційним блоком, який пропонує мінімальну кількість інформації 

та дає можливість для маніпуляцій, готуючи уявлення реципієнта про 

предмети, дії до потрібних емоцій та асоціацій. Саме ця його можливість може 

бути використана в мас-медіа. Сценарій дає можливість інтерпретації 

діяльності (процесу), що відбувається за чітко заданими соціопросторовими 

переміщеннями. Це ритуал з конкретними ролями й статусами, який 

відбувається на різних рівнях з різними типами учасників, перехід від одного 

життєвого світу до іншого. Скрипти є структурою свідомості, на основі якої  

інформація проходить обробку. Вони складаються з кількох епізодів, які в свою 

чергу поділяються на одиниці інформації, значення котрих зумовлене 

соціальним і культурним контекстами, тому постають як очікування того, як 

буде розвиватися ситуація, чого можна очікувати далі.  
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Однією з одиниць медіапростору називають медіамем, який активно 

використовується в PR-практиках, рекламі, соціальних мережах і належить до 

медіавірусів. Меми мають зручну форму із закріпленим за нею значенням або 

напрямом інтерпретації (сталі образи, зібрані в мемо-педіях). Ця форма є 

основою для створення власного медіапродукту. Маючи вірусну природу 

поширення, меми також саморганізуються (синергетичні меми). Створюються 

меми переважно на побутові ситуації, проте й можуть відображати актуальну 

суспільно-політичну ситуацію. Ігрова форма мемів, залучення користувачів до 

ігрового простору за допомогою цих медіапродуктів є захисною реакцію на 

суспільні виклики. 

Стереотипи є когнітивними структурами, адже вони змінюють мислення 

людини, пропонуючи схеми сприйняття та розуміння дійсності. Культурні 

моделі, що є втіленням регламентованих дій, виявляють свою стереотипність – 

усталені погляди на людину та її сприйняття у світі. Стереотипи є регуляторами 

соціальної поведінки. Вони часто співвіднесені із системою упереджень, що 

базується на дискримінації за певними принципами (расова, етнічна, гендерна) 

та є маркерами «здоров’я» суспільства. 

Міфологізація є комунікаційною технологію стиснення інформації, мас-

медіа також створює медіапродукт із використанням стиснення інформації, її 

усічення, відбору фактів. Міфи базуються на архетипах, а їх поширювачами є 

образи, іміджі, продуковані в мас-медіа. Міфи формуються в процесі 

соціальних практик або є штучно створеними з певною метою соціального 

інжинірингу.  

Огляд актуальних концептів, продукованих у медіа, було зроблено у 

межах навчальних дициплін «Медіатехнології формування соціального 

простору», «Теорія та історія соціальних комунікацій». До найбільш уживаних 

у медіа концептів увійшли: асоціація України з ЄС; інформаційна війна з РФ, 

гібридна війна; новітні технології, діджиталізація; вступ до НАТО; 

толерантність. Опитування (33 особи) демонструє напрямок творення 

концептів, який визначається, значною мірою, сферою політики. Називалися 

поодиноко сімейні цінності, екологія, ментальне здоров’я. Отже, розвідувальне 

опитування ілюструє той факт, що модель соціального простору в Україні має 

значну активізацію політичного підпростору, що продемонструвала і наша 

модель.  

Розвідувальні опитування проводилися і з приводу мемів та їх участі у 

формуванні конструктів. Щоб зрозуміти, як оцінює комунікаційну потужність 

мемів студентська аудиторія, було запропоновано опитування для студентів 

старших курсів (магістри першого та другого років навчання) факультету 

журналістики в контексті дисциплін «Теорія та історія соціальних 

комунікацій», «Медіатехнології формування соціального простору» (26 осіб). 
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Меми оцінили як інструмент ефективної комунікації 82% опитаних, 4% ‒ 

такими їх не вважають, 4% ‒ не можуть сказати напевно. Відзначалося, що 

меми є значним ресурсом для творення конструктів. В зауваженнях 

респондентів містилися припущення, що меми краще сприймають люди 

покоління міленіалів, здатних оцінити зручність формату і швидкіть розуміння 

теми, навіть, якщо вони не досить ознайомлені з контекстом. З усіх наведених 

мемів 58% було побутовими, 42% відображали актуальні суспільно-політичні 

події. Це свідчить про те, що крім первинної функції, відпочинку, реклами 

товарів та мотивуючого контенту, меми активно використовуються як 

медіатори актуальних подій, виконуючи рефлексію та коригуючи суспільне 

життя.  

Стереотипи й толерантність у ставленні до вразливої категорії 

внутрішньо переміщених осіб аналізувалися упродовж осені 2016 року в 

місцевих медіа. Це дослідження показало: нейтральне висвітлення тематики 

переселенців; наявність матеріалів, спрямованих на толерантне ставлення до 

переселенців; наявність матеріалів, які сприяють адаптації переселенців.  

У підрозділі 4.3. «Формування віртуального простору мас-медіа» 

вказано, що одним з чинників формування мас-медійного дискурсу є 

віртуальний простір як вид соціального простору, який формується в процесі 

розвитку суспільства і є новітнім етапом розвитку соціального простору 

(творчий простір – друкованих медіа; перцептивний простір – телебачення; 

віртуальний простір – інтернет). Віртуальний простір створюється людською 

свідомостю, це світ уявної реальності, що будується за власними законами. 

Віртуальний простір дає можливість відображати реальність, трансформуючи 

її до повного перевернутого дзеркального відображення, яке протистоїть 

дійсності і є фікцією, брехнею, симулякром. Віртуальний простір має свої 

різновиди, які можна виділити як субполя цього соціального простору, – 

кібернетичний та мас-медійний. Мас-медійні практики новітніх медіа 

включають не лише традиційні уявлення про соціальних агентів мас-

медійного простору як виробників мас-медійного продукту – редакторів, 

журналістів, власників та інших медіаспеціалістів, а також пропонує новий 

тип соціальних агентів – користувачів мас-медіа. Віртуальний простір мас-

медіа представлений двома видами аудиторії – користувачами й споживачами. 

Віртуальний простір мас-медіа спрямований на другу категорію, яка не 

виявляє бажання вести інтерактивну комунікацію. Віртуальний простір 

відображає найбільш гострі проблеми сучасного суспільства та інтерпретує їх, 

що викривляє реальність: спотворення реальності (міфологізація, 

ритуалізація), симулювання подій (фейкові матеріали), створення 

альтернативних реальностей, фрагментація соціальних практик, відсутність 

контексту подій. 
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ВИСНОВКИ 

 

Соціальний простір пропонує систему суспільно-політичних, культурних 

та інших ідентифікацій для певного суспільства, котра реалізується в мас-

медійному дискурсі, формування соціального простору та його конструктів 

визначається комунікаційними потребами суспільства й запитами в моделях 

комунікації.  

1. Науковий дискурс про соціальний простір як контекст медіапростору 

презентував ідеї розуміння будови соціального світу та соціальної взаємодії. 

Розуміння просторовості як базової форми класифікацій уявлень про світ зазнає 

значних змін, корельованих перетвореннями сучасного світу, появою нових 

феноменів, ущільненням часу. Виділено три етапи вивчення соціального 

простору як універсальної системи просторових уявлень: 

 першим етапом було становлення соціального простору в науковому 

дискурсі модернізму після усвідомлення реальності соціального світу як 

системи соціальних явищ, зокрема, у морфології Е. Дюркгейма. П. Сорокін 

обґрунтовує поняття соціального простору як народонаселення в системі 

соціальних параметрів. Феноменологічний напрямок пропонує розгляд 

соціальних структур із точки зору індивідуальної свідомості.  

 постмодерні розробки презентують другий етап становлення 

інтелектуальних пошуків комунікаційної парадигми: структурні дослідження; 

постструктуралізм; проєкти соціальної географії як моделі соціальної 

просторовості, продукування простору, гіперпростір; психоаналітичний 

дискурс соціального простору в контексті комунікаційних систем; теорія 

соціального простору П. Бурдьє як модель соціальної комунікації із активною 

роллю мас-медіа – виробника панівних уявлень про світ.  

 третій етап демонструє новий інтелектуальний «поворот», який фіксує 

зміни у соціальній структурі, появу нових соціальних феноменів, котрі 

потребують наукового осмислення. Перегляд понять просторовості в контексті 

глобалізації та міжкультурної взаємодії, зумовленої медіальністю суспільства, 

відбувається на основі нових поглядів на простір і просторове структурування 

як системи потоків та місць. Реалізація соціальнопросторових конструктів через 

мас-медіа. 

2. Період еволюції комунікаційних моделей соціального простору й ролі 

медіапростору у його формуванні обіймає період кінця ХІХ – початку ХХІ 

століття. Історичні пошуки тлумачення простору були зумовлені потребою 

рефлексії нових комунікаційних процесів, соціальної активності в просторі, 

переформатуванні простору за новими соціальними параметрами. Це дало 

можливість виділити основні етапи формування соціального простору від 

розуміння соціології простору як моделі соціальних відносин до виділення 
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соціального простору як комунікаційної системи. Ці моделі П. Бурдьє, 

В. Верлена, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, К. Леві-Строса, А. Лефевра, М. Оже, 

Т. Парсона, П. Сорокіна, А. Шюца пропонували вимірювання соціальної 

стратифікації, ідеї асоційованості індивідів, висували просторові аналогії 

соціального простору (місто), поєднували соціальний простір і соціальний час. 

Авторська дефініція соціального простору як контексту формування 

медіапростору враховує його будову (систему підпросторів), абстрактність та 

відтвореність у людській свідомості, участь кожного із підпросторів у творенні 

конструктів. Медіапростір є сформованою в людській свідомості протяжністю, 

в якій підтримується комунікація в соціальному просторі за допомогою медіа. 

Тлумачення поняття соціального простору має в основі ідеї пошуку 

взаємозв’язку різних видів простору (П. Бурдьє, М. Кастельса) Структура 

соціального простору складається із системи просторів, що мають власну 

структуру та ієрархію. В цілому структура соціального простору як контексту 

медіапростору є трирівневою: просторові орієнтації за різними параметрами; 

соціальні інститути (види соціальних просторів і полів); соціальні комунікації. 

3. Медіапростір є специфічним підпростором, в структурі якого 

виявляються канали та мережі медіа й актори (медіаспеціалісти і платформи 

медіавиробництва), які продукують конструкти. Медіапростір є платформою 

здійнення комунікації для усіх підпросторів, забезпечуючи їх доступом до 

каналів поширення інформації, готуючи інформацію за допомогою 

медіаспеціалістів. Отже, мас-медіа є активними учасниками творення інших 

видів простору – соціального, культурного, релігійного, освітнього та ін., 

виконуючи комунікаційну функцію посередника та інтерпретатора. 

Медіапростір є дворівневим терміном, що на першому рівні презентує 

матеріальні об’єкти виробництва та передачі інформації в контексті 

економічних, політичних залежностей та географічних координат. На другому 

рівні є віртуальним простором структурування соціальних об’єктів 

виробництва й передачі масової інформації. Це визначає його двошарову 

структуру: медіаактори та створюваний ними віртуальний простір соціальних 

конструктів, які формують уявлення про світ.  

Комунікаційні характеристики медіапростору визначаються формуванням 

уявлень про світ на трьох рівнях: соціальному (соціалізація особистості), 

просторовому (інтелектуальний ландшафт), комунікаційному (творення 

конструктів). Комунікаційною особливістю медіапростору є формування та 

поширення соціальних конструктів. Їх відбір і творення здійснюється на основі 

культурних традицій, актуальної соціально-політичної та економічної ситуації.  

Різні системи класифікацій медіапростору зумовлені потребою 

окреслення уявлень про реальність, які утворюють мас-медіа, а також 

враховують процеси її сприйняття. Із розвитком технологій мас-медіа 
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отримують нові можливості реструктуризації соціального простору та 

використання нових потоків (наприклад, мережа як середовище взаємодії) для 

просування медіапродукції. 

4. Теорія поля передає варіантні фрагментарні простори, що мають 

власну структуру, види ресурсів, соціальних агентів. У гуманітарній сфері 

відомі два основних підходи до моделювання поля: соціопсихологічний 

(К. Левін) та соціальний (П. Бурдьє). Ознаками теорії поля є динамічність 

структур, взаємозалежність видів полів, перспективність соціального 

управління (дії, взаємодії, відносини).  

Мас-медійні поля (журналістики, реклами, зв’язків із громадськістю; 

телебачення, радіо, преса) є специфічними видами просторових одиниць, що 

мають тісні зв’язки з культурним виробництвом, політичним та економічним 

полями, а також утворюють субполя. Вони є інструментом трансформації 

соціального простору, можуть перетворюватися на інструмент символічної 

агресії.  

Використання теорії соціального поля в дослідженнях мас-медіа дає 

можливість виявити його залежність від інших видів полів (політичного, 

економічного, культурного), інтенсивність їх участі у творенні певного мас-

медійного поля (феномену), використання маніпулятивних технологій, розподіл 

символічної влади. Надмірна інкорпорація медіапростору з політичним й 

економічним просторами є загрозою дисгармонійної комунікації в суспільстві.  

5. Медіапростір України відчуває на собі значні впливи політичної та 

соціально-економічної ситуації, яка зумовлена зовнішніми і внутрішніми 

чинниками: зовнішня військова та інформаційна агресія, реформування в усіх 

сферах суспільної діяльності, розвиток технологій медіакомунікації. 

Статистичні дані й дані моніторингів демонструють швидкий розвиток новітніх 

медіа, зростання обсягів використання інтернет-ресурсів, зміни в стратегіях 

менеджменту медіавиробників. Ці виклики сприяють розвитку 

медіакомунікацій та ілюструють такі тенденції розвитку медіпростору України: 

 зменшення частки російського контенту в українському 

інформаційному просторі; 

 створення умов розвитку громадянського суспільства та 

медіаграмотності; 

 пошуки медіа нових шляхів функціонування, вироблення та поширення 

медіапродуктів; 

 формування умов для саморегуляції у медіа. 

Авторська модель соціального простору, в контесті якої пропонується 

визначення ролі медіапростору в його формуванні, базується на принципах 

математичного моделювання за допомогою «Системи обробки результатів 

експертного оцінювання» та дозволяє продемонструвати залученість кожного з 
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підпросторів до формування соціальних конструктів. Для отримання даних 

було проведено експертне опитування. Оцінки та відповіді експертів 

зафіксували дисбаланс підпросторів соціального простору України, його 

заполітизованість, а також недостатню залученість освітнього й культурного 

просторів у формуванні соціальних конструктів, що визначає перспективи 

розвитку цих сфер. Також у моделі відзначено значну роль медіапростору в 

формуванні соціальних уявлень про світ та підтверджено думку, що 

медіапростір здійснює комунікацію із суспільством для всіх підпросторів. 

Отримана модель дає можливість діагностувати ступінь участі підпросторів у 

формуванні конструктів. Медіапростір складають медіаполя, які відбирають, 

продукують і поширюють соціальні концепти. 

6. Репрезентуючи соціальні уявлення про світ, дискурси наділені 

рамковим простором, що дає можливість реципієнтові ідентифікувати ці 

дискурси. Медіаполе формує медійний дискурс, утворюючи ієрархії видів 

медіа, здійснюючи коригування інформаційних потоків та взаємодію з іншими 

полями.  

Мас-медійний дискурс має розгалужену систему класифікацій, найбільш 

поширеними серед яких є такі види: за каналом інформації, за функціональним 

типом медійних повідомлень, за типом медійних практик, за структурно-

семантичною будовою. Дискурсивні практики мас-медіа активно конструюють 

картини світу. Це конструювання ґрунтується на соціокультурній ідентифікації. 

Масова комунікація передбачає масове сприйняття медіадискурсу, яке й 

визначається спільною соціально-культурною основою. Дискурсивні практики 

мас-медіа передбачають процеси поширення, тиражування, кодування, 

розгортання, під час яких обробка інформації включає удосконалення форм 

конструктів з метою керування масами. 

Творення конструктів у медіадискурсі визначається: 

 взаємодією різних типів полів під час формування мас-медійного 

дискурсу, участю ідеологічних конструкцій; 

 відтворенням когнітивної моделі соціокультурного простору, 

презентацією світу; 

 взаємодією дискурсів у медіапросторі; 

 активністю систем, що самоорганізуються (синергетичний підхід); 

 панівними дискурсивними моделями соціального управління. 

Реалізація соціальної взаємодії відбувається в контексті соціального 

простору із соціальними контруктами, рухами яких оперують соціальні 

інститути через символічні системи. Сприйняття соціального простору 

здійснюється в контексті культурологічної парадигми, адже просторові 

практики є соціально та культурно зумовленими. Система соціально-

просторових вимірів у мас-медійному дискурсі корельована різними системами 
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ієрархій та шарів, за якими можуть розташовуватися уявлення про світ. 

Ці системи є рухомими й організованими різними медіумами, одним з 

найпоширенішим з яких є мова. Відповідно мовне структурування проходить за 

двома напрямками, які виділено в гуманітарних дослідженнях: соціальна 

репрезентація та індивідуальні когнітивні структури. Авторське бачення цієї 

проблеми ґрунтується на розумінні колективної ідентифікації і творенні 

конструктів у межах соціальних інститутів, які забезпечують їхній рух у 

соціальному просторі. Мас-медіа є інститутом продукування оперативної, 

одночасно трансльованої та фрагментованої інформації.  

Змісти є частиною соціальної комунікації, матеріальними носіями яких є 

знаки-посередники, що виявляються у різних видах дискурсів. Структури 

уявлень про світ мають вербальне вираження та візуальне, корельоване 

словесним. Мас-медіа притаманні різні види просторів презентації інформації – 

текст, звук, зображення. Мас-медіа як медіуми соціальних змістів є матеріалами 

соціальних практик, що виробляють соціопросторові координати та 

забезпечують їх змістове наповнення. Візуальність, звук, використання різних 

площин презентації інформації посилюють вербальні компоненти, які є 

основною розпізнавання візуальних образів. 

7. Когнітивні репрезентації соціального простору пропонують моделі 

картин світу в формі національних ландшафтів. Вони виявляються в мові та в 

системі символічних структур. Мас-медіа як інститут творення та поширення 

конструктів бере участь у формуванні цих картин світу з використанням схем, 

що ґрунтуються на культурно-національних уявленнях про світ.  

Одним з основних об’єктів когнітивних досліджень є концепт як 

лінгвокультурна форма відображення соціального простору в мас -медійному 

дискурсі. Він утворює ті фрагменти, які включаються в концептосферу та 

входять до соціальної пам’яті, формують широкі пласти соціальних уявлень. 

Кожна національна картина світу наповнена концептами, які відображають 

колективну інтелектуальну діяльність щодо структурування соціального 

простору та його реструктурування. Отже, концепти є національно й культурно 

зумовленими структурами, розуміння яких визначається приналежністю 

індивіда до конкретних соціальних груп, носіїв певних цінностей, усвідомлення 

координат «свого» та «чужого» простору. Ця риса концептів виявляється в мас-

медійному дискурсі у двох типах: концепти, що з’явилися в процесі соціальних 

практик через відображення реальності, та конструйовані форми 

альтернативної реальності (викривлені репрезентації, симулякри). Форми 

другого типу здійснюють деструктивний вплив на інформаційні потоки і 

розглядаються в контексті інформаційних загроз – породження 

дестабілізаційних явищ (наприклад, медіафренії).  
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Основними формами когнітивних репрезентацій соціального простору в 

мас-медіа є: 

 концепти як ментальні репрезентації смислів; 

 гештальти як орієнтири для ідентифікації смислів, цілісні системи; 

 фрейми як рамки денотативних ситуацій, структури знань (здійснюють 

фреймування та рефреймування); 

 сценарії як форми динамічних фреймів (беруть участь у творенні 

ритуалізації в мас-медіа), складаються зі слотів, елементів алгоритмів або 

інструкцій розуміння смислів; 

 скрипти як схеми подій мають попереджувальний характер і 

передбачають послідовність певних сцен; 

 концепт-інсайт ґрунтується на інтелектуальній здатності оцінки.  

Ці репрезентаційні структури демонструють особливості сприйняття 

об’єктів, їх структурування, містять інформацію про змісти в колективній 

пам’яті. Поряд з репрезентаційними структурами, що покращують сприйняття 

інформації, структуруючи її на вербальному рівні, однією з одиниць 

медіапростору є медіамем, що має вірусну природу, спільну основу з 

концептом, фреймом, скриптом, гештальтом за різними ознаками як одиниця 

інформації з чіткою соціокультурною зумовленістю. Медіамеми входять до 

складу поп-культури, презентуючи культурну комунікацію та виконуючи 

функцію соціальних регуляторів, а також беруть участь у маркуванні «свого» та 

«чужого» простору.  

Стратегія соціального пізнання в мас-медійному дискурсі виявляється у 

формі стереотипів, які мають соціокультурний контекст, здійснюють 

генералізації (спрощуючи інформацію), формують соціальні структури та є 

регуляторами соціальної поведінки. Одним з аспектів стереотипізації є 

медіастереотипізація, трансльована в контексті легітимних уявлень про світ, 

сформованих соціальними інститутами. Мас-медіа підтримують процеси 

соціального конструювання, їх символічна продукція набуває міфологізації та 

ритуалізації. Формування стереотипів відбувається шляхом міфологізації.  

Мас-медіа є учасниками перетворень у соціальному просторі, що 

простежується в зміні історичних формацій у контексті соціопросторових 

вимірів: творчий простір друкованих медіа, перцептивний простір телебачення, 

віртуальний простір інтернет. Мас-медійний дискурс формується різними 

медійними формами, які транслюють соціальні уявлення про світ, поряд з тими 

типами, які є відображенням внутрішньої його структури (телевізійний, 

радійний, друкованих медіа, а також журналістський, рекламний, піар-дискурс), 

простежується система просторів-реальностей: реальний, концептуальний, 

перцептуальний, віртуальний, кібернетичний.  
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Медіапрактики характеризують площину взаємодії, що забезпечує 

перетин фактичного та медіативного просторів завдяки інтерактивності, яка дає 

можливість виводити медіакомунікації за межі одностороннього напрямку 

інформації: від соціального інституту через медіум до реципієнта, залучаючи 

зворотний зв’язок. Специфічною рисою медіадискурсу є творення основ нової 

соціальності.  

Мас-медійний дискурс є динамічною системою, у його творенні активну 

участь беруть міфологічний, культурний, художній, рекламний простори. Вибір 

саме цих площин формування мас-медійного дискурсу пов’язаний з 

частотністю використання технологій цих символічних конструкцій та участю 

у репрезентації соціального простору в мас-медіа. 
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АНОТАЦІЯ  

Чернявська Л. В. Комунікаційна модель медіапростору України. – 

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. Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

У дисертації визначено термін «соціальний простір» як контекст 

медіапростору в гуманітарному науковому дискурсі. Виявлено комунікаційну 

модель соціального простору, структура якого містить медіапростір. 

Встановлено появу нового рівня актуалізації просторових досліджень. 

Медіапростір бере участь у формуванні конструктів соціального простору, 

забезпечуючи його виробниками змістів та каналами поширення; має власну 

систему акторів, які інтерпретують факти суспільного життя, та ряд 

характеристик: синергетичність, наявність системи фільтрів інформації, 

творення вторинної реальності. На основі опису моделей соціального простору 

та аналізу медіапростору створена модель медіапростору України. Структуру 

медіапростору складають канали та мережі медіа, а також актори, які 

продукують соціальні конструкти. 

Ключові слова: конструкти, концепт, медіапростір, медіаполе, 

медіатекст, медіадискурс, мас-медійний дискурс, модель, репрезентації 

соціального простору, соціальний простір. 

АННОТАЦИЯ 

Чернявская Л. В. Коммуникационная модель медиапространства 

Украины. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 

коммуникаций. Институт журналистики Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2019. 

В диссертации определен термин «социальное пространство» как 

контекст медиапространства в гуманитарном научном дискурсе. Выявлено 

коммуникационную модель социального пространства, структура которого 

содержит медиапространство. Установлено появление нового уровня 

актуализации пространственных исследований. Медиапространство участвует в 

формировании конструктов социального пространства, обеспечивая его 

производителями смыслов и каналами распространения; имеет собственную 

систему актеров, осуществляющих интерпретацию фактов общественной 
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жизни, и ряд характеристик: синергетичность, наличие системы фильтров 

информации, создание вторичной реальности. В работе создана 

коммуникационная модель медиапространства Украины. Структуру 

медиапространства составляют канали и сети медиа, а также актеры, которые 

продуцируют социальные конструкты. 

Ключевые слова: конструкты, концепт, медиапространство, медиаполе, 

медиатекст, медиадискурс, масс-медийный дискурс, модель, репрезентации 

социального пространства, социальное пространство.  

SUMMARY 

Cherniavska L. V. Communication model of media space of Ukraine. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Social Communications, specialty 27.00.01 – 

Theory and History of Social Communications. The Institute of Journalism, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The structure and content of the doctoral thesis reflect the complexity of social 

space as a system of social communication coordinates, its structure and the laws of 

creation and interaction with mass media systems. Formation of social consciousness, 

creation of behavioral models become one of the mass media tasks, which form their 

own system of influences with a specific spatial structure – media space. The 

communication dimension is manifested in an effort to create a legitimate picture of 

the world in the social space using the information and communication technologies 

and mass media.  

In the dissertation is considered the evolution of the term social space in the 

humanitarian scientific discourse. It originates with the need of outlining the social 

space as opposed to the physical and offers a system of social interaction coordinates. 

As a communication model, it spreads on three stages of development: modern and 

postmodern researches, the development of a model of social space in the context of 

multidimensional communications. Various spatial structures (such as society, 

language) have their own measurement systems. This confirms the idea that spatiality 

is a universal system for constructing models. 

The second section is devoted to the consideration of intellectual projects  that 

register the emergence of a new level of spatial research actualization. The media 

space represents a special type of aspect of social life formation. It has its own system 

of actors who interpret the facts of social life and are active participants in its 

creation. The media space has the following characteristics: synergy, the presence 

of a system of information filters, means to create secondary reality. Determination 

of the media space peculiarities is carried out according to the following approaches: 

media-philosophical, cultural, social communication. Based on the description 
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of models of social space and analysis of media space, the model of social space 

of Ukraine is proposed. 

The media field is considered as a localized sub-space. The fragmentary 

structure of the social space evokes necessity in consideration of the social field 

effects. The media field can show two main types of effects: the media's impact on 

reality and the concentration of power in the media. There are also distinguished the 

notions of media fields and fields of journalism, where the former is seen as the space 

of the emergence and transmission of information, and the field of journalism refers 

to a specific type of activity. Therefore, the media field can be considered as a model 

of localized production processes (for example, a television field), a model of 

personally oriented fields (as a component of a public organization, the participation 

of the mass media in the impact on a society). The actual model of social space of 

Ukraine is offered and tested. 

Media text and media discourse acquire new features in modern conditions 

(in the context of linguistic turn). It leads to the reformatting of communication links, 

the emergence of new forms of media texts, especially intertext, hypertext. Discourse 

is an ordering system, which is similar to social space and structures discursive 

practices.  

In the thesuis, considers the conceptualized media space created by means of 

cognitive systems (the concept and its types: frame, gestalt, script, media memes, 

stereotypes, etc.). Creation of new models of the world in the mass media is carried 

out through metaphorization, visualization, creation of an image (its new 

interpretation is devized in the context of the "iconic turn"), mythological themes. 

It is emphasized that the virtual space of the mass media is a product of human 

consciousness, therefore its main feature is constructibility.  

Key words: social space, constructs, model, mass media discourse, media 

space, media field, media text, media discourse, representations of social space, 

communication effects. 
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