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Дослідження присвячено розв’язанню наукової проблеми, що полягає в 

диспропорції, яка склалася між теоретичними знаннями, практичним досвідом 

і прикладними навичками реалізації соціального комунікування, до якого 

вдаються соціальні суб’єкти / соціальні інститути, пов’язані 

багатовекторними, рівноправними й різноспрямованими відношеннями, 

зв’язками, діями в новому форматі просторової і часової організації 

сучасності. 

Сформульоване в дослідженні інтегральне бачення медіаконтинууму як 

принципово нового просторово-часового формату соціальнокомунікаційної 

діяльності базується: на просторово-часових орієнтирах сучасності нового 

ґатунку – цілісність, монолітність, спаяність, єдність параметрів простору і 

часу; 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, 



3 
 

моделями поведінки, практиками життєдіяльності тощо, 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.  

Медіаконтинуум артикульовано як пластичну просторово-часову 

модель чуттєво-знакової реальності: єдність соціальної, технологічної, 

територіальної, інформаційно-комунікаційної евентуальностей (сценарій 

продуктивності, ракурс допустимих трансформацій), дієвість, 

результативність і ефективність яких обумовлена низкою атрибутів: 

 соціальна евентуальність фокусує увагу на здатності медіаконтинууму 

віддзеркалювати / продукувати соціальні уявлення про світ, відбивати / 

трансформувати актуальні соціальні конструкти і парадигм, 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 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, 
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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. 

У дослідженні визначено кроки, до яких повинні вдаватися професійні 

актори соціальнокомунікаційної діяльності, аби, з одного боку, нівелювати 

«зони ризику» медіаконтинууму, з іншого, сприяти продукуванню, 

популяризації, розвиткові україноорієнтованого медіаконтинууму: піднесення 

«темпоральної грамотності»; протегування глокалізації медіаконтинууму; 

посилення соціального контролю у тандемі з правовою регламентованістю 

медіаконтинууму; інтенсифікація опосередкованості й іграїзації 

медіаконтинууму; уповільнення колоквіалізації 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. 

Перспективним для подальшого дослідження є виявлення динамічних, 

рухомих тенденцій медіаконтинууму, продукованих атрибутами соціальної, 

технологічної, територіальної, інформаційно-комунікаційної 

евентуальностей, обґрунтування перспектив реалізації ефективної 
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соціальнокомунікаційної діяльності в новітньому просторово-часовому 

форматі– медіаконтинуумі. 

Ключові слова: медіаконтинуум, мозаїчність, мобільність, часова 

амбівалентність, глокальність, часова локальність, іграїзація, креолізованість, 

колоквіалізація, перманентність.  

 

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, Taras 

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

Ukraine, Kyiv, 2020. 

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, which creates a basis for design and constructing 
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activity, energy of modern society, to measure rhythms, cycles, dynamics / statics of 

states of society; on the social communication priorities of today - the need for 

interaction aimed at exchanging views, opinions, knowledge, ideas, values, patterns 

of behavior, life practices, etc., stimulates social actors / social institutions to 

incorporate into the media continuum. This is a continuous and lengthy formation, 

the launch, implementation, and operation of which is based on the "presence" of 

relevant social actors / social institutions in it. 

The media continuum is articulated as a plastic spatiotemporal 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 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 attributes of the social eventuality of the media continuum are 

heterogeneity, openness, social control, mosaicism, fragmentation, mobility, 

temporal ambivalence; 

 the technological eventuality 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. Attributes of technological eventuality are 

digitalization, convergence, presence of rhizome, usage of multiple media, 

interactivity; 

 territorial eventuality 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 institutions in 
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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. Attributes of territorial eventuality are: globality, glocality, legal 

regulation, temporal locality; 

 informational and communicational eventuality 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. Attributes of 

information and communication eventuality are infocentrism, hypertextuality, 

demassification, playfulness, gamification, indirectness, colloquialization, 

permanence. 

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. 

Promising aspect for further research is the identification of dynamic, 

movable trends in the media continuum, produced by the attributes of social, 

technological, territorial, informational, and communicational eventualities, 
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substantiation of prospects for effective social communication activities in the latest 

spatial-temporal format - media continuum. 

Key words: media continuum, mosaicism, mobility, temporal ambivalence, 

glocality, temporal locality, playfulness, creolization, colloquialization, 

permanence. 
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ВСТУП 

 

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.  
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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, 

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 в новому 

форматі просторової і часової організації сучасності; у перенасиченні 

наукового дискурсу фрагментарними, суперечливими, розбіжними 
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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 
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діяльності щодо продукування, популяризації, 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, Д. Лалл, А. Лефевр, Ж. Ліповецьки, Н. Луман, 

Д. МакКвейл, С. Маккуайр, М. Маклюен, Дж. Б. Томпсон, Е. Тоффлер, 

М. Фуко та ін.) і вітчизняних (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.   

Наукова рецепція універсалій «простір» і «час» репрезентована 

новітніми (початок ХХІ століття) дослідницькими студіями філософської 

(А. Біч, І. Прігожин, І. Стенгерс, І. Хасанов), історичної (Р. Блізняков, 

С. Маловичко, Д. Малишев), соціологічної (В. Байдіна, П. Бурдьє, А. Гижа, 

Й. Дзялошинський, О. Єжов, О. Назарчук, П. Сорокін, В. Ярська), 

культурологічної (Л. Іменнова, О. Степанова, А. Філіна), політичної 

(С. Внучко, М. Ільїн, С. Коврига, В. Конах, В. Корнієнко, І. Малик, 

О. Траверсе), правознавчої (С. Єсімов, В. Ігнатов, А. Манойло, Д. Піменов, 

О. Солдатенко), лінгвістичної (О. Біличенко, Д. Глухарьов, Є. Кривокора, 

І. Сушинська, О. Тортіка), журналістикознавчої (Н. Голованова, С. Грицай, 

А. Зуєв, Г. Куц, О. Рак, А. Скорік, Л. Чернявська, А. Ярох) наук.  

Багатовекторні трансформації просторово-часових орієнтирів 

сучасності, зумовлені синтезом новітніх технологій і цифрових інновацій, є 



20 
 

предметом дослідження низки науковців: Г. Амкуаб, Дж. Андерсон, М. Белла, 

Н. Білан, Н. Виговська, В. Вітвінчук, О. Дорощук, О. Єлькіна, В. Ільмухін, 

І. Карпенко, О. Котовська, Л. Коханова, С. Кравченко, Є. Лавренчук, А. Лесь, 

О. Молчанова, Є. Нім, О. Олійник, Л. Ороховська, С. де Паолі, Ю. Прядко, 

О. Самуляк, Д. Смолкіна, О. Суший, М. Телі, О. Чилінгір, О. Якубенко.  

Неоднозначний, суперечливий характер сучасних інформаційно-

комунікаційних і соціальних тенденцій в умовах трансформації глобальної 

медіасистеми, урізноманітнення спектра нових медій, розширення каналів 

комунікації репрезентовано в роботах авторів: С. Бибик, Дж. Бітті, 

Дж. Вебстер, Г. Воронка, М. Гільперт, І. Єлінер, Н. Заніздра, Н. Іщук, 

М. Йозеф, М. Керімзаде Неджат, Т. Ковалевська, Т. Ксіазек, М. Кузнецова, 

Дж. Макнамара, Х. Мандл, Є. Мануйлов, П. Манчині, В. Маккей, В. Мільо, 

Ш. Мойнуддін, О. Назарчук, О. Нежура, Х. Пеллікка, С. Рюлеманн, 

М. Сейлер, П. Сакінофський, В. Сємілет, С. Скауг, І. Тузовський, Д. Туманов, 

К. Уоллес, Л. Ухова, С. Фуллер, В. Хорольський, П. Цацоу, Є. Цимбаленко, 

М. Часовський, Т. Черепанова, Ю. Щуріна, О. Юхта, Г. Яворська. 

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 
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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;  

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 медіаконтинууму.  

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 
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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;  

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 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671141
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671152
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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 ступеня 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 ступеня 

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, 
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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;  

 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 
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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 й 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 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.  
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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). 

Структура наукового дослідження. Дисертаційна робота містить 

вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних джерел, додатки. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЧАС І ПРОСТІР У РІЗНОГАЛУЗЕВИХ НАУКОВИХ 

ПАРАДИГМАХ 

 

Цивілізації, культурні епохи, еволюційні сходинки різняться одна від 

одної фатальним, визначеним комплектом життєвих орієнтирів і побутових 

напрямів, що усвідомлюються як аксіома, формат існування, домінантний 

світогляд. У контексті нарощення технологічних засобів, інтенсифікації 

процесів глобалізації / глокалізації, масифікації / демасифікації, інтернетизації 

/ цифровізації ми стали свідками небувалого технологічного підкорення 

простору й часу. Просторово-часові координати існування сучасної людини – 

«перебування поза простором і часом» [423, с. 192].  

Міркуючи над трансформаціями просторово-часового континууму в 

інформаційному суспільстві, ми акцентували: «Сучасна людина одночасно 

може існувати в різних місцях або в різному часі, за власним бажанням 

переміщатися. Перебуваючи фізично в одному часовому поясі, можна жити 

відповідно до іншого темпорального виміру, не відчуваючи дискомфорту» 

[423, с. 193], оскільки на сьогодні можна говорити про створення певних умов 

комфортної мобільності: наприклад, годинники, що показують час відразу 

декількох континентів, online тур Галереєю Уффіці у Флоренції, віртуальні 

екскурсії Музеєм Гуггенхайма в Нью-Йорку й Каплицею Сент-Шапель у 

Парижі, експозиційний проєкт «Леонардо да Вінчі» в замку Кло Люсі 

(Франція), реалізований фірмою IBM, який «розкриває інженерні ідеї 

художника в кресленнях, малюнках, рухливих моделях, мультимедійних 

сюжетах, що, у свою чергу, наочно демонструють задум конструктора, етапи 

його втілення й зображення конструкції в дії» [191, с. 82].  

Технологічні інновації розмили смисл понять простір і час, змінили 

уявлення про доступність, обсяг, якість інформації, прискорили плин часу, 

спресували просторові характеристики. Непостійна, хаотична, схильна до 

трансформацій і непередбачуваних переінакшень реальність сьогодення дає 
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змогу науковцям трактувати простір і час як тло, як приховану систему 

координат, як ледве вловимі параметри перманентної реальності буття й 

повсякденності, які, безперечно, зазнали істотних, суттєвих змін під натиском 

пертурбації соціальнокомунікаційних пріоритетів і під впливом 

інформаційно-технологічних винаходів, відповідно.  

 

1.1. Методологічний інструментарій дослідження концепту 

«медіаконтинуум» 

 

Самоочевидна, промовиста трансформація просторових і часових 

параметрів існування людства, ініційована й акумульована соціальним, 

інформаційно-комунікаційним, технологічним, екстериторіальним, 

темпоральним потенціалом сучасних засобів соціальнокомунікаційної 

взаємодії, нових медій, дає підстави констатувати, з одного боку, стрімке, 

бурхливе, енергійне урізноманітнення цифрових нововведень і нарощення 

технологічного потенціалу, з іншого, ставить на порядок денний нагальну 

потребу усвідомлення, опанування і впровадження в життєвий обіг 

потенційних інновацій. Окреслені моменти актуалізують генерування й 

випробування теорій і вчень, спроможних пояснити реалії початку ХХІ 

століття. Швидкісні зміни в сучасному світі вимагають від дослідників 

соціальних комунікацій і врахування трендів розвитку інформаційного 

суспільства: становлення доби соціального медіа-буму;  демасифікація, 

сегментація, фрагментація аудиторії; поява «нового феномена інформаційного 

простору – журналістика без журналістів»; «зростання ролі розважального 

контенту»; продукування реальності шляхом здійснення «контролю над 

порядком дій, що висвітлюються в медіа»; «монополізація суспільно важливих 

каналів інформації», що призводить до підміни джерела інформації; «вплив на 

глибинні структури комунікації» і, відповідно, це робить можливим 

«переформатовування і картини світу окремої людини, і картини світу 

суспільства загалом» [381, с. 75–76]. Словом, сьогодні не є актуальною теорія, 
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що усвідомлюється як готова до використання «скринька зі знаряддями»; 

сучасна наука соціально-поведінкового, гуманітарного спрямування потребує 

методології, яка продемонструє, навчить, як будувати теорію знизу; потребує 

методології, що твориться з глибокого аналізу дослідницького матеріалу [143, 

с. 204]. Підхід «знизу», за термінологією Патріка Джойса «конкретна теорія» 

(concrete theory), акцентує спроможність, потенційність емпіричних даних і 

дослідницького матеріалу розширювати теоретичну уяву науковця, й 

перегукується з обґрунтованою теорією (grounded theory) Барні Ґлейзера та 

Ансельма Стросса, провідним принципом якої є теза – «не накидай на дані 

наперед прийнятих категорій, але дозволь категоріям народитися з даних» 

[143, с. 206]. Незважаючи на труднощі розуміння, оволодіння, імплантації 

стратегії «обґрунтованої теорії», у результаті її використання науковець 

досягає істотної з погляду теоретичної валідизації переваги – «отримана теорія 

відповідає передусім емпіричній дійсності. А не стереотипам дослідника чи 

апріорним теоретичним концепціям» [125, с. 83]. 

 Обґрунтована теорія постає з «індуктивного вивчення досліджуваного 

феномена; …створюється, розвивається й верифікується в різних умовах 

шляхом систематичного збирання й аналізу даних, що пов’язані з ним; 

…доброякісно, першокласно сконструйована теорія має відповідати чотирьом 

провідним критеріям: збігатися з реальністю, повинна бути зрозумілою, 

повинна бути абстрактною і містити достатню кількість варіацій, повинна 

забезпечувати контроль дій щодо феномена»  [499, с. 21]. Інструментарієм 

обґрунтованої теорії є теоретична чуттєвість, теоретична вибірка, кодування 

(відкрите, осьове, вибіркове), матриця умов. 

За визначенням Б. Ґлейзера та А. Стросса, теоретична чуттєвість – 

здатність розпізнавати, розрізняти істотне / неістотне в даних, наділяти суттєве 

смислом. Джерелами теоретичної чуттєвості, з одного боку, є література, 

професійний досвід, особистий досвід, тобто комплексні знання, які дослідник 

залучає та впроваджує в дослідницьку ситуацію, з іншого, безпосередньо 

аналітичний процес, під час якого відточується техніка збирання й  
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відшліфовується майстерність аналізу даних [499, с. 39–40]. Так, опрацювання 

теоретичної, фахової літератури в тандемі з безперервним, тривалим 

дослідженням реальних / первинних даних (щоденники практики, 

нестандартизоване інтерв’ю, анкетування, опитування, структуроване 

невключене спостереження) скоординувало виявлення базових властивостей 

простору й часу мережевого, інформаційного, постіндустріального, 

індивідуалізованого, постмодерністського суспільства, сприяло окресленню 

інтегративної картини просторово-часових параметрів соціального 

комунікування початку ХХІ століття, ініціювало визначення функціонального 

статусу просторово-часової спаяності в контексті суспільної взаємодії 

суб’єктів соціальнокомунікаційної діяльності, продемонструвало залежність 

просторово-часових векторів комунікування від мети, завдань, характеру 

суспільної взаємодії.   

Обґрунтована теорія скерована на ідентифікацію, генерування, 

поєднання і координування понять, відповідно теоретична вибірка має 

відповідати критеріям кумулятивності, зростання глибини фокусу, 

послідовності, гнучкості. Доведення теоретичної релевантності вибірки, 

аргументування істотності, переконливої значущості понять, достатньої рації 

присвоєння їм статусу категорії потребувало аналізу значного масиву 

теоретичної, фахової, науково-методичної літератури й супроводжувалося 

виявленням випадків неодноразової присутності чи, навпаки, помітної 

відсутності поняття при порівнянні одного випадку з іншим. У цьому 

контексті нами був проведений компаративний аналіз, дискурс-аналіз 

наукових праць і моніторинговий аналіз доробків, опублікованих у 

вітчизняних і  зарубіжних періодичних виданнях (дієвість і ефективність 

означених методів у ракурсі доведення теоретичної релевантності вибірки й 

досягнення задовільного ступеня теоретичної насиченості категорій були 

протестовані та продемонстровані в монографії М. Женченко «Цифрові 

трансформації видавничої галузі»):  
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 опрацьовано поодинокі й уривчасті погляди зарубіжних теоретиків 

комунікації щодо просторово-часових параметрів постіндустріальної 

(П. Віріліо, Г. Інніс, Е. Тоффлер), інформаційної (Т. Еріксен, М. Кастельс, 

Дж. Лалл, Н. Луман, Д. МакКвейл, Дж. Б. Томпсон), мережевої (М. Маклюен),  

постмодерністської (Ж. Дерріда), індивідуалізованої (З. Бауман, У. Бек,  

Ж. Ліповецьки) сучасності у фокусі спроможності нових медій інспектувати, 

трансформувати, жонглювати просторовими та темпоральними вимірами 

соціального життя; 

 оброблено новітні науково-дослідні студії філософської, історичної, 

політичної, правознавчої, соціологічної, культурологічної, лінгвістичної, 

журналістикознавчої наук, апробовані на сторінках українських і зарубіжних 

періодичних видань, що експонували наукову рецепцію категорій «простір» і 

«час» у контексті галузевих теоретико-методологічних основ і концептуального 

апарату (відпрацьовано понад 1 тис. статей за останні десять років);  

 відстежено процес, виявлено нові вектори, схарактеризовано потенційні 

наслідки модифікації просторово-часових параметрів соціального 

комунікування за матеріалами періодики фахового спрямування: «Вісник 

Книжкової палати України», «Вісник Львівського університету. Серія 

журналістика», «Вісник Національного університету ‟Львівська політехніка”. 

Серія: Інформаційні системи та мережі», «Вісник Національного університету 

‟Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки», «Вісник Харківської 

державної академії культури. Серія соціальні комунікації», «Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 

Соціальні комунікації», «Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Литературоведение, журналистика», «Вопросы теории и практики 

журналистики», «Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації»,  «Габитус», 

«Грані», «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації», «Діалог. Медіа-

студії», «Журналистский ежегодник», «Знак: проблемное поле 

медиаобразования», «Информационное общество»,  «Інформаційна безпека 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%A1%D0%BE%D1%86.%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD.
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людини, суспільства, держави», «Інформаційне суспільство», 

«Коммуникология», «Манускрипт», «Медиа альманах», «Медиасреда», 

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены», «Наукові записки Інституту журналістики», «Наукові записки 

[Національного університету «Острозька академія»]. Серія ‟Культура і 

соціальні комунікації”», «Наукові записки Українського католицького 

університету. Серія ‟Журналістика. Медіакомунікації”», «Наукові записки 

Української академії друкарства», «Образ», «Освіта регіону: Політологія. 

Психологія. Комунікації», «Поліграфія і видавнича справа», 

«Соціогуманітарні проблеми людини», «Сучасне суспільство:  політичні 

науки, соціологічні науки, культурологічні науки», «Теле- та 

радіожурналістика», «Теория языка и межкультурная коммуникация», 

«Технологія і техніка друкарства», «Українське журналістикознавство», 

«Український інформаційний простір», «Філософія спілкування: Філософія. 

Психологія. Соціальна комунікація», «21-й век», «Aether: The Journal of Media 

Geography», «Computers in Human Behavior»,  «Current issues of mass 

communication», «Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research in 

Cyberspace», «Evropský politický a právní diskurz», «Games as Art, Media, 

Entertainment», «International Journal of Social Research Methodology», 

«International Journal of Open Information Technologies»,  «Journal of Media and 

Communication», «Public Attention in an Age of Digital Media», «Science and 

Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences»,  «Slovak 

international scientific journal»,  «Sociopedia.isa»  (простудійовано понад 3,5 тис. 

статей, що були оприлюднені протягом 2014–2019 років).    

Паралельно з цим тривало опрацювання реальних / первинних даних, 

отриманих наступними кількісними та якісними методами: 

 Анкетне опитування. Виникнення і впровадження єдиної цифрової 

платформи, конвергентні процеси у галузі ЗМІ, урізноманітнення спектра 

технологічних можливостей редакції спонукнуло нас до пошуку відповіді на 

питання трансформації журналістської освіти й пертурбації у роботі сучасного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671141
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671152
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671152
http://sis-journal.com/sis-journal/
http://sis-journal.com/sis-journal/
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медійника в умовах суттєвої зміни просторово-часових орієнтирів сучасності 

і, відповідно, окреслення перспективи використання журналістом 

інформаційно-цифрових технологій, які, у свою чергу, ініціювали і 

стимулювали процеси прискорення часу, нуліфікації простору, становлення 

суспільства формату «24/7».  Протягом 2014–2016 років ми проводили анкетне 

опитування студентів денного відділення факультету журналістики, реклами і 

видавничої справи Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (обсяг вибірки – 411 осіб) щодо виявлення тенденцій 

трансформації видів діяльності, виконуваних студентами-журналістами під 

час проходження практики, визначення частотності використання студентами 

теоретичних знань дисциплін соціальнокомунікаційного циклу, з’ясування 

«прогалин» у готовності / спроможності майбутніх журналістів працювати у 

новому просторово-часовому вимірі. Відповідно, було зафіксовано 

підвищення ступеня «затребуваності» практичних умінь і навичок, пов’язаних 

із зростанням сегмента нових медій, із «імплантацією» новітніх цифрових 

технологій у роботу сучасного медійника, з одного боку, і наявність певної 

дистанції, розбіжностей між надаваними теоретичними азами дисциплін 

соціальнокомунікаційного циклу й вектором розвитку, дороговказами 

майбутнього фаху. 

 Шкала Р. Лайкерта дала змогу зафіксувати зростання параметра «зовсім 

не задоволений» / «радше незадоволений» і зменшення параметра «радше 

задоволений» / «цілком задоволений» якості професійних умінь і  навичок, 

отримуваних під час проходження студентами-журналістами практик, і, 

відповідно, неготовність, іноді навіть, ненавченість  потенційних роботодавців 

працювати в умовах складних, мінливих і майже невловимих стрибкоподібних 

змінах журналістського фаху. 

 Нестандартизоване інтерв’ю з експертами (редактори, заступники 

редакторів, керівники відділів, досвідчені медійники, до яких були 

прикріплені студенти-журналісти на час проходження навчальної / виробничої 

практики, загалом 33 особи) підтвердило виявлену на етапі анкетного 
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опитування потребу в «реагуванні» освітньої системи на 

соціальнокомунікаційні реалії сьогодення, «дефіцит» універсального 

журналіста, здатного адаптуватися до принципово нового просторово-

часового проживання й експонування реальності, до роботи з і у форматі 

медіаконтинууму – розширення тривимірного простору виміром часовим, 

безперервно-нескінченне утворення,  що «стартує» із введенням в цифрове 

середовище актора, – становлення й розвиток якого відбувається 

експоненціально до можливостей людського ресурсу, до швидкості 

технологічних винаходів і до якості інновацій суспільства загалом. 

 Пілотне і власне тестове опитування. Проведені пілотне опитування 

(травень 2018 р.) й опитування у фокус-групах (лютий 2019 р.), у яких взяли 

участь 50 осіб і 30 осіб віком 13–17 років відповідно, засвідчило, з одного боку, 

спроможність / здатність / зацікавленість підлітків у пристосуванні до нових 

технологій, до пошуку способів включення інформаційно-комунікаційного, 

соціального, просторово-часового потенціалів медіаконтинууму у звичні, 

відомі практики життєдіяльності, з іншого, незнання потенційних загроз, що 

супроводжують респондентів протягом «присутності» в і «співпраці» з 

медіаконтинуумом.  

 Соціологічне спостереження (відкриті акаунти акторів соціальних 

мереж Facebook  і Instagram, загальна кількість – 60 різних акторів, протягом 

2017 року) дало можливість говорити про становлення, напрацювання нового, 

зумовленого виродженням традиційного кола спілкування, формату 

просторово-часової взаємодії акторів у медіаконтинуумі й констатувати пере-

інжерування актора інформаційно-комунікаційної взаємодії загалом. 

 Точкове (разове) дослідження (квітень 2018) і метод цілеспрямованого 

вибору (квітень 2018, грудень 2018, липень 2019 років) виявили зростання 

популярності, прийнятності, загальновживаності креолізованих текстів 

(загальна кількість текстів 121 і 256 відповідно), інспірованих інформаційно-

комунікаційною, соціальною, технологічною евентуальностями 

https://www.instagram.com/?hl=ru
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медіаконтинууму, та амбівалентну, неоднозначну перспективу тенденції 

креолізації медіаконтинууму загалом.  

Процедура збору даних, які ми позначали кодами, супроводжувалася 

паралельно, одночасно акцентуванням положень, ідей, квінтесенцій і 

виокремленням понять, термінів, дефініцій на означення новітніх явищ, 

реалій, процесів, зумовлених і продукованих сучасними форматами 

соціальнокомунікаційної взаємодії у модифікованих, змінених просторово-

часових координатах існування людства на початку ХХІ століття. Аналіз 

даних, будучи тривалим і поширюваним на всі етапи дослідження процесом, 

«здійснювався шляхом їх категоризації на основі тем, концепцій або будь-

яких інших характеристик, і саме результати такого аналізу визначали 

напрям подальшого збору …даних» [164, с. 26]. Цей «аналітичний розмах», 

підкреслює Є. Доманська, є «характерною рисою» обґрунтованої теорії: «У 

ході аналізу генеруються інтерпретаційні поняття, які мають бути насичені 

емпірією» [143, с. 207]. 

Центральним процесом конструювання обґрунтованої теорії є процес 

кодування – операції розподілу, концептуалізації і поновленого поєднання 

даних, методика структурування якісних даних, що уналежнює кодування 

відкрите, осьове, вибіркове [499, с. 48]. На етапі відкритого кодування ми, за 

термінологією Б. Ґлейзера та А. Стросса, «наклеїли ярлики (коди) на 

досліджувані феномени», ідентифікували категорії, репрезентовані в даних, 

згрупували подібні з подібними [499, с. 61]. Концептуалізація даних, здійснена 

під час відкритого кодування, результатом мала формування, комплектування 

первинного переліку теоретичних концептів, які стали предметом нашого 

подальшого дослідження (темпоралізований простір, позапросторова 

одночасність, географічний простір, історичний простір / історичний час, 

політичний простір / політичний час, інформаційний простір / інформаційний 

час, інформаційно-комунікаційний простір, соціальний простір / соціальний 

час, культурний простір / культурний час, мас-медійний простір, медіапростір, 

медіареальність, медіаспоживання в режимі багатозадачності, гетерогенність, 
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доступність медіаконтинууму, інформаційна етика, комплаєнс технології, 

мозаїчність медіаконтинууму, медіаподія, фрагментація аудиторії, 

мобільність, часова амбівалентність, дигіталізація, медіаконвергенція, 

ризомність медіаконтинууму, мультимедійність, інтерактивність, глобальність 

і глокальність просторо-часового виміру сучасності, правова регламентація 

медіаконтинууму, часова локальність, інфоцентричність, гіпертекстуальність, 

демасифікованість, іграїзація, креолізованість, колоквіалізація, 

опосередкованість комунікування, перманентність медіаконтинууму тощо).  

У ракурсі соціальнокомунікаційного підходу, постульованого 

В. Різуном як «аналіз явищ у контексті суспільної взаємодії соціальних 

інститутів, засобів, соціальних ролей» [455, c. 12] і визначеного В. Корнєєвим 

як «спеціально організована методологія дослідження, в основі якої лежить 

виявлення соціальних параметрів функціонування об’єкта в умовах 

соціальних комунікацій» [245, с. 17], на етапі осьового кодування ми 

встановили зв’язки між первинними концептами згідно із запропонованою 

теоретиками обґрунтованої теорії парадигмою кодування, складовими 

елементами якої є умови, контекст, стратегії дії / взаємодії, наслідки [499, 

с. 80]. Так, шляхом з’ясування причинних умов і чинників виникнення / 

становлення виокремлених феноменів (умови), окреслення ситуаційних 

чинників, що моделюють, коригують втілення, дію, реакцію досліджуваних 

даних відповідно до потреб, мети, завдань соціального комунікування 

(контекст), виявлення спроможності / неспроможності концептів адаптуватися 

й реалізуватися відповідно до нових просторово-часових орієнтирів 

сучасності (стратегії дії / взаємодії), констатації результатів «політики» 

позитивного / негативного потенціалу даних / концептів / феноменів 

(наслідки), – ми увиразнили ширші категорії (континуум, соціальна, 

технологічна, територіальна, інформаційно-комунікаційна евентуальності). 

Порівняльна перспектива, що є критерієм якості процедур відкритого й 

осьового кодування, поєднує «інтервенційний характер» та «інтегративний 

потенціал», дала змогу зосередитися на пошукові подібностей, встановити 
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універсальні аспекти концепту / феномена / категорії, що є актуальними 

темами наукового обговорення й рецепції, вийти поза фрагментарне знання і, 

у такий спосіб, спрямовувати студіювання на побудову «цілісних візій 

досліджуваного явища» [143, с. 208]. Умовою порівняльної перспективи є 

зигзагоподібний рух між індуктивним і дедуктивним мисленням: дедуктивно 

припускаючи наявність зв’язків, акцентуючи їхні потенційні атрибути й 

параметри вимірювання, опрацьовуючи дані, ми фактично здійснювали 

верифікацію концептів / феноменів / категорій, які виводили дедуктивно, 

постійно порівнюючи один випадок із іншим [499, с. 92]. Відповідно, 

результатом здійснення осьового кодування є акцентування категорій, 

встановлення взаємозв’язків між ними, з’ясування властивостей і атрибутів 

категорій, які є наявними в досліджуваних фактичних даних / матеріалах.  

Вибіркове кодування дало змогу інтегрувати марковані, екстраговані на 

попередніх етапах кодування категорії у центральну категорію – 

медіаконтинуум, констатувати паттерни (за термінологією Б. Ґлейзера та 

А. Стросса повторювані взаємозв’язки між властивостями й вимірами 

концептів [499, с. 108]) конгруентного співвідношення інформаційно-

комунікаційного та соціального контекстів, скерувало подальшу наукову 

рецепцію категорії медіаконтинуум у напрямку виділення й деталізації його 

соціальної, технологічної, територіальної, інформаційно-комунікаційної 

евентуальностей (Див. Додаток 12). 

Складне переплетіння ситуацій, дій / взаємодій і наслідків поєднання 

означених евентуальностей, що увиразнюють категорію медіаконтитнууму, 

утворюють матрицю умов. Згідно з теоретиками обґрунтованої теорії, 

перевагами використання матриці є відточування теоретичної чуттєвості до 

«діапазону обставин», вимог, атмосфери, що стосуються досліджуваної 

категорії; напрацювання теоретичної чуттєвості до «діапазону потенційних 

наслідків», ефектів, результатів, що виникають унаслідок дії / взаємодії 

векторів категорії; допомога у «систематичному поєднанні» траєкторій 

критеріїв, дії / взаємодії, підсумків із категорією [499, с. 134]), – і, відповідно, 
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створення підґрунтя, з одного боку, до прогнозування способів, тактик, 

стратегій комфортного соціального комунікування в новітньому просторово-

часовому форматі інформаційного, мережевого, постіндустріального, 

постмодерністського, індивідуалізованого суспільства, і, з іншого, до 

розробки превентивних заходів щодо запобігання потенційних ризиків, загроз, 

криз, інспірованих випередженням темпів винайдення й імплантації в соціум 

технологічних винаходів і цифрових інновацій їхньому теоретичному 

осмисленню й цілеспрямованому емпіричному тестуванню. 

Словом, ключовий підхід обґрунтованої теорії – якісний дослідницький 

метод, що використовує систематизовану низку процедур для розроблення 

«індуктивно виведеної» обґрунтованої теорії певного явища [499, с. 21], – у 

поєднанні з провідним способом «дослідницьких дій, що його можна 

окреслити як вертикально-горизонтальний, тобто такий, що поєднує 

енциклопедичне, широке знання, яке потрібне для проведення порівнянь 

(горизонтальність), з глибиною досліджень випадків (вертикальність)» [143, 

с. 208], продукували фундамент для агрегування, категоризації, 

концептуалізації, верифікації даних, що співвідносяться, характеризують, 

розкривають, кваліфікують досліджуваний феномен, і стали темою наступних 

розділів дисертаційного дослідження.  

 

1.2. Поняття «простір» і «час» у фокусі філософських, історичних, 

політичних і правознавчих дисциплін 

 

Філософські категорії  простір і час «позначають основні форми буття 

матерії. Простір передає спосіб співіснування розмаїтих матеріальних 

утворень, час – спосіб зміни матеріальних явищ» [529, с. 529]. У звичайній 

мові, акцентують укладачі «Філософського енциклопедичного словника», 

«простір і час найчастіше позначають первинні загальнолюдські інтуїції, за 

допомогою яких сприймається та емпірично осмислюється навколишній 

життєвий світ людини, …у науці …як своєрідний просторово-часовий 
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словник, у термінах якого здійснюється попередня реєстрація результатів 

наукових спостережень, вимірів, експериментів» [529, с. 529].  Впровадження 

й використання понять простір і час у нефізичних науках, на думку 

О. Котукова, «стало однією з причин появи концепції множинності форм 

простору й часу, виникнення якої поставило проблему співіснування різних, у 

тому числі й нефізичних, форм простору та часу» [256,   с. 24].  

Помітні якісні зміни в пізнанні фізичного світу, що відбулися на межі 

ХХ–ХХІ століття, а саме, посилення в науковому студіюванні ролі творчої 

уяви, винахідницької інтуїції, логічного мислення, на думку І. Хасанова, 

спровокували докорінний, ґрунтовний «перегляд змісту фундаментальних 

понять простору, часу, руху, матерії і характеру взаємозв’язку відповідних 

цим поняттям фрагментів реальної дійсності» [535, с. 176]. Так, у роботі 

«Природа часу: Гіпотеза про походження й фізичну сутність часу» А. Біч 

влучно підкреслює, що поняття, поєднані словом «час», настільки несхожі, 

розбіжні, настільки далекі одне від одного за змістом і суттю, що угледіти їхню 

генетичну спорідненість не так просто. Автор, з посиланням на Ю. Молчанова 

[338], виокремлює чотири основні концепції часу, що викристалізувалися 

протягом понад двохтисячолітньої історії становлення й розвитку наукових 

поглядів на досліджувану категорію: 

1) згідно з субстанціальною концепцією, час – особлива первинна, разом із 

матерією або простором, самодостатня субстанція; 

2) у межах статичної концепції час потрактовується як одночасна єдність 

сьогодення, минулого й майбутнього, уявлення ж про час конкретних 

подій – це ілюзія, що виникає в момент усвідомлення тієї або іншої 

модифікації, корективи, метаморфози; 

3) прихильники динамічної концепції відстоюють існування виключно 

теперішнього виміру часу; 

4) відповідно до реляційної концепції, час репрезентує систему відносин 

між фізичними подіями (явищами) [49]. 
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Порівнюючи наукову рецепцію часу в природничо-наукових і 

гуманітарних підходах, І. Хасанов пише: «Час як природничо-науковий термін 

позначає метрично визначену тривалість перебігу матеріальних процесів … та 

існування матеріальних тіл і систем» [535, с. 184], у компетенції гуманітарних 

наук – суб’єктивний час людської свідомості й усвідомленого людського 

буття, а також історичний час, соціальний час таких матеріально-ідеальних 

систем, що мають здатність до саморозвитку, як людське суспільство, різні 

його верстви й соціальні групи тощо. Існування поряд зі світом матеріальним 

суб’єктивного світу людської свідомості, духовного світу людства, 

макрокосму інформаційних систем, що «мають окрім матеріальних носіїв і 

механізмів, ідеальний зміст» [535, с. 520], дають підстави І. Хасанову 

виокремлювати основні форми часу, яким притаманні різні статуси, змісти, 

структури, принципи існування: «об’єктивний час матеріального світу», 

«об’єктивний час існування людського суспільства», інформаційний час 

природних і штучних інформаційних систем, «суб’єктивний час людської 

свідомості», уявний час вигаданих мистецьких світів (художньої літератури, 

театральних постановок, художніх фільмів, комп’ютерних ігор  тощо), мовний 

час [535, с. 521–524].  

А. Біч, будучи прихильником локально-когерентної гіпотези часу, 

зазначає, що сьогодні є сенс вести розмову не про появу «нового внутрішнього 

часу», а про зміни темпів часу в певній локальності, в якій відбуваються 

пертурбації внутрішньої енергії: «Час не з’являється, тому що в будь-якій 

матеріальній системі він існує завжди. А ось зміна його темпів обумовлена 

структурними змінами й порушеннями балансу сил при будь-яких 

нестаціонарних процесах» [49]. І. Прігожин та І. Стенгерс, наприклад, 

говорять про відродження «парадоксу часу», свідком якого стало людство в 

останні десятиліття ХХ століття й розв’язання якого полягає у визнанні факту 

«темпоралізованості простору» [431, с. 45–46].  

Словом, складність і багатогранність універсалій «простір» і «час», з 

одного боку, провокують породження чисельних теорій, трактувань, 
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інтерпретаційних і операційних підходів і, відповідно, різні формати наукової 

рецепції понять простір і час загалом, з іншого, тотальність і фронтальність 

названих категорій, беручи до уваги їхній онтологічний статус, ускладнюють 

вибір об’єкта, за рахунок якого поняття простір і час могли би бути 

універсально та всебічно потрактовані й розкриті. Наявні «на сучасному етапі 

певні перепони щодо розвитку вітчизняних досліджень, як-то 

нестандартизованість термінів та неузгодженість теоретичних підходів» [69, 

с. 168], думається, є наслідком проблем загальнішого ґатунку – відсутність 

міждисциплінарного ракурсу досліджень універсалій «простір» і  «час» у 

сучасну добу, окреслену науковцями постіндустріальною, інформаційною, 

мережевою, постмодерністською реальністю, – у тому числі в 

соціальнокомунікаційній перспективі.  

Концепція простору, згідно з якою простір перестає виконувати 

функцію звичайного, непомітного тла, середовища, заднього плану, на якому 

розгортаються історичні події, інциденти, ситуації, а починає відігравати 

істотну роль у формуванні картини світу й зумовлювати параметри 

світорозуміння та світосприйняття, перебуває в межах історіографії  на етапі 

становлення. Обраний ракурс дає змогу науковцям «використовувати  

просторово-часові моделі, не уникаючи лінійної хронології, але при цьому 

визнаючи її обмеженість» [205, с. 45]. Суголосним є  визначення історичного 

простору, подане у виданні «Теорія і методологія історії» (2016 р.): 

«Сукупність економічних, природно-географічних, суспільно-культурних і 

політичних процесів, які протікають на певній території. Тим самим 

географічний простір перетворюється на історичний, окреслення 

територіальних меж набуває сенсу й історичного змісту» [Цит. за: 52, с. 38].  

Спорідненість простору географічного і простору історичного визнають 

також Р. Блізняков та Д. Малишев, акцентуючи, що історичний простір 

продукується людиною на базі простору географічного, це «продукт часу і 

продукт людини в часі, і в той же час разом із часом є параметром подальшого 

історичного розвитку людства» [52 c. 35]. Істотний вплив на характер і 
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структуру історичного простору, на думку науковців, здійснюють інтернет-

технології. Так, підвищення темпів функціонування соціальної інформації 

роблять історичний простір «мініатюрним», скорочують відстані, наближають 

один до одного віддалені географічні об’єкти. Зацікавленість науковців 

«інваріантними в часі явищами, вічними й новими людськими цінностями, 

…інтерпретацією їх в різноманітні історичні періоди» [246, с. 17] дає змогу 

констатувати такі властивості часу історичного як нелінійний характер, 

хаотичність, циклічність, складність тощо. Тож значно міцнішими, ніж зв’язки 

з географічною локацією, є зв’язки історичного простору й часу з ідеологією, 

з політичними пріоритетами й поглядами: «Ідеологія є скрепом (стрижнем) 

історичного простору держави» [52, с. 39]. 

Розробляючи концепцію політичного ідеалу й міркуючи над 

проблемами його вибору в різні історичні періоди, В. Корнієнко 

послуговується поняттям «політичний час» як  категорією, що дає змогу 

більш-менш чітко окреслити тривалість політичного процесу, термін 

існування «політичної ідеї, теорії, політичної діяльності» [246, с. 4]. 

Політичний час – час різнохарактерний, гетерогенний. Дотримуючись ідей 

старогрецьких філософів щодо існування двох різновидів часу – «хронос» як 

формальний час і «кайрос» як час справжній – В. Корнієнко уналежнює 

політичний час до «часу-кайросу, що відбитий у найважливіших моментах 

історії… Сам по собі політичний час не можна продемонструвати і тим більше 

нав’язати, тому що він вільний, справжній і унікальний» [246, с. 5]. Плин часу 

політичного, на думку дослідника, залежить від покоління, що панує на 

політичній арені, культивує власні політичні ідеали, поширює політичні 

настанови і пріоритети, відповідно, ознаками політичного часу є циклічність, 

спадкоємність, поступальність. Окремої уваги заслуговує теза дослідника про 

взаємозв’язок часу політичного й часу соціокультурного: політичний час, 

існуючи в контексті універсальної, більш широкої категорії – часі 

соціокультурному – протягом тривалого терміну може бути імпліцитним 

орієнтиром і вектором розвитку історії. Для В. Корнієнко «сутність питання 
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про взаємозв’язок політичного й соціокультурного часу – це питання про те, 

наскільки політичний процес відповідає і / або детермінується культурою 

суспільства»  [246, с. 5]. Взагалі дослідник визнає за соціокультурним часом 

функцію, так би мовити, своєрідного шаблона для будь-якої форми людської 

діяльності: політичної, соціальної, економічної, релігійної, освітньої. Проте, 

зазначає автор, і ми з цим цілком погоджуємося, «порівнюючи соціокультурний 

і політичний час, не можна не зауважити, що ті самі події громадського життя 

виглядають по-різному в цих двох часових поняттях» [246, с. 14]. 

З розумінням політичного часу як часу гетерогенного, багатовимірного, 

постульованого В. Корнієнко, солідаризується і М. Ільїн: «У навколишній 

дійсності ми одночасно сприймаємо різні діапазони часу: і рівномірно 

хронометрований реальний час миттєвих подій, і багатовекторий час сюжетів 

історії, і ‟стиснутий” час взаємозв’язку еволюційних станів» [189, с. 9]. 

Політичний час є, з одного боку, ресурсом влади й управління, з іншого, 

довантажує смислами й значеннями існування гравців на політичній арені. 

Кожному з різновидів часу, на думку М. Ільїна, притаманні власні міра, 

ритмічність, логіка й можливості [189]. Вектор повсякденність – історія – 

хронополітика дає змогу угледіти в часі реальному додаткові сенси, конотації, 

лейтмотиви, виокремити узагальнені якісні домінанти. Попри складність, 

неоднорідність означеної категорії, М. Ільїн підкреслює важливість фактора 

часу для політики, врахування якого має істотне значення для осмислення 

причинно-наслідкових, прогностичних, об’єктивно-суб’єктивних 

закономірностей політичного процесу. 

Інтерес до категорії політичний час О. Якубін пов’язує зі становленням 

хронополітики – «теоретична генералізація політичного часу, його 

феноменальних і ноуменальних властивостей у їх взаємозв’язку / взаємовпливі 

з політичними агентами, їх поведінкою та реакціями» [596, с. 137]. 

Обумовленість політичного часу політичними інцидентами, діями політичних 

суб’єктів, взаємодією політичних інститутів і організацій дає змогу 

досліднику відмовитися від зведення досліджуваної категорії виключно до 
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годинникового чи календарного часу й вести розмову про синхронність безлічі 

політичних часів. Протягом доробку О. Якубін обґрунтовує гіпотезу 

бінарності політичного часу: політичний час є «(1) континуум (неперервно-

протяжне утворення), в якому одні політичні події, процеси замінюються 

іншими в напрямку від минулого до майбутнього,… (2) це сам внутрішній 

процес мінливості, розвитку, трансформації морфології політичних структур 

… у їх взаємозв’язку з політичними агентами та їх раціональними діями / 

ініціативами / реакцією на такі зміни» [596, с. 136]. 

Неавтономність, підпорядкованість політичного часу й політичного 

простору підкреслює Н. Балинська. За визначенням авторки, часова й 

просторова характеристики є «буквальним» атрибутом, «істинним» 

параметром політичних процесів, проте не є величинами об’єктивними [32, 

с. 224]. Відштовхуючись від тези про відносний характер часу, постульованої 

Аристотелем, авторка зазначає, що об’єктивне дослідження часової 

обумовленості будь-яких політичних процесів можливе за умови доповнювання 

системи «минуле – теперішнє – майбутнє» додатковим параметром – час уявний 

/ час віртуальний. В інтерпретації Н. Балинської, віртуальний час є параметром 

суб’єктивним, що формується у свідомості людини як відображення, відбиття в 

темпоральному ланцюгу «минуле – теперішнє – майбутнє» часу реального 

через проживання  подій, ситуацій, епізодів буття і повсякдення. У контексті 

нашого студіювання інтерес представляє акцентування Н. Балинською факту 

наявності інтерпретаційного складника в просторово-часових вимірах 

політичного процесу. Авторка зазначає, що часові та просторові 

характеристики розкриваються виключно в інформаційному просторі: «Такі 

поняття, як простір і час, запозичені з точних наук і перенесені у сферу 

політики, по відношенню до політичного процесу отримують власну реалізацію 

виключно у вигляді певної інформації» [32, с. 225].  

Статус відносно самостійної категорії політичний простір отримує в 

науковому доробку С. Ковриги. Дослідниця пропонує визначати політичний 

простір через встановлення детермінант, які обумовлюють його специфіку. 
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До об’єктивних детермінант політичного простору дослідниця уналежнює 

«політичні цінності» / норми, «політичний час», «політичний порядок», 

політичні інновації, «інтереси політичних структур, соціальних груп та 

окремих індивідів», специфіку різновекторних відносин між ними; 

суб’єктивні детермінанти політичного простору репрезентовані «політичним 

буттям», «практично-творчою активністю», «політичною культурою, 

політичною свідомістю суб’єктів політичного процесу» [233, с. 166–168]. На 

жаль, авторка не є оригінальною у визначенні сутності політичного часу, 

копіюючи, майже дослівно, обґрунтування бінарної природи політичного 

часу, запропоноване О. Якубіним. В інтерпретації С. Ковриги, політичний 

простір не є категорією, детермінованою виключно державною владою, 

акцент зроблено на першочерговості реалізації взаємопов’язаних соціальних 

аспектів (сфера суспільного життя, вид соціальної активності, тип соціальних 

відносин [402]): «На кожен із цих аспектів впливають певні чинники, які й 

роблять політичний простір власне політичним» [233, с. 165].  

О. Траверсе український політичний простір позиціонує як просторову 

систему координат соціального виміру, територіальні параметри якого  

доповнюються структурно-функціональним параметром «дії політичної 

системи та її складових на різних рівнях суспільної організації» [514, с. 77].  

Політичний простір – феномен багатомірний і інтеграційний, що має складну 

конфігурацію. Оперування категорією політичний простір при з’ясуванні  

закономірностей розвитку соціуму, з погляду О. Траверсе, дає змогу 

окреслити межі політичної взаємодії і принципи координації політичних сил, 

здійснюваної як «по вертикалі» (між центром і периферією), так і «по 

горизонталі» (на місцевому рівні). У розумінні дослідника простір політичний 

є «складником загальної системи соціального простору», поряд із простором 

культурним, економічним, національним: «Політичний простір повністю або 

частково з ними перетинається, оскільки просторова протяжність політичних 

процесів передбачає не лише фізичний (територіальний), а й соцієтальний 

вимір» [514, с. 78].  
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Поняття «простір», використовуване науковцями як синонім об’єму або 

території, підкреслює С. Внучко, «насправді характеризує швидше соціальну 

реальність, ‟накладену на територію”» [79, с. 49]. Суголосною є думка 

О. Чальцевої: під політичним простором авторка розуміє модифікацію 

простору соціального, «просторову конфігурацію політичного життя, форму, 

що виражає певні стійкі стосунки між людьми й політичними інститутами в 

процесі здійснення влади і управління» [548, с. 23].  

Подальші перспективи у вивченні простору політичного дослідники 

вбачають у визнанні факту посилення, акцентування «інформації як основи 

структуризації сучасного (політичного – О. П.) світу» [79, с. 49].  Швидкість 

поширення інформації, принципи її зберігання й трансляції як чинники 

трансформації параметрів історичного простору розглядають і Р. Блізняков та 

Д. Малишев: «Історичний простір у порівнянні з географічним завдяки 

фактору інформації стає ще більш стислим, ніж в XX столітті, стягнутим 

воєдино» [52, с. 42]. 

На здобутті геополітичним простором через поглинання простору 

інформаційного принципово нового статусу наголошує А. Манойло. 

Спроможність інформаційного простору існувати поза кордонами країн, 

держав, певних територій стала, за визначенням дослідника, «одним із 

головних стимулів глобалізації і одночасно результатом цього процесу» [309, 

с. 75]. Уналежнюючи до основних властивостей інформаційного простору 

динамічність, структурованість, захищеність, універсальність, національну 

маркованість, його базовою якістю А. Манойло називає «транскордоність» у 

значенні «відсутність чи неефективність у інформаційному просторі більшості 

традиційних обмежень, що обумовлені розпорошеністю різних суб’єктів цього 

простору в реальному просторі земної кулі й існуванням природних та 

інституційних перешкод» [309, с. 75–76]. Окрім провідної функції – 

«інтеграція людської спільноти» в глобальному діапазоні, інформаційний 

простір виконує в сучасному суспільстві також функцію актуалізації інтересів, 

комунікативну, геополітичну й соціальну функції [309, с. 94].  
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Контекстуальний аналіз поняття «простір», здійснений 

Й. Дзялошинським, дав змогу авторові дійти висновку, що багато хто з 

політиків і політичних аналітиків трактують поняття «інформаційний простір» 

як «певну територію», «свідомо чи інтуїтивно розташовують це поняття в 

деякий геополітичний дискурс, у межах якого поняття ‟простір” і ‟територія” 

виступають як фундаментальні»  [132, с. 80].   

Посилення уваги щодо категорії інформаційний простір на теренах 

української науки зумовлений, певною мірою, Указами Президента України 

від 25.02.2017 № 47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки 

України”» [6] та від 15.05.2017 № 133/2017 «Про введення в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України “Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”» [5], 

квінтесенцією яких є потреба в контролі й захисті національного 

інформаційного простору. Оцінюючи сучасний стан правового регулювання й 

контролю інформаційного простору в України, О. Солдатенко виокремлює в 

цій царині основні проблеми. Так, розуміючи під інформаційним простором 

«сукупність інформаційних об’єктів, які поширюються його суб’єктами через 

наявні засоби комунікації» [489, с. 135], авторка акцентує наступні моменти:  

 суб’єкти інформаційного простору вдаються до адміністративно-

правових  методів контролю засобів комунікації, не приділяючи належної уваги 

змістовим чи суб’єктним складниками інформаційного простору [489, с. 135]; 

 відсутність законодавчих актів, якими передбачався б контроль 

інформаційного простору в мережі Інтернет та обмежувалося «право на 

інформацію в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей» [489, 

с. 137];  

 у Доктрині інформаційної безпеки України, введеної в дію Указом 

Президента України від 25.02.2017 № 47/2017 [6] «відсутній механізм 
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виявлення, фіксації, блокування та видалення з інформаційного простору 

держави інформації, поширення якої заборонено в Україні; відсутній точний 

перелік тем, які можуть нести інформаційну загрозу безпеці чи підриву 

конституційного ладу в Україні; не сформульовано загрози в інформаційній 

сфері, які би співвідносилися з положеннями Закону України від 19.06.2003 

№ 964-IV “Про основи національної безпеки України”, а також напрями 

нейтралізації таких загроз» [489 , с. 138]; 

 відсутність чітко розробленої процедури блокування доступу до 

ресурсів, зазначених в Указі Президента України від 15 травня 2017 року 

№ 133/2017 [489, с. 138]. 

Проте розробка і впровадження відповідних актів, акцентує авторка, 

позбавлених означених недоліків, з одного боку, здатні заподіяти відчутних 

економічних утрат, матеріальних збитків, з іншого, залишатиме технологічний 

сектор України без прогресивних змін і новацій. 

Словом, на сьогодні можемо говорити про декілька наукових підходів у 

визначенні поняття «інформаційний простір», які, у свою чергу, скоріше не 

виключають, не суперечать один одному, а доповнюють, поглиблюють, 

відточують розуміння й сутність універсалії. З одного боку, мова йде про 

концепції інформаційного простору як невід’ємної частини простору 

соціального (В. Ігнатьєв, Д. Піменова, О. Судоргін, М. Яковенко), з іншого, 

концепції з акцентом на сольватації, взаємодії виробників і споживачів 

інформації, здійснюваної посередництвом каналів і засобів комунікації 

(Н. Буханцева, О. Буханцев, О. Дубас, Б. Санжапов, Д. Чайковський, А. Ярох) 

(Див. докл. 5.1).  

 Так, В. Ігнатьєв і Д. Піменова пов’язують інформаційний простір, перш 

за все, зі простором соціальним: комунікаційні канали, забезпечуючи обмін 

інформацією між елементами інформаційного простору, конфігурують 

простір соціальний. Згідно з обраним ракурсом, інформаційний простір 

виконує в соціумі функції соціальної пам’яті, функції формування соціальної 

структури суспільства й забезпечення соціальної функції комунікацій [188, 
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с. 7].  За визначенням О. Судоргіна, інформаційний простір відтворює наявну 

в соціальному просторі інформацію, відповідно, структура інформаційного 

простору містить, по-перше, безліч інформаційних полів різного ступеня 

складності, продукованих різними джерелами інформації, по-друге, ЗМІ, 

читацька аудиторія, власне інформаційний продукт, представлені одночасно в 

різних взаємопов’язаних / автономних просторах, по-третє, інформаційний 

капітал у значенні «спроможність соціуму інформаційно взаємодіяти», 

успішно і плідно комунікувати [500, с. 27–30]. Розуміючи інформаційний 

простір як «домінантну складову сучасного простору культури, що визначає 

рівень, характер і спрямованість культурного розвитку та зумовлює її провідні 

елементи: наукові, духовні та естетичні»  [594, с. 26], М. Яковенко до 

провідних властивостей досліджуваної категорії уналежнює 

«трансісторичність» (як потенціальну можливість долати часові дистанції, як 

здатність поєднувати покоління людей, що необов’язково є сучасниками) і 

«культурний динамізм». 

Акцент на комунікаційній природі інформаційного простору зроблено у 

наукових доробках О. Дубаса. Розглянувши інтерпретації поняття 

«інформаційний простір» у межах кібернетичного, філософсько-

методологічного, геополітичного, ноосферного, семантичного, 

соціокультурного, інформаційно-комунікаційного, соціально-

інформаціологічного підходів, автор обґрунтовує доречність впровадження у 

науковий обіг терміна «інформаційно-комунікаційний простір»  – «форма 

існування інформаційних систем, яка забезпечує та стимулює оперативні 

інформаційні взаємодії виробників інформації та її споживачів, трансляцію 

знань, накопичених в інформаційних ресурсах, і їхнє збереження в 

сформованій інформаційній інфраструктурі, сукупність комунікаторів, 

реципієнтів, значеннєвих повідомлень, комунікаційних каналів і засобів 

комунікації» [148, с. 231]. Структура інформаційного складника 

інформаційно-комунікаційного простору поєднує технології й інструменти 

комунікації, які, зазначає О. Дубас, дають змогу комунікантам встановлювати 
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контакт незалежно від «просторово-тимчасових координат» їхнього 

функціонування; відповідно, комунікаційний складник репрезентований 

сукупністю комунікантів, повідомлень, каналів і засобів комунікації. 

Суголосні думки висловлює А. Невоструєва. Дослідниця зазначає, що 

соціальна комунікація, виступаючи «внутрішнім смислом і метою 

інформаційного простору» [355, с. 108], форматує перспективний науковий 

мейнстрим останніх років – доповнення інформаційного простору 

комунікативним змістом. Обраний ракурс дає підстави авторці констатувати 

«перетікання» простору інформаційного у простір інформаційно-

комунікативний. 

Констатуючи відсутність чіткого визначення поняття «інформаційний 

простір», Д. Чайковський  виокремлює певні смислові вузли досліджуваного 

терміна:  

1) конкретна інформатизована територія, на якій фізично розташовані 

джерела інформації, географічно мешкає потенційна аудиторія, існує 

відповідна інфраструктура, що належним чином забезпечує й контролює 

взаємодію суб’єктів і об’єктів;  

2) технологізоване середовище  інформаційних відношень, сукупність 

інформаційних ресурсів, засобів обчислювальної техніки і зв’язку;  

3) простір соціальних відношень [546, с. 270–271].  

Провідною помилкою при інтерпретації поняття «інформаційний 

простір» Д. Чайковський вважає спробу науковців визначити його в 

географічних межах держави / в територіальних межах каналів зв’язку, і 

пропонує розглядати інформаційний простір як «систему координат 

інформаційно-комунікаційної взаємодії», що форматує в свідомості суб’єкта 

смисли і змісти реального світу [546, с. 273]. 

На увагу заслуговує концепція інформаційного простору, запропонована 

Б. Санжаповим, Н. Буханцевою та О. Буханцевим. Автори розкривають смисл 

поняття «інформаційний простір» шляхом виокремлення аспектів 

територіального, функціонального та еволюційного підходів. Згідно з 
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територіальним підходом, «інформаційний простір» являє собою виокремлену 

суб’єктом територію, на якій розташовані інформаційні ресурси / джерела / 

технологічні системи опрацювання інформації / користувачі, діяльність яких 

регулюється чинним на конкретній території законодавством;  прихильники 

функціонального підходу потрактовують інформаційний простір як 

сукупність інформаційних ресурсів і механізмів доступу до них; у межах 

еволюційного підходу аналізована категорія – це «понятійна модель 

предметної області, інформаційне відображення суб’єктів і їхніх взаємодій» 

[457, с. 47–48]. Стоячи на позиціях системного підходу, дослідники акцент 

роблять на встановленні, опрацюванні системоутворюючих зв’язків і 

відношень, що забезпечують цілісність об’єкта вивчення, – відповідно, 

пропонують структуру інформаційного простору (Див. рис. 1) [457, с. 45]. 

Рисунок 1. 

Структура інформаційного простору  

за Б. Санжаповим, Н. Буханцевою та О. Буханцевим 

 

 

 

засоби взаємодії

інформаційні ресурси

інформаційна інфраструктура

системи оброблення інформації

інформаційний 
простір
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Запропонована схема дає підстави розглядати глобальний 

інформаційний простір як «багаторівневу ієрархічну підсистему, на 

найнижчому рівні декомпозиції якої розташовані взаємопов’язані сукупності 

різних предметно-орієнтованих інформаційних систем» [65, с. 375].   

А. Ярох інформаційний простір ототожнює зі сукупністю інформації, 

що циркулює, зберігається, продукується в процесі соціальних комунікацій. 

Ядром інформаційного простору є інформаційно-комунікаційний обмін, 

здійснюваний між суб’єктами інформаційного простору: індивідами, 

співтовариствами, утвореними за спільними інтересами, громадськими й 

професійними організаціями, державними інститутами тощо.  Наголошуючи 

на стратегічному потенціалі інформаційного простору, А. Ярох називає 

критерії якості його змістового наповнення: «Відповідність процесам і явищам 

у суспільстві, достатність для формування цілей і прийняття рішень, точність, 

об’єктивність та …розвиток інформаційних технологій» [598, с. 31].  

Наявність у концептуальній моделі інформаційного простору різнопланових і 

різноформатних суб’єктів створює підстави для введення в науковий дискурс 

поняття «інформаційний простір ЗМІ» – це «фрагмент інформаційного 

простору соціуму», «сукупність усієї інформації, яка продукується мас-медіа 

й віддзеркалює функціонування суспільства» [598, с. 33].  

Безсумнівно, істотну роль у продукуванні, існуванні й розсіюванні 

інформаційного простору відіграє людина. Метафорично ця ідея 

сформульована В. Фурашевим: інформаційний простір є «ровесником планети 

Земля», процес «оживання» якого розпочався з появою живих істот, здатних 

сприймати, опрацьовувати, запам’ятовувати, зберігати й використовувати 

інформацію [532, с. 166]. Складниками інформаційного простору, на думку 

дослідника, є об’єкти інформаційного простору (матеріальні та нематеріальні 

конструкти, спрямовані на задоволення інформаційних потреб живих істот), 

суб’єкти інформаційного простору (живі істоти), інформаційні зв’язки, 

інформаційні відносини. Специфіку інформаційного простору дослідник 

розкриває в порівнянні з кіберпростором. Так, окрім спільних властивостей 
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(протяжність, дискретність / безперервність, матеріальність / 

нематеріальність, абстрактність / реальність) є сенс акцентувати 

різновекторність, різноскерованість простору інформаційного й 

кіберпростору.  Кіберпростір оцінюється автором як складник простору 

інформаційного, оскільки компонентами першого є живі істоти, в той час як 

інформаційний простір покриває всі джерела інформації безвідносно до їхньої 

здатності продукувати, поширювати, зберігати, відтворювати, обмінюватися 

інформацією [532,  с. 166]. Кіберпростір як «засіб розширення можливостей 

інформаційного простору» [149, с. 23] потрактовує і  К. Дубняк, розуміючи під 

кіберпростором новітній матеріально-технічний засіб здійснення комунікації, 

ефективне використання якого є трендом суспільного розвитку сьогодення.    

Інтенсифікація техногенних змін, зростання рівня технологічного 

оснащення, надшвидке впровадження технічних інновацій у повсякдення – 

процеси, які, безумовно, необхідно враховувати при з’ясуванні сутності 

інформаційного простору. Тож аналізована універсалія оцінюється як 

«сукупність інформаційних технологій, інформаційних систем, інформаційно-

телекомунікаційних мереж, що уможливлює на основі єдиних принципів 

забезпечити інформаційну взаємодію державних органів, організацій і 

громадян» [162, с. 33].  Обраний ракурс дає підстави звернути увагу на низку 

проблемних питань, як-то:  

 відсутність належної нормативно-правової бази легітимізації 

електронної взаємодії;  

 «дублювання введення однотипних даних у різних інформаційних 

підсистемах, відсутність єдиних класифікаторів, довідників, механізмів 

оперативного оновлення відомостей»;  

 незадовільний рівень захищеності «збалансованих інтересів особи, 

суспільства й держави в інформаційній сфері від внутрішніх і зовнішніх 

загроз» [162, с. 34–36].  

М. Шевченко відкидає геополітичне трактування інформаційного 

простору й солідаризується з «реляційною теорією інформаційного простору»  
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М. Слюсаревського:  інформаційний простір є балансом / результатом / 

наслідком перманентної взаємодії виробництва та споживання інформації. У 

такому форматі виміри, параметри інформаційного простору детерміновані, з 

одного боку, «темпорально-психологічними характеристиками 

інформаційних процесів і соціально-психологічними характеристиками 

споживачів інформації», з іншого [570, с. 105]. Авторка пропонує під 

інформаційним простором розуміти узгоджену, багаторівневу структуру, що 

поєднує, накопичує, відбиває результати комунікаційної діяльності 

суспільства.  

Окрему групу становлять наукові студії, присвячені стану й 

перспективам розвитку національного інформаційного простору (Ю. Бондар, 

В. Здоровега, С. Костилєва, Р. Фурман та ін.) як «сукупності інформаційних 

потоків національного та іноземного походження, поширюваних на території 

України…, як складне поліфункціональне явище, багатовимірний феномен» 

[250, с. 165–166]. Так, Ю. Бідзіля виокремлює національний і міжнародний 

інформаційні простори, враховуючи територію розповсюдження 

інформаційного продукту, інфраструктуру певної території, наявні на ній 

технологічні засоби та умови зберігання / отримання доступу до інформації, 

міжнародні й національні угоди в галузі комунікації [485, с. 45]. Акцентуємо, 

активність терміна «національний інформаційний простір» є  

«віддзеркаленням суспільно-політичного клімату країни останніх років, 

наслідком зростання на законодавчому рівні потреби в контролі державою 

інформаційного простору в мережі інтернет» [409, с. 73]. 

На відміну від чималої кількості досліджень, присвячених з’ясуванню 

сутності категорії «інформаційний простір», категорія «інформаційний час» 

не є пріоритетним напрямком наукових зацікавлень.  Наявний дослідницький 

інтерес обумовлений, певною мірою, увагою науковців до феномена 

інформаційний хронотоп, який, у свою чергу, виявився затребуваним у 

«концепціях соціальної інформації, що відштовхуються від презумпції 

існування інформації виключно в людському соціумі» [490, с. 73]. Заслуговує 
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на увагу запропонована А. Соколовим багатоаспектна класифікація 

хронотопів, відповідно до якої є сенс говорити про існування матеріальних 

(атрибутивних) хронотопів (клас А) та ідеальних (ментальних) хронотопів 

(клас Б), кожен із виокремлених різновидів поділяється на природні (А1, Б1) 

та техногенні (А2, Б2) підвиди.  Матеріальний хронотоп позначає просторово-

часові атрибути буття об’єктів, які характеризують їхнє взаєморозташування і 

тривалість існування, ідеальний хронотоп – параметри простору й часу, що 

обумовлені сприйняттям їх із погляду суб’єкта, природні хронотопи 

успадковані людиною від природи, їх неможливо змінити, техногенні 

хронотопи цілеспрямовано були створені людиною під час їхньої творчої та 

комунікаційної діяльності [490, с. 71–79]. Щодо доречності впровадження в 

науковий обіг поняття «інформаційний час», то дослідник вважає, що на 

позначення «штучно створеного людством матеріального середовища» та 

духовних цінностей, «продукованих природними інтелектуально-творчими 

передумовами», більш виправданим і значеннєво вагомим є термін 

«соціально-культурний хронотоп», чи «історичний час» [490, с. 81]. 

Наукова рецепція понять «простір» і «час» у фокусі історичних, 

політичних, правознавчих дисциплін, дає підстави, з одного боку, 

констатувати «обростання» понять історичний простір / історичний час, 

політичний простір / політичний час, інформаційний простір / інформаційний 

час ознаками, властивостями, сутностями, продиктованими відповідним 

фаховим поглядом, з іншого, доводять принципову неможливість, 

неспроможність пояснити зміст цих універсалій виключно в межах однієї 

галузі знань. Спроба науковців з’ясувати сутність і значення актуальних у 

сучасних умовах розвитку українського суспільства понять «політичний 

простір», «інформаційний простір», «національний інформаційний простір» 

наочно продемонструвала необхідність і доречність використання 

теоретичних знань і практичних здобутків суміжних наук (історії, політології, 

правознавства, дисциплін соціальнокомунікаційного циклу, соціології тощо). 

Міждисциплінарна сфокусованість дала змогу виокремити провідні ознаки 
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понять, утворених від категорії «простір» – зв’язок / обумовленість простором 

географічним, структурованість, гетерогенність, інтеграційність, 

динамічність, інтерпретаційний потенціал, комунікативний зміст, 

неавтономність;  від категорії «час» – нелінійність, циклічність, 

спадкоємність, хаотичність, багатовимірність, інтерпретаційний потенціал, 

гетерогенність. Проте сучасні техногенні реалії дають серйозний поштовх до 

розвитку трендових ознак просторово-часових координат сьогодення – 

наявність стратегічного потенціалу, необ’єктивність, транскордоність і 

трансісторичність, що максимально експлуатовані простором інформаційним. 

Більш того, на наше глибоке переконання, спроби деяких науковців звести 

рецепцію понять інформаційний простір / інформаційний час, політичний 

простір / політичний час, історичний простір / історичний час виключно до 

матеріальних меж, лінійної послідовності, фізичних кордонів, предметних 

рамок є безперспективними. Співзвучною нам є думка про доповнення 

інформаційного простору комунікативним сенсом, завдяки чому відбувається 

/ відбуватиметься формування / форматування у свідомості сучасника смислів 

і змістів буття і повсякдення.  

 

1.3. Поняття «простір» і «час» у фокусі соціологічних, 

культурологічних і лінгвістичних дисциплін 

 

У соціологічній науці існують два принципово різні підходи до 

розуміння категорії «соціальний простір». Е. Дюркгейм, будучи засновником 

аналітичного дуалізму в аналізі простору, розглядав фізичний простір та 

соціальний простір як взаємопов’язані, але не тотожні феномени. Розвиваючи 

погляди попередника, Г. Зіммель використовує поняття «простір» для 

відображення, окреслення параметрів взаємодії людей і соціальних груп одна 

з одною і тлумачить його як середовище, свідомо відокремлюване умовною 

межею учасником спілкування від царини впливу інших людей / соціальних 

груп / інститутів [132, с. 74]. Відповідно, увесь простір вважався простором 
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соціальним, оскільки відмежувати його від суб’єкта дії / сприйняття / 

спостереження не виявлялося можливим [132, с. 75].  

П. Бурдьє, навпаки, вважав фізичний простір формою репрезентації 

простору соціального, соціальний простір – «це ансамбль невидимих зв’язків, 

тих самих, що формують простір позицій, зовнішніх по відношенню одна до 

одної, визначених одні через інші, по їхній близькості, сусідству або по 

дистанції між ними, а також по відносній позиції: зверху, знизу або поміж, 

посередині» [63]. Порівнюючи соціальний простір і простір географічний, з 

одного боку, П. Бурдьє констатує певну взаємообумовленість елементів їхньої 

конструкції, з іншого, незважаючи на співпадіння просторових дистанцій з 

дистанціями соціальними, дослідник підкреслює їхню абсолютну відсутність 

у просторі реальному: «Незважаючи на те, що майже всюди можна 

спостерігати тенденцію сегрегації в просторі, коли люди, близькі в 

соціальному просторі, прагнуть стати близькими – за вибором або вимушено 

– у географічному просторі, все ж люди, сильно віддалені в соціальному 

просторі, можуть зустрічатися, вступати у взаємодії у фізичному просторі, 

щонайменше, на короткий період або час від часу» [63]. За сутнісними, 

субстанціональними ознаками соціальний простір не співпадає з простором 

фізичним, проте прагне реалізуватися в ньому певною мірою точно й 

вичерпно. Простір фізичний, на думку дослідника, являє собою відбиток, 

віддзеркалення простору соціального, соціальну конструкцію, 

«об’єктивований стан соціальної структури й соціальних відносин». У 

кінцевому підсумку, соціальний простір, за П. Бурдьє, «простір абстрактний, 

утворюваний ансамблем підпросторів чи полів (інтелектуальне поле, 

економічне поле та ін.), структура яких походить від нерівномірного розподілу 

певних видів капіталів, що функціонують одночасно і як інструменти, і як цілі 

боротьби в різноманітних полях» [64, с. 39]. 

Основні положення теорії соціального простору в інтерпретації 

П. Сорокіна  зводяться до таких моментів:  
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1) соціальний простір принципово різниться від простору 

геометричного;  

2) соціальний простір продукований народонаселенням землі;  

3) координати в соціальному просторі аналогічно до системи координат, 

використовуваної для визначення геометричного розташування об’єкта в 

геометричному просторі, вираховуються залежно від встановлення 

приналежності людини до певної групи; відношення цих груп одна до одної 

всередині популяції; відношення певної популяції до інших популяцій, що 

утворюють людство;  

4) соціальний простір багатовимірний, і чим складніше 

диференційовано населення, тим більш чисельними є ці параметри [493, 

c. 296–299].   

На думку О. Барковської, недоліком сучасної теорії соціального 

простору є слабкий інструментальний зв’язок із соціальними практиками, з 

соціальними інститутами, з виникненням і функціонуванням соціальних 

проблем, із ґенезою соціальних трансформацій загалом [35, с. 49]. Поняття 

«соціальний простір», додає О. Галсанамжилова, є категорією, яка «має та 

поєднує різноманітні змісти, й автори даного поняття приписують йому різні 

властивості, що стають підґрунтям для різних теоретико-методологічних і 

практичних значень» [88, с. 50]. Ускладнює ситуацію й поєднання 

дослідниками соціокультурного й соціального вимірів простору й часу, з 

акцентом на соціокультурній обумовленості розвитку, організації і 

функціонуванні суспільного простору сучасності. Наявність центру в 

просторі, розташування у просторі об’єктів відповідно до центричної 

конфігурації, існування просторових меж – ознаки, зазначає Л. Дідик, властиві 

феномену простору апріорі, незалежно від того, в якому ракурсі він 

аналізуватиметься: фізичному, побутовому, духовному, психологічному, 

соціокультурному, соціальному тощо. Визнаючи вплив і вагомість 

культурного чинника щодо суттєвих змін простору соціального «з його 

економічною детермінацією і стратифікацією», дослідниця «доводить 
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необхідність розведення понять соціокультурного й соціального вимірів 

простору» [136, с. 34]. В. Байдіна, навпаки, наголошує на спорідненості 

категорій соціальний простір / соціальний час і простір культурно-історичний 

/ час культурно-історичний, пропонуючи розуміти під соціальним часом 

(соціальним простором – О. П.) «категорію соціокультурного буття, що 

характеризує життєдіяльність суспільства в історичному контексті» [26, 

с. 129]. 

Подальші перспективи щодо дослідження категорій соціальний простір 

і соціальний час А. Гижа пов’язує з експлуатацією здобутків і напрацювань 

природничо-наукових теорій. Не виключено, додає автор, що дотримання 

обраної тенденції може призвести до визнання вироблених понять 

«конструктивно зайвими», такими, що не привнесуть прозорості й 

довершеності у знання про розвиток, функціонування та еволюціонування 

соціуму.  Наявні на сьогодні соціально-гуманітарні наукові доробки, на думку 

А. Гижи, демонструють «змістовну уявність шуканих категорій, що 

відрізняються суб’єктивністю і довільністю у визначеннях» [91]. 

На окрему увагу заслуговує низка робіт сучасників, присвячених 

з’ясуванню ролі нових медій у моделюванні соціального простору. 

Продовжуючи традиції П. Сорокіна щодо тлумачення соціального простору як 

матриці структурування соціальних відносин, Л. Чернявська розуміє 

категорію як диспозицію соціальних принципів, поглядів, переконань різних 

соціальних груп, визначення яких, у свою чергу, відбувається з орієнтацією на 

певні параметри політичних, економічних, ментальних та інших 

соціокультурних явищ і ситуацій. У такий спосіб, перцепція соціального 

простору різниться залежно від соціальних позицій панівних у сучасному 

українському суспільстві соціальних груп [556, с. 41]. У ракурсі репрезентації 

соціального простору в мас-медіа Л. Чернявська розглядає досліджувану 

категорію у статті «Концептуалізований простір мас-медіа». Одним із 

конструктів репрезентації соціального простору авторка називає «образ, що 

представляє тип модельованого простору, віртуальних картин світу» [558, 
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с. 660]. У мас-медіа відбувається активізація двох типів простору: художній 

простір, який віддзеркалює, репрезентує соціальні події, ситуації, інциденти й 

пропонує їх оригінальну концепцію, і простір міфологічний, що може бути 

потрактований як майданчик вироблення смислів і платформа 

опредмечування ідей, відповідно, соціальний простір – це простір сольватації, 

зв’язку, взаємодії в суспільстві, середовище сприяння динаміці, плину сенсів і 

значень, що, у свою чергу, продукуються соціальними інститутами й 

поширюються через символічні структури [558, с. 658–660]. 

Соціальний час, будучи імпліцитним, «незримим параметром буття 

людини й соціуму», за визначенням В. Байдіної, набуває виразних обрисів при 

сприйнятті / оцінці ритмів, напрямів і щаблів розвитку суспільства, 

отримуючи статус емоційного індикатора «соціальних настроїв» [26, с. 129]. 

Не останню роль при цьому відіграють медіа, які й виступають фіксаторами і 

трансляторами приватних оцінок часу соціального. Ставлячи акцент на 

механізмах репрезентації в медійних текстах соціального часу, В. Байдіна 

послідовно доводить, що ґрунтуючись на сприйнятті соціального часу різними 

верствами населення, медіа «синхронізують час розрізнених темпоральностей 

і створюють єдину соціальну часову платформу, яка стає орієнтиром, 

‟хронометром” суспільства» [26, с. 134]. Відтворений журналістом образ часу 

продукує модель актуальної дійсності, інтегрує суспільство, визначає межі 

минулого й майбутнього, а відтак, здійснює та удосконалює соціальне 

орієнтування аудиторії. Додамо, що час соціальний «як категорія атрибутивна 

суспільству, як постійно поновлювана саморефлексія суспільства потребує 

масового адресата для систематизованої репрезентації приватних оцінок часу 

і масового каналу трансляції цих оцінок» [27,  с. 107]. 

Тут хотілось би згадати концепцію соціального часу, викладену 

П. Сорокіним у співавторстві з Р. Мертоном у публікації «Соціальний час: 

досвід методологічного і функціонального аналізу».  На численних прикладах 

вірувань, звичаїв, церемоніальних традицій народів автори ілюструють 

розбіжності між часом астрономічним і часом соціальним. На відміну від часу 
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астрономічного, часу соціальному властиві, окрім кількісних, якісні 

параметри, продуковані цінностями, спадщиною, неписаними законами різних 

груп, громад, народів. На думку дослідників, позначення часу – мова йде чи 

про тривалість, чи про усвідомлення відправної і кінцевої точки, – зумовлено 

соціальними діями, досягненнями, значущими подіями тощо. В основі всіх 

наявних систем часу, акцентують П. Сорокін та Р. Мертон,  полягає потреба в 

узгодженні, злагодженні, синхронізації дій членів соціальних груп і громад. У 

представників різних соціально-культурних груп виникає вимога й 

необхідність у певній темпоральній схемі, яка б однаковою мірою була 

сприйнята і зрозуміла всім: «Розширення міжгрупової інтеракції не може не 

сприяти виробленню загальної і розширеної системи часу з метою 

переборення чи як мінімум розширення локальних систем часу» [494, с. 118]. 

Більш того, саме соціальна функція позначення, обліку й узгодження часу, 

акцентують дослідники, стала імпульсом утворення й впровадження системи 

астрономічного часу. Згідно з висновками П. Сорокіна й Р. Мертона, 

поступово багатовимірний соціальний час заступив однорідний, 

одновимірний час астрономічний. 

На неоднорідності, строкатості часу, соціального зокрема, наголошують 

і укладачі «Філософського енциклопедичного словника»: «Для суспільства як 

соціального організму характерна принципова гетеротемпоральність – різні 

соціальні верстви живуть у різних вимірах часу соціального (так само як 

живуть у різних вимірах часу різні культури, народи і цивілізації)» [529,  

с. 710], відповідно зміна ідеологічних настанов і світоглядних уподобань 

позначатиметься на пріоритетності минулого, теперішнього, майбутнього.  

Властивостями часу соціального науковці називають «різнорідність і 

різноякісність», «незворотність і односпрямованість», «альтернативність і 

вірогіднісність». Проте маємо визнати, що здатність людини самостійно, на 

власний розсуд визначати виміри часу соціального, дієві ритми, значеннєву 

наповненість, його змістову квінтесенцію є запорукою формування і 

становлення феномена свободи для суспільства загалом [529,  с. 710]. 
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Автори колективної монографії «Простір і час соціальних змін» 

констатують, що на початку ХХІ століття категорії соціальний простір і 

соціальний час відтворюють у суспільстві, з одного боку, атмосферу 

послідовності, організованості соціального процесу, з іншого, і це 

найважливіше, вектори людського буття у вигляді взаємодії, 

взаємовідношення людей, формати розвитку способів, модусів, наслідків 

життєвих процесів. Безсумнівним здобутком авторів є обґрунтування 

доречності введення у науковий обіг поняття «соціальний хронотоп» як 

відображення «інтеграції простору і часу». Поняття «соціальний хронотоп», 

акцентують дослідники, є проєктом перспективним і далекосяжним, оскільки 

дає можливість «маркувати події соціального життя як у глобальному, так і в 

локальному масштабах» [433,  с. 13].   

Наголошуючи на важливості врахування еволюційних змін і 

трансформацій щодо часових уявлень, К. Соколова пропонує під соціальним 

часом розуміти певну конфігурацію існування соціуму, параметри якої 

визначаються послідовністю, лінійністю подій і форматуються відповідно до 

соціальних і індивідуальних уявлень. Проте авторка не розкриває механізми 

пертурбацій і закони, згідно з якими відбуваються повороти певних подій, 

ситуацій, явищ, не ілюструє розбіжності між соціальними й індивідуальними 

темпоральними уявленнями, а твердження про те, що «соціальний час 

використовують як узагальнення всіх різноманітних значень часу щодо 

суспільства, воно стає синонімом історичного часу» [491, с. 90], працює не на 

прояснення сутності феномена «соціальний час», а навпаки, вносить 

плутанину й міждисциплінарне непорозуміння.   

Складності, пов’язані з дослідженням фактора соціального часу, 

обумовлені на думку А. Ісмаїлова, багатоаспектністю, «розмаїттям його 

сутностей та їх динаміки» [195, с. 236]. Соціологічний дискурс, наголошує 

І. Бабаян, у свою чергу, дає змогу «зафіксувати час як необхідний параметр 

соціальних змін, дає можливість розгледіти контексти соціальної 

ідентичності, життєвого шляху» [23, с. 46]. На думку дослідника, введення 
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феномена час у соціологічну методологію надає йому статус і категорії, і 

методу соціології. 

Суголосними є твердження щодо сутності «соціального часу», 

викладені Б. Сівіріновим. Відійшовши від розуміння часу як незалежного й 

об’єктивного процесу, дослідник тлумачить соціальний час як «зміни 

соціального простору в його динаміці, ритмах, циклах, послідовностях 

станів, що фіксуються нашою свідомістю, пам’яттю й вимірюються на базі 

обраного еталону» [473, с. 31]. Дослідник наголошує, що обраний ракурс дає 

можливість оцінювати єдність простору і часу як параметр для вимірювання 

темпів, динаміки / статики, тривалості змін соціального простору й 

усвідомлює феномен соціального часу саме як соціальний простір у русі, 

діяльності, трансформаційних перевтіленнях. З одного боку, неоднорідність, 

гетерогенність простору соціального, зумовлена різноманітністю наявних у 

ньому процесів – економічних, політичних, культурних, релігійних, 

політичних – дає змогу констатувати й відповідні часові прояви. З іншого, 

складності у визначенні феномена «соціальний час» пов’язані з 

«парадоксом» поєднання об’єктивно фіксованих соціальних ритмів і 

суб’єктивно пережитих людських сприйняттях. Поєднуючи у власному 

дослідженні феноменологічний і системно-функціональний підходи у 

визначенні категорії «соціальний час», Б. Сівірінов центром, точкою відліку 

часу соціального, визнає людину, її свідомість і світосприйняття, «у цьому 

смислі людина екстемпоральна» [473, с. 32]. 

Термін «соціальний час», зазначають науковці, використовується як 

міждисциплінарне поняття під час дослідження проблем темпоральних 

аспектів життєдіяльності соціуму, багатоманітності сфер культури, ритмів 

колективної взаємодії  [53, с. 10]. Соціологічний підхід у дослідженні категорії 

«соціальний час», ґрунтується, за визначенням П. Абрамової, на таких 

принципах:  

1) соціальна діяльність та взаємодія соціальних суб’єктів розцінюються 

як  умови, обставини, ситуації об’єктивації та конкретизації соціального часу; 
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2) поєднання суб’єктивного й об’єктивного підходів;  

3) зв’язок темпоральної проблематики з актуальними питаннями й 

суперечностями сучасного суспільства;  

4) розуміння соціального часу як результату свідомої діяльності 

суб’єкта, яка, з одного боку, спрямована на створювану людиною реальність, 

з іншого, на об’єктивно – фізичний, біологічний, природний, фізіологічний 

тощо – наявний час;  

5) врахування суб’єкта соціального часу, якими в соціології виступають 

особистість, соціальна спільнота, соціум загалом [9, с. 15–16].   

Дослідниця фіксує кардинальні зміни властивостей і характеристик 

соціального часу, що мали місце на межі ХХ – ХХІ століть. У зв’язку з цим у 

роботах  соціологів останніх років категорія часу набуває принципово нового 

статусу, перетворюється з «тла» на «фігуру» [9, с. 18], звернення до системи 

часових параметрів оцінюється науковцями як один зі зручних способів 

розв’язання дослідницьких завдань.  

В. Пєсоцький і В. Жебіт констатують наявність на сьогодні в 

соціологічній науці трьох підходів у дослідженні феномена соціального часу: 

1) соціальний час здатний інспірувати форми і смисли соціальних процесів; 

2) динаміка соціального часу здатна прояснити сутність соціальних процесів 

із погляду скерованості, швидкості протікання, ритмів становлення, періодів 

еволюції; 3) соціальний час здатний проявляти властивості прискорення, 

стиснення, розтягування, режимності. З погляду дослідників, актуалізація 

феномена часу відбувається в момент появи спостерігача: саме його позиція 

стає ядром, вихідною точкою для подальшого спостереження, інтерпретації й 

оцінки навколишніх процесів, а провідним завданням – узгодження власної 

картини світу з картинами світу інших спостерігачів [391, с. 89–91].  

Суголосним є зауваження В. Кузьміна про те, що аналогічно до 

ціннісних орієнтацій, переживання часу дає змогу індивідууму співвідносити 

себе з іншим, відчути схожість їхніх життєвих світів, відповідно, сприйманий 

людиною час – це «темпоральність колективного людського існування». 
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Дослідник зазначає щодо цінності, вагомості соціального часу для окремої 

особистості: «Соціальний час характеризується важливим (значущими) для 

конкретних респондентів в окремому культурно-історичному періоді 

параметрами й одночасно універсальними маркерами, обумовленими 

фізичними властивостями часу» [270, с. 62]. 

Показово, що на межі третього тисячоліття актуальності набуває 

питання виробництва соціальної реальності шляхом зберігання й підтримання 

в умовах глобалізації «комунікації як процесуально-творчої, діяльнісної 

форми спілкування» [220, с. 117]. Плідним напрямом у цьому аспекті, на 

думку І. Квасової, виступає повсякденність як унікальний «аспект соціальної 

реальності», в межах якого відбувається продукування, поширення, живлення, 

форматування людських цінностей і норм. Криза культури, констатують 

О. Тортіка й О. Біличенко, спровокувала трансформації і пертурбації 

комунікативного простору, дистанціювала розбіжності між культурами й, 

одночасно, запровадила нові передумови забезпечення зв’язку між 

компонентами культури в єдине ціле. Відповідно, за визначенням дослідників, 

адаптація культур одна до одної відбувається не «в межах міжкультурного 

спілкування», а відповідно «до єдиного інформаційно-комунікативного 

простору», культури розчиняються в єдиній гомогенній інформаційній 

системі [510, с. 86].  

У контексті співвідношення понять соціальний простір і комунікаційний 

простір І. Авдєєва визнає за комунікативним простором здатність бути 

сприйнятим «не лише як сфера людських відношень, але й особлива сфера 

дійсності» [11, с. 150]. Виокремлюючи діаметрально протилежні погляди, – 

комунікативний простір як невід’ємний складник / підпростір простору 

соціального й соціальний простір як продукт і продовження простору 

комунікативного – авторка пропонує трактувати комунікативний простір як 

вихідну, первинну основу простору соціального, що, як мінімум, співпадає з 

ним у межах і як максимум, перевершує його, «соціальний простір може бути 
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визначений як комунікативна конструкція», відповідно, «комунікативний і 

соціальний простір взаємовизначають один одного» [11, с. 153]. 

Співзвучними є міркування Д. Чистякова, який відзначає «якісно новий» 

статус інформаційно-комунікаційного простору початку ХХІ століття. Так, 

розвиток медійних засобів, панівний впливовий потенціал засобів масової 

інформації у суспільстві постмодерна призвели, на думку дослідника, до 

«визначеності й обумовленості соціальних взаємозв’язків специфічними 

комунікаціями, культурно-інформаційними впливами», а засоби масової 

інформації й медіапродукти стали «ключем до пізнання реальності, а в деяких 

випадках ... і самою реальністю» [560, с. 235]. Акцентуючи на прискоренні 

темпів комунікативних процесів, на актуалізації участі аудиторії у 

продукуванні й поширенні контенту дослідник зазначає, що новітні 

комунікаційні засоби дають можливість «імітувати» реальний інформаційно-

комунікативний простір, перетворюючи зв’язок виробників інформації з 

потенційною аудиторією на «симулятивну гру», «що пропонує лише ілюзорне 

відображення суспільної думки та необ’єктивне висвітлення соціальних 

подій» [560, с. 238]. 

Характерною рисою сучасного комунікативного простору, у значенні 

«сукупність зв’язків між окремими людьми, соціумами, країнами, державами, 

континентами» [481, с. 117], В. Сідєльніков та І. Сушинська називають 

глобалізацію. Окреслена тенденція, з одного боку, призводить до руйнування 

комунікативних кордонів і перетворення поняття «національний 

інформаційний простір» на умовність, з іншого, підвищує змістову 

насиченість і щільність комунікативного простору, підтримує тенденцію до 

багатомовності, сприяє збагаченню культур [481, с. 117–119] тощо.  

О. Лутовінова провідну властивість комунікативного простору початку 

ХХІ століття, обумовлену появою й активним використанням новітніх 

інформаційних технологій, називає «новітністю» [300, с. 56]. При 

інтерпретації комунікативного простору авторка відштовхується від 

визначення, запропонованого Ю. Прохоровим, – «сукупність сфер 
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мовленнєвого спілкування, в якій певна мовна особистість може реалізувати 

відповідно до прийнятих у конкретному соціумі мовних, когнітивних і 

прагматичних правил необхідні потреби власного буття» [435, с. 60] і 

підкреслює зв’язок комунікативного простору з «мотиваційним рівнем» 

індивіда [300, с. 56].  

Визнання сутнісного, принципового положення адресата як точки 

відліку при будь-якому розумінні комунікативного простору є ключовою 

тезою і концепції Т. Воронцової: комунікативний простір – це «зона реальних 

і потенційних контактів кожного з учасників комунікації з погляду адресанта» 

[84, с. 13]. Багатовимірність, рухомість, мінливість комунікативного простору 

дає можливість дослідниці виокремити певні значущі сфери комунікативного 

простору: актуалізація мовленнєвої сфери при міжособистісному 

спілкуванні,  аксіологічна сфера, когнітивна сфера, і визнати мовленнєву 

поведінку – цілеспрямовану комунікативну активність індивіда, вибір і 

використання відповідних мовленнєвих і мовних засобів у ситуації 

інформаційно-комунікаційної взаємодії – провідним інструментом 

формування комунікативного простору [84, с. 14–15]. 

Роблячи акцент на посиленні впливу комунікативних зв’язків на 

ефективне функціонування організаційних систем і результативність 

управлінських рішень, Є. Кривокора до переліку провідних властивостей 

комунікативного простору уналежнює самоорганізацію, гетерогенність, 

багатовимірність,  багаторівневість, мережеву форму організації; а основними 

функціями вважає з’єднувальну (надає можливість кожному суб’єкту 

узгоджувати власні інтереси з інтересами інших суб’єктів комунікативного 

простору), регулювальну (скеровує діяльність суб’єктів певного 

комунікативного простору), інституційну (обслуговування й розвиток 

інституційного середовища), інформаційну (накопичення та трансляція 

інформації, формування комунікативного досвіду й комунікативних практик) 

[265, с. 3–4]. Цікавою є думка дослідниці щодо життєвого циклу 

комунікативного простору. Проводячи паралель між простором 
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комунікативним і простором економічним, Є. Кривокора акцентує залежність 

тривалості життєвого циклу комунікативного простору від тенденцій розвитку 

інституційного середовища, «коли не миттєвий стан інституційного 

середовища, а саме спрямованості та швидкість зміни станів, втілені в певних 

тенденціях, визначають часові межі життєвого циклу» [265, с. 4]. Відповідно, 

стадія формування, стадія розвитку, стадія консервації, стадія ліквідації, 

характерні для економічної сфери, матимуть комунікативний простір 

особливої структури, з показовими, специфічними функціями його провідних 

елементів [265].  

Продовжує традиції наукової рефлексії поняття комунікативний простір 

у запропонованому Є. Кривокорою економічному ракурсі К. Балезіна. 

Схематично комунікативний простір організації, зазначає дослідниця, існує в 

системі координат, утвореній на перетині двох вісей: горизонтальна – 

вертикальна, низхідна – висхідна. Виокремлена К. Балезіною структура 

комунікативного простору потребує задіяння певних варіантів удосконалення 

комунікативного простору організації: регулювання інформаційних потоків, 

розроблення мережі безпосередніх контактів із групою підлеглих, 

контролювання зв’язків керівник – підлеглий на предмет якості зворотного 

зв’язку тощо [30, с. 93].     

В аспекті захисту людини в умовах становлення й поширення новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій досліджує комунікативний простір 

сучасності Н. Моісєєва. Трансформація соціокультурних форм буття, 

констатує українська дослідниця, позначилася на формах соціальної взаємодії,  

у тому числі й на комунікації як «середовищі соціальної взаємодії, що впливає 

на соціальні відносини, соціальні структури, характер соціальної діяльності та 

форми її організації» [337, с. 90], як наслідок, людина опинилася у центрі 

комунікативних зв’язків. Суспільна позиція сучасника, акцентує Н. Моісєєва, 

є надто вразливою й чутливою через ставлення соціальних інституцій «до 

людини як до об’єкта впливу»; через пропагування комунікативної активності, 

що насправді є ілюзією самостійності і свободи вибору власної громадянської, 



69 
 

культурної, політичної та ін. позицій; через поглиблення розриву між світом 

реальним, фізичним і світом віртуальним; через стрімке зростання 

інформаційно-когнітивного ресурсу соціуму тощо. Окреслені проблеми дають 

авторці підстави говорити про наявність у сучасному суспільстві соціально-

комунікаційного простору, що містить множину просторів (середовищ) 

комунікативних і ставлять на порядок денний питання «адаптації людини до 

кожного з них, …до нової соціально-комунікаційної реальності» [337, с. 90–

92]. Адаптаційні механізми, на думку Н. Моісєєвої, потребують регуляторних 

утручань соціуму: з одного боку, регуляторні дії мають бути скеровані на 

підтримку й розвиток позитивних властивостей нової соціально-

комунікаційної реальності, з іншого, на зменшення дистанції, суперечностей 

між усталеними, звичними й новітніми комунікаційними явищами, на 

упорядкування й регламентацію правил, норм, статутів комунікаційної 

взаємодії, що відбуватиметься в умовах становлення нового формату 

соціально-комунікаційної реальності [337, с. 92]. 

Словом, сучасна ситуація може бути схарактеризована як тотальна 

включеність у комунікативні процеси, усунення комунікативних меж, 

можливість приєднатися до комунікативних потоків виключно через здатність 

долучатися до «мовних ігор» [378, с. 129]. Проаналізовані О. Осіповою 

сучасні теорії комунікативного простору дають підстави розглядати його як 

найскладніший соціокультурний феномен, базовими характеристиками якого є 

«багатовимірність і мінливість», що, у свою чергу, обумовлюють дослідницький 

акцент на проблемі «взаємодії в ситуації просторових ‟розривів”, існування в 

паралельних світах, у різних просторових формах, і проблему розуміння, 

пов’язану з ціннісними аспектами функціонування комунікативного простору» 

[378, с. 134]. Суголосним є визначення комунікативного простору, подане 

П. Рваловим, це «нестабільний, змінний феномен, де взаємодіють суб’єкти й 

об’єкти з їхньою динамікою, незавершеністю, відходом від жорстких причинно-

наслідкових зв’язків» [443, с. 26].  
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Схожі акценти здійснені у доробку В. Гречихіна. Провідною рисою 

сучасного інформаційно-комунікативного простору автор називає 

«розширення діапазону інформаційного впливу» на окрему людину, соціальну 

групу, державу за рахунок нарощення «технологічних потужностей». 

Визнаючи за інформаційно-комунікативним простором статус «важливого 

ресурсу забезпечення соціального порядку»  [111, с. 177], В. Гречихін 

акцентує увагу на суперечливому взаємозв’язку об’єктивно-просторових 

(соціальні інститути, інформаційні ресурси, комунікативні канали) і 

суб’єктивних (соціальні агенти, представники соціальних спільнот, індивіди) 

структур інформаційно-комунікативного простору. Науковець звертає увагу 

на той факт, що перенесення інформаційно-комунікативного простору у 

віртуальне середовище призводить «до зміни кількісних і якісних форматів 

комунікації, які впливають на мету, мотивацію й цінності соціальних 

суб’єктів», через відсутність провідних параметрів соціальної дії – простору і 

часу.  В. Гречихін констатує факт «стиснення соціального часу» внаслідок 

збільшення інформаційних потоків, через що виникають труднощі в 

готовності до комунікації, у розробленні аргументованого погляду, у 

виробленні раціональної життєвої стратегії загалом [111, с. 178–180].  

Суголосними є зауваження інших дослідників. Так, Л. Дідик механізмом 

конструювання сучасного комунікативного простору вважає соціальні мережі 

– «коло агентів (людей), де самі агенти є центрами соціальних мереж, а їхні 

знайомі (зв’язки) будують мережеві гілки, вступаючи у соціальні відносини» 

[135, с. 53].  

Підкреслюючи міждисциплінарний характер терміна «комунікативний 

простір», Т. Пядишева зазначає, що розбіжності в тлумаченні обумовлені 

визначенням того, «як виявляється й у чому проявляється сутність 

комунікативного простору як середовища особливого ґатунку» [438, с. 278]. У 

межах соціальнокомунікаційного підходу комунікаційний простір 

тлумачиться як «соціально-психологічне середовище, сприятливе до побудови 

адекватної комунікативної моделі» [438, с. 279],  учасниками останньої 
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виступають унікальні індивідуальності, реальні учасники комунікативного 

процесу, що перебувають у безпосередньому зв’язку й постійній залежності 

один з одним, з одного боку, і з комунікативним простором, із іншого. 

В. Маслова поняття «комунікативний простір» і «соціокультурний простір» 

взагалі розглядає як поняття синонімічні, пор.:  «Комунікативний простір – це 

загальне поняття, утворене як результат абстрагування від деяких сутностей, 

воно відбиває фундаментальні та найсуттєвіші відношення в реальному світі 

й пізнанні» [321, с. 18], функціонує в соціумі з урахуванням культурних 

параметрів.  

Сучасна науково-дослідна культурологічна парадигма демонструє нам 

погляд на простір як категорію, зміст і сенс якої утворюється на перетині 

соціального, історичного, політичного та географічного складників [497, 

с. 84]. Оперуючи термінами  «культурний простір» і «простір культури» як 

синонімічними, дослідники розуміють їх у двох значеннях: по-перше, мова 

йде про географічний / фізичний простір формування, становлення, 

поширення, побутування певного типу культури; по-друге, поділ фізичного 

простору на певні культурно марковані зони, як-то сакральна, господарча, 

світська; відповідно, простір у культурології не стільки тривалість, відстань, 

розмір, скільки «динамічний момент нерівнозначності трьох його вимірів – 

довжина, ширина, глибина» [191,  с. 82]. Культурний простір – «начерк, 

загальний план, що окреслює контури людської поведінки» [528, с. 86], так би 

мовити інтегрована, багатопланова модель розмаїття культурних практик і 

механізмів їх зародження, становлення і взаємодії. 

Сучасне культурологічне знання потрактовує простір і час як 

найважливіші аспекти моделі світу, ухвалені в межах конкретної культури, 

нерозривно пов’язані один з одним, параметри, що мають здатність 

розкривати й встановлювати своєрідну матрицю культури. Використовуються 

у культурологічній парадигмі поняття «простір» і «час» з метою розмежування 

соціокультурних явищ, які, на думку А. Соколова, «можуть охоплювати 
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(поглинати) одне одного, утворюючи ієрархію, чи змінюють одне одного»  

[490, с. 80].  

О. Степанова акцентує, що розглядати параметри розвитку і формування 

категорії «культурний простір» потрібно в єдності з категорією «культурний 

час», «як її органічного й невід’ємного онтологічного виміру», оскільки 

«категорія ‟культурний час” є необхідною складовою об’ємного бачення 

динамічного і взагалі органічного розвитку культури» [497, с. 98]. У 

культурологічному аспекті категорія часу є важливим, істотним аспектом 

моделі світу, суттєвою характеристикою ритмів, послідовностей і тривалості 

існування станів культури загалом і її елементів, показником «змістової 

наповненості» кожного періоду культури «для людини» [272, с. 131]. Час 

довгострокової історичної тривалості й культурно-історичний час ототожнює 

О. Богатирьова, визнаючи за останнім функцію відбиття послідовності 

темпоральностей, «де кожна наступна одиниця часового визначення не 

скасовує попередню й не знищує її, але накладається одна на іншу, утворюючи 

й демонструючи послідовність історичного становлення в культурі» [53, с. 12]. 

Демонстрована останнім часом увага науковців до категорії культурний 

простір обумовлена потребою у встановленні сутності, меж і специфіки 

національного культурного простору України. На законодавчому рівні акцент 

у визначенні культурного простору України зроблено на виокремленні царини 

культурної діяльності, продукти якої здатні задовольнити певні потреби 

громадян, названі засоби трансляції результатів цієї діяльності: «Культурний 

простір України – сфера, в якій відповідно до законодавства проводиться 

культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та 

дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, телебачення, 

радіомовлення, періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, 

ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке середовище» [3]. Так, 

О. Степанова розуміє під національним культурним простором «фізичний і 

географічний простір, який існує в культурному часі, змістовні елементи якого 

визначені розгортанням етнічного міфонаративу, а його відкритий сценарій 
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відображається у структурі базових вимірів цього простору, зумовлений діями 

носіїв ціннісної свідомості і постає у таких проявах сконцентрованої ціннісної 

енергії, як вчинки, у яких виявились позитивні або негативні результати 

взаємодії його динамічних вимірів» [497, с. 351]. Отже, в умовах глобалізації 

становлення і розвиток повноцінного національного культурного простору, як 

мінімум, можливі виключно за умови усвідомлення власної територіальної 

визначеності та підтримання й укорінення питомої системи цінностей.  

Дослідницька парадигма понять «простір» і «час», наявна в межах  

соціологічного, лінгвістичного, культурологічного напрямків, дає підстави 

акцентувати низку провідних властивостей універсалій: «простір» є 

гетерогенним, багатовимірним, людиноцентричним, рухомим, 

глобалізованим, мережевим; «час» – багатовимірним, гетерогенним, 

людиноцентричним, демонструє здатність до прискорення / уповільнення, 

забезпечує синхронізацію дій членів соціуму. Звертає на себе увагу факт 

змістової зашумленості й непрозорості понять соціальний простір / соціальний 

час, комунікативний простір, культурний простір / культурний час, проте не в 

сенсі нерозкритості значеннєвої сутності універсалій, а в напрямку 

неможливості оцінювати «простір» і «час», у тому числі й у межах фахового 

контексту, ізольовано, окремо одна від одної. Своєрідною скріпою, 

відповідно, визнається людина як центр, ядро, точка відліку у виробленні, 

форматуванні, існуванні соціального / комунікативного / культурного 

простору й часу. Перспективність людиноцентричного підходу визначає 

трактування «простору» й «часу» як системи координат будь-якої форми 

людського буття й повсякдення, свого роду просторово-часовий конгломерат, 

соціальний хронотоп як інтеграція простору й часу. Обертів набирає і 

медійний ракурс щодо прояснення спроможності / здатності нових медій 

«втручатися» в соціальні, комунікаційні, культурні практики, обумовлювати 

соціальні позиції і формати комунікаційної взаємодії, моделювати ґенезу 

соціально-культурних трансформацій. Повною мірою обраний фокус є 

задіяним у дисциплінах соціальнокомунікаційного циклу. 
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1.4. Поняття «простір» і «час» у фокусі дисциплін 

соціальнокомунікаційного циклу. Феномен медіаконтинууму 

 

Порівняно недавно на вітчизняній дослідницькій ниві з’явилися поняття 

«мас-медійний простір», «медіапростір», «медіареальність», 

«медіасередовище», які доволі активно та впевнено завойовують позиції 

лідерів у сфері наукових інтересів і обговорень, про що, наприклад, свідчить 

тематика та проблематика останніх конференцій у галузі гуманітарних наук:  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний 

простір: реалії та перспективи розвитку» (м. Вінниця, 12–13 жовтня 2016 р.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіапростір: проблеми і 

виклики сьогодення» (м. Київ, 25 квітня 2018 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та 

перспективи розвитку» (м. Вінниця, 25 жовтня 2018 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору» 

(м. Київ, 18 квітня 2019 р.), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми медіапростору» (м. Київ, 9 квітня, 2020 р.) та ін. 

[409]. Паралельно з відносно новими термінами побутують і, так би мовити, 

сутнісні передвісники, «смислові попередники» цих понять: словосполучення 

«інформаційний простір», «інформаційно-комунікативний простір», 

«інформаційне середовище», «інформаційне поле» тощо; «ці поняття 

вживаються в своєму загальному значенні скоріше як метафори, ніж як наукові 

терміни» [132, с. 69–70]. 

Поняття мас-медійний простір розглядається науковцями як 

«багаторівнева модель, участь у творенні якої беруть смисли, створювані як 

мас-медіа, так і різними соціальним інститутами як штучно, так і в процесі 

відображення соціальних практик»  [558, с. 661], як джерело продукування і 

поширення  нових виразних і несподіваних засобів образності, експресивних і 

конотаційних мовностилістичних новацій [390]. А. Зуєв основою мас-

медійного простору визначає рух, вир, обертання інформації, яку 

http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/090420-2
http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/090420-2
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забезпечують засоби масової інформації, Інтернет, ток-шоу, серіальні проєкти 

тощо [184, с. 1]. Ідею невпинного, звичного, перманентного відтворення / 

виготовлення / транслювання мас-медійного простору засобами масової 

інформації (телебачення, газети, радіо, журнали та Інтернет) підтримують і 

А. Слободянюк і О. Хоменко [539]. О. Таюпова акцентує, що інформація, 

репрезентована в ЗМІ, структурує мас-медійний простір як одну з областей 

інформаційного простору [504, с. 468]. 

А. Зуєв підкреслює, що аксіологічний ракурс мас-медійного простору 

демонструє «перевагу маси над людиною та неможливість … існування 

особистості як енергетичної цілісності етичних, естетичних та пізнавальних 

переконань» [184, с. 5]. Узвичаєння «тривожного тренду домінування 

маргінесу (основного споживача ідей популізму) у виборі суспільного 

майбутнього» [279, с. 112], тенденції таблоїдизації ЗМІ, примітивність, 

необтяжливість інформації є, на думку Г. Куц, домінантними рисами 

сучасного мас-медійного простору. Окреслені властивості мас-медійного 

простору (інформаційний вакуум, моральна спустошеність, шаблонність 

конфліктів, неоригінальність ідей, патогенність змісту), за визначенням 

О. Рак, мають бути змінені шляхом впровадження у роботу сучасного 

журналіста / медійника чотирифазової моделі переформатування мас-

медійного простору в інформаційний медіапростір з орієнтацією на 

індивідуального представника соціуму: «Фаза позитивної інформації, фаза 

корисної інформації, фаза активного пошуку, фаза взаєморезультативності»  

[440, с. 74].  

В іншому ракурсі, «занепокоєння у науковців викликає й відкритість 

національного мас-медійного простору, втрата державою важелів контролю 

над його змістом і поширенням» [409, с. 74]. А. Скорик доводить, що основою 

для збереження національної ідентичності, поставленої на варті «наступові 

масової культури», «у технологічних новаціях мас-медійного простору» є 

соціокультурна цінність [483, с. 41].  
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Як бачимо, спільним положенням у трактуванні поняття є певний 

«гіркий присмак», зумовлений усвідомленням мас-медійного простору як 

своєрідного каркасу, провідні елементи якого – інформаційна спрощеність, 

відтінок «жовтопресовості», маніпулятивний характер, змістова і тематична 

неоригінальність і шаблонність, популяризація стандарту масової свідомості – 

підкріплюють і доповнюють один одного [409, с. 74].   

Термін «медіапростір (Media Space)» вперше був впроваджений в 

англомовній літературі Р. Стултсом і його колегами в Xerox PARC (80-ті роки 

ХХ ст.) у значенні «електронна система, в якій групи людей можуть 

працювати разом, навіть якщо вони не проживають в одному місці або не є 

присутніми в ньому одночасно. У медіапросторі люди можуть створювати в 

режимі реального часу візуальні й звукові середовища, які охоплюють фізично 

окремі області. Вони також можуть керувати записом, доступом і 

відтворенням зображень і звуків із цих середовищ» [621]. Акцент у 

«первозданній» інтерпретації терміна зроблено на п’ятьох вимірах 

медіапростору:  

1) технологічний – тільки відповідний рівень розвитку технологій дає 

змогу об’єднатися в оригінальному своєрідному електронному середовищі;  

2) соціальний – заснування самобутньої своєрідної атмосфери сумісної 

співпраці через створення й підтримання ілюзії співіснування в єдиному 

просторі й часі; 

3) інформаційно-комунікаційний – генерування, трансляція, обмін і 

резервування інформації, вироблення різноманітних вербальних, візуальних, 

звукових середовищ;  

4) територіальний – здатність до подолання й нівелювання фізичних 

меж; 

5) людський (людиноцентричний) – головним суб’єктом визнається 

людина, яка керує процесами продукування, поширення, оброблення, 

відтворення, зберігання елементів, створених у форматі медіапростору.  
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Наукова рецепція поняття «медіапростір», репрезентована в наукових 

доробках початку ХХІ століття, демонструє відсутність спільності, єдності, 

одностайності у його трактуванні. С. Грицай розбіжності в інтерпретації 

терміна пов’язує з перебільшено утилітарним, практичноорієнтованим, 

прикладним фокусом досліджень і пропонує визначення поняття на засадах 

міждисциплінарного підходу: «Медіапростір є за своєю суттю не стільки 

ретранслятором інформації, але і її виробником, усі події об’єктивно 

існуючого світу створюють інформаційні передумови, у зв’язку з чим 

медіапростір постає як складна, глобальна система, що самоорганізується, 

містить усі соціально-культурні складові, які здатні генерувати інформаційні 

передумови й запити, здатні забезпечувати потреби в інформації всіма 

можливими комунікаційними засобами» [116,  с. 242].  

Як «складову інформаційного простору, що розміщується на певній 

території, де взаємодіють різні політичні суб’єкти, що керуються необхідністю 

контролювати власний інформаційний сегмент, ефективно протистояти 

конкурентам і розширювати сферу свого впливу» [239,  с. 117], потрактовує 

медіапростір В. Конах. Наявні на сьогодні наукові підходи до визначення 

поняття «медіапростір», за спостереженням авторки,  можуть бути інтегровані 

в три блоки: «Сфера особливих інформаційних відносин між людьми 

(соціологічний та психологічний підходи); символічний простір знаків 

(культурологічний підхід), ‟інформатизований” фізичний простір 

(геополітичний підхід, технологічний підхід та підхід в межах теорії 

журналістики)» [239, с. 118]. В. Конах до провідних властивостей 

медіапростору уналежнює мобільність, конвергентність, інтерактивність і 

констатує перетворення медіапростору «на середовище, в якому не лише мас-

медіа здійснюють інформування за принципом один до багатьох, а й 

поступово стираються кордони між виробниками й користувачами інформації 

та відбувається комунікаційна взаємодія між учасниками інформаційних 

відносин за принципом багатьох до багатьох» [239, с. 124]. Виокремлений 

дослідницею, далеко не вичерпний, перелік властивостей не дав змоги авторці 
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виконати поставлену мету – артикулювати власне «інтегральне визначення 

поняття ‟медіапростір”» [409, с. 74].  

 Використовуючи як синонімічні терміни «інформаційно-

комунікативний простір» і «медіапростір», Д. Глухарьов виокремлює провідні 

чинники становлення інформаційно-комунікативного простору особливого 

ґатунку – медіапростору: збільшення кількості засобів масової комунікації, 

урізноманітнення каналів трансляції інформації, зростання джерел інформації 

і, відповідно, аудиторії споживачів. Глобалізаційні процеси, наголошує 

дослідник, стали причиною практичної відсутності національного 

медіапростору та існування медіапросторів із певною долею державної участі, 

«оскільки повний контроль є принципово неможливим», відповідно 

інформаційне забезпечення в секторі державної політики має відбуватися й 

плануватися в медіапросторі «в умовах інформаційного протиборства», 

«інформаційної конкуренції». Важливо, що посилення позицій національного 

медіапростору Д. Глухарьов пов’язує з актуалізацією простору символічного 

(визначеного дослідником як складник інформаційно-комунікативного 

простору), дія якого відбувається за рахунок не засобів масової інформації, а 

засобів масової комунікації [93, с. 134–135]. 

К. Горська вважає, що провідну роль у створенні / ініціюванні 

медіапростору відіграє / відіграватиме контент: «З одного боку, сьогоднішній 

медіапростір формується за рахунок професійного медіапродукту – і саме він 

встановлює модні тренди та втримує контентну ”розстановку сил”, з другого, 

– активна аудиторія самостійно бере участь у його наповненні чи модерує 

діяльність медій через оцінку їхнього контенту, коментарі, участь у 

плануванні тематики номера» [107, с. 355]. Співзвучні ідеї висловлює 

І. Литовченко: медіапростір «являє собою певну відкриту соціальну систему, 

характеризується складністю, нелінійністю, нестабільністю та повсякчасно 

пронизується різноманітними потоками інформації» [292, с. 44]. 

Медіапростір, що інспірує формування, становлення, функціонування 

світогляду сучасника, програмує його ціннісні орієнтири, сприяє набуттю 
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нових вмінь, навичок, підштовхує до вироблення й опанування нових 

стереотипів і моделей поведінки, Н. Голованова позначає терміном  

«реаловірт» – «тривимірний світ безмежних можливостей і властивостей, йде 

процес його стрімкого розширення на основі створення нової системи 

відтворення сигналів, руху інформаційних потоків» [96, с. 31]. Означені 

тенденції дають авторці підстави розглядати «простір будь-якого дискурсу як 

частку медіапростору – багатоемоційний, полілогічний, полізмістовний… 

Немає одного консолідованого опису, немає єдиної конгломератної програми, 

такого простору немає в природі – як єдності» [96,  с. 34].  

Констатуючи безмежність, трьохвимірне розширення медіапростору як 

реалії сьогодення, І. Лізунова виокремлює спільні моменти у поглядах 

науковців на сутність досліджуваної категорії: 1) основою медіапростору є 

засоби масової комунікації; 2) ЗМІ є активним актором продукування 

просторів інформаційного, культурного, політичного тощо; 3) взаємодія між 

виробниками та споживачами медіаконтенту, комунікація між членами 

суспільства здійснюється за рахунок медіаносіїв;  4) елементи медіапростору 

різняться ступенем впливу й радіусом масовості; 5) трансформація одного 

елемента медіапростору, будучи складним і комбінаційним утворенням, 

супроводжується переформатуванням і модифікацією інших; 6) медіапростір 

із розгалуженою системою доступу до медійних потоків і інформаційних 

ресурсів, здатний і спроможний задовольнити медійні потреби соціуму,  – 

ознака інформаційного суспільства [288,  с. 78]. 

Як платформу здійснення комунікації для соціального, культурного, 

релігійного, освітнього, політичного тощо підпросторів, розглядає 

медіапростір, який, у свою чергу, є підпростором, компонентом простору 

соціального, Л. Чернявська. Медіапростір, зазначає українська дослідниця, є 

дворівневим терміном: перший рівень утворюють матеріальні об’єкти 

виробництва, передачі інформації, що діють і взаємодіють у певних 

економічних, соціальних, політичних, географічних параметрах, другий – 

https://docplayer.ru/57781331-Bezgranichnost-mediaprostranstva-budushchee-ili-realnost.html%20с. 78
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репрезентований «віртуальним простором структурування соціальних 

об’єктів виробництва й передачі масової інформації»  [557, c. 24].  

Окреслені тенденції дають змогу констатувати, що на сьогодні 

досягнуто вагомих результатів у вивченні категорій  «мас-медійний простір» і 

«медіапростір». Заявлені науковцями визначення демонструють, з одного 

боку, збереження первісного смислового значення терміна «медіапростір», з 

іншого, поглиблення, уточнення, довантаження поняття технологічними, 

соціальними, територіальними, людиноцентричними, інформаційно-

комунікаційними інтенціями, сформованими в умовах сучасних 

технологічних інновацій і трансформації соціальнокомунікаційних 

пріоритетів. Акцент Р. Стултса та його колег в Xerox PARC на здатності 

медіапростору забезпечувати, підтримувати, продукувати відчуття 

одночасності перебування в єдиному електронному середовищі, на жаль, 

сприймалося послідовниками як ознака, властива медіапростору апріорі, як 

первинний атрибут, твірна якість. Трансформація змісту фундаментальних 

понять простору й часу, темпоралізація простору, парадокс часу, становлення 

культури поспіху, констатовані науковцями на початку ХХІ століття, ставлять 

на порядок денний фокусування дослідницької уваги на часовому параметрі 

медіапростору і, як наслідок, винайдення терміна, який би відбивав окреслені 

сутнісні, істотні зміни просторово-часової системи координат сучасника, що 

бере участь у сумісній співпраці,  у «співіснуванні» в єдиному часі-просторі, в 

управлінні візуально-звуковими середовищами в межах «електронної 

системи» – в медіапросторі.  

Беручи до уваги викладене вище, вважаємо доречним зосередитися на 

низці моментів.  

По-перше, ми цілком погоджуємося з позицією науковців, хто 

підкреслює «гранично загальний і абстрактний характер понять, похідних від 

універсалії ‟простір”» [413, с. 252],  бо «семантично вихідна категорія 

простору, будучи атрибутивною характеристикою буття взагалі в будь-яких 

його проявах, тим самим логічно підпорядковує собі всі інші відтінки і ступені 
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відношень локалізації» [Цит. за 547, с. 51]. Поняття «простір» є «комплексним 

пакетним поняттям» (А. Ракітов), специфіку якого дослідники вбачають у 

наступному: «Один і той самий термін, по суті, означає ціле сімейство, або 

пакет певною мірою схожих понять, розмежувати які за суто формальними, 

структурними характеристиками, як правило, неможливо» [77, с. 32].   

У науковій розвідці «Категорія простору в соціальнокомунікаційній 

перспективі» ми висунули припущення, що «окрім простору як незалежного 

від свідомості резервуару, в якому зосереджена об’єктивна реальність 

оточуваних нас предметів навколишнього світу, простору як сталого порядку 

взаємоіснування й взаємодії матеріальних об’єктів, простору як форми 

людської чуттєвості, існують онтологічно різні простори» [413, с. 252–253].  

Так, з одного боку, йдеться про реальні, фізично наявні простори, з іншого –

простори умовні, ідеальні, генеровані задля розв’язання певних пізнавальних 

завдань: «Крім фізичного простору існують простори, природа яких 

визначається результатами людської діяльності (соціальний простір, 

культурний простір і їх об’єднання – соціокультурний простір). Онтологія цих 

просторів докорінно відрізняється від онтології фізичного простору» [563, 

с. 15]. Ми констатували, що вагомий онтологічний статус категорії обумовлює 

певні труднощі, які доводиться переборювати науковцям під час роботи з 

категоріальним поняттям простір: «У найзагальнішому трактуванні, поняття 

простір у науковому обігу має два значення: простір фізичний і простір як 

метафора (медійний простір, інформаційний простір, електоральний простір, 

культурний простір, соціальний простір та ін.), використовуваний з метою 

опису структури певного явища відповідно до умовної системи координат» 

[413, с. 253].  До того ж «простори – це не статична категорія. Усі простори 

взаємоперетинаються і мають взаємовплив один на одного, а також 

видозмінюються в часі й під зовнішньою дією різних чинників» [548, с. 23].  

По-друге, релятивність, умовність універсалій простір і час була 

констатована А. Ейнштейном. Розроблена вченим теорія відносності 

спростовувала існування абстрактних категорій простору й часу класичної 
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фізики через неможливість їхнього почуттєвого сприйняття та практичного 

вимірювання. Людина набула власного статусу – спостерігач, безпосередній 

суб’єкт фізичного досвіду. У такому ракурсі існування людини – вихідна 

умова вивчення фізичної реальності, а простір і час – суб’єктивні 

переживання, «спосіб, яким ми мислимо, а не умови, в яких ми живимо» [Цит. 

за: 155, с. 75].  

Додамо, що «традиційне уявлення про простір як про абстрактну 

відстань, певну дистанцію, яку суб’єкт спроможний подолати за певний, 

визначений відрізок часу» [413, с. 253], в суспільстві інформаційному, 

мережевому, постіндустріальному не може бути визнано орієнтиром, оскільки 

«в сучасному контексті соціальних пересувань змінилися осі координат» [354, 

с. 4]. Так, «порівняно невеликий локальний відрізок шляху людина здатна 

подолати за набагато більший часовий інтервал, ніж величезні глобальні 

дистанції» [413, с. 253], відповідно, є сенс визнати правомірною констатовану 

нами тезу:  «Одиницею визначення просторових меж і відстаней у сучасному 

мережевому світі є ‟швидкість комунікацій”» [413, с. 253], «відстань – функція 

конкретного медіума, який цю відстань переборює. Одне і те саме просторове 

дистанціювання може означати різні інтервали і не бути еквівалентним 

жодному з них. Відповідно, простір не є відстань, але сукупність різних 

відстаней» [354, с. 4]. Відносний характер категорій простір і час, здатність 

наповнюватися різними смислами й функціями, залежно від характеру питань, 

на які людина й суспільство за їхньою допомогою прагнуть отримати 

відповідь, підкреслюють і сучасники, наголошуючи на релятивному 

потенціалі саме категорії час: «На відміну від стабільності просторових 

характеристик, час фіксує постійну мінливість людських спільнот і соціальних 

інститутів у міру їх просування з ‟минулого” в ‟теперішнє” і ‟майбутнє”» 

[187, с. 54]. 

Не можна не погодитися з Т. Бугровою, яка до певних тенденцій у 

контексті трансформації суджень про простір і час у класичній філософії і 
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науці, що поступово й неухильно набирають обертів у ракурсі наукових 

перспектив, уналежнює:  

 названі категорії в історичному науково-філософському розвитку 

крокували до їхнього «розширення»;  

 простір і час підкорилися десакралізації, профанації;  

 відбувалося поступове посилення релятивізму в поглядах на 

просторово-часові параметри існування;  

 рух, розвиток, швидкість як категорії мислення отримали яскраво 

виражену залежність від уявлень про простір і час [60, с. 11].  

По-третє, маркером нерозривної єдності фундаментальних категорій 

простір і час є термін «хронотоп», впроваджений у науковий обіг як реакція на 

неактуальність, застарілість абстрактних універсалій «простір» і «час» 

О. Ухтомським у значенні «закономірний зв’язок просторово-часових 

координат» [525, с. 347]. Широкої популярності здобув термін завдяки 

введенню його М. Бахтіним у літературознавство, – «характерний спосіб 

опису взаємозв’язку просторових і часових відношень у художніх творах 

різних жанрів, різних історичних епох і авторів» [535, с. 533].  Потрактовуючи 

хронотоп як формально-змістову категорію літератури, М. Бахтін акцентує на 

злитті просторових і часових ознак у конкретному й усвідомленому цілому: 

«Час тут згущується, ущільнюється, стає художньо-зримим; простір … 

інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Властивості часу 

розкриваються у просторі, і простір осмислюється і вимірюється часом» [40, 

с. 235]. Саме час, в інтерпретації М. Бахтіна, будучи четвертим виміром 

простору, відіграє у хронотопі провідну роль.   

Порівнюючи філософські ідеї О. Ухтомського і теорію хронотопа 

М. Бахтіна, А. Політов зазначає: «Ухтомський поняття хронотопа спочатку 

трактує максимально широко: ‟Реальність – хронотоп ... Ми живемо в 

хронотопі”. .. Бахтін звужує сферу дії хронотопа, рухаючись у протилежному 

від закладеного Ухтомським напрямку розвитку цього поняття… Бахтін 

позначає терміном ‟хронотоп” відокремлений від навколишнього світу 
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специфічний світ літературного твору» [403, с. 55]. При цьому, акцентуємо, 

істинну сутність хронотопа науковці вбачали не в існуванні часу і простору як 

окремих параметрів, здатних утворювати певну єдиність, а саме як цілісність, 

монолітність, спаяність.  

Проте органічна єдність простору й часу, констатують науковці, наявна 

не тільки в художньому творі. Так, О. Русакова і С. Фатіхов зазначають: 

культурологи послуговуються поняттям хронотоп при вивченні модифікацій 

культурних просторів і часів; використання концепту хронотоп у історичних і 

політичних розвідках обумовлено потребою поєднати «темпоральний і 

топологічний підходи у вивченні структурно-просторової динаміки» 

різновекторних соціально-політичних процесів і новоутворень; хронотоп 

мережевої комунікації дає можливість фіксувати систему «інтерактивних 

комунікативних взаємодій, що відбуваються в просторі мережевих 

співтовариств» [452, с. 122–124].     

Інтерпретуючи хронотоп як «спосіб відображення суспільного буття й 

соціальної свідомості, …реальний чинник формування життя суспільства 

через мобілізаційний (інноваційний хронотоп) і паралізаційний (стагнаційний) 

впливи» [33, с. 244],   Н. Барабошина аналізує методологічні й інструментальні 

можливості поняття «хронотоп»: «зручним» і конструктивним поняття 

хронотоп є для аналізу соціокультурного простору великих і малих міст, для 

розуміння механізмів продукування різнотипових міських систем, 

різноманітних форм і стилів міського простору тощо. 

Хронотоп як універсальна категорія, що свідчить про «художню єдність 

літературного твору в його відношенні до реальної дійсності» [399, с. 2], є 

об’єктом дослідження Н. Пластініної. Дописувачка, підтримуючи ідеї 

Н. Марової, розширює поняття «хропотоп», пропонуючи окрім традиційних 

параметрів часу і простору враховувати параметри духовні, специфічність 

яких обумовлена «ментальністю інтерпретатора». На означення єдності 

часового, просторового й духовного вимірів авторки пропонують 

використовувати термін «неохронотоп» [399,  с. 2]. Актуальною категорія 
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неохронотопа, на думку Н. Пластініної, є в перекладацькій практиці, де 

єдність простору, часу, духовності й розумності втілюються в тексті перекладу 

залежно від концептуальних поглядів перекладача щодо естетичної цінності й 

впливовості тексту-оригіналу, усвідомлення перекладачем задуму автора, 

розуміння ним образної системи твору-оригіналу, бачення перекладачем із 

орієнтацією на «реципієнта кінцевого тексту перекладу» [399,  с. 4]. 

Суголосним є визначення, запропоноване О. Єжовою. Авторка під 

хронотопом розуміє просторово-часові зв’язки, скеровані на демонстрацію 

певного культурного смислу, відповідно, поняття хронотопа має аксіологічну 

орієнтацію: «Будь-яке явище при осмислені потрапляє не лише у сферу 

просторово-часового існування, але й у смислову сферу» [155, с. 130–131]. 

Сучасний економіко-теоретичний дискурс послуговується поняттям 

«цивілізаційний хронотоп» у значенні «спосіб пов’язування часових та 

просторових координат, кінцевим результатом чого виступає метанаратив, в 

якому поєднується минуле, теперішнє й майбутнє в їхній надособистісній, 

надлокальній і надтемпоральній перспективі» [144, с. 33]. Впровадження 

означеної категорії, у якій співіснують і взаємодіють глобальний і локальний 

пласти, на думку О. Домбровського, у сучасній економічній теорії дасть змогу 

з’ясувати потенційні прояви глобальної економіки, простежити еволюцію 

цивілізаційних процесів, окреслити перспективи економічних досліджень 

інноваційного змісту глокальної економіки. 

З позицій тайп-менеджменту й соціального управління Б. Мастеров і 

Л. Некроєнко розглядають хронотоп як найпотужніший інструмент 

організаційного керування й консультування [322, с. 54]. Окрім традиційного 

завдання – «зробити всі справи зробленими в певний час» – технологія 

«управління хронотопом» дає змогу вирішити і низку інших завдань: 

підвищити ефективність і продуктивність роботи організації, сприяти 

залученості співпрацівників до розв’язання цілей і завдань компанії, узгодити 

«індивідуальні хронотопи з хронотопом організації» тощо. Вихідними 

положеннями технології є наступні тези: кожна організація має власний 
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хронотоп; хронотоп організації впливає на ефективність виробничих процесів; 

організація повинна продукувати «здоровий» хронотоп, скерований із 

минулого в майбутнє; індивідуальні хронотопи співробітників повинні бути 

синхронізовані з хронотопом організації [322, с. 61]. Досвід тренінгової і 

консалтінгової роботи науковців переконливо свідчить про результативність 

окреслених технологій, резонно доводить дієвість «організаційного 

хронотопа». 

Для  журналіста хронотоп є одним із базових елементів планування і 

створення суб’єктивного смислу медіаподії. В. Вітвінчук використовує термін 

«енергія хропотопа» у значені «пізнавальний потенціал  хронотопа, …що 

вимірюється здатністю просторово-часових відношень актуалізувати 

інформацію про сприйману дійсність у свідомості індивіда» [76, с. 105].  

Журналіст «на власний розсуд генерує енергію хронотопа»: уповільнюючи чи 

прискорюючи хід події, акцентуючи увагу на деталях, обираючи ракурс 

висвітлення подій, визначаючи темп чергування подій тощо. Енергія 

хронопота, констатує дослідник, обумовлена особистістю автора, «рівнем 

його семіотичної підготовки», соціально-культурною детермінованістю, 

власним комунікативним досвідом, ціннісними орієнтаціями, світоглядними 

позиціями тощо. Суголосною нам є думка В. Вітвінчука щодо суспільних 

зобов’язань і громадянської відповідальності журналіста при «маніфестації» 

просторово-часових параметрів події: «Чи буде журналістський матеріал 

сприяти ‟викриттю” системи чи її організації в конструктивному руслі, 

залежить від соціальності авторського хронотопа» [76, с. 110]. 

О. Ніколаєва унікальність хронотопа сучасної культури детермінує 

еволюцією соціально-комунікативних практик, «пов’язаних із прото-екранами 

та їхніми наступними модифікаціями, зі змінами модусів тілесної взаємодії 

людини з різноманітними візуальними (віртуальними) реальностями» [364, 

с. 53]. Цифрова культура ХХІ століття «гносеологічний хронотоп послідовних 

подій» перетворює на «онтологічний хронотоп паралельних життєвих 

випадковостей», на означення якого авторка послуговується терміном 
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«дигітальний хронотоп», впроваджений у науковий обіг Б. Мановим [364, 

с. 58]. Провідними ознаками хронотопа цифрової культури є візуально-

семантична гіпертекстовість, ускладнена конфігурація, різнорівневий 

аутопойєзис, «плинність», «стислість», кластерна структура, фрагментарність 

[364, с. 59–61].  

У більш широкому значенні використовує термін хронотоп А. Сафіна в 

статті «Інтернет-простір як чинник трансформації сучасного мистецтва» – 

«соціокультурний час-простір існування художнього твору», відповідно 

інтернет авторка розглядає як хронотоп нового ґатунку, як альтернативу 

традиційному соціокультурному контексту мистецтва – «у мережевій культурі 

інтернет стає новим хронотопом художнього твору» [459, с. 119–120]. 

Згідно з викладеним вище, наукова рецепція поняття хронотоп може 

бути зведена до наступних тез: 1) загальним значенням поняття є взаємодія 

простору і часу, їх органічна монолітність і цілісність; 2) смисл, значення, 

сутність хронотопа детерміновані соціально-культурними параметрами певної 

історичної доби, пов’язані зі світоглядними уподобаннями, соціально-

комунікативними практиками й ціннісними орієнтаціями соціуму, що 

сприймає, оцінює, генерує дійсність; 3) хронотоп є інструментом констеляції, 

конструювання динаміки навколишнього світу. 

По-четверте, хронотоп – не єдиний термін, використовуваний на 

позначення спаяності, неділимості простору й часу. У цьому контексті варто 

пригадати знакову для нової релятивістської фізики подію – доповідь 

Г. Мінковського. Виголошена 21 вересня 1908 р. на LXXX-ому зібранні 

німецьких природознавців і медиків у Кельні вона починалася словами: 

«Відтепер простір сам по собі і час сам по собі зводяться до ролі тіней і лише 

деякий вид поєднання обох повинен ще зберегти самостійність»  [328, с. 303].  

Вчитель А. Ейнштейна підкреслював суб’єктивний, ситуаційно обумовлений 

характер категорій, їхню принципову взаємозалежність: «Предметом нашого 

сприйняття завжди є тільки місця й часи, разом  узяті. Ніхто ще не спостерігав 

будь-якого місця інакше, ніж у певний момент часу, і будь-який час інакше, 
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ніж у певному місці» [328, с. 303]. Л. Шлейн цінність відкриття 

Г. Мінковського вбачає в тому, що «четвертий вимір він (Г. Мінковський – 

О. П.) розглядав не як четвертий вектор простору, а як возз’єднання простору 

й часу. Він пов’язав три просторових вектори (довжину, висоту і ширину) з 

трьома періодами часу (справжнє, минуле й майбутнє)» [577]. Цей четвертий 

вимір Г. Мінковський і позначив просторово-часовим континуумом.  

Термін континуум у значенні «інтеграція універсалій ‟простір” і ‟час”, 

їхня спаяність, возз’єднання тривимірного простору з часом» сьогодні певним 

чином задіяний у дисциплінах соціальнокомунікаційного циклу на тлі досить 

повільного його використання науковцями інших галузей знань. Так, 

І. Єрофєєва досліджує просторово-часовий континуум сучасного медіатексту. 

Визначаючи континуум як «певну послідовність фактів і подій, що 

розгортаються в системі просторово-часових відношень» [160, с. 214], авторка 

підкреслює, що сам процес розгортання відбувається в різних типах тексту 

неоднаково. І. Єрофєєва виокремлює два рівні конструювання просторово-

часових відношень у журналістиці: в масштабному аспекті, як провідні 

тенденції континууму в межах всього масиву тестів ЗМІ, й на локальному 

рівні, як континуум конкретного журналістського твору. Відповідно, з одного 

боку, просторово-часовий континуум утворює ціннісні орієнтири й 

світоглядні позиції, виступає елементом аксіологічного пласта культури, з 

іншого, континуум, репрезентований у журналістському тексті, безумовно, 

«не може бути продемонстрований у його формально-часових і просторових 

вимірах. Залишаючись по суті безперервним у послідовній зміні часових і 

просторових фактів, континуум у тексті розбивається на окремі епізоди 

(хронотопи – О. П.)…Тому континуум одночасно є безперервним (ідеї та 

цінності тексту) та дискретним (сприймається блоками)» [160, с. 216].      

О. Єжова, оцінюючи простір і час у медіарекламній комунікації, також 

послуговується терміном континуум – «універсальний спосіб презентації 

образу і структури картини світу» [155, с. 74]. Провідним принципом 

конструювання просторово-часового континууму рекламного тексту, за 
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словами авторки, – є  нестача, дефіцит часу і простору, як наслідок, «час 

об’єктивується в низці подій, простір … обдаровується життєвим ритмом 

через співвіднесеність наявних у ньому речей» [155, с. 89]. Дослідження 

креативних механізмів моделювання медіарекламної комунікації спонукнуло 

дослідницю до висновків: для будь-якої людини просторово-часовий 

континуум здобуває «статус інструмента форматування й моделювання 

власної картини світу», дає підказки щодо сприйняття й інтерпретації 

навколишніх подій, ситуацій, епізодів, визначає межі, роль, функції 

особистості у світі. Підтримуючи ідеї Н. Бора щодо невизначеності й 

суб’єктивності в розумінні концептів простору й часу, О. Єжова наголошує, 

що тільки тандемні, бінарні дослідження в галузі природничих і гуманітарних 

наук здатні наблизити людину до усвідомлення квінтесенції феноменів 

простір і час. Авторка акцентує первинність «донаукових, дилетантських, 

повсякденних поглядів на простір і час», які мають вирішальне значення при 

формуванні й становленні «цілісного світосприйняття» сучасника [155, с. 76].  

Суголосними є міркування О. Калянова, який звертає увагу на певну 

залежність концепцій простору й часу від культури, потрактованої 

дослідником як технологія людської діяльності з конструювання й 

детермінування певної картини світу, в основі якої полягає «предметно-

чуттєва діяльність. Способи цієї діяльності визначають способи осягнення й 

опанування об’єктивного світу та його просторових і часових параметрів» 

[209, с. 18], відповідно різноманітність концепцій простору й часу, розмаїття 

континуумів – наслідок альтернативності вибору людиною пріоритетів у 

визначенні соціально-ціннісної скерованості власної діяльності, варіативності 

й гетерогенності способів і методів перцепції навколишнього світу, властивих 

тій або іншій культурі, розбіжності у трактуванні явищ, ситуацій, подій світу 

представниками різних прошарків населення тощо. Посилаючись на 

О. Баркову, О. Калянов самобутність простору й часу сучасності вбачає в 

тому, що «людина тепер створює не просто готові предмети, але такі 

просторово-часові відносини, в яких вона постійно перебуває всередині 
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інноваційних проєктів, адаптуючись не стільки до зовнішнього, об’єктивного 

середовища, скільки до простору й часу, які створює сама. Так, особливістю 

нової якості створеного людиною світу – світу культури – стає перехід до 

проєктування власне буття людства, включаючи його гранично загальні 

форми – простір і час, в яких існує сама людина і створений нею світ» [209, 

с. 18]. Провідними властивостями сучасного просторово-часового 

континууму дослідник вважає динамічність; чотиривимірність (просторова 

тривимірність і часова вимірність); рівноправність і взаємозамінюваність 

координат простору і часу; обумовленість вибору координати як системи 

відліку позицією спостерігача [209, с. 21].    

Максимального ступеня репрезентативності виокремлені ознаки, на 

наше глибоке переконання, досягли в умовах цифровізації і технологізації 

суспільства. На думку Е. Міннулліної, досягнення цифрової доби в сфері 

засобів комунікації, трансформували сприйняття фізичного простору і часу й, 

як наслідок, сприяли формуванню умов «трансверсальності» – «виміру, що 

прагне подолати як чисту вертикальність, так і просту горизонтальність» [Цит. 

за 329,  с. 128]. Мова йде про здатність новітніх каналів зв’язку досягати 

максимальної комунікативної взаємодії між різними соціальними 

угрупуваннями, організаціями, культурними й політичними напрямками, 

долати розрив між різновекторними світоглядами й дискурсивними 

практиками. Авторка стверджує, що «засоби комунікації здобувають 

властивості трансверсальності, оскільки дають змогу здійснювати такі 

переходи в просторово-часовому континуумі» [329, с. 128]. Так, мобільні 

технології, інтернет, цифрові медіа пропонують нові форми й способи зв’язку, 

трансформують формати сприйняття комунікантами один одного, 

переінакшують просторово-часовий континуум спілкування.  

Сучасний погляд на просторово-часовий континуум сприяє 

інтерпретуванню часу як якісної характеристики простору, за відсутності в 

ньому фундаментальних процесів, як вічності [165, c. 4–5]. Так, 

людиноцентризм сучасності формує підґрунтя для визнання за категорією час 
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практичної, повсякденної істотності, вагомості, облігаторності, оскільки 

людина, усвідомлюючи тлінність, кінцевість життя, оцінюючи просторово-

часові параметри власного існування, функціонально первинним компонентом 

виокремлює час (на противагу змістовної, матеріальної, буттєвої первинності 

простору). Додамо й той факт, що дослідники наголошують на злободенності 

удосконалення почуття часу в аспекті «піднесення гуманітарного інтелекту 

(соціокультурна саморегуляція індивідуально-суб'єктної повсякденності) до 

рівня інтелекту інструментального (соціокультурної регуляція колективно-

об'єктної сучасності), а не навпаки» [219]. На думку Д. Жмурко, дослідження 

релятивних відношень об’єктів макрокосмосу дають підстави стверджувати, 

що сьогодні, навіть, доцільно говорити не стільки про просторово-часовий 

континуум, скільки про континуум «просторово-енергетичний (енерго-

інформаційний)» [165, c. 21]. 

Словом, навіть побіжний погляд на репрезентовані останнім часом 

наукові рефлексії простору і часу дають можливість визнати правомірність, 

мотивованість і зручність концепту «чотиривимірний просторово-часовий 

континуум Г. Мінковського» при сприйнятті й розумінні сучасності. 

І. Хасанов вважає, що просторово-часовий континуум Г. Мінковського «не 

просто спосіб презентації наявного у часі ‟світу подій”, а адекватний опис 

реальної дійсності в тому вигляді, в якому вона актуально існує» [535, с. 302].  

Спираючись на дослідницькі традиції трактування поняття континуум –  

неперервно-протяжне утворення – у дисциплінах соціальнокомунікаційного 

циклу, враховуючи акцентування науковців на принциповій, істотній, 

сутнісній ролі нових медій у моделюванні й форматуванні простору і часу 

сучасності, беручи до уваги обумовленість 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,  – вважаємо доречним на позначення 

єдності й унітарності, «возз’єднання простору й часу» новітніх 
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соціальнокомунікаційних практик, інформаційно-комунікативної взаємодії 

використовувати термін медіаконтинуум. Актуальним і затребуваним 

вбачається необхідність комплексного осмислення й формулювання 

інтеграційного визначення поняття «медіаконтинуум» з урахуванням часового 

параметра, що, на нашу думку, можливе в межах соціальнокомунікаційного 

підходу [244, с. 19–20], критеріями реалізації якого мають стати дослідження 

соціальних параметрів суб’єктів і об’єктів медіаконтинууму, дослідження 

соціальних параметрів умов, ефектів і наслідків інформаційно-комунікаційної 

взаємодії, здійснюваної в медіаконтинуумі, чому, власне, присвячені наступні 

розділи дисертаційного дослідження.   

 

Висновки до розділу 1 

 

Стрімке ускладнення інформаційної, комунікаційної, технологічної, 

соціально-політичної, економічної, культурної тощо структур сучасного  

суспільства – від країни до глобального всесвіту, – в якому співіснують і 

взаємодіють різні види простору й часу паралельно з традиційними типами 

територіальної, темпоральної, суспільно-економічної і політичної організації 

спровокувало дослідницький інтерес до цих фундаментальних категорій.  

1. Науково-дослідні студії початку ХХІ століття, реалізовані в межах 

філософських, історичних, політичних, соціологічних, культурологічних, 

лінгвістичних і соціальнокомунікаційних дисциплін, демонструють 

нездійсненність, нежиттєвість, ілюзорність осягнення, вивчення, розуміння 

понять «простір» і «час» за допомогою теоретико-методологічного 

інструментарію виключно однієї галузі знань. Ускладнює ситуацію, з одного 

боку, об’єктивна трансформація фундаментальних параметрів існування 

сучасного соціуму, інспірована новітніми ініціативами соціально-

політичного, економічного, культурного характеру, змінами 

соціальнокомунікаційних пріоритетів, урізноманітненням інформаційно-

комунікативних практик, нарощенням технологічної потужності тощо, з 
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іншого, онтологічний статус категорій, їхня тотальність, повсюдність, 

присмак універсальності, пакетності самих термінів «простір» і «час».   

2. Наукова рецепція категорій простір і час, репрезентована в 

теоретичних та експериментальних дослідженнях початку ХХІ століття, дає 

підстави констатувати неспроможність субстанціальної, статичної, динамічної 

концепцій пояснити модифікацію, переформатування просторово-часових 

орієнтирів і параметрів сучасності і, одночасно, доводять затребуваність 

реляційної концепції. Відповідно, трендовими ознаками універсалій «простір» 

і «час», попри акцентовані в межах конкретної наукової дисципліни 

властивості, науковці називають гетерогенність, необ’єктивність, 

позачасовість, транскордоність, людиноцентризм.  

3. Стратегічним ресурсом, структурно-функціональним параметром 

сучасних простору й часу – історичного, політичного, соціального, 

культурного, комунікативного, мас-медійного, національного – майже 

одноголосно науковці визнають інформацію, доповнену комунікативним 

змістом і сенсом, що продукується, обертається, зберігається, оновлюється, 

модернізується у процесі соціальних комунікацій. Так, з одного боку, 

скоординованість, злагодженість, організованість чи, навпаки, розшатування, 

послаблення, руйнування соціального простору / часу, політичного простору / 

часу, медіапростору, мас-медійного простору, культурного простору / часу, 

історичного простору / часу тощо відбувалося / відбувається / відбуватиметься 

за рахунок імплантації, вживляння в них інформації, розмаїття просторів і 

часів, відповідно, здобувають власне втілення, звершення виключно у вигляді 

певної інформації. З іншого, є сенс акцентувати й зворотній напрям 

генерування, підживлення, довантаження інформаційного простору через 

події, інциденти, ситуації, процеси, пертурбації, що мають місце у форматі 

означених просторів і часів.   

4. Нарощення технологічних потужностей,  надшвидке впровадження 

технічних інновацій у повсякдення позначилися на усвідомленні, осмислені 

науковцями-сучасниками комбінації, взаєморозташування категорій 
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«простір» і «час» у контексті галузевих теоретико-методологічних основ і 

концептуального апарату. Незважаючи на розбіжності в інтерпретації фахових 

понять, похідних від категорій простір і час, дослідники відзначають 

рівноправність, тандемність базових універсалій  простір і час, спаяність і 

монолітність яких є пріоритетним інструментарієм у дослідженні 

перманентності, транзитивності, багатовимірності, взаємозв’язку й 

взаємообумовленості різноманітних фрагментів сучасної реальності. Обраний 

нами соціальнокомунікаційний ракурс дає підстави угледіти, що пожвавлення, 

активізація на початку ХХІ століття цифрових медій, соціальних мереж, 

комп’ютерних ігор, інтерактивних медій, конвергентних ЗМІ тощо 

максимізували можливості до сумісної співпраці, до «співіснування» в 

єдиному часі-просторі сучасників, сприяли спрощенню процесів управління 

візуально-звуковими середовищами, гармонізували моделювання й 

форматування простору й часу сучасності.  До того ж, визнання факту єдиності 

простору й часу дає підстави оцінювати просторово-часовий континуум як 

параметр вимірювання ритмів, циклів, динаміки / статики станів соціуму. 

5. У контексті викладеного вище, продуктивним і перспективним 

терміном на означення розширення тривимірного простору виміром часовим, 

що «стартує» із введенням у «електронне середовище» спостерігача, вважаємо 

термін медіаконтинуум – безперервно-нескінченне утворення,  твірна основа 

продукування, відображення, ретрансляції будь-якої сфери існування 

сучасного суспільства, про запуск механізмів якого є сенс говорити з моменту 

появи / входження / взаємодії актора / акторів / соціальних інститутів у систему 

пошуку, продукування, поширення, використання й зберігання інформації.  

Медіаконтинуум являє собою пластичну просторово-часову модель чуттєво-

знакової реальності, яка, у свою чергу, інспірована соціально-культурним, 

інформаційно-комунікаційним, технологічним, екстериторіальним 

потенціалом нових медій.  
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РОЗДІЛ 2.  

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАКТУВАННЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ У ЗАХІДНИХ 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕОРІЯХ 

 

Просторово-часовий медіаконтинуум, спровокований стрімким 

розвитком цифрових технологій, генерований інформаційно-технологічними 

інноваціями, інспірований модифікацією соціальнокомунікаційних 

пріоритетів, породжений соціально-культурними, економічно-політичними 

нововведеннями сучасності є предметом наукової зацікавленості / 

спостереження / дослідження низки теоретиків комунікації майже пів століття: 

З. Бауман, У. Бек, В. Брайсон, П. Віріліо, Ж. Дерріда, Т. Еріксен, Г. Інніс, 

М. Кастельс, Д. Лалл, А. Лефевр, Ж. Ліповецьки, Н. Луман, Д. МакКвейл, 

С. Маккуайр, М. Маклюен, Дж. Б. Томпсон, Е. Тоффлер, М. Фуко та ін. 

Науковці зосереджують увагу на «непостійній, хаотичній, схильній до 

трансформацій і непередбачуваних змін реальності сьогодення, а час і простір 

усвідомлюють як тло, як приховану систему координат, як ледве вловимі 

параметри перманентної реальності буття й повсякденності»1, які, безперечно, 

зазнали змін під впливом нових технологічних засобів, інтернетизації, 

омережевлення й конвергенції. Нами здійснена спроба осмислити погляди 

дослідників, які мають поодинокі й уривчасті репрезентації в їхніх 

комунікаційних теоріях, відносно просторово-часових параметрів  

постіндустріальної (П. Віріліо Г. Інніс, Е. Тоффлер), інформаційної 

(Т. Еріксен, М. Кастельс, Дж. Лалл Дж. Б. Томпсон), мережевої 

                                                           
1 Порпуліт, О. (2017). Маніпулятивний потенціал просторово-часового 

континууму в інформаційному суспільстві. Традиції та новації юридичної 

науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.), 2, 766. 
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(М. Маклюен), постмодерністської (Ж. Дерріда), індивідуалізованої 

(З. Бауман, У. Бек, Ж. Ліповецьки) сучасності, з’ясувати прогнози науковців 

щодо спроможності нових медій контролювати й маніпулювати  

просторовими та темпоральними вимірами соціального життя [423]. 

 

2.1. Просторово-часові орієнтири інформаційної доби 

 

Одним із перших, хто зосередив увагу на тому, як мас-медіа 

послуговуються технологіями, аби вплинути на сприйняття людиною часу і 

простору, був Гарольд Інніс (Empire and Communication, 1950; The Bias of 

Communication, 1951). Постулюючи як ключову ідею впливу на свідомість 

суспільства за допомогою засобів комунікації, і, як наслідок, контроль нових 

засобів комунікації призведе до контролю свідомості й соціальної організації 

– дослідник розглянув взаємозв’язок культури й засобів комунікації, шукаючи 

відповідь на два питання: що викликає зміни в культурі суспільства та 

трансформації соціальних інститутів і що сприяє культурній і соціальній 

стабільності. На думку Г. Інніса, ключ до соціальних змін можна знайти у 

розвитку засобів комунікації. Він стверджує, що кожне середовище втілює 

певну упередженість у плані організації і контролю інформації. Будь-яка 

імперія або суспільство, як правило, пов’язані з тривалістю в часі й 

розширенням у просторі. Г. Інніс поділяв засоби масової комунікації на два 

види: часові (Media which emphasize time) і просторові (Media which emphasize 

space) [617, с. 7]. Media which emphasize time, такі як камінь і глина, довговічні 

та важкі. Оскільки їх складно переміщати, вони не заохочують територіальну 

експансію, проте сприяють розширенню імперії з плином часу. Г. Інніс 

пов’язував ці ЗМІ зі звичайним, священним і моральним; вони орієнтовані на 

час, сприяють розвитку соціальних ієрархій. Media which emphasize space, такі 

як радіо, газети, журнали, легкі й портативні. Вони можуть перевозитися на 

великі відстані; пов’язані зі світськими й територіальними громадами, Media 

which emphasize space сприяють розширенню імперії у просторі.  
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У «Empire & Communications» (1950) Г. Інніс побудував модель, яка 

пояснює, як зміна форми комунікації здатна привести до падіння «монополій 

знань». Згідно з поглядами дослідника, кожен засіб масової інформації 

перебуває під наглядом еліти, котра, у свою чергу, контролює, які знання й 

інформація набуватимуть поширення: «Концентрація на засобі комунікації 

передбачає ухил у культурному розвитку цивілізації або з акцентом на 

просторі й політичній організації, або з акцентом на часі й релігійній 

організації» [617, с. 215]. Отже, відносний акцент на часі або просторі 

сприятиме зміщенню значущості цих категорій для культури, в яку той або 

інший засіб масової комунікації вбудований [423, с. 193–194]. Так, за 

спостереженням Г. Інніса, «західна цивілізація починала з акценту на часі, а 

закінчила в сучасному стані акцентом на просторі; … У Сполучених Штатах 

домінування газети призвело до великомасштабного розвитку монополій 

комунікації з акцентом на просторі, що, у свою чергу, передбачає нехтування 

проблемами часу» [617, с. 216–217]. Іншими словами, засоби комунікації 

визначають тип суспільного устрою й управління ними. Той, хто знаходиться 

при владі, підкреслює Г. Інніс, контролює й засоби масової комунікації.  

Застереження в дослідника викликала перспектива суспільства, в якому 

часом і простором керуватимуть і маніпулюватимуть медіа-виробники, ті, хто 

монополізує знання: «За умов … швидкого розвитку мас-медіа, час і простір 

розділяються серед людства дедалі нерівномірніше. Здатність власників 

сучасних мас-медіа ‟спресовуватиˮ час і відстань з метою фінансової вигоди, 

згідно з такими уявленнями, є ‟формою економічного неоколоніалізмуˮ» [285, 

с. 38]. Можливість «розвивати систему управління, яка б давала змогу 

перевіряти зміщення комунікації й оцінювати значущість простору й часу», на 

думку Г. Інніса, є основною проблемою Західного Світу [617, с. 217].  

Роботи Г. Інніса справили величезний вплив на Маршалл Маклюена 

Продовжуючи ідеї попередника, М. Маклюен зосередився на ролі комунікацій 

у розвитку західної цивілізації від первісного суспільства до середини ХХ 

століття (The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, 1962; 
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Understanding Media: The Extensions of Man, 1964). Рушійною силою 

історичного прогресу, як і Г. Інніс, М. Маклюен вважав  нові технології, 

завдяки яким виникають нові засоби комунікації. Дослідник  писав: «З тих пір, 

як з’явилася електрична технологія, ми розширили до вселенських масштабів 

свою центральну нервову систему і скасували простір і час, принаймні в межах 

нашої планети» [626, с. 5]. Час припинив власне існування, простір зник. 

Сьогодні існує так багато різновидів часу, як і видів життя: «Це те саме 

відчуття часу, якого дотримуються сучасний фізик і вчений. Вони вже не 

намагаються розташовувати події в часі, а мислять кожну річ як таку, що 

створює власний час і власний простір. Більш того, тепер, коли ми живемо в 

миттєвому світі електрики, простір і час тотально взаємопроникають один в 

одного в просторово-часовому світі»  [626, с. 165]. Більш того, в електричну 

добу децентралізованої влади й інформації, на думку М. Маклюена, 

однаковість, уніфікованість темпорального часу викликає у сучасників, 

скоріше, досаду, роздратування, і ставить на порядок денний вимогу 

різноманітності, надлишку, множинності життєвих швидкостей і ритмів. 

Ми тепер живемо «у глобальному селі», де все відбувається 

одномоментно: «Людський рід тепер існує в умовах ‟глобального селаˮ. Ми 

живемо в єдиному тісному просторі, що окреслює власні межі звуком 

племінних барабанів» [625, с. 31]. Виникає так званий ефект «імплозії», в 

інтерпретації М. Маклюена, – це «вибухове» стискання простору, часу, 

інформації. Під «імплозією» мається на увазі процес, зворотній інтеграції, 

стирання меж і відмінностей, усунення фрагментації, конструювання цілого з 

уламків, тобто процес, який не містить у собі централізації – це 

нецентралізований «вибух усередину». І як наслідок, «Галактика Гутенберга», 

що розширювалася протягом останніх століть, переходить у фазу «стискання»  

[423,  с. 194]. 

Констатуючи факт «суперборотьби», зародження нової цивілізації – 

Третьої хвилі – як центральні події кінця ХХ століття, Елвін Тоффлер (The 

Third Wave, 1980) акцентує на реаліях налаштування власного життя 
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мільйонами людей відповідно «до ритму завтрашнього дня» [511, с. 19]. В 

умовах Другої хвилі (індустріальна цивілізація), яка змінила Першу хвилю 

(аграрна цивілізація), час прирівнювався до грошей, соціальне життя 

потрапляло під гніт часу: одночасний початок навчального року в школі, 

синхронізовані часи прийому їжі в госпіталях, стандартизовані часи праці й 

дозвілля, тривалості відпусток, перерв на каву та ін., зацікавленість ЗМІ у 

трансляції певних програм у prime time тощо [511, с. 53–54]. Одним із 

провідних принципів цивілізації Другої хвилі Е. Тоффлер називає 

синхронізацію, яка стала можливою лише за умови виформовування нового 

«програмного забезпечення часу» [511, с. 96] (відчуття «піддатливості часу» 

[512, с. 79]). Концепція часу, характерна для Другої хвилі, ґрунтувалася на 

трьох взаємообумовлених принципах – синхронізація, лінеаризація, 

стандартизація: «Цивілізація Другої хвилі зробила більше, аніж просто 

порізала час на точніші, стандартні відтинки. Вона також розмістила ці 

відтинки на прямій лінії, продовживши її неозначено назад у минуле і вперед 

у майбутнє» [511, с. 97]. За визначенням Е. Тоффлера, концепція лінійності 

часу була необхідною передумовою «для індуст-реальних поглядів на 

еволюцію і прогрес. Лінійний час зробив еволюцію і прогрес переконливими» 

[511, с. 98]. Принципово нове усвідомлення і ставлення до часу – через 

принципи синхронізації, стандартизації, лінійності – не могли не позначитися 

на категорії простору.  Так, організація просторів, за якою потрібні люди 

перебуватимуть «у місцях, де вони могли знадобитися в слушний момент, була 

точною просторовою аналогією часової синхронізації»,  «тією самою мірою як 

люди мали бути забезпечені більш точними й стандартизованими одиницями 

часу, їм також були потрібні більш точні та взаємозамінні одиниці простору» 

[511, с. 99],  лінеарність часу сприяла впровадженню лінійних мір довжини, 

усвідомленню необхідності вимірюваності, встановленню чітких меж і 

кордонів для власної території. Безумовно, Друга хвиля спровокувала 

принципово нове усвідомлення простору, яке повною мірою відповідало й 

узгоджувалося з новим  розумінням часу.  
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Потужний технологічний прорив, обумовлений розвитком не однієї, 

ізольованою від інших, технології, а накладанням / взаємодією кількох 

технологій, з одного боку, і з іншого, удостоєння інформації (зокрема і творчої 

уяви) статусу найбільш фундаментальної (невичерпної) сировини для 

цивілізації нової хвилі, додавання до суспільної системи Другої хвилі 

принципово нового рівня комунікації, протегували, на думку Е. Тоффлера, 

реальність Третьої хвилі: «Видозмінюючи техносферу, ми також 

революціонізуємо інфосферу» [511, с. 140]. Третя хвиля пропонує 

революційні правила й норми поведінки в соціосфері, техносфері, інфосфері, 

психосфері. Відсунувши на другий план принципи синхронізації, 

стандартизації, максимізації, підґрунтям новітніх кодексів має стати 

демасифікавана економіка, реалізована в демасифікованому середовищі, 

життя в нових родинах і праця в удосконалених корпоративних структурах. 

Кардинальних змін, за визначенням Е. Тоффлера, зазнала й категорія 

часу: «Сам час стає демасовим» [511, с. 220]. Демасифікація часу, паралельна 

до демасифікації інших рис соціального життя, акцентує дослідник, з одного 

боку, сприятиме вільному й самостійному плануванню часових ритмів 

існування, з іншого, поглиблює індивідуалізацію й посилює ізоляцію 

соціальну. Набираючи обертів, технологічні інновації дають змогу 

констатувати введення в ужиток нових часових форматів на кшталт 

«реальний час», «гнучкий час», «онлайн», «офлайн», доступність 

технологічних новацій програмує й переконцептуалізовує масштаби часу, а 

технологічні пристрої – персональні комп’ютери, сматрфони, планшети, 

смартгодинники тощо – взагалі спроможні замінити годинник у ролі приладу, 

здатного регулювати й контролювати часові межі життя і буття, форматувати 

в індивідуальному режимі ритми існування сучасника. Актуальності й 

злободенності в умовах Третьої хвилі, наголошує Е. Тоффлер, набувають 

погляди А. Ейнштейна щодо відносності часу: «Кожна цивілізація приносить 

із собою не лише зміни в повсякденне ставлення людей до часу, вона змінює 
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також розумові мапи їхнього часу. Третя хвиля малює ці тимчасові мапи 

зовсім по-новому» [511,  с. 264].   

Третя хвиля інспірувала й нову фазу зв’язку людства з простором. 

Орієнтована на контексти і взаємозв’язки, на пожвавлення змін і нарощення 

різноманіття культура Третьої хвилі створила принципово нові, більш 

змістовні концепції часу і простору, які повною мірою можуть бути 

реалізовані у практопічному майбутньому – цивілізація, що «на відміну від 

більшості утопій, …не статична й не заморожена в нереальній досконалості … 

не втілює в собі кристалізоване зло, вивернуту утопію… Практопія пропонує 

позитивну, навіть революційну альтернативу й разом із тим перебуває в межах 

реально досяжного» [511, с. 317]. 

У роботі «Соціальні системи. Начерк загальної теорії» (Soziale Systeme. 

Grundriss einer allgemeinen Theorie, 1984) Ніклас Луман, акцентуючи на 

значущості росту мережевих соціальних структур у суспільстві, зазначає: 

«Технічне омережевлення в масовому виробництві, транспорт і забезпечення 

енергією та інформацією підривають традиційні, регіональні межі 

суспільства… Руйнація просторових меж, …технічний розвиток належать до 

найважливіших умов неминучого утворення „global system‟ у формі світового 

суспільства»  [298, с. 241]. Для «всесвітнього суспільства» [298, с. 557] міста 

як центри економічного, політичного й культурного життя втрачають власне 

значення не тільки в просторовому, але і в соціальному аспекті. У 

конституюванні, створенні та утриманні меж суспільства, згідно з теорією 

Н. Лумана, провідну роль відіграє комунікація (Die Realitat der Massenmedien, 

1994). Комунікація, на думку дослідника, відбувається лише тоді, «коли хтось 

бачить, слухає, читає, – і розуміє інформацію настільки, що на її основі може 

відбуватися наступна комунікація» [297, с. 27].  

Зазначаючи, що «без інформації немає комунікації» [297, с. 43], 

Н. Луман до найважливішої особливості коду інформація / неінформація 

уналежнює відношення його до часу: «Інформації не можна повторити; вони 

відразу ж після того, як стають подією, перетворюються на неінформацію. 
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Повідомлення, повідомлене вдруге, хоча і зберігає своє змістовне 

навантаження, проте втрачає інформаційну цінність» [297, с.  45]. Тобто, 

визначення часового параметра як «зараз», з погляду Н. Лумана, це лише 

позиція спостерігача, який розрізняє майбутнє й минуле: «Час стає 

домінуючим смисловим виміром і в цьому вимірі розрізнення майбутнього й 

минулого виявляється саме тим первісним розрізненням до / після, яке 

визначає час. Те, що зв’язує минуле й майбутнє, є просто штучно 

організована хронометрія, а не щось, що за своєю природною сутністю було 

б необхідним або неможливим. Теперішній час, цей диференціал обох 

часових горизонтів, який сам по собі не є ні майбутнім, ні минулим, стає 

місцем, де фіксуються інформації та ухвалюються рішення... Він зовсім не 

присутній у часі» [297, с. 116].   

У середині 80-х років ХХ століття професор Амстердамської школи 

комунікаційних досліджень Деніс МакКвейл (Mass communication theory: an 

introduction, 1983) констатує  «революцію комунікацій», що ґрунтується на 

двох нововведеннях:  супутникова комунікація, з одного боку, і комп’ютер, з 

іншого, – яка «змістила ‟баланс влади” від медій до авдиторії, поза як вибір 

став ширший, уможливилось активніше використання… Масова комунікація 

стала не такою масовою і централізованою» [303, с. 36]. Комунікації 

набувають більшої швидкості, розширюючи межі поширення, покриття і 

значущості, через здатність  «легше долати часові та просторові перешкоди» 

[303, с. 91]. Квестія простору й часу оцінюється дослідником, по-перше, у 

ракурсі конструювання новинного контенту, по-друге, під час пошуку 

загальної відповіді на питання продукування мас-медіями значення.  

Саме факт розташування, близькість новини до місця, регіону або країни 

цільової аудиторії безпосередньо впливає на визнання подій новинами, 

«допомагає пояснити успіх, з яким влада може керувати новинами – вона 

контролює фізичний доступ до місця подій»  [303, с. 280]. Не менш вагомим 

для новин є і чинник часу, тому що «він має величезний вплив на добір. 

Своєчасність – суттєвий складник новизни і доцільності, які цінують у 
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новинах» [303, с. 282]. Як доказ значущості параметра часу для новин 

Д. МакКвейл наводить типізацію новин за часовою шкалою Г. Такман (Див. 

табл. 1) [303, с. 282]. 

Таблиця 1. 

Типізація новин за часовою шкалою Г. Такман 

 

Міркуючи над дороговказами в деяких питаннях розуміння більшістю 

реципієнтів медійних жанрів у передбачуваний спосіб і більш-менш чіткої і 

конкретної окресленості значень, Д. МакКвейл виокремлює типові параметри 

в загальній структурі соціальних і індивідуальних значень, у межах яких медіа 

відіграють значну роль. Так, поряд зі значущістю, діяльністю і реальними 

контекстами, громадським і приватним простором, ідентичністю, 

Д. МакКвейл виокремлює параметр простору і розташування та параметр 

часу. Дослідник зазначає: «Шляхи до місця розташування структурують 

медійні значення. Новини і художній контент можна зрозуміти лише тоді, коли 

вони мають відповіді на питання ‟де?”… Більшість змісту дає нечітку 

відповідь та що таке ‟тут” протилежно до ‟там”, що таке близько порівняно з 

тим, що таке далеко»  [303, с. 477–478].  Параметр часу дає змогу 

ідентифікувати, прояснити медійний зміст «в умовах сьогодення і минулого, 

дійсності й історії, те, що пригадують порівняно з тим, що відбувається тепер 

  Часовий вимір 
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 Наперед  

заплановані 

Несподівані Незаплановані 

Основні новини      

Другорядні новини     

Гарячі новини     

Новини, які зароджуються     

Новини, які тривають      
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або планується в майбутньому» [303, с. 478]. При цьому, акцентує 

Д. МакКвейл, з одного боку, глобалізація медій здатна змішувати, сплутувати 

повідомлення, ослабити, похитнути розтановку й локацію смислів, з іншого, 

збільшувати, урізноманітнювати спектр значень, пов’язаних і детермінованих 

конкретними місцями.      

Окремо дослідник звертає увагу на індивідуальні параметри 

просторово-часових вимірів, характерних для нової аудиторії – «вона дуже 

розпорошена, її члени, переважно, незнайомі один із одним і з виробниками 

медійної продукції. Вона не досить самосвідома та індивідуальна, 

неспроможна діяти гуртом, організовано для досягнення якихось цілей» [303, 

с. 49]. Проте наявні дослідження свідчать, констатує Д. МакКвейл, що 

користування медіями формують умови часу й місця, суспільні й культурні 

звички тощо, окремі пори року, конкретні дні, певні часові відрізки доби 

вважатимуться аудиторією доцільними, корисними, зручними для тих чи 

інших видів діяльності, пов’язаної з медіями, на добір і використання медій, 

також впливатимуть індивідуальні стратегії планування часу, складання 

власного розпорядку, продукування й поширення контенту медійного 

повідомлення [303, с. 387–389]. 

Пізнішими спробами з’ясувати, як зі зміною характеру засобів 

комунікації і соціально-політичного впливу трансформуються параметри 

сприйняття часу і простору, стали праці Джона Брукшира Томпсона «The 

Media and Modernity: A Social Theory of the Media» (1995) і «Рolitical Scandal: 

Power and Visibility in the Media Age» (2000). Автор акцентує, що 

використання технічних засобів масової інформації змінює просторові й 

темпоральні виміри соціального життя: «Дозволяючи людям спілкуватися 

через розширені ділянки простору й часу, використання технічних засобів 

масової інформації дає змогу людям подолати часові та просторові межі, що 

характерно для взаємодії віч-на-віч» [639, с. 31]. Дж. Б. Томпсон зазначає, що 

роз’єднання простору й часу підготували ґрунт для іншого перетворення, тісно 
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пов’язаного з розвитком телекомунікацій: «Відкриття despatialized 

(позапросторової) одночасності»  [639, с. 32].  

У більш ранніх історичних періодах досвіду одночасності, подія, що 

відбувалася в «той самий час» передбачала й локалізацію в певному місці, 

причому одночасні події могли слугувати індивідуальним досвідом. 

Одночасність ототожнювалася з локалізацію: той самий час означає й те саме 

місце. Але роз’єднання простору й часу, що було викликане розвитком 

телекомунікацій, на думку Дж. Б. Томпсона, спровокувало віддалення досвіду 

одночасності від просторового стану загальної території. Це стало можливим 

із переживанням подій як досвіду, незважаючи на те, що вони мали місце в 

локусах, які були просторово віддаленими один від одного. На відміну від 

конкретності «тут» і «зараз», з’явилося почуття «саме зараз», яке вже не 

прив’язується до конкретного місцезнаходження. Одночасність була 

розширена в просторі, який зрештою став глобального характеру. Наслідки 

цієї розширеної просторово-часової доступності Дж. Б. Томпсон ілюструє на 

прикладі телебачення, яке, за визначенням автора, істотно різниться від інших 

типів опосередкованої квазі-взаємодії, саме тому, що деякі особи, які 

спілкуються за допомогою телебачення, можуть побачити, як діяти в межах 

певного просторово-часового контексту. Так, дослідник виокремлює три види 

просторово-часового  контексту:  

1) є просторово-часові координати контексту виробництва (координати 

акту комунікації і взаємодії співпадають);  

2) є просторово-часові координати контексту самого телевізійного 

повідомлення (координати можуть збігатися або не збігатися з тими, які 

характерні для контексту виробництва; вони можуть бути змінені, приховані 

або повністю перевизначені під час редагування або іншими методами);  

3) є просторово-часові координати контексту прийому (квазі-взаємодія,  

створена на телебаченні, передбачає безперервний процес, так звана 

просторово-часова інтерполяція) [639, с. 92–93].  
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При цьому, підкреслює Дж. Б. Томпсон, при отриманні повідомлення 

телевізійного, «люди зазвичай орієнтуються в просторово-часових 

координатах, які відрізняються від тих, що характерні для їхнього контексту 

прийому, з одного боку, і від тих, що характеризують просторово-часові рамки 

їхнього повсякденного життя» [639, с. 93]. Отже, не виникає жодних сумнівів 

у тому, що завдяки розвитку нових форм комунікації, наші способи 

переживання простору й часу зазнали суттєвих змін. І хоча прогнози робити 

ще рано, але розпочаті обговорення вже демонструють «спроби перекроїти 

наш досвід сприйняття історії і переглянути наше місце в ній, наше відчуття 

майбутнього й нашу орієнтацію щодо нього» [639, с. 37].  

Відштовхуючись від тези, що свідомість «відображає й те, яким нам 

бачиться світ, і те, як ми його сприймаємо», Джеймс Лалл замислюється над 

питанням, «що ж може бути важливішим за способи сприйняття та 

використання часу і простору, цих фундаментальніших параметрів нашого 

оточення» (Media, Communication, Culture: A Global Approach, 1995) [285, 

с. 36]. У фокусі окресленого кола інтересів, Д. Лалл акцентує увагу на двох 

моментах: по-перше, в якій спосіб сучасні засоби комунікації здатні «долати 

обмеження неопосередкованого (‟реальногоˮ) часу і простору, 

…переслідуючи власні інтереси; по-друге, представники аудиторії мас-медіа 

використовують та інтерпретують ‟опосередкованийˮ час і простір у спосіб, 

інакший, ніж коли вони мають справу з ‟реальнимˮ часом і простором, і також 

переслідують власні інтереси» [285, с. 37]. На думку дослідника, саме 

співпраця, так би мовити, «негласна угода», мас-медіа й аудиторії спільно 

відтворюють нове розуміння темпоральних і просторових параметрів 

сучасності, проте, беззаперечним є той факт, що, трансформуючи потік 

повсякденного життя, між медіа-індустріями й аудиторією існує явна 

відмінність. Д. Лалл наголошує, що сучасні мас-медіа уможливлюють 

незнане, безпрецедентне технологічне заволодіння і підкорення часу та 

простору. Вплив означених процесів відбувається нерівномірно в суспільстві: 

найбільшу вигоду отримують ті, чиє становище дає змогу їм практично 
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скористатися часо-просторовим стисканнями та переформатуванням [285, 

с. 37–38] – деякі індивіди, нечисленні особи, які мають досить фінансів на 

придбання певних технічних засобів, а значить, здатні ефективніше управляти 

часом і простором.  

Мануель Кастельс, інтерпретуючи соціально-економічні 

трансформації сучасного суспільства, пов’язував перехід від індустріального 

суспільства до нового, інформаційного з експансією мережевих структур і 

технологічними новаціями (The Information Age Economy, Society, and 

Culture, 1996–1998), акцентуючи, що історичні, економічні та культурні 

трансформації були посилені й збільшені надзвичайно могутніми 

інформаційними технологіями. Провідна риса нового типу суспільства – 

інформаціоналізм, який розуміється дослідником як орієнтація на 

технологічний розвиток, накопичення знань, більш високий рівень складності 

в опрацюванні інформації. В інформаційному суспільстві зазнали 

кардинальних змін і категорії часу та простору: «Дійсно, трансформація часу 

в інформаційно-технологічній парадигмі в тому вигляді, в якому вона 

формується соціальною практикою, будучи нерозривно пов’язаною з 

виникненням простору потоків, є однією з підстав нового суспільства» 

[605, с. 460].  

Часові параметри в культурі реальної віртуальності, створеної 

електронними та мультимедійними системами, зазнали подвійних 

трансформацій. Можливість поширювати й отримувати інформацію миттєво, 

незалежно від відстані, забезпечують, з одного боку, безпрецедентну 

темпоральну одночасність соціальним, політичним і культурним подіям. З 

іншого боку, має місце так званий «темпоральний колаж», позачасовість, 

спровокована як дифузією часових параметрів у межах певного каналу зв’язку, 

так і продиктована конкретним вибором учасника  взаємодії, внаслідок ми 

отримуємо «плоский синхронний горизонт без початку, без кінця і без будь-

якої послідовності» [605, с. 491–492].  Позачасовість, зазначає М. Кастельс, є 

фундаментальною рисою інформаційного суспільства, в якому історія 



108 
 

вибудовується з доступного візуального матеріалу, а «культура є одночасно і 

культура вічного, і культура ефемерного. Вічного – тому, що вона охоплює 

всю послідовність культурних виразів. Ефемерного – тому, що … будь-яке 

специфічне впорядкування залежать від контексту й мети, заради досягнення 

якої певний культурний конструкт є затребуваним. Ми знаходимося не в 

культурі циклічності, а у всесвіті недиференційованої темпоральності 

культурних виразів»  [605, с. 491–492]. 

Можливості, надані мережею інтернет і мобільними безпровідними 

пристроями, на думку М. Кастельса, поступово усувають і просторово-

географічну залежність. Простір сучасного інформаційного  суспільства являє 

собою дуальну систему «простору потоків» і «простору місць». У соціальній 

практиці і свідомості окремих індивідів «стирання національних кордонів», 

обумовлене простором потоків, остаточно не ліквідувало значимість простору 

місць. На думку дослідника, це стрижневе протиріччя глобалізованого, 

урбаністичного, мережевого світу потрібно подолати: «Провідна тенденція, 

скерована до горизонту мережевого позачасового простору потоків, що прагне 

нав’язати власну логіку розсіяним сегментованим місцям, які все слабше 

пов’язані одне з одним, все менше і менше здатні користуватися загальними 

культурними кодами. Якщо ми навмисно не побудуємо культурні та фізичні 

мости між двома формами простору, ми можемо дійти до життя в паралельних 

всесвітах, в яких час не може збігатися, бо вони деформовані різними 

вимірами соціального гіперпростору» [605, с. 458–459]. Один із можливих 

сценаріїв – створення регіонів-метрополій, нової просторової форми, що 

виникає як результат двох взаємопов’язаних процесів на основі принципово 

нових, могутніх комунікаційних можливостей: децентралізація великих міст і 

об’єднання невеликих міст-центрів.   

Провідною рисою сучасної організації просторових параметрів, на 

думку М. Кастельса, є мережева взаємодія локального і глобального, що являє 

собою реванш простору, який структурує і часові параметри. Простір потоків 

розчиняє час, руйнує послідовність подій, роблячи їх одночасними, створює 
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вічну ефемерність: «Простір численних місць, розкиданих, фрагментованих і 

роз’єднаних, демонструє різноманітні темпоральності: від найпростішого 

панування природних ритмів до найсуворішої тиранії годинного часу» 

[605, с. 497]. Існування віртуальної реальності спричинило трансформацію 

усталених понять про минуле, теперішнє й майбутнє, в ній накопичуються 

практично всі набуті протягом століть теоретичні знання і практичні здобутки: 

«Матеріальний фундамент нової культури є простір потоків і позачасовий час. 

…Позачасовий час є результатом заперечення часу, минулого й майбутнього, 

в мережах простору потоків» [605, с. 507].   

Для Поля Віріліо (La Bombe Informatique, 1998) постіндустріальна доба 

характеризується раптовою «глобалізацією історії», розчиненням трьох 

вимірів у потоці прискорення, перетворенням звичного телебачення на 

телеспостереження [75, с. 14–18]. Телевізійні технології, мультимедійні 

мережі генерували новітні зорові домінанти – глобальну оптику, що формує у 

сучасному світі новий баланс зримого / незримого, видимого / невидимого, 

розширює репрезентативні можливості непублічних, особистісних, інтимних 

феноменів. «Повномасштабне планетарне бачення» [75, с. 19] призведе, на 

думку П. Віріліо, до систематичних доносів, панічних чуток, знищення 

свободи преси. Зі знаком мінус оцінює П. Віріліо наслідки глобалізаційних 

процесів: з одного боку, максимальне скорочення відстаней через стиснення 

часу пересувань, з іншого, розвиток загального телеспостереження. 

Сучасність, яку споглядає дослідник, являє собою зникнення та знецінення у 

світі прискорення, у суспільстві миттєвих взаємодій географічних просторів і 

відстаней, «зникнення часових інтервалів, … роздування простору» [75, с. 18]. 

Використання швидкості електромагнітних хвиль, що дало змогу впровадити 

у повсякденність прямі телеефіри, «прямі включення», генерувало новий 

світовий час – «одночасність дій є важливішою за їхню послідовність» [75, 

с. 19], «віднині не існує ‟тут”, але існує ‟зараз”» [75, с. 93]. Покладання на 

абсолютну швидкість електронних імпульсів означає для П. Віріліо 

нуліфікацію географічних широт і довгот, приховування майбутніх подій за 
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ультракороткими прямими трансляціями, і як наслідок, відсутність 

найближчого майбутнього в принципі.    

Прискорення, швидкість, збільшення темпів і ритмів життя призводить 

до встановлення «пріоритету світового часу (часу прямого включення) над 

місцевим часом окремих регіонів, що панував із незапам’ятних часів» [75, 

с. 92].  Промовистим у цьому контексті, на нашу думку, є метафоричне 

порівняння, запропоноване П. Віріліо: «Мертвому світилу, окресленому 

кіберсвітом або cyberspace (кіберпростором), більше підійшла б назва 

cybertime (кіберчас), деяка туманність, побічний продукт ілюзіонізму, який за 

часів ранньої античності заробляв гроші на обмеженому баченні публіки, 

руйнуючи її здатність відрізняти реальне від того, що вона вважає реальним і 

справжнім» [75, с. 72–77], тобто кіберпростір / кіберчас реальність не 

симулює, не вдає, а заступає, підмінює, надає реальності рис переконливості й 

обґрунтованості. Дійсна реальність, що управляється фізичними просторами і 

відстанями, тепер доповнюється віртуальною реальністю, яка виробляє і 

відтворює власну інформацію, змінюючи реальність фактичну. Космологічна 

стала, потрактована П. Віріліо як час світла і швидкості, сприяла появі 

абсолютно нового типу зброї  – інформаційної бомби: «Готується не ‟охайна 

війна”, війна без убитих, але ‟чиста війна”, війна без відтворення деяких видів, 

які зникнуть з біорізноманіття форм живого» [75, с. 116].  Відтак, небезпека 

інформаційної бомби бачиться досліднику в здатності «знищити спокій націй 

за допомогою інтерактивної інформації» [75, с. 54]. Демонструючи 

песимістичний погляд на ставлення людства до технологій, П. Віріліо вважає 

науко-технічний розвиток відповіддю на воєнну необхідність і затребуваність. 

Словом, час і простір на межі ХХ–ХХІ століть не розцінюються більше 

як об’єктивні й універсальні параметри існування людства. Квестія простору і 

часу здобувають поступово суб’єктивної забарвленості, перетворюючись на 

«тут» і «зараз» актора інформаційної (мережевої, постіндустріальної, 

постмодерністської, індивідуалізованої)  сучасності. Провідною властивістю 

просторово-часового континууму сьогодення є здатність сучасника «кроїти» і 
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час, і простір «під себе»: «У навколишньому середовищі зберігаються 

традиційні вимірювальні параметри, що виступають як точки кореляції з 

реальністю»2, проте сучасні технології дають змогу акторові на власний смак 

послуговуватися цими параметри. 

 

2.2. Категорія простору в індивідуалізованому суспільстві 

 

Реальність другої половини ХХ – початку ХХІ століття, «заснована на 

мережевих технологіях, на електронно-обчислюваних потужностях 

оброблення і трансляції даних багатоканальними засобами, на комунікації, що 

може відбуватися без участі людей» [413, с. 253], демонструє кардинальні 

зміни фундаментальних категорій існування людини – простору й часу. 

Мішель Фуко («Des espaces autres»,  conférence au Cercle d'études 

architecturales, 14 mars 1967) окреслює сучасну епоху існування людства 

епохою простору і зазначає, що «простір відіграє основну роль у будь-якій 

формі життя громади; простір є ключовим при будь-якому здійсненні влади» 

[531, с. 232]. Фокусуючись на усвідомленні М. Фуко просторових і часових 

орієнтирів сучасності в розвідці «Категорія простору в 

соціальнокомунікаційній перспективі», ми констатуємо: «Ні розвиток 

технічних потужностей, ні сукупність знань, які дають змогу детермінувати чи 

формалізувати простір, акцентує дослідник, не стали причиною докорінної 

його десакралізації, на відміну від часу, який втратив риси обрядовості, 

ритуальності, сакраментальності ще в ХІХ столітті» [413, с. 254]. М. Фуко 

пише: «Ми живемо в епоху одночасного,… в епоху близького й далекого, 

переправи з одного берега на інший, дисперсії. Ми живемо в епоху, коли світ 

                                                           
2 Порпуліт, О. (2017). Маніпулятивний потенціал просторово-часового 

континууму в інформаційному суспільстві. Традиції та новації юридичної 

науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.), 2, 767. 
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…відчувається не стільки як велике життя, що розвивається, проходячи крізь 

час, скільки як мережа, що пов’язує між собою точки й перехрещує волокна 

власного клубка» [531, с. 191].  

Обґрунтовуючи тезу про незавершеність практичної десакралізації 

простору, М. Фуко «згадує про існування в нашому житті готових опозицій: 

між простором приватним і простором публічним, між простором культури і 

простором утилітарним, між простором дозвілля і простором праці та ін.» 

[413, с. 254], – опозиції зберігають присмак сакралізації, хоча й індиферентної. 

Наголошуючи на гетерогенності простору, дослідник виокремлює простори 

внутрішній і зовнішній: «Перший – ‟простір душі” – є простором легким, 

ефірним, прозорим, чи навпаки, темним, обтяженим, застиглим, непорушним, 

начебто камінь чи кристал, …інший – простір, де ми живемо, простір, … у 

якому якраз і розгортається ерозія нашого життя, нашого часу й нашої історії» 

[531, с. 194]. За визначенням М. Фуко, зовнішній простір – це  простір «безлічі 

відносин, що визначають певні розташування, які, у свою чергу, не зводяться 

одне до одного і зовсім одне на одного не накладаються» [531, с. 195].  

Найяскравіше сакральний характер сучасного, зовнішнього, простору, 

зазначає автор, проявляється в існуванні таких локусів, які будучи нібито 

просторами, пов’язаними з іншими, мають протилежні до них ознаки: утопії 

(місцевість без реального місця) та гетеротопії (сьогодні, це переважно місця, 

куди ми поміщаємо індивідів, чия поведінка є девіантною по відношенню до 

прийнятої норми).  

Звернімо увагу, «не запропонувавши чіткої інтерпретації і навіть 

понятійного пояснення терміна ‟гетеротопія”, М. Фуко вводить його для 

акцентування факту існування безлічі різнорідних місць, які продовжують чи 

протиставлені простору – чи то фізичному, чи то соціальному – але в будь-

якому разі не єдиному, не цілісному. Гетеротопія – це не стільки конкретне 

місце, скільки спосіб його бачення, суб’єктивного відчуття й виокремлення 

серед загального простору, як людиною, так і окремою, локальною 

культурою» [413, с. 255]. М. Фуко наводить такий приклад гетеротопії: «Для 
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хлопчиків таку роль відігравали коледжі, у його формі XIX ст., або військова 

служба; адже перші прояви чоловічої сексуальності повинні були відбутися ‟в 

іншому місці”, ніж родина» [531, с. 197].  Гетеротопія – феномен, що 

«репрезентує розрізнений і подрібнений, тілесний і речовий світ сучасника, 

який звик мислити й відчувати в категоріях граничності, лімінальності, 

пороговості» [413, с. 255]. 

Ідея виокремлення і співіснування інших просторів, їхня 

концептуалізація, рухомість і протяжність усередині усталеного світу 

виявилася близькою Анрі Лефевру (La production de l'espace, 1974) [Див.: 413].  

На думку дослідника, поняття простір «відтворює» складний еволюційний 

процес: «відкриття (нових, невідомих просторів, континентів або космосу) – 

виробництво (просторового устрою, характерного для кожного конкретного 

суспільства) – виготовлення (творів: пейзажу, міста з його монументалізмом і 

оздобленням)» [287, с. 11]. А. Лефевр, схвалюючи концепцію простору як 

негомогенної, строкатої, розмаїтої реальності, постульованої М. Фуко, 

розцінює простір не як емпіричну даність, а як «виробництво просторовості», 

як тріаду фізичного (природа, космос), ментального (логічні абстракції, 

образи, створювані художниками / архітекторами) і «соціального (близько за 

значенням до гетеротопії)» [584, с. 51].   

Згідно з тезою: «(Соціальний) простір є (соціальним) продуктом» [287, 

с. 40],  – А. Лефевр «пропонує власне бачення структури нового простору, 

відзначаючи, що провідну роль у його формуванні і становленні відіграли 

стрибкоподібне зростання виробничих сил, інтенсифікація технічної і 

наукової потужностей ХХ століття, радикальна трансформація природного 

простору та ін. Для А. Лефевра не існує єдиного соціального простору, 

фігурують декілька чи, навіть, нескінченне розмаїття соціальних просторів» 

[413, с. 255]. Дотримуючись «регресивно-прогресивного» підходу автор 

акцентує на спадкоємності, співіснуванні просторів: «Жодний простір під час 

росту чи розвитку не зникає. Всесвітнє не руйнує локальне… Імплікація 

соціальних просторів – закон» [287, с. 97]. Паралельно з певними соціальними 
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відношеннями, зазначає А. Лефевр, у виробництві, організації простору (і 

часу) істотну роль відіграє панівний у суспільстві спосіб виробництва. Аналіз 

наукового надбання А. Лефевра дає нам підстави констатувати: «Кожний 

новий спосіб виробництва привласнює собі попередні напрацювання і 

здобутки, одночасно облаштовуючи й підганяючи під себе оформлений 

раніше простір» [413, с. 255]. Тобто, з погляду А. Лефевра, поняття простору 

не є статичним, нерухомим, це продукт-виробник, якій містить у власній 

структурі три компоненти:  

 просторова практика (може бути виявлена під час дешифрування 

простору, характерного для певної фази розвитку суспільства);    

 репрезентації простору, простір задуманий, панівний у певному 

способі виробництва;  

 простори репрезентації, простір, який переживають через образи й 

символи, простір підпорядкований [287, с. 51–52].  

Змістом поняття простір не є простір абсолютний (простір у собі), 

смислу, концептуальності,  денотативного й конотативного значення поняття 

набуває під час демонстрації, споглядання, проживання двох аспектів: 

простору репрезентації і репрезентації простору.  

Отже, сучасний простір –  гомогенний-фрагментований-ієрархічний 

[287,  с. 11] – це результат неухильного зростання інформаційних технологій 

у сфері вироблення простору, наслідок здобутого вміння збирати й обробляти 

знання в одній точці: «Інформація й інформатика скасовують відстані, 

ігнорують розсіяну в просторі (і в часі) матерію» [287, с. 326]. Маркуючи 

трансформаційні процеси, яких зазнав простір у ХХ столітті, А.  Лефевр 

робить оптимістичний прогноз щодо сутності й структури простору 

майбутнього: «Простір, де кожен суб’єкт, індивідуальний і / або 

колективний, може скластися заново, на новій підставі, і навчитися 

використанню й задоволенню, – такий простір сьогодні тільки зароджується, 

робить перші кроки» [287, с. 372].   
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Концепція простору, окреслена А. Лефевром, дає підстави угледіти 

існування певних бар’єрів, перешкод на шляху становлення простору 

оновленого. Мова йде про централізовану владу: «Лише протидія з боку 

активних сил, безпосередньо пов’язаних із певною територією (місцева, 

регіональна, муніципальна влада), здатна зупинити централізовану державу та 

відновити певний плюралізм, підтримати чи сприяти виникненню окремих 

територіальних одиниць із більш-менш незалежним самоврядуванням. Процес 

протидії є процесом діалектичним: прагнучи посилити власні позиції, 

централізована влада неминуче скорочуватиме подібні острівки локальної 

автономії, граючи на їхній слабкості й ізольованості» [413, с. 256]. Відповідно, 

дослідник говорить про наявність певної циклічної послідовності періодів 

протистояння централізованої влади і локально активних сил: спочатку 

зміцнення, потім послаблення держави, підйом локальних сил, поступовий 

їхній занепад і т. д. – і як наслідок, формування у світовому масштабі нового 

простору – «простору, що інтегрує й дезінтегрує все національне, все 

локальне» [287, с. 15]. Рано чи пізно, заявлені суперечності здобудуть 

розв’язання, за прогнозами А. Лефевра, «шляхом заміщення державної 

машини машинами інформаційними, що живляться і контролюються 

соціальними низами» [287, с. 373].  

Кожний щабель людської цивілізації ініціює / впроваджує / 

використовує певний «виразний, фатальний набір життєвих домінант людини, 

які сприймаються як норма, формат існування і панівний світогляд» 

[416, с. 43]. У цьому контексті, сучасність – це епоха «доведеного до крайності 

індивідуалізму» [43, с. 2], квінтесенцією її є «звільнення людини від 

запропонованої, успадкованої і вродженої обумовленості його соціальної 

ролі» [37, с. 180]. Наукова рецепція сьогодення потрактовує індивідуалізм «як 

зосередженість на власних думках, почуттях, прагненнях, як оцінка життя 

окремого індивіда як чогось найважливішого за життя суспільства загалом, 

відповідно, виникає тенденція до індивідуалізованих форм і ситуацій 
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існування, які змушують людей ставити себе в центр планування і 

‟проживання” власної долі» [416,  с. 43]. 

Концепція «суспільства ризику», розроблена Ульріхом Беком (Risk 

Society: Towards a New Modernity, 1986), окреслює такий стан існування 

громади, в якому «суспільне виробництво багатств постійно супроводжується 

виробництвом ризиків» [43, с. 11]. При цьому, наголосимо, «мова йде не 

стільки про використання природних ресурсів, про звільнення людини від 

традиційних підпорядкованостей і умовностей, скільки про проблеми, які є 

наслідком науково-технічної діяльності, продуктом індустріально-

економічного розвитку, тобто, ризик – це ймовірність фізичної загрози, що 

спричинена, перш за все, технологічними процесами» [416, с. 43]. Загроза 

небезпеки, на думку У. Бека, руйнує звичні для людини просторові межі, 

«суворо культивовані можливості дистанціювання один від одного», «не 

визнає охоронних зон і диференціації сучасного світу» [43, с. 1]. У статті 

«Просторово-часові орієнтири інформаційної доби» ми наголошуємо, що 

«динаміка тривог, за визначенням науковця (У. Бека – О. П.), не сповідує 

кордонів, не залежить від ступеня зараження і полеміки про його результати й 

підсумки» [416, с. 43]. Активізовані у другій половині ХХ століття тенденції 

глобалізації, що охопили виробництво й відтворення, «перетнули національно 

державні кордони і, як наслідок, спровокували появу наднаціональних і 

позакласових глобальних ризиків» [43, с. 7]. Тобто, згідно з У. Беком, у  

суспільстві модернізованих ризиків простір як територіально окреслена й 

обмежена константа є недійсною і нуліфікованою категорією, рубежі 

відносними, державні кордони розмитими «солідарністю страху й 

невпевненістю» [43, с. 101].  

У. Бек звертає увагу на той факт, що одночасно з розвитком суспільства 

ризику зростають суперечності між тими, хто схильний до ризиків, і тими, хто 

отримує з них вигоду.  Відповідно, акцентує У. Бек, посилюється соціальна, 

політична, культурна роль знання, а разом із тим і «влада над 

комунікативними засобами для отримання знань (наука) і їх поширення 
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(засоби масової інформації)» [43, с. 33]. У цьому сенсі суспільство ризику – 

«це суспільство науки, комунікативних та інформаційних засобів» [43, с. 33], 

у якому «центральну роль починає відігравати доступ до засобів інформації» 

[43, с. 21].   

Інтенсифікація на початку ХХІ століття процесу модернізації не тільки 

обумовила підкорення природи суспільству, але й зробила «вразливою 

суспільну систему координат індустріального суспільства – роль науки і 

техніки, стрижні, на яких тримається життя людини, – сім’ю і професію, поділ 

і розмежування  демократично узаконеної політики й субполітики (з погляду 

економіки, техніки, науки)» [43, с. 65]. Провідною тезою концепції 

суспільства ризику є положення У. Бека про те, що «ми є свідками 

метаморфози суспільства в межах модерну, під час якої люди звільняються від 

соціальних форм індустріального суспільства – від поділу на класи і 

прошарки, від традиційних сімейних стосунків і відношень між статями» [43, 

с. 65]. Основними наслідками означених процесів, на думку У. Бека, є такі: 

1) суспільний зсув у бік індивідуалізації, тобто індивід пориває з 

узвичаєними нормами існування, звільняється від класово забарвлених 

стосунків і форм життєзабезпечення в родині й починає більшою мірою 

залежати від власної долі;  

2) тенденція до індивідуалізованих ситуацій буття, планування 

майбутнього з оглядом на себе; 

3) виникнення нової безпосередності індивіда й суспільства в тому 

сенсі, що суспільні негаразди, кризи, невдачі потрактовуються як 

індивідуальні, а їхні суспільні причини і наслідки мають, переважно, умовний 

характер; 

4) існування окремо чоловіків і жінок як самодостатніх одиниць 

відтворення  соціальних відношень, мається на увазі, що в суспільстві ризику 

індивіди і в межах і поза межами сім’ї виступають основними дійовими 

особами у забезпеченні власного побуту, у плануванні та організації життєвої 

біографії; 



118 
 

5) становлення індивідуалізації як історично суперечливого процесу 

«усуспільнення», що приводить у суспільстві модернізованих ризиків і 

небезпечних ситуацій, з одного боку, до появи громадянських ініціатив і 

суспільних рухів, з іншого – до бажання «відвоювати частку власного життя» 

в матеріальному, психологічному, моральному, соціальному, політичному 

плані тощо [43, с. 65–68]. 

У роботі «Індивідуалізоване суспільство» (The Individualized Society, 

2001)  Зиґмунд Бауман надає високу оцінку роботам У. Бека, зазначаючи, що 

наукові доробки останнього «відкрили новий розділ у … розумінні ‟процесу 

індивідуалізації”. … Дослідження представили його як змінну, тривалу й 

незакінчену історію, що має чіткі стадії, але позбавлена мети (telos), певної 

визначеності, замість якої була запропонована нестійка логіка крутих вигинів 

і поворотів» [37, с. 57]. З. Бауман погоджується з інтерпретацією 

індивідуалізації, поданої У. Беком, як одного з аспектів безперервної і 

довготривалої, вимушеної і необмеженої  модернізації. Особливо цінним, на 

думку З. Баумана, є те, що «У. Бек відсік від картини індивідуалізації її 

тимчасові, плиннні риси, … і відкрив тим самим для уважного вивчення все 

різноманіття історичних тенденцій індивідуалізації та їх результатів, … надав 

можливість … зрозуміти відмінні риси її нинішньої стадії» [37, с. 58]. Так, 

сучасна індивідуалізація, за визначенням З. Баумана, пропонує доволі 

широкому колу людей безпрецедентну свободу в експериментуванні й 

дослідженні власних життєвих стратегій, проєктів, можливостей одночасно 

вимагаючи бути щомиттєво готовими до опанування, боротьби, запобігання їх 

наслідкам. Людська ідентичність у постмодерніті (синонім 

індивідуалізованого суспільства, за З. Бауманом – О. П.) трансформується з 

«даності» в «завдання», відповідно примушуючи індивідів нести 

відповідальність як за розв’язання й вирішення цих задач, так і за їхні можливі 

підсумки й наслідки, іншими словами, індивідуалізація «полягає у 

встановленні автономії індивіда de jure (хоча і не обов’язково de facto)» [37, 

с. 180–181]. На думку науковця, не тільки масштабні соціальні завдання 
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підмінюються особистими бажаннями і прагненнями, але і самі люди все 

частіше й охочіше відмовляються від «довгострокової» програмності на 

користь «короткострокової». Для сучасників «довгостроковість» 

переживається виключно як набір нетривалих, невеликих, короткочасних 

вражень, почуттів і переконань, які нескінченно й у довільному порядку 

перетасовуються, переставляються, змішуються, нескінченність зводиться до 

поняття безлічі «тут і зараз» [37, с. 315].   

Існування людини в суспільстві постмодерніті, окреслення власного 

соціального статусу і визнання власної соціальної ролі, на думку З. Баумана, 

«перестало бути поняттям ‟в собі” й стало поняттям ‟для нас”…Воно вже не 

виступає як певний, бажаний / небажаний подарунок… Потрібно стати тим, 

ким ти є» [37, с. 181].  Відповідно, не існує і єдиних для всіх верств населення 

просторово-часових параметрів існування: «Час і простір по-різному 

розподілені між тими, хто стоїть на різних щаблях глобальної владної 

піраміди. Ті, хто може собі це дозволити, живуть виключно в часі. Ті, хто не 

може, живуть у просторі. Для перших простір не має значення. При цьому 

другі щосили борються за те, щоб зробити його значущим» [37, с. 51].  

У суспільстві, де передача інформації електронними засобами 

здійснюється майже миттєво, поступово відбувається «девальвація місця» 

[416, с. 45], коли «фізичний, некібернетичний простір, з явними 

невіртуальними зв’язками, перетворюється всього лише на майданчик для 

доставки, поглинання й переробки інформації, що за своєю природою 

екстериторіальна, кіберпросторова» [37, с. 47]. Простір, за З. Бауманом, 

звужується до розуміння дому як такого простору, де на невеликій ділянці 

хаотичного світу індивід може відчути внутрішній порядок і пристойність, 

яким може безпосередньо володіти й керувати: «Це та сама мрія про 

захищений світ, місце, кордони якого надійно й ефективно охороняються, про 

територію, яка чітко окреслена і знаходиться під захистом закону, про 

майданчик, позбавлений ризиків, а особливо – непередбачуваних ризиків, що 
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трансформують просто ‟незнайомих людей” в ‟небезпечні елементи”, якщо не 

в прямих ворогів» [37, с. 114–115].  

Індивідуалізоване суспільство, параметри просторово-часового 

існування індивіда в ньому є предметом аналізу й у наступних роботах 

З. Баумана: «Плинні часи: життя в добу невпевненості» (Liquid Times: Living 

in an Age of Uncertainty, 2007)), «Моральна сліпота. Втрата чутливості у 

плинній сучасності» (Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid 

Modernity, 2013). Так, новий індивідуалізм, за визначенням З. Баумана, це світ, 

«де кожного індивідуума, його чи її, кинуто на самоті із собою, і то більшість 

індивідуумів є лише знаряддям одне для одного» [38, с. 40–41], «що більше 

люди зосереджуються на собі, то беззахиснішими зазвичай стають перед 

лицем глобальних вирів» [38, с. 127].  З погляду З. Баумана, «індивідуалізація 

сьогодні, це не емансипація, а характеристика відносин у сучасному 

суспільстві, де кожна людина поставлена у такі умови існування, коли вона 

змушена діяти індивідуалістично, оскільки подібна поведінка відповідає 

характеру праці та загальній соціокультурній ситуації. Обравши за норму 

ставлення до себе подібних як до предметів зовнішнього світу, сучасна 

людина тим самим позбавила себе останньої можливості вдаватися до 

колективних спільних дії з метою протистояння зовнішнім обставинам, 

оскільки кожен не-я-індивід розцінюється не як партнер і соратник, а як 

представник стороннього, не-індивідуалізованого світу» [416, с. 45]. 

Найціннішою чеснотою людини індивідуалізованого суспільства, у якому 

«‟нещодавно” … означає запізно» [38, с. 53], виступає не підпорядкованість 

правилам і обов’язкам, а гнучкість, «готовність миттєво змінити тактику і 

стиль, здатність без жалю відкинути зобов’язання та поламати присяги, вміння 

вишукувати слушні нагоди, замість триматися власних, раз і назавжди 

усталених настанов» [38, с. 11]. 

Суголосним з У. Беком є акцент З. Баумана на залежності сучасного 

суспільства від технологічних інновацій і соціальних мереж, ігнорування яких 

призводитиме до соціального відмежування й відособлення: «На того, хто ‟не 
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декларує й не сплачує податків” електронним технологіям, чекає соціальна 

ізоляція. Технології не дозволять залишитися осторонь» [39, с. 9]. Так, ступінь 

відкритості / закритості доступу до глобальних комунікаційних мереж 

обумовлює існування в індивідуалізованому суспільстві двох сегрегованих і 

віддалених один від одного життєвих світів, потрактованих З. Бауманом як 

життєві світи вищого і нижнього ярусів. Мешканці «вищого ярусу» «не 

належать місцю, яке замешкають, бо їхні турботи лежать (а радше пливуть і 

дрейфують) деінде» [38, с. 114]. Простір представників еліти позбавлений 

чітких територіальних меж, для них «своє місце» немає значення, оскільки є 

лише одним із варіантів багатьох місць, однаковою мірою малозначних, 

несуттєвих з висоти кіберпростору – «їхнього справжнього, хай навіть 

віртуального дому» [38, с. 114]. На контрасті з «вищим ярусом» окреслюють 

власний простір мешканці «нижнього ярусу» – «обмежений територіально, і 

його можна вхопити мережею, сплетеною з традиційних, топографічних, 

звичних і ‟приземлених” понять», «відрізаний від тієї всесвітньої 

комунікативної мережі, з якою поєднано людей із ‟вищого класу” й на яку 

налаштовано їхнє життя» [38, с. 113–115]. Своєрідними знаками дезінтеграції 

локального та спільного фізичного простору в міському пейзажі стали так 

звані «закриті простори»: житлові комплекси з автономною розвиненою 

інфраструктурою, торгівельно-розважальні комплекси тощо. Існування 

«оселеного локально, але зорієнтованого глобально», простору, з одного боку, 

і «приреченого локального простору», з іншого, на думку З. Баумана, є однією 

з найвиразніших ознак «плинної» стадії новочасності [38, с. 119]. Межі 

означених просторів гнучкі й непевні, «лише в ефемерному світі теорії легко 

можна провести лінію, яка віддаляє абстрактний – ‟десь у ніде” – простір 

глобальних операторів від матеріального, відчутного, найвищою мірою ‟тут і 

тепер” простору-в-(межах)-досяжності ‟місцевих мешканців”» [38, с. 121] 

(Див. рис. 2 [416, с. 47]). 
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Рисунок 2. 

Простір – «життєвий світ» (за З. Бауманом)  – людини доби 

постмодерніті 

 

 

У власних наукових розвідках ми звертаємо увагу на той факт, що 

«позбавлення простору монолітності, його розчленованість, пошматованість і, 

одночасно, здатність до цілісності, єдності становлять провідні ознаки 

категорії у сучасному суспільстві. Проте це не означає, що кордони й межі 

раптом втратили актуальність: цифровий поріг доступу, заснований на паролі, 

який, у свою чергу, виконує роль технічного засобу захисту авторських прав і 

функцію показника платоспроможності, здатний так само ‟обмежити”, 

‟локалізувати”, ‟лімітувати” простір. Різниця – у витонченості й 

рафінованості дигітальних граней, оскільки їх часто пропагують як 

інструменти звільнення особистості від традиційних фізичних, соціальних, 

політичних, культурних тощо меж і кордонів» [413, с. 254]. 

Мобільність, швидкість і майже повсюдність інформаційних технологій 

як основна причина й закономірний наслідок трансформації сучасного 

просторового досвіду визнається й автором роботи «Медійне місто. Медіа, 

архітектура і міський простір» (The Media City: Media, Architecture and Urban 

Space, 2008). Для Скотта Маккуайра, «просторовий досвід сучасного 

соціального життя формується за рахунок складної взаємодії архітектурних 

об’єктів і міських територій, соціальних практик і медійного ‟зворотного 

зв’язку”» [304, с. 8].  Такий media-architecture complex (медійно-архітектурний 

комплекс) виникає в результаті конвергенції комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій з традиційними медіа (фотозображення, кіно, 

ТБ), як підсумок поширення просторових медійних платформ і створення 
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зорієнтований глобально
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гібридних просторових ансамблів. «Хоча цей процес, – зазначає С. Маккуайр, 

– почався одночасно з виникненням ‟технічних” образів у контексті 

‟модернізації” міст у середині XIX століття або навіть раніше, його наслідки 

повною мірою виявляються лише з розвитком цифрових мереж» [304,  с. 8]. У 

цьому контексті цілком виправданим вбачається введення в науковий обіг 

поняття «медійне місто» як прагнення автора підкреслити роль медійних 

технологій у процесах продукування, модернізації і становленні сучасного 

міського простору. В основі концептуального підходу С. Маккуайра – теорія 

«relational space (просторових відношень)», згідно з якою простір – 

амбівалентна просторова конфігурація, що виникає на перетині гетерогенних 

просторових зв’язків, які поєднують особисте з глобальним. Стрімкий 

розвиток цифрових технологій розташував сучасний простір, найяскравішим 

прикладом якого є медійне місто, на роздоріжжі: з одного боку, 

телекомунікаційні та інформаційні технології подарували нову свободу, з 

іншого, сприяли посиленню й удосконаленню форм контролю простору. 

Здобута протягом функціонування різних поколінь медіа (від телеграфу до 

супутникового телебачення й інтернету) здатність «переборювати простір і 

стискати час» [304, с. 15] обумовлює принципово нове існування сучасника в 

просторі-часі цифрової доби, фундаментально трансформує параметри 

відчуттів і уявлень людини, змушуючи її ставити під сумнів «межі тілесної 

оболонки та авторитет втілених образів» [304, с. 21]. Саме здатність 

технологій витісняти тіло як  мірило людського досвіду, породжує явище, 

означене С. Маккуайром як нуліфікація просторово-часової системи 

координат, криза меж, недієвіть кордонів. Прямі телевізійні трансляції, 

мережеві медіа, цифрові мережі надають інших смислів таким поняттям як 

дистанція, локальність, відстань, далекість, внутрішній, зовнішній тощо. Зміна 

відношень між об’єктами, межами, системами доступу дослідник визначає як 

technological uncanny («технічне жахливе») [304, с. 21].  

Широкомасштабна участь інформаційно-комунікаційних мереж у 

організації і веденні суспільної, економічної, політичної, культурної та ін. 
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сфер, на думку С. Маккуайра, стало причиною «парадоксального поєднання 

дисперсії і концентрації» [Див. 413], що на рівні простору знаходить 

відображення в «скасуванні» відстані, з одного боку, і зародження нових форм 

відокремлення та ізольованості, з іншого: «Поява комп’ютерних мереж 

сприяла створенню середовища, яке налаштоване на користувача, 

безпосередньо реагує на його потреби, вона ж породила й витончені форми 

централізованого контролю над міським простором і соціальною взаємодією. 

Цифрові мережі надають нам можливість газоподібного розсіювання міських 

структур, але іншою стороною цієї медалі є посилення контролю за 

пересуваннями, діями й контактами людей і накопичення відомостей про них 

у електронних базах даних» [304, с. 83]. Так, у сучасному суспільстві 

поступово укорінюється усвідомлення неминучої, примусової віддаленості 

«місця» від «простору», причому чим потужніше відбувається процес 

технологічної делокалізації, тим природніше стає бажання бути вдома, 

повернутися додому, до того ж, і медійні технології активно підживлюють 

бажання сучасників почуватися «як дома», перетворюють «дім» на медійний 

контент, трансформують домашнє, приватне життя в предмет зацікавленості й 

підвищеної уваги. У ситуації перетворення «статичного суспільства» ХІХ 

століття на «кібернетичне суспільство» століття ХХ «влучною метафорою, що 

підкреслює докорінну зміну взаємозв’язку матерії і інформації, є поняття 

‟плинне місто”, стрижневим правилом існування в якому є вміння навчитися 

жити по-іншому, причому питання не стільки у комплексі засад, приписів і 

постулатів, скільки у швидкості їх опанування» [413, с. 257]. 

Трансформацію простору в ХХ столітті С. Маккуайр напряму пов’язує з 

кардинальними змінами умов здійснення комунікації [Див. 413]. Так, 

поширення цифрових мереж і впровадження програм для створення і 

функціонування соціальних мереж змінили фіксований доступ до соціальних 

мереж на мобільні форми загальнодоступності. Питання в тому, наскільки 

утворені форми «вільного доступу» спроможні забезпечити децентралізовані  

колективні вторгнення, чи, навпаки, стануть причиною введення режимів 
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(регулярне підвищення тарифів) платного користування для персональних 

медій (мобільні телефони, гаджети, планшети тощо), і тоді виникає загроза 

перетворення контактів у товар, відбуватиметься фетишизація комунікації. 

Явище, за визначенням С. Маккуайра, пов’язане «не стільки з побутовим 

характером більшості контактів, здійснюваних по електронній пошті або 

мобільному телефону, – вони являють собою ‟цемент”, що скріплює 

‟дистанційне” повсякденне життя, – скільки зі ступенем, у якому ці контакти 

сьогодні підпорядковані виміру, моніторингу й погодинній оплаті» [304, 

с. 105]. Тим більше, що «чим вищою є персоналізація мереж, тим важливішою 

стає роль систем, які цю персоналізацію забезпечують» [304, с. 104]. Згідно зі 

С. Маккуайром, ми маємо справу з «плинним містом», цифровою 

інфраструктурою, яка орієнтуючись на прозорість і миттєвість, формує 

простір, провідними рисами якого виступає не «газоподібність», 

«розпливчатість», «дифузність», а постійна індивідуалізація та непомірне 

«отоварювання» [304, с. 105]. Загрозу дослідник вбачає у пануванні сьогодні 

гібридного простору, який характеризується динамічними потоками, що 

здатні розчинити не тільки традиційні межі й кордони, але ставлять під сумнів 

обов’язкову присутність у просторі суб’єкта, спроможного ці рубежі 

пересилювати й долати. На думку С. Маккуайра, простір нового формату 

можливий лише у випадку «переосмислення умов соціальних зв’язків у 

просторі відношень, де будь-яке наперед визначене впорядкування є 

випадковим, а позиція, з якою висловлюється будь-який суб’єкт, слід активно 

вибудовувати й легітимізувати в діалозі з іншими» [304, с. 184].  

Дослідження категорії простору, здійсненні в роботах З. Баумана, 

У. Бека, А. Лефевра, С. Маккуайра, М. Фуко дають змогу констатувати, що 

сучасність являє собою добу докорінної трансформації простору з категорії 

абстрактної у релятивну, при цьому простір стає гетерогенним, 

багатовимірним, диференційованим, неоднорідним тощо. «Суспільство 

ризику» У. Бека і «індивідуалізоване суспільство» З. Баумана фіксують 

модернізований, індивідуалізований, плинний стан соціальної реальності, 
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життєві домінанти і формат існування як окремої людини, так і суспільства 

загалом у якій змінюються із запаморочливою швидкістю. Майбутнє для 

мешканця суспільства ризику й індивідуалізованого суспільства набуває 

значення лише у плані перспективності / безперспективності для себе, так само 

і простір як обмежена кордонами територія цінна лише у випадку надання 

індивіду відчуття захищеності й комфорту. При цьому парадокс 

індивідуалістично організованої системи просторово-часових координат у 

суспільстві ризику полягає в тому, що небезпеки, тривоги й модернізовані 

загрози набувають саме надтериторіального характеру, позбавляють індивіда 

права на отримання свого,  індивідуального простору, який, у свою чергу, стає 

ефемерним, нуліфікованим і недійсним [416,  с. 47]. 

 

 

2.3. «Часова бідність» і «режим багатозадачності» як провідні ознаки 

часу інформаційної доби 

 

Спостереження, «оприлюднені науковцями ХХ століття щодо 

скасування й нуліфікування лінійності часу, сьогодні набувають актуального 

звучання в контексті трансформаційного колапсу стрункості, вимірюваності й 

визначеності часових параметрів існування сучасника» [427, с. 26]. Заслуговує 

на увагу запропонований А. Лефевром постулат щодо зникнення зі сучасного 

соціального простору категорії часу: «Пережитий час, окрім часу праці, 

втрачає соціальну форму й інтерес. Економічний простір підкорює собі час; 

простір же політичний виключає, списує його як загрозу, небезпеку (для 

влади)» [287, с. 105]. Якщо в інтерпретації М. Фуко час – один із різновидів 

допустимої / можливої взаємодії між перерозподіленими у просторі 

елементами [531, с. 193], то для А. Лефевра «час ховається в просторі під 

купою …осколків, яких поспішають позбутися: сміття забруднює середовище. 

Хіба не є очевидне позбавлення від часу однією з характерних рис 

сучасності?» [287, с. 106]. І М. Фуко, і А. Лефевр підкреслюють локальний 
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характер часу. Здатність до безкінечного накопичення часу (бібліотеки, музеї) 

чи, навпаки, небезсмертний, невічний, але абсолютний час (ярмарок, сьогодні 

– полінезійські села, де мешканцям міста пропонують пожити в умовах 

первісного устрою), іншими словами, «розтин» часу є провідною ознакою 

гетеротопії, яка починає «функціонувати в повну силу лише за умови розриву 

з традиційним часом існування суспільства» [531, с. 200]. Локальність часу, за 

А. Лефевром, полягає в існуванні зв’язків між локусами та їхніми часами: 

«Явища, які аналіз пов’язує з однією лише ‟темпоральністю”, тобто зростання, 

дозрівання, старіння, невіддільні від іншої абстракції –‟просторовості”» [287,  

с. 178]. За визначенням А. Лефевра, «час – головне ‟переживання”, благо з 

благ, невидиме, нечитабельне. Його не можна побудувати. Його можна 

споживати, час можна вичерпати, і настає кінець. Час залишає по собі лише 

сліди» [287, с. 106]. Тож «істинно пізнати час сучасник здатний виключно у 

просторі, через просторову практику, з іншого боку, простір спроможний бути 

усвідомлений і осягнутий у певному історично конкретному соціальному часі 

й через час» [427, с. 27]. 

Скасування основ і категорій, «у межах яких ми до сих пір мислили та 

діяли, – простір і час, праця і дозвілля, підприємство і національна держава», 

констатує У. Бек [43, с. 13]. Так, «наявність відокремлених і 

індивідуалізованих життєвих ситуацій розглядається У. Беком у суспільстві 

ризику як особистий жереб, доля окремого індивіда. Принциповим моментом 

такого існування людини вбачається організація часових параметрів її 

власного життя» [416, с. 43]. Ціннісна система індивідуалізованої доби, 

базована на принципі «обов’язків по відношенню до самого себе» [43, с. 90], 

ніби розщеплює долю суспільства в цілому на минущі, миттєві, швидкоплинні 

періоди життя окремої людини: на фрагменти розривається і дробиться на 

«фази життя» біографія цілого покоління. У суспільстві ризику, підсумовує 

У. Бек, «центр усвідомлення ризику полягає не в сьогоденні, а в майбутньому. 

У суспільстві ризику минуле втрачає здатність визначати сьогодення. На його 

місце висувається майбутнє як щось ефемерне, як конструкт, фікція, як 
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‟причина” сучасних переживань і вчинків» [43, с. 22–23]. Подарувавши 

індивіду свободу вибору, позбавивши його залежності від природи, усунувши 

зумовленість, нова доба зіштовхує людину з глобальною підпорядкованістю 

ризикам, «перед лицем якої індивідуальні можливості вибору не мають сили… 

Відчуття цієї позбавленої вибору схильності до ризику робить зрозумілим 

шок, безсилу лють і відчуття ‟no-future”, життя без майбутнього» [43, с. 29]. 

Поступово виформовується переконання про недієвість, подекуди 

неспроможність, вимірювати та планувати власне життя в межах традиційної 

часової тріади: минуле – теперішнє – майбутнє, – лінійний час перетворюється 

на  «черговість життєвих фрагментів, організованих у послідовність майбутнє 

– теперішнє – майбутнє майбутнього ‟no-future”» [416, с. 44] (Див. рис. 3). 

Рисунок 3. 

Часові параметри існування індивіда в суспільстві ризику (за У. Беком) 

 

Отже, «ситуація сьогодення, як доводить У. Бек, характеризується 

суб’єктивізацією та індивідуалізацією модернізованих ризиків, що стало 

причиною стискання історії суспільства до миттєвості теперішнього, до 

побудови майбутнього з орієнтацією на індивідуальне ‟я”, до зведення 

історичного процесу до особистого життя окремої людини» [416, с. 44]. 
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Людина ХХ століття, зазначає Жиль Ліповецьки (L'ere du vide. essais sur 

l'individualisme contemporain, 1983), змушена «вигравати час і змагатися з 

часом» [289, с. 95], оскільки відтепер «кожен прагне жити ‟вмить”, ‟тут і 

зараз”, залишаючись молодим і не бажаючи більше виковувати з себе нову 

людину» [289, с. 22].  

На привілейованому положенні теперішнього моменту акцентує і 

Жак Дерріда (Given Time: 1. Countererfeit Money, 1992), який презентує час 

як взаємообумовленість та взаємозалежність часових інтервалів «зараз», що, 

нарешті, підводить до такого розуміння часу, коли час протікає і при цьому 

зберігає власну послідовність, з одного боку, і не вимагає просторової 

мультиплікації, з іншого.  Момент, за визначенням Ж. Дерріди «мить ока» – 

це «те, що одночасно і вже відбулося, і ще не настало»3. Саме свідомість здатна 

синтезувати «миті ока» в часову послідовність, ідентифікувати їх як «епізоди, 

сцени буття» і відтворювати «відображення» картини про життя всесвіту на 

«екрані свідомості» [608, с. 28]. Тобто, послідовність часу існує виключно в 

свідомості індивіда, який осягає власне тимчасове існування. Ж. Дерріда 

зазначає, що «буття виявляється позачасовим… і тому анігілює час… Час 

можливий тільки за відсутності Буття, він позабуттєвий, він неможливий як 

існування, але можливий як не-існування» [608, с. 18–19]. Дослідник свідомо 

розмежовує людське існування як побутування в часових координатах, що 

являє собою єдність просторово-часових характеристик – «тут і зараз», і 

позачасове існування Буття [423, с. 195].  

В індивідуалізованому суспільстві, акцентує З. Бауман, час стискається 

і згортається, сприйняття «нескінченно розширюваного його потоку» 

скорочується «до відчуття (Erlebnis) плинної миті (Jetzteit)», час нібито 

                                                           
3 Порпуліт, О. (2017). Маніпулятивний потенціал просторово-часового 

континууму в інформаційному суспільстві. Традиції та новації юридичної 

науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.), 2, 767. 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=22686239874&searchurl=an%3Dlipovetsky%2Bgilles%26sortby%3D20%26tn%3Dl%2527ere%2Bdu%2Bvide%2Bessais%2Bsur%2Bl%2527individualisme%2Bcontemporain&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=22686239874&searchurl=an%3Dlipovetsky%2Bgilles%26sortby%3D20%26tn%3Dl%2527ere%2Bdu%2Bvide%2Bessais%2Bsur%2Bl%2527individualisme%2Bcontemporain&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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розбивається й подрібнюється на «низку самодостатніх епізодів, кожен з яких 

повинен проживатися, залишаючи глибоке відчуття швидкоплинного 

моменту», людина ретельно відмежовує певні фрагменти життєвої історії як 

від власного минулого, так і від можливих наслідків у майбутньому [37, с. 287–

288]. З. Бауман звертає увагу на той факт, що десятиліття інтенсивної  

глобалізації та форсованої індивідуалізації «посікли життя на фрагменти, а 

потік часу на нескінчену низку епізодів» [39, с. 62]. Плинна новочасність 

наділяє сучасника буттям «навіть коротшим за час, потрібний для розвитку 

зв’язаної і послідовної стратегії, та все ще коротшим, ніж цього вимагає 

сповнення індивідуального ‟життєвого проєкту”» [38, с. 8].  

Швидкоплинність, втрата часового орієнтира призводить, на думку 

З. Баумана, і до втрати моральних пріоритетів, до «моральної сліпоти», до 

«чистих стосунків» у тому смислі, що це відношення без зобов’язань, без 

прихильностей, без відданості, і, як наслідок, без майбутньої визначеності. 

Крах далекоглядного мислення і планування підштовхує людину до згортання 

і суспільної історії, і поодиноких життєвих історій до набору епізодів, 

випадків, інцидентів, з яких вибудовується фрагментоване життя, що 

«заохочує радше ‟матеріальні”, аніж ‟вертикальні” орієнтації» [38, с. 9]. Так, 

«атомізований, модульний і дедалі більше непередбачуваний світ пропонує 

людині переінтерпретовувати події, епізоди, ситуації, виходячи з того, як 

індивід бачить себе у круговороті життєвих обставин: з одного боку, як суб’єкт 

він має бути готовим взяти на себе відповідальність за успіх / неуспіх, 

реалізованість / нереалізованість життєвих проєктів, з іншого – він може 

вбачати у власних вчинках лише наслідок чиїхось дій, на які він не в змозі 

вплинути та які не здатний змінити» [416, с. 45].  

Отже, людина проживає спорадичне, іррегулярне життя, у якому час 

структурований не системно, зв’язано, послідовно, а мислиться, 

прочитується «пуантилістичним – розбитим на безліч окремих фрагментів, 

кожен із фрагментів зведений у точку, що ще більше наближує геометричну 

ідеалізацію часу до невимірності» [39, с. 174]. Нечіткість, туманість і 
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багатозначність соціальних ситуацій ставить під сумнів доречність 

тлумачити цей світ «за допомогою категорій добра і зла, чорно-білої 

соціально-політичної оптики», і навіть більше, робити це, з погляду 

З. Баумана «… і неможливо, і кумедно» [39, с. 9].  

«Плинна» новочасність (Див. рис. 4), де інформація, поширювана 

новітніми технологіями застаріває, ще «не встигнувши осісти, пустити коріння 

й перерости в освічене обговорення», – люди змучені й виснажені тиранією 

миті, що, на думку З. Баумана, «не стільки примушує чи спонукає нас забути 

те, що ми мусили чи могли пізнати, як залишає мало шансів закарбувати це та 

втримати в пам’яті» [39, с. 53].  

Рисунок 4. 

Провідні ознаки часу «плинної новочасності»  

(за З. Бауманом) [416, с. 46]. 

 

«Це-хвилинне життя» (З. Бауман) прагне бути невпинним, квапливим, 

стрімким, шаленим, причому причиною поспішності З. Бауман називає «не 

бажання здобути й зібрати, а бажання позбутися й поміняти» [39, с. 175]. 

Події, що відбуваються в житті людини, заповнюють такий собі «резервуар», 

«наповнений барвистими чи безбарвними, апетитними чи прісними 

фрагментами, що пливуть з однаково питомою вагою; резервуар, 

налаштований на – і постійно залежний від можливості занурення, 
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допускаючи перестановки, але уникаючи якоїсь власної логіки, власної 

ієрархії значення» [39, с. 44]. 

За визначенням Томаса Гілланда Еріксена (Tyranny of the Moment: Fast 

and Slow Time in the Information Age, 2001), «наше теперішнє не вказує 

ніякого конкретного напряму, воно нарцистично перейняте самим собою, і 

його тероризують вимоги наступного моменту» [159, с. 149]. Визначаючи 

провідною рисою сьогодення наявність надзвичайно великого обсягу 

легкодоступної інформації, дослідник наголошує на утворенні не 

поінформованого, а «збентеженого» людства. До нових видів дефіцитів, що 

панують у такому суспільстві, Т. Еріксен уналежнює повільний час, 

захищеність, особисту ідентичність, лінійне органічне зростання, справжні 

переживання, не спровоковані й не стимульовані ЗМІ. Відповідно параметри 

«тут і зараз», окреслені попередниками як базові просторово-часові 

координати інформаційного суспільства, за визначенням Т. Еріксена, 

«опиняються під загрозою, оскільки наступний момент настає так швидко, що 

стає важко жити в теперішньому. Ми живемо, твердо сконцентрувавши погляд 

на точці, яка секунди на дві забігла в майбутнє» [159, с. 13]. Причини подібних 

трансформацій дослідник однозначно пов’язує з розвитком інформаційних 

технологій, при цьому технології мають непрогнозовані наслідки, у першу 

чергу, у культурному контексті, де найважче передбачити, у який саме спосіб 

у майбутньому вони будуть використовуватися. Найбільшу загрозу для 

сучасників являє собою постійний, неконтрольований, безладний, 

фрагментований, барвистий потік інформації, який позбавляє  людину свободи 

не вибирати. Швидкість і зростаючий обсяг інформації вносять відповідні 

корективи й у роботу журналістів: «Простенький контраст ‟добре – поганоˮ  – 

це і все, що можна увіпхати в дедалі меншу кількість секунд споживача, які 

мають у своєму розпорядженні журналісти» [159, с. 84]. У такий ситуації, на 

думку Т. Еріксена, втрачається «контекст і розуміння», і як наслідок, 

«достовірність», ми отримуємо інформацію, яка «настільки ж багата за 

можливостями, як і бідна за внутрішньою узгодженістю» [159, с. 41]. Отже, 
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інформаційне суспільство, за визначенням Т. Еріксена, існує в умовах 

«фрагментованої одночасності», «мережа… не прив’язує новини до місця, 

…усуваються відстані» [159, с. 126–127], індивід опиняється в ситуації, де все 

важче встановлювати еволюційні послідовності, де майже не залишається 

повільного часу на обмірковування й обговорення, на неупереджене 

прийняття рішення, де він позбавлений навіть можливості затриматися в 

моменті «тут і зараз», де повинен жити на випередження. Прискорення, що 

знищує час і простір, можна подолати в тому випадку, «якщо суспільство 

впровадить певні гальма як невід’ємний елемент своєї структури» [159, с. 183]. 

Для авторки видання «Ґендер і політика часу. Феміністична теорія і 

сучасні дискусії» (Gender and the politics of time. Feminist theory and 

contemporary debates, 2007) субстанція «часу», з одного боку, є частиною 

об’єктивної реальності, переважно, негативно позначеної на житті людей, з 

іншого – це доволі зручна концепція координації їхньої діяльності, 

характерною рисою якої є ідея про паралельне існування безлічі різних часів: 

«Для багатьох окремих темпоральних уявлень, що існують у суспільстві чи в 

мисленні окремої людини, час може розумітися і як своєрідна абстрактна 

діяльність, повторюваність, і як переживання змін» [58, с. 35]. Підтримуючи й  

розвиваючи ідеї Е. Дюркгейма щодо соціальної природи часу – це «справжній 

соціальний інститут... Це абстрактна й безособова рамка, яка охоплює не 

тільки наше індивідуальне існування, але існування людства…» [152, с. 186–

187] – Валері Брайсон зазначає: «Час – це соціально-культурна конструкція, 

що підтримує зусилля людей у світі й координацію їхніх дій, …і що зміна 

часу у своїй основі залежить від організації і функції групи» [58, с. 38]. Так, 

розвиток ринкової економіки, комерціалізація й інтенсифікація праці 

безпосередньо спровокували уречевлення часу і, як наслідок, поширення 

думки про те, що час – це гроші, тобто абстрактний, кількісно вимірюваний 

ресурс. Ідеалом для наслідування в умовах ринкової економіки стає чоловік, 

оскільки саме його діяльність має «вартісне вираження на ринку», у той час, 

як жінка змушена «адаптуватися до наявних правил гри», бо тривалий час 
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саме жінка вимушена була нести тягар турботи про родину й домашнє 

господарство – виконувати роботу, що немає «економічно визнаного 

статусу» [Цит. за: 71, с. 114].  

Міркуючи над темпоральними нормами й ґендерними відмінностями, 

В. Брайсон однією з характерних рис жіночого часу називає орієнтацію на 

турботу про рідних і близьких: «Обов’язки жінок призводять їх до розуміння 

часу за суттю спорідненого, спільного й витраченого на інших, тоді як 

чоловіки розглядають час як такий, що належить виключно їм і 

використовують його на власний розсуд» [58, с. 70]. Релятивний, відносний, 

підпорядкований характер часу породжує свого роду «часову бідність» 

(В. Брайсон). Не дивно, що система планування часу для жінок-

домогосподарок  «Fly Lady», курси тайм-менеджменту, що навчають, з одного 

боку, свідомо контролювати кількість часу, витраченого на конкретні види 

діяльності, з іншого, дають змогу збільшити ефективність і продуктивність 

праці, набули останнім часом широкої популярності [426, с. 195].  

У суспільстві, де погляд людини сконцентровано на події, що на секунди 

дві запобігла в майбутнє, сімейна повсякденність постає підпорядкованою не 

стільки життєвим ритмам членів родини, скільки ритмам соціальних 

інституцій: розкладу дитячих кружків, часам роботи супермаркетів, годинам 

прийому лікарів і консультантів, графіка роботи батьків, будням / вихідним 

дитячих садків і шкіл та ін. Координація і взаємодія несхожих ритмів життя 

членів родини вимагає саме від жінки неабияких зусиль. Так, Е. Холл 

запроваджуючи поняття «монохронічний час» (події розглядаються як 

дискретні, поділені, окремі елементи; характерно для Північної Америки, 

Північної Європи) і «поліхронічний час» (різноманітні події співіснують, 

відбуваються одночасно, характерно для Латинської Америки, Близького 

Сходу, країн Середземномор’я), акцентує, що монохронічний час має 

неприродній, штучний характер і що поліхронічний час, позначений 

науковцем як жіночий час, є прерогативою домогосподарок [613, с. 6–7].  
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Відкидаючи тезу науковців про обумовленість різних моделей 

використання часу гормональними відмінностями, які начебто орієнтують 

жінок на родину, а провідним пріоритетом чоловіків встановлюють кар’єру, 

В. Брайсон визнає розбіжності в темпоральних культурах чоловіків і жінок, 

проте вбачає їх у відбитті соціальних ролей, а не вроджених способів 

поведінки: «Мається на увазі, …що чоловіки можуть дотримуватися й 

навчитися ‟жіночим властивостям”, включаючи властивості, пов’язані з 

часом, – терпінню й багатофункціональності» [58, с. 69]. До того ж, наголошує 

авторка, хибним є уявлення про те, ніби жінки мають стільки ж часу, як і 

чоловіки, «насправді ж, їхній час більш фрагментований і стислий» [58, с. 55].   

Заперечення ідеї існування часу як об’єктивного параметра, єдиного для 

всіх соціальних верств населення, ставить під сумнів постулат про можливість 

неупередженого, «нейтрального» вимірювання часу, пор.: «У сучасних 

суспільствах час … все більше розпадається на фрагменти й непослідовності, 

…з традиційними розкладами й календарями, поставленими з ніг на голову в 

суспільстві 24/7, де Різдво починається в жовтні й супермаркети ніколи не 

зачиняються» [58, с. 45].  

Безумовно, «феноменальне й безпрецедентне технологічне підкорення 

часу і простору, ритми життя в ‟суспільстві 24/7”» [427, с. 27] максимально 

виразно експоновані в медіаконтинуумі. Максимізують потенціал 

медіаконтинууму до «співіснування» в єдиному нескінченному часі-просторі 

«конвергенція, дигіталізація, інтерактивність» [216, с. 128], 

«мультимедійність, гупертекстовість» [366, с. 39], – ознаки, властиві новим 

медіа. Додамо, що введений професором Мічиганського університету 

Р. Нойманом термін new media, вперше був використаний саме на позначення 

такого явища в ЗМІ, «як активна участь користувачів у створенні й поширенні 

контенту» [Цит. за: 518,  c. 235].  

Сьогодні науковці констатують доволі широке розуміння поняття «нові 

медіа», що є наслідком збагачення простору журналістської комунікації за 

рахунок включення нових видів мережевих комунікаційних практик [448, 
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с. 223]. Ускладнюють наукову рецепцію поняття «нові медіа» наявні 

поєднання ознак як мас-медій, так і властивостей міжособистісної комунікації: 

«Це зміщення акцентів виробник-споживач контенту медіа, персоналізація 

контенту, конвергентні та дивергентні крени, мультмедійність та ін. Окремі 

характеристики підтверджують, що нові медіа – це журналістика, інші – 

категорично заперечують усталені парадигми діяльності журналістики, проте 

акцентують увагу на комунікаційних властивостях» [100, с. 68]. Активне 

продукування контенту, заохочення до участі в опитуваннях і форумах, 

нелінійний і глибинний характер подання інформації дали змогу Л. Городенко 

акцентувати на своєрідній комунікаційно-феноменологічній природі нових 

медій, «що дає можливість індивідуальній аудиторії розпочати активні 

інтеракції й діалог між виробником і споживачем інформаційного продукту» 

[100, с. 65].  

Суголосні думки висловлюють і співавтори видання «Новітні медіа та 

комунікаційні технології», наголошуючи, що новітні (нові) медіа «генерують 

інформацію в режимі реального часу, персоналізують її доставку споживачеві, 

надають йому можливість брати участь у її творенні, впливати на процес 

колективної медіатворчості. Цими ознаками новітні медіа відрізняються від 

традиційних ЗМІ» [366, с. 39]. З. Григорова до провідних властивостей нових 

медіа, що увиразнюють їх від традиційних ЗМІ, уналежнює інтерактивність, 

персоналізацію інформації, гнучкість форми, змісту і використання, 

потоковість споживання, можливість оперативного оновлення, редагування й 

виправлення інформації [112, с.  94–95]. Істотним у контексті розгляду 

просторово-часової природи медіаконтинууму є акцент науковців на здатності 

нових медіа продукувати, підтримувати, зберігати режим реального часу, 

генерувати і протегувати умови взаємодій, співпраці, активні інтеракції і 

діалог між акторами. 

Інструментарій нових медій багатий та унікальний, урізноманітнюється 

настільки швидко, що ми навіть не усвідомлюємо й не розуміємо, як із ним 

поводитися і в який спосіб впроваджувати в життєвий обіг: фіди, підкасти, 
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системи обміну аудіо- і відеофайлами, соціальні мережі, блоги, інфографіка, 

стільникові додатки, вікі, фото-/відео-/аудіобанки, комп’ютерні ігри тощо 

[407, с. 180]. Нарощення темпів диверсифікації спектра нових медій, 

розширення каналів комунікації, свідками яких ми стали на початку ХХІ 

століття, науковці пов’язують, з одного боку, зі структурно-функціональними 

змінами в системі засобів масової інформації, з іншого, зі співіснуванням її 

елементів під впливом науково-технічного прогресу сучасності [275, с. 178]. 

Тож безперервність медіаконтинууму, реалізованого в цифрових медіа, 

соціальних мережах, комп’ютерних іграх, інтерактивних медіа, конвергентних 

ЗМІ, блогосфері тощо в аспекті творення, форматування та фаворизування 

комунікації / інформації, становить зручну, комфортну й затребувану 

атмосферу для «проживання життя» в форматі 24/7. Так, інтерактивність, 

глобальність, відкритість моделюють сприятливі умови «призвичаювання» й 

«акліматизування» в єдиному часовому вимірі глобального медіаконтинууму 

в глобальному мережевому суспільстві, з одного боку, з іншого, локальність, 

фрагментованість, опосередкованість дають змогу перебувати паралельно й 

одночасно в міні-медіапросторах (соціальні мережі, комп’ютерні ігри, крос-

платформені месенджери, Smart Watch, Smart TV, електронна пошта та ін.), 

потрапити до яких можна за  допомогою планшетів, ноутбуків, персональних 

комп’ютерів, смартфонів тощо [427, с. 27–28]. 

«Перебування» сучасника протягом доби в медіаконтинуумі, доступ до 

якого здійснений посередництвом низки девайсів, дає змогу науковцям 

зосередитися на питанні перетворення двадцятичотирьохгодинної доби на 

значно більший, триваліший, затяжний відрізок часу. Дослідження, проведені 

спільно Yahoo! і OMD в 2007 році американськими науковцями, свідчать, що 

аудиторія сьогодні «в середньому ‟проживає” не 24, а 43 години на добу. 

Зокрема, 16 годин на ‟добу” аудиторія витрачає на споживання медіа- і 

технологічних каналів» [132, с. 151]. Практика використання більш ніж одного 

девайсу одночасно отримала широке поширення й іменується 

медіаспоживанням у багатозадачному режимі [190, с. 69].  Поведінкові 
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навички і здібності  «multitasking generation» дають можливість науковцям 

констатувати «генерування нового стилю мислення, який напряму пов’язаний 

зі споживанням інформації в мережі» [342, с. 97]. Отримавши статус 

загальноприйнятої практики, термін багатозадачність у науковому обігу проте  

однозначно скоординованого визначення не здобув.  К. Уолліс виокремлює 

три типи  багатозадачності:  

1) у межах глобального медіапростору – одночасна експлуатація декількох 

девайсів; 

2) між міні-медіапросторами – використання більш ніж одного вікна або 

додатка, одночасно відкритих у певний момент часу; 

3) між медіапростором і реальним світом – послуговування девайсом під 

час взаємодії в реальному світі [644, с. 6]. 

Феномен багатозадачності в сучасному суспільстві обумовлений, на 

думку Н. Пангіс, прагненням, готовністю і спроможністю споживачів 

пристосовуватися до нових технологій, не замінюючи їх, а шляхом пошуку 

способів включення нових девайсів і нових медій у міру їх появи у звичайні та 

знайомі практики життєдіяльності [630]. Досліджуючи вплив багатозадачності 

в режимі онлайн на розуміння прочитаного тексту, Ф. Тран, Р. Каррільо та 

К. Субрахманьям, констатують, що студенти коледжів у середньому під час 

читання послуговуються трьома чи чотирма девайсами одночасно, надаючи 

перевагу планшетам, смартфонам, iPod та іншим портативним пристроям 

[640]. Основними мотивами вдавання до багатозадачності Ю. Хванг, Х. Кім, 

Се-Хун Чен називають інформаційний, соціальний, розважальний, 

продуктивний, узвичаєний [614]. Дослідження феномена багатозадачності в 

практиці соціально орієнтованої і інформаційно-комунікаційної діяльності 

сучасника, здійснюваної і в реальному житті, і в медіаконтинуумі,  дало змогу 

науковцям виокремити кілька плюсів і мінусів означеного явища [610; 611] 

(Див. табл. 2).  
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Таблиця 2. 

Багатозадачність: «за» і «проти» [427, с. 28] 

Переваги багатозадачності Недоліки багатозадачності 

 Збереження концентрації та 

порушення монотонності;  

 відчуття уникнення зволікань; 

 запобігання простою;  

 формування умінь і навичок 

подолання хаосу. 

 Провокування втоми; 

 підбурювання до відволікання; 

 зниження продуктивності 

через підвищену загрозу 

помилок і упущень;  

 джерело роздратування й 

паніки. 

 

Беручи до уваги факт багатозадачності – «люди відкривають і 

використовують декілька додатків протягом одного ‟сеансу” та швидкості 

повернення (як часто користувачі повертаються до додатку після запуску й 

повертаються до нього ж після використання іншого додатка – протягом того 

самого ‟сеансу”)» [615], одночасної взаємодії з декількома девайсами, 

одночасного «контакту» з декількома медіаплатформами / додатками на базі 

одного девайсу, – ми провели кількісне й якісне дослідження з метою 

перевірити гіпотезу: існують певні відмінності між «відчуттям часу», яке 

виникає при медіаспоживанні в багатозадачному режимі, що реалізується в 

медіаконтинуумі, з одного боку, та при плануванні, організації та «проживанні 

життя» в реальному світі, з іншого [Див. 427].  

Протягом травня 2018 р. ми провели кількісне дослідження методом 

пілотного опитування [427]. Вибір часового інтервалу був обумовлений 

інтенсифікацією навчально-пізнавальної, освітньої діяльності, що пов’язана із 

проведенням підсумкових контролів наприкінці навчального року, що, у свою 

чергу, інспірувало активність медіаспоживання в багатозадачному режимі 

серед учнів випускних класів. Вибірку склали 50 осіб віком 13–17 років (учні 

Одеської загальноосвітньої школи № 14 І–ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області). Пілотне опитування мало за мету отримати попередні дані 

для аналізу ступеня популярності / актуальності медіаспоживання в 
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багатозадачному режимі серед підлітків. Діти, народжені в епоху масштабного 

поширення інтернет-технологій, іменовані поколінням Z (в Україні початок 

цього періоду припадає на 2003–2005 роки), зростають у діджитал-

середовищі, використовують інтернет, YouTube, Instagram, Likee, смартфони, 

МР3-плеєри як щоденну практику, «всмоктують» діджитал-культуру у 

форматі селфі, мемів, photo bombing, Gangnam style, ice bucket challenge, – для 

сьогоднішніх підлітків «протиставлення віртуального й реального абсолютно 

неактуально, тому що все це злито воєдино, і одне є продовженням іншого» 

[180, с. 22–23]. Тож дослідження дії режиму багатозадачності, що стартує із 

запуском медіаконтинууму, до якого долучаються підлітки, є особливо 

цінним. Збір кількісної інформації здійснювався за матеріалами 

формалізованого анкетного опитування. Дослідження дало підстави 

констатувати певні розбіжності в частотності одночасного звернення підлітків 

до декількох девайсів і медіаплатформ, виокремити найпопулярніші 

комбінації девайсів, виявити причини, що спонукають респондентів залучати 

формат медіаспоживання в багатозадачному режимі. Так, досить часто 

потреба в одночасному використанні декількох девайсів / медіаплатформ 

виникає у 23 % респондентів, постійно – у 14 %, досить рідко – у 11 %, ніколи 

– у 2 %. Респонденти зазначили, що найчастіше поєднують смартфон і 

ноутбук; смартфон і персональний комп’ютер; смартфон і Smart TV; планшет 

і Smart Watch; смартфон, Smart TV і ноутбук, причому стартовим девайсом у 

4 з 5 випадків виступає смартфон. 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 %), [427].  

Власне тестове дослідження проводилося як якісне опитування у двох 

фокус-групах, у яких взяли учать 30 осіб, віком 13–17 років. Вибір часового 

інтервалу дослідження – лютий 2019 року – зумовлений зміною ритмів / темпів 
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освітнього, навчально-пізнавального процесу: школярі після зимових канікул 

повинні «включитися» у нормований, відповідним чином організований, 

сталий режим навчання, що, у свою чергу, змушує їх орієнтуватися на 

об’єктивні часові параметри й показники. Фокус-групові бесіди проводились 

за єдиним гайдом із модифікацією ракурсів опитування / дискусії. 

Розроблений для фокус-груп гайд містив низку моментів: виявлення 

пластичності часових інтервалів у форматі медіаспоживання в режимі 

багатозадачності, з’ясування затребуваності підключення до декількох 

девайсів / медіаплатформ одночасно, встановлення тривалості перебування в 

медіаконтинуумі. Вибірка респондентів відбувалася на добровільній основі й 

за згодою батьків учнів і керівництва Одеської загальноосвітньої школи № 14 

І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області:  

 1 група – 13 осіб, брали учать у пілотному опитуванні. Під час власне 

тестового дослідження акцент у фокус-групі було зроблено на власному 

досвіді медіаспоживання у багатозадачному режимі. Респонденти мали 

визначитися з тим, чи впливають об’єктивні часові параметри на соціально 

орієнтовану та інформаційно-комунікаційну діяльність у медіаконтинуумі під 

час звернення до декількох девайсів / медіаплатформ, що пропонують умови і 

створюють атмосферу навчання, співпраці, спілкування, обміну інформацією 

тощо у форматі 24/7;  

 2 група – 17 осіб, вперше брали участь у опитуванні. Респондентам було 

запропоновано сфокусуватися на обговоренні низки питань: як часто виникає 

потреба у використанні декількох девайсів і медіаплатформ  одночасно, 

використання яких девайсів є найтривалішім у часі, чи відчувається «брак 

часу» в реальному житті / у медіаконтинуумі. 

Змістовий аналіз фокус-групових опитувань дав підстави виокремити 

тематичні блоки та продемонструвати розбіжності / співпадіння в оцінці 

часових параметрів медіаконтинууму:  

1) ступінь популярності медіаспоживання в режимі багатозадачності, що 

інспірований форматом медіаконтинууму (Див. рис. 5); 
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2) пластичність часових інтервалів, продукованих медіаконтинуумом; 

3) певна розгубленість, проблематичність переключення з регістрів online / 

offline (Див. рис. 6). 

Рисунок 5 

Оцінка популярності медіаспоживання в режимі багатозадачності, 

інспірованого медіаконтинуумом 

 

 Респонденти першої групи відзначили, що існують додатки, 

підключення до яких зберігається протягом доби. Відповідно, якщо окремо 

порахувати власний час «контакту» з кожною окремою медіаплатформою / 

додатком, доступ до яких здійснюється через персональний девайс чи 

порахувати «взаємодію» кожного девайсу з тим або іншим додатком / 

медіаплатформою, – часовий відрізок значно збільшується, «оскільки 

активною медіаплатформа / додаток вважаються протягом часового інтервалу 

від їхнього ‟запуску” до моменту повернення до них же після використання 

іншої медіаплатформи / додатка» [427, с. 29]. Така ситуація, і на це звернули 

увагу респонденти другої фокус-групи, безперечно, формує відчуття 

пластичності, рухомості, швидкості / тягучості  часових інтервалів.  

Респонденти двох груп одноголосно зізналися, що час від часу відчувають 
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досаду, роздратування при переключенні часових регістрів online / offline 

(Див. рис. 6).  

Рисунок 6. 

Оцінка «простоти» переключення з часового виміру медіаконтинууму 

(online) на часові параметри реального життя 

 

Половина респондентів (9 осіб з 1 фокус-групи, 11 осіб з другої фокус-

групи) констатували, що не відчувають часової розгубленості при 

«переключенні» з часового виміру медіаконтинууму (online) на часові 

параметри реального життя. За основну причину комфортності співіснування 

у двох режимах online / offline третина з них назвала те, що в реальному житті, 

взагалі, покладаються на дорослих (батьки, вчителі, наставники, які певною 

мірою проєктують і контролюють  «зовнішнє соціальне» життя підлітка), 

очікують він них нагадування про порядок відвідування певних заходів, про 

перелік справ, що вимагають термінового або планового  вирішення, 

пояснюючи таку поведінку надмірною завантаженістю чи нецікавістю цих 

справ для них особисто [427]. Респонденти, які заявили про виникнення 

почуття розгубленості (3 особи з 1 фокус-групи, 3 особи з 2 фокус-групи), за 
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основну причину такого стану назвали «примусовий» вихід із 

медіаконтинууму: перебування в медіаконтинуумі позбавлене будь-яких 

часових обмежень, практично перетворилося в неусвідомлюване довкілля, 

тому вимога з боку дорослих припинити взаємодію з девайсом / 

медіаплатформою супроводжується, окрім розгубленості, обуренням, 

панікою, розлюченням. 

Опрацьовуючи результати опитування у фокус-групах, ми звернули 

увагу на взаємозалежність між оцінкою популярності медіаспоживання в 

режимі багатозадачності, інспірованого медіаконтинуумом, і виникненням 

відчуття «часової розгубленості» при виході з медіаконтинууму. Метод 

перехресного групування дав змогу визначити сталі зв’язки, що 

характеризують «відчуття часу», яке виникає при медіаспоживанні в 

багатозадачному режимі, що стартує із запуском медіаконтинууму, і 

модифікується після виходу з медіаконтинууму (Див. табл. 3). 

Таблиця 3. 

Перехресне групування оцінки популярності й «часової розгубленості» 

 Постійно Досить часто Досить рідко  

Відчувають 

часову 

розгубленість 

 

6 

 

_ 

 

_ 

 

6 

Не відчувають 

часову 

розгубленість 

 

14 

 

5 

 

1 

 

20 

Не 

замислювалися 

над цим взагалі 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

Разом 22 6 2 30 

 

При постійному й досить частому медіаспоживанні в багатозадачному 

режимі, інспірованому медіаконтинуумом,  63,3 % реципієнтів (19 осіб) не 

відчувають дискомфорту при «переключенні» з часового виміру 
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медіаконтинууму (online) на часові параметри реального життя; 10 % 

респондентів (3 особи) не замислюються над проблемою взагалі. Дослідження 

дає підстави констатувати зручність, комфортність і спроможність 

респондентів віком від 13–17 років до медіаспоживання в багатозадачному 

режимі. Додамо констатовану іншими науковцями байдужість молодого 

покоління до плину часу, сприймання світу «тут і зараз», що зумовлює 

випадіння з реального часу [179]. Безумовно, існує певна небезпека 

відчуження підлітків від реального плину життя, загроза втрати почуття 

об’єктивно-наявних темпоральних параметрів і вимірів, ризик націленості на 

формат суспільства 24/7. Цілком очевидною в цьому контексті є нагальна 

потреба в опрацюванні просвітницьких, профілактичних заходів, скерованих 

на вироблення умінь і навичок медіаспоживання в режимі багатозадачності, у 

впровадженні освітніх програм розвитку медіаграмотності  [397] у контексті 

становлення й розвитку нового просторово-часового формату існування 

людства – медіаконтинууму. 

 

Висновки до розділу 2  

 

Погляди дослідників, які мають поодинокі й уривчасті репрезентації в 

їхніх комунікаційних теоріях, 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, демонструють виняткову 

солідарність у визнанні факту, що завдяки розвитку нових форм комунікації, 

удосконаленню технічних засобів масової інформації, виникненню і 

становленню новітніх медій наші способи переживання простору й часу 

зазнали суттєвих змін. І хоча прогнози робити ще рано, але розпочаті 

обговорення вже демонструють пророцтво науковців щодо спроможності 
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нових медій контролювати й маніпулювати  просторовими і темпоральними 

вимірами соціального життя: 

 Г. Інніс, акцентуючи обумовленість типу суспільного устрою і 

управляння ними засобами комунікації, підкреслює небезпеку зародження 

суспільства, в якому часом і простором керуватимуть і маніпулюватимуть 

медіа-виробники, ті, хто монополізує знання; 

 М. Маклюен рушійною силою історичного прогресу вважав нові 

технології, завдяки яким виникають нові засоби комунікації, що, у свою чергу, 

спровокували так званий ефект «імплозії» – «вибухове» стискання простору, 

часу, інформації; 

 потужний технологічний прорив, обумовлений розвитком не однієї, 

ізольованої від інших, технології, а накладенням / взаємодією кількох 

технологій, з одного боку, і з іншого, удостоєння інформації (зокрема й творчої 

уяви) статусу найбільш фундаментальної (невичерпної) сировини інспірувала, 

за визначенням Е. Тоффлера, нову фазу зв’язку людства з простором і часом – 

демасифікований час і демасифікований простір;  

 Н. Луман визнаючи провідну роль комунікації у структуруванні та 

утриманні меж суспільства, констатує руйнацію просторових меж й відзначає 

принциповість позиції спостерігача у розрізненні минулого й майбутнього в 

момент часового параметра «зараз»;  

 квестія простору і часу оцінюється Д. МакКвейлом у ракурсі пошуку 

загальної відповіді на питання продукування мас-медіями значення: 

конкретизація місця події, ідентифікація відповіді на питання «де?» здатні 

структурувати медійні значення, параметр часу прояснює медійний зміст в 

умовах сьогодення, минулого й планування майбутнього, в атмосфері 

дійсності й історії тощо; 

 Дж. Б. Томпсон зазначає, що завдяки розвитку нових форм комунікації, 

використанню технічних засобів масової інформації наші способи 

переживання простору й часу зазнали суттєвих змін, у соціальне життя 
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впроваджується новий  просторово-темпоральний вимір – «despatialized 

(позапросторова) одночасність»; 

 на думку Дж. Лалла, саме співпраця, так би мовити, негласна угода, мас-

медіа і аудиторії спільно відтворюють нове розуміння темпоральних і 

просторових параметрів сучасності, сучасні мас-медіа уможливлюють 

безпрецедентне технологічне підкорення часу і простору; 

 експансія мережевих структур і технологічні новації, згідно з 

концепцією М. Кастельса, спровокували перехід індустріального суспільства 

до суспільства інформаційного, у якому просторово-географічна залежність 

була модифікована в дуальну просторову систему – простір потоків і простір 

місць; простір потоків, у свою чергу, розчинив час, зруйнував послідовність 

подій, спричинив трансформацію усталених понять про минуле, теперішнє і 

майбутнє та «змонтував» час позачасовий; 

 новітні телевізійні технології, мультимедійні мережі, на думку 

П. Віріліо, призведуть до знецінення географічного простору, до зникнення 

часових інтервалів і, як наслідок, до відсутності найближчого майбутнього в 

принципі. 

Переформатування просторового досвіду сучасника З. Бауман, У. Бек, 

А. Лефевр, С. Маккуайр, М. Фуко пов’язують із інтенсифікацією 

технологічних інновацій, із впровадженням новітніх інформаційно-

комунікаційних практик. Людина, і суспільство загалом, опинилися в просторі 

гетерогенному (М. Фуко), гомогенному-фрагментованому-ієрархічному 

(А. Лефевр), глобалізованому, територіально недійсному й нуліфікованому 

(У. Бек), девальвованому, двоярусному (З. Бауман), амбівалентному 

(С. Маккуайр), «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 сучасному суспільстві, теперішнє, поглинаючи минуле й майбутнє, 

виявляється самодостатнім (З. Бауман, Ж. Дерріда, Т. Еріксен,  



148 
 

Ж. Ліповецьки). Сучасник демонструє абсолютно нове переживання часу –  

«24/7», online, апросторово-ачасовий, позбавлений єдиної для всієї сукупності 

акторів точки відліку, позначений у реальності як «теперішнє, миттєве, 

сьогочасне». 
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РОЗДІЛ 3.  

СОЦІАЛЬНА ЕВЕНТУАЛЬНІСТЬ МЕДІАКОНТИНУУМУ 

 

Наукові підвалини розуміння соціальної евентуальності 

медіаконтинууму закладені в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, у 

фокусі уваги яких перебували питання медіапростору як особливого 

соціального феномена, медіапростору як соціальної структури, що утворена  

системою взаємозв’язків  виробників і споживачів масової інформації, 

медіапростору як сукупності певних структур (індивідів, їх груп і організацій), 

з’єднаних відносинами пошуку, збирання, виробництва, розповсюдження та 

споживання інформації [131, с. 39]. Так, за визначенням О. Юдіної, 

медіапростір може бути позиційований як «особлива реальність, яка є 

частиною соціального простору і здатна до організації соціальних практик і 

уявлень агентів, включених у систему виробництва і споживання масової 

інформації» [587, с. 151]; С. Хантаєв підкреслює, що в медіапросторі актори 

«отримують» викривлену картину об’єктивної реальності, поширення 

набувають лише відомості, значущі для автора повідомлення / контенту; 

повідомлення, поширювані в межах медіапростору  «формують суб’єктивний 

і упереджений погляд на події, що відбуваються, створюючи в свідомості 

споживача інформації певний образ дійсності» [534, с. 187]. На 

безпосередньому зв’язку медіапростору й соціуму наголошує Д. Глухарьов: 

«Медіапростір слід розуміти не як сукупність засобів мас-медіа, а як 

незалежну реальність, утворену шляхом взаємодії засобів масової інформації 

й суспільства чи окремих індивідів загалом» [94, с. 109]. В інтерпретації 

Л. Чернявської, медіапростір є складником соціального простору й 

формується в контексті його комунікаційної моделі [557]. Збільшення й 

ускладнення засобів комунікації спричинює відповідне ускладнення й 

збільшення частки медіапростору в просторі соціальному [19, с. 18]. Сучасне 

бачення медіапростору, зазначає Л. Городенко, обумовлене «соціальною 

дійсністю», «філософією сприйняття соціуму», тому й впровадження новітніх 
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технологій у систему отримання й передачі різноманітного інформаційного 

контенту супроводжується адаптацією до «суспільного світогляду»  [99, с. 17]. 

Медіапростір як соціальну конструкцію, що організовується через соціальні 

чи матеріальні відношення, створюється чи соціально проєктується засобами 

масової інформації, розглядають і західні науковці [629].  

У сучасному суспільстві інформаційна система (трактування є 

суголосним нашому розумінню медіаконтинууму – О. П.), використовуючи 

внутрішній потенціал, поступово набуває статусу «одного з основних ресурсів 

і продуктів соціуму: знання, ідеї, інновації, продукування, поширення, обмін і 

управляння інформацією тощо» [505,  с. 32]. Словом, буття сучасної людини 

відбувається в атмосфері ставлення до медіаконтинууму не лише як до засобу 

трансляції і обміну інформацією, більшою мірою медіаконтинуум (в 

інтерпретації О. Юдіної – засоби масової інформації) виступає «механізмом 

формування особливої реальності», спроможної конструювати «картину світу 

за межами чуттєвого», тілесного досвіду індивіда [588]. Вбачаємо доречним 

акцентувати увагу на атрибутах гетерогенності, відкритості, соціального 

контролю, мозаїчності, фрагментованості, мобільності, часової 

амбівалентності медіаконтинууму.  

 

3.1. Багатовимірність / непередбачуваність соціальних позицій і 

соціальних процесів медіаконтинууму (гетерогенність) 

 

З часом у суспільстві зазнають істотних змін тенденції і принципи 

соціального порядку, умови його підтримання й відтворення. Одним із 

механізмів забезпечення соціального порядку є міжлюдська солідарність: 

«Узи солідарності скріплюють соціальні єдності великого й малого обсягу, 

забезпечуючи історичне виробництво їхніх структур» [400, с. 117]. Сьогодні 

лунають думки щодо становлення в суспільстві ХХІ століття нового формату 

солідарності – цифрової солідарності. Цифрову солідарність потрактовують як 

«соціальне явище, при якому великі маси людей вдаються до механізму 
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соціальної саморегуляції, самозбереження й саморозвитку колективного 

організму, максимально використовуючи можливості всіх членів суспільства 

для індивідуального і загального блага» [21, с. 127]. Прояви цифрової 

солідарності ми можемо спостерігати в медіаконтинуумі у форматі 

становлення нових форм взаємодії соціальних інститутів і громадян / 

громадських організацій, впровадження різноманітних дистанційних форм 

навчання і виробництва знань, продукуванні й поширенні інформаційного 

контенту, організації трендових форм дозвілля тощо, головне – індивіди 

відчувають себе колегами, співробітниками, що форматують спільну 

згуртованість.  

Е. Дюркгейм виокремлював два різновиди солідарності – механічна й 

органічна: «У той час як перша вимагає, щоб індивіди були схожі один на 

одного, остання передбачає, що вони один від одного відрізняються. Перша 

можлива лише остільки, оскільки індивідуальна особистість поглинена 

колективною; друга можлива тільки за умови, якщо кожен має власну сферу 

дії, а відповідно, і особистість» [151, c. 127]. Е. Дюркгейм не ототожнював 

процеси підтримання і відтворення соціального порядку з проблемою 

забезпечення примусової гомогенізації індивідів, більш того, соціальний 

порядок і розвинена особистість не оцінювалися соціологом як смислові 

протилежності. Так, «механічна солідарність» замінюється солідарністю 

органічною, в основі якої «взаємозалежність та взаємодоповнюваність 

великого різноманіття ролей та занять» [469, с. 281]. Саме у гетерогенності, за 

Е. Дюркгеймом, і полягає фактор соціального розвитку суспільства. Соціальна 

гетерогенність матиме прогресивні наслідки й результати, проявиться «як сила 

творення громадських форм лише в тому випадку, якщо в масштабах 

суспільства загалом буде досягнуто й гарантовано високий рівень соціально-

культурної інтеграції» [400, с. 119].  

Гетерогенний характер медіаконтинууму обумовлений, у першу чергу, 

різнорідністю медіааудиторії, її міжгруповою природою, що руйнує всі наявні 

в суспільстві перешкоди й межі (етнічні, соціально-політичні, релігійні, 
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освітні, культурні тощо) [134, с. 67; 505, с. 33]. Аудиторія медіаконтинууму є 

«відкритою, непостійною, ситуативною, анонімною та гетерогенною – 

неоднорідною за соціальними та демографічними показниками» [509, с. 19]. 

На сьогодні доволі відчутними є істотні зміни, які характеризують 

особливості акторів медіаконтинууму: «побільшена потреба в інформації, 

значна поінформованість», «високий рівень освіти», «недовіра до ЗМІ й 

реклами», мобільність, «вимога персоналізації», фізична та розумова 

активність на роботі й під час дозвілля, спонтанність ухвалених рішень [134, 

с. 68]. До того ж, у якості суб’єктів медіаконтинууму беруть участь, «з одного 

боку, інституалізовані групи та об’єднання (редакції, медіахолдінги, 

телеканали, виробничі студії, інформаційні агенції тощо), з іншого, конкретні 

індивіди, з їхніми особистісними і професійними властивостями»  [134, с. 68]. 

Соціальні сили (групи, окремі індивіди), зазначають Л. Темнова та 

С. Солнцева, є чинником суспільних перетворень: у результаті власної 

діяльності «трансформують медіасередовище» (медіаконтинуум – О. П.) 

конкретного суспільства,  впроваджуючи «комунікаційні інновації», 

формуючи «правовий порядок послуговування комунікаційними техніками», 

продукуючи символічний контент соціальні сили досягають змін способу 

життя людей, «форматують соціальні практики», напрацьовують нові способи 

мислення й опанування світу [505, с. 34]. Гетерогенність у такий спосіб дає 

можливість описувати медіаконтинуум як багатовимірний простір соціальних 

позицій, кожна з яких, у свою чергу, є репрезентантом багатовимірної системи 

координат, значення яких узгоджується з відповідними змінними (уявлення 

про навколишній світ, цінності, стереотипи, вподобання, погляди, стиль життя 

тощо). Гетерогенність, багатовимірність медіаконтинууму можна визначити й 

через поняття «соціокультурне поле», яке «пов’язує та поєднує конкретних 

людей в суспільство ідеями, думками, віруваннями, реальними діями та 

інтересами» [505 , с. 39].  

Процеси інтенсифікації всесвітніх соціальних відносин, збільшення 

впливу інформаційних технологій, «занурення» суспільства в єдиний 
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інформаційно-комунікаційний формат існування, формування глобального 

медіаконтинууму, «з одного боку, спровокували процеси уніфікації, що 

найвідчутніші у культурній сфері, з іншого, ми стали свідками 

безпрецедентного посилення гетерогенності, ‟вибуху поліморфізму”, який 

полягає в розмаїтті культурних традицій, що не мають між собою нічого 

спільного» [10, с. 122].  Медіаконтинуум, будучи інструментом продукування 

картини світу поза чуттєво-тілесним досвідом, механізмом формування 

унікальної реальності, здатний експлікувати тенденції посилення процесів 

гетерогеності культури. До цих тенденцій дослідники уналежнюють 

анклавізацію і гібридизацію. Анклавізація розглядається як орієнтири на 

замкненість, «капсульність» культур, на противагу гібридизація передбачає 

«певний ступінь відкритості до впливу інших культур, скерованість до діалогу» 

[10, с. 122]. Трансформацію культури, що виявляється в рості активності й 

значущості пересічного користувача в медіаконтинуумі, збільшення культурної 

й інформаційної гетерогенності як «основи для формування безлічі 

персоналізованих описів реальності», визначає і О. Долгова [142,  с. 60].  

Гетерогенність медіаконтинууму, будучи своєрідним середовищем 

буття сучасної людини, позиціонує і низку проблем, зведених науковцями до 

формування дбайливого ставлення до культурного надбання як однієї з 

найвагоміших цінностей суспільства й сучасника, становлення якого 

відбувається не стільки згідно з офіційними освітніми програмами, скільки в 

медіаконтинуумі (соціальні мережі, комп’ютерні ігри, блоги тощо), 

комунікативний й інформаційний потенціал якого сприяє формуванню інших 

пріоритетів, цінностей, уподобань [566, с. 12]. У зв’язку з цим принциповим 

вважаємо необхідність створення й підтримання на законодавчому рівні 

принципів захисту ядра національної культури від впливу інокультурних 

стереотипів і цінностей (поширюваних «свідомо, з метою реалізації 

політичних і економічних цілей» [10, с. 122]), які не відповідають історично 

сформованій, питомій системі цінностей (морально-етичні, духовні, 

світоглядні тощо) українського народу.  
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Ґрунтуючись на традиціях трактування медіапростору як системи 

соціальних координат, і, відповідно, «вивчення елементів системи в контексті 

цілого, дослідження взаємозв’язку і взаємовпливу окремих елементів один на 

одного» [587, с. 152], що були покладені нами у розуміння соціального виміру 

медіаконтинууму, вважаємо доречним виокремити третій параметр 

гетерогенності медіаконтинууму. Мова йде про констатацію дослідниками 

діалектичної єдності медіапростору: з одного боку, медіапростір відтворює 

соціальний простір, з іншого, одночасно є результатом продукування себе 

наявним простором соціальним. Так, Н. Коулдрі та А. Маккартні акцентують, 

що сьогодні, коли нові медіа все активніше насичують наші повсякденні 

простори зображеннями інших міст чи відтворенням просторів іншого 

(реального або вигаданого) ґатунку, стає все важче «розповідати» історію 

соціального простору не згадуючи про ЗМІ, і навпаки. Відповідно, 

медіапростір дослідники пояснюють як діалектичну концепцію, до складу якої 

входять як типи просторів створених за допомогою медіа, так і вплив наявних 

просторових заходів на медіа-форми у процесі їх матеріалізації у 

повсякденному житті [627, с. 1–2]. Стоячи на позиціях географії та 

медіааналізу, науковці виокремлюються п’ять рівнів дослідження 

медіапростору:  

1) вивчення медіапрезентацій соціального простору;  

2) вивчення того, як мультимедійні зображення, тексти та дані 

перебудовують соціальний простір;  

3) вивчення конкретних просторів, в яких відбувається медіапроцес – 

простір споживання та простір виробництва;  

4) вивчення масштабних ефектів або масштабів високого ступеня 

заплутаності, які є результатом функціонування медіа у просторі; 

 5) вивчення того, як заплутування масштабу, спричинене медіа,  

переживається та розуміється в певних місцях [627, с. 5–8].  

Виокремлені напрямки дослідження медіапростору є схемою експлікації 

і планом деталізації гетерогенності медіаконтинууму. Аналогічним доказом 
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гетерогенності можна вважати параметри медіаконтинууму, запропоновані 

Є. Нім у форматі з’ясування сутності медіапростору: 

1) медійований простір – репрезентований за допомогою медіа простір 

фізичний і соціальний. Ми отримуємо медіаобрази й медіатексти як результат 

медійного «картографування» реальності; медіа «довантажують» конкретні 

місця певними значеннями і смислами, програмуючи аудиторію на певний 

ракурс і формат сприйняття / розуміння / усвідомлення;  

2) медіатизований простір – середовище поширення медійних 

технологій, що змінюють природу й конфігурацію самих просторів. Саме в 

цьому сенсі можна говорити про медіатизацію публічного і приватного 

простору, медіатизацію політики, релігії, роботи, відпочинку, шопінгу, 

подорожей тощо; 

3) простір медіа – матеріальний простір медійних мереж і потоків, 

простір «старих», «нових», традиційних, конвергентних, соціальних медіа 

тощо [365]. 

Авторка наголошує на принциповій розмитості меж виокремлених 

параметрів медіапростору: медійований простір (співвідноситься з 

контентом), медіатизований простір (співвідноситься з середовищем 

розповсюдження і споживання), простір медіа (співвідноситься з каналами 

виробництва і трансляції повідомлень), – і акцентує, з одного боку, втрату 

медіями власної автономності й «розпорошенні» в соціальній реальності, з 

іншого, «насиченості соціальної реальності цифровими образами і 

наративами» [365].  

Отже, гетерогенність медіаконтинууму значною мірою обумовлена 

декількома тенденціями: зниження ролі соціальних пріоритетів і цінностей, 

збільшення вагомості індивідуальних вартостей, продукування «уявлень» про 

соціальну реальність технічними засобами комунікації (і, як наслідок, певна 

непередбачуваність соціальних процесів), кількісний зріст комунікаційних 

потоків, які, у свою чергу, ілюструють певний вектор соціальної, політичної, 

культурної, економічної, релігійної тощо диференціації [415, с. 26].  
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3.2. Девальвація параметра захисту, конфіденційності, приватності 

медіаконтинууму (відкритість, доступність) 

 

Підґрунтям з’ясування й окреслення відкритості, доступності 

медіаконтинууму стали наукові доробки, присвячені соціальному аспекту 

медіапростору (Див. докл. 1.3, 1.4). Так, визначаючи медіапростір як складну 

відкриту соціальну систему, що виникає під час комунікативної взаємодії 

різноманітних соціальних інститутів (аудиторія ЗМІ, виробник контенту, 

технічні засоби поширення контенту, засоби масової інформації), В. Бузін  

констатує відкритість медіапростору для одних взаємодій і закритість для 

інших [61, с. 11]. Суголосними є погляди О. Іонової. Авторка уявляє 

медіапростір як відкриту соціальну систему відношень виробників і 

споживачів масової інформації, хаос якої впорядковують споживачі 

інформації і, відповідно, система набуває форми тих соціальних і політичних 

структур, у межах якої відбувається її поновлення [194, с. 43].  

Стрімкий розвиток технологічних інновацій початку ХХІ століття 

розташував сучасний медіаконтинуум на роздоріжжі: «З одного боку, 

телекомунікаційні та інформаційні технології подарували нову свободу, з 

іншого, сприяли посиленню й удосконаленню форм контролю простору й часу 

перебування у його межах» [413, с. 257]. Здобута протягом функціонування 

різних поколінь медіа (від телеграфу до супутникового телебачення й 

інтернета) здатність долати простір і блокувати час обумовлює принципово 

нове існування сучасника в медіаконтинуумі цифрової доби, фундаментально 

трансформує параметри відчуттів і уявлень людини, змушуючи її ставити під 

сумнів межі власної тілесної оболонки, вагомість і престижність уречевлених 

образів. Саме здатність технологій витісняти тіло як мірило людського 

досвіду, породжує явище, означене С. Маккуайром як «криза меж, систем 

координат і трансформацій» [304, с. 21]. 

Відкритість, доступність медіаконтинууму максимально експлікована у 

феномені соціальних мереж [354; 552, с. 123.]. До того ж «поширення 
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цифрових мереж і впровадження програм для створення і функціонування 

соціальних мереж наприкінці ХХ століття змінили фіксований доступ до 

соціальних мереж на мобільні форми загальдоступності» [413, с. 258]. 

Ключовим чинником створення соціальних мереж у форматі автономних 

соціальних світів, що прагнення до самостійності поєднують із прагненням 

збереження зв’язку з простором «загальним», стали, з одного боку, відкритість 

соціального виміру медіаконтинууму для різноманітних концептуалізацій, для 

винайдення й дослідження «безлічі просторів», з іншого, втрата цілісності 

простору, його розірваність і здатність до інтегрування [354, с. 59]. В обраному 

ракурсі зручним для нас буде визначення соціальної мережі як 

«технологічного комплексу організації і керування обмінами електронною 

інформацією між суб’єктами соціальних відносин, призначені для 

забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у ньому абонентів, 

об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами та навиками 

спілкування» [496, с. 18–19].  

 Будь-яка мережа, у такий спосіб, визнається платформою з 

конкретними цілями і правилами функціонування, містить код, згідно з яким 

оцінюються виконання / невиконання поставлених завдань і «критерії успіху / 

невдачі»,  «певний набір цінностей» і перелік похідних завдань [139,   с. 29].  

Сьогодні досить часто лунають думки науковців щодо формування в 

сучасному суспільстві деякої нової соціальності – «соціальності контакту» –  

безліч тимчасових зв’язків, у які вступають час від часу індивіди. Мова йде 

про формування в соціальних мережах власних традицій, правил, морально-

етичних норм, які переходять із реального життя чи кристалізуються шляхом 

тривалого спілкування в мережі [464, с. 127]. На думку К. Когана, соціальні 

мережі сьогодні «перетворилися на своєрідний глобальний координаційний 

центр соціальних зв’язків, оскільки вони здатні компенсувати не тільки 

нормативний вакуум, а й регулювати комунікативні процеси у віртуальному 

просторі (медіаконтинуумі – О. П.), що є особливою властивістю сучасного 

рівня розвитку системи соціальних комунікацій» [235, с. 62]. У якості 
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провідних властивостей соціальних мереж, окрім констатованої відкритості, 

науковці виокремлюють: 

1) вкоріненість, тобто мережа формується за рахунок міжособистісних 

взаємодій акторів, пов’язаних системою взаємних очікувань і обов’язків; 

2) зв’язаність; 

3) реципрокність [444, с. 237]; 

4) соціабельність, «почуття легкості та невимушеності в соціальних 

відносинах особистості, засноване на володінні ефективними навичками 

соціальної взаємодії» [235, с. 67]; 

5) здатність до самоналаштування [139, с. 30]. 

Актори соціальної мережі, підкреслюють С. Жуліков і О. Жулікова, 

перебувають у рамках єдиної соціальної структури, яка визначає їх «соціальну 

подібність», впливає на формування переліку переваг і уподобань щодо 

вибору певної «альтернативної дії». Разом із тим, соціальна структура в 

певний спосіб обмежує дії акторів: «Вони переслідують власні інтереси аж до 

кордонів можливого, тобто межі, коли їх інтереси й сама здатність діяти 

організовуються соціальною структурою» [166,  с. 158]. Люди добровільно 

позбавляють себе бодай частини звичної приватності заради того, щоби 

дізнатись більше про інших, про їхні інтереси та погляди на життя і світ 

довкола [168,  с. 138]. Медіаконтинуум вражає рівнем відкритості життя будь-

якої людини: особистий профіль власника акаунта нескладно з’ясувати, 

проаналізувавши його звички, уподобання, хобі, захоплення, коло друзів, 

фотографії, музичні смаки тощо. У такий спосіб можна констатувати втрату 

конфіденційності особистої інформації без згоди на те власника сторінки в 

соціальній мережі [266, с. 110]. У контексті означеного, акцентує С. Ненашев,  

соціальні мережі демонструють низку внутрішніх суперечностей:  

 конфлікт між «необхідністю відкривати особистісні відомості для 

зручності використання функцій соціальних мереж» і бажанням актора 

приховати певні відомості (вік, соціальний статус, освіта, сімейний стан 

тощо); 
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 конфлікт між «бажанням повідомити певну інформацію про друзів чи 

знайомих і неможливістю в подальшому керувати доступом» до наданої 

інформації;  

 конфлікт «інтересів фізичних і юридичних осіб, що є акторами 

соціальних мереж» [361, с. 66].  

Безумовно, соціальні мережі надають гнучку систему управління 

доступом до особистісних даних, але в умовах «відкритості соціального графа 

(або хоча б списку друзів користувачів) подібні системи не можуть 

гарантувати того, що особа, яка не має доступу до даних, не зможе витягти 

деякі з них непрямим шляхом [361, с. 66]. Ускладнює ситуацію і недостатній 

рівень інформаційно-комунікативної культури більшості громадян, через що 

вони  доволі легко несвідомо переступають «поріг приватності» [496, с. 208]. 

У зв’язку з цим пригадуються слова У.  Еко: «Відвідуючи домашні 

сторінки (акаунти соціальних мереж – О. П.), помічаєш, що метою безлічі 

людей є оприлюднення власної малоцікавої нормальності або, гірше того, 

малоцікавої ненормальності…» [586, с. 163]. І далі, «вгасає конфіденційність 

– значить світ звикає до її зникнення. Багато з нас вже зрозуміли: найкращий 

спосіб засекретити відомості – це їх оприлюднити» [586, с. 165–166].  

Відкритість соціальних мереж провокує появу в медіаконтинуумі низки 

інформаційно-технологічних (несанкціонований вхід у соціальну мережу, 

«кроссайтовий скриптинг», фішинг, втрата пароля над особистісною 

інформацією) і інформаційно-психологічних (протиправне використання 

спеціальних засобів впливу на індивідуальну, групову, масову, суспільну 

свідомість, дезінформування, приховування, викривлення інформації) загроз. 

Перші можуть бути вирішенні шляхом використання сталих паролів, гідного 

антивірусного програмного забезпечення, перевірки дійєвості SSL-

сертифікатів при доступі до акаунта користувача; другі передбачають 

обережний і свідомий добір особистісних відомостей, поширюваних у мережі, 

перевірку «заявок» на встановлення зв’язку за іншими каналами, верифікацію 

відомостей з використанням додаткових джерел, об’єктивний аналіз 
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протилежних поглядів при формуванні власної думки [361,  с. 67–70; 519, 

с. 283–284]. Найбільшу небезпеку становлять саме інформаційно-психологічні 

загрози через проблематичність ідентифікації і складність виявлення, 

«відсутність ринку ‟оборонного” програмного забезпечення індивідуального і 

колективного рівнів» [361,  с. 71]. 

Однією з найбільших проблем, що спричинена відкритістю і 

доступністю медіаконтинууму, за визначенням В. Маккей, є проблема 

конфіденційності. Дослідник говорить про чотири моменти, які мають бути 

враховані під час вирішення квестії конфіденційності: контроль 

(контролювати, хто може бачити або чути вас у будь-який час), знання (знати, 

коли хтось дійсно бачить або чує вас), намір (відати, в чому полягає намір 

підключення), вторгнення (уникати зв’язків, які заважають вашій роботі) [621, 

с. 77]. Аналогічні тенденції відзначає й О. Петренко, констатуючи повільні 

зміни під впливом інтернету поняття приватності (зокрема, у соціальних 

мережах) і проблему захисту приватної інформації (адже «сліди» нашої 

діяльності у мережі «відстежуються програмно», можуть бути використані 

«силовими відомствами та комерційними структурами») [392, с. 50]. 

Особливої актуальності у цьому ракурсі набуває феномен медіабезпеки 

у значенні захищеність інтересів членів суспільства від загроз, які може 

приховувати або вже приховує в собі медіаконтинуум – засоби масової 

інформації (друковані та традиційні аудіовізуальні), засоби масової 

комунікації в мережі Інтернет [67, с. 54]. Мова йде як про діяльність, 

скеровану на захист громадян від продукування й поширення недостовірної 

інформації в медіаконтинуумі, здатної спровокувати негативні шкідливі 

впливи на соціальні процеси, так і про діяльність щодо забезпечення особистої 

безпеки актора медіаконтинууму (конфіденційність особистісної інформації, 

захист приватності, блокування поширення спотворених індивідуальних 

відомостей).   

Оскільки проблема конфіденційності безпосередньо стосується 

соціального контексту, в якій «вбудовано»  медіаконтинуум, неможливо 
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просто створити «ідеальну технологію», яка була б доречною і виправданою у 

кожному конкретному випадку [415, с. 26]. 

 

3.3.  Подвійність «імплантації» соціального контролю в 

медіаконтинуум 

 

Стрімкий розвиток засобів і каналів комунікації, їх широкомасштабне 

вторгнення у буття і повсякденність людини сприяло перетворенню масової 

комунікації у внутрішній, ендогенний чинник розвитку суспільства. 

Поступово відбувається процес формування нової соціальності, пов’язаної зі 

здатністю децентралізованої масової комунікації породжувати розмаїття 

соціальних спільнот, соціальних громад, соціальних груп. У ракурсі соціальної 

евентуальності медіаконтинууму є сенс виокремлювати здатність до 

соціального контролю (нормативна функція, функція соціалізації особистості) 

у значенні сприяння медіями процесам «соціалізації особистості, засвоєнню 

нею соціального досвіду,… звичаїв і традицій» [377, с. 204], знань і вірувань, 

морально-етичних норм певного суспільства. З одного боку, розмаїття 

різномислячих соціальних спільнот, громад, груп благотворно впливає на 

суспільний розвиток як результат зіткнення різних поглядів, з іншого, гостро 

відчувається потреба у ціннісній гомогенності як необхідній умові 

функціонування держави, і саме інститути централізованої масової 

комунікації, на думку О. Голуб, покликані виконувати «функцію формування 

ціннісного консенсусу – домовленості за основними культурними цінностями 

в межах конкретної окремої країни» [97, с. 128–129]. Іншої думки 

дотримується Й. Дзялошинський, закликаючи «припинити наївно вірити в те, 

що за допомогою кодексів і законів можна приборкати цю стихію 

(медіаконтинуум – О. П.), і розпочати глибоке й ретельне дослідження тих сил 

і чинників, під впливом яких відбуваються глобальні інформаційні та 

комунікаційні процеси» [133, с. 76–77].  
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І все ж таки, програма соціального контролю в медіаконтинуумі може 

бути реалізована на трьох рівнях: нормативно-правовому, технічному й 

неформальному [28, с. 17]. А. Бакланцева уточнює, що основу першого рівня 

становлять конкретні державні закони, діяльність офіційних інтернет-

організацій, метою яких є освітянська діяльність із надання користувачам азів 

медіабезпеки і превентивності кіберзлочинності. Технічний рівень може бути 

проілюстрований впровадженням в обіг спеціалізованих комп’ютерних 

програм, фільтрів, блокувань сумнівного й нелегального контенту. Як приклад 

втілення неформального рівня соціального контролю дослідники називають 

правила мережевої етики – нетикет, діяльність мережевих співтовариств 

волонтерів, скеровану на «пропагування традиційних цінностей, 

патрулювання кіберпростору», викриття девіантних online угрупувань та 

організацій [28, с. 17–18]. Актуальність і злободенність питання розробки й 

імплантації правил і норм комфортної взаємодії в медіаконтинуумі 

обумовлена низкою чинників: прагнення зберегти людську особистість як 

діалектичну єдність соціального й біологічного, проблема самоідентифікації, 

сплутаність моральних цінностей й орієнтирів в умовах інтенсивного розвитку 

технологій, зсув суспільного виробництва в галузь інформаційної діяльності, 

активізація процесів інформатизації суспільства, становлення техногенної 

цивілізації тощо.  

Означені питання – поле діяльності «комп’ютерної етики». Термін, 

введений у науковий обіг У. Менером, був покликаний, на думку науковця, 

«досліджувати етичні проблеми, які поглиблюються, транслюються і 

створюються комп’ютерними технологіями» [22, с. 205]. Здійснивши аналіз 

становлення концепцій комп’ютерної етики, відображений у наукових 

доробках дослідників США, Євросоюзу, Австралії – Т. Бінум, Н. Вінер, 

Д. Готербан, Д. Джонсон, У. Менер, Дж. Мур, Д. Перел – Г. Бабаєва відзначає 

їхній конкретно-прикладний характер і говорить про появу інформаційної 

етики, пов’язаної з тим, що люди почали усвідомлювати, як розвиток і 

впровадження комп’ютерних технологій сприяє становленню нового 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kontrol-v-russkoyazychnom-internet-prostranstve-v-sovremennyh-usloviyah-mediatizatsii-obschestva%20%20%20%20с. 17–18
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-kontrol-v-russkoyazychnom-internet-prostranstve-v-sovremennyh-usloviyah-mediatizatsii-obschestva%20%20%20%20с. 17–18
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суспільства – інформаційного суспільства. На основі напрацьованих суджень 

і дискусій щодо етичних правил і норм, дотримання яких убезпечує від 

«втрати людського обличчя» в медіаконтинуумі, авторка укладає перелік 

ключових принципів «інформаційної етики»: 

1) етика терпимості (не пригнічувати висловлювання інших акторів 

мережі, не турбувати зайвий раз інших, намагатися врегульовувати конфліктні 

ситуації, використовуючи всі можливі переговорні й посередницькі засоби з 

метою уникнення шкоди); 

  2) етика довіри (не поширювати публічно зображення, висловлювання, 

думки інших без їхньої власної згоди, не запитувати й не поширювати 

інформацію, яка була спотворена чи отримана через примус чи тиск); 

3) етика превентивності (не поширювати інформацію серед тих, хто 

заздалегідь свідомо не згодний з нею, не поширювати інформацію, яка 

сприятиме агресії, злобі, ворожнечі); 

4) етика регуляції (не нехтувати й не протидіяти гарантіям закону чи 

нормативам права) [22, с. 207–208].   

 У концепції «комп’ютерної етики», акцентує В. Кокіна, в першу чергу, 

має бути відображена позиція ретельного контролю технологій і прагнення до 

«запобігання або мінімізації потенційної шкоди комп’ютерів по відношенню 

до людини, її прав і свобод» [236, с. 78]. На думку М. Дедюліної, в основі 

«комп’ютерної етики» – цінності, що безпосередньо стосуються використання 

інформаційних технологій у процесах соціальної комунікації, відповідно 

основним завданням етики інформаційної (авторка використовує терміни 

«комп’ютерна етика» і «інформаційна етика» як синонімічні) є «сприяння 

культурній самобутності не через ізоляцію або просто доповнення, або навіть 

зіткнення культур, але через процес комунікації, який здійснюється все більше 

і більше на основі цифрової ‟інфосфери”» [123, с. 84].      

Г. Отюцький і О. Щипунов, стоячи на позиціях методологічного 

підходу, вважають категорію «інформаційна етика» родовим поняттям для 

інших споріднених термінів, пов’язаних з осмисленням етичних аспектів 
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інформаційно-обмінних процесів, що характеризують соціальну комунікацію 

(комп’ютерна етика, мережева етика, кібернетика, етика глобального 

комунікативного простору, нетикет), і пропонують залежно від суб’єктів 

етичних відносин і конкретних умов їх прояву виокремлювати: етика IT-

професіоналів, етика «юзерів», «етика» хакерів, з одного боку, з іншого, етика 

мережевого спілкування, етика віртуальних спільнот, етика комп’ютерних 

ігор, етика ділового спілкування в комп’ютерних мережах та ін. [382, с. 134]. 

Поділ не здається нам вдалим через порушення спільної основи, обраної за 

критерій класифікаційного розподілу: з одного боку, інформаційно-

комунікаційна (за термінологією дослідників, інформаційно-обмінна) 

діяльність акторів медіаконтинууму однакової мірою здатна демонструвати 

властивості ділового, ігрового, розважального, інформаційного, 

інституційного, комплементарного, дискусійного спілкування тощо, з іншого, 

сам принцип мережевої організації медіаконтинууму постулює принципову 

неможливість і неспроможність акторів обирати, дотримуватися, проявляти  

чітку рольову / статусну позиції. Розмаїття «суб’єктів етичних відносин і 

конкретних умов їх прояву» взагалі нівелює доречність і вагомість 

запропонованого авторами поділу, а філософський статус етики як морального 

підґрунтя людського буття і побуту в соціумі тільки підтверджує наші 

зауваження. Скоріше ракурс «людського складника» медіаконтинууму дає 

підстави говорити про інформаційну культуру спеціалістів, котрі створюють і 

передають інформаційний потік (спеціалістами є люди, задіяні у сфері 

журналістики); про інформаційну культуру людей, котрі працюють у сфері 

високотехнологічних виробництв (представники таких видів людської 

діяльності, що забезпечують «технологічну сторону» передачі інформації); 

про інформаційну культуру законодавчої та виконавчої гілок влади; про 

інформаційну культуру людей, для котрих призначена інформація 

(повідомлення) [280, с. 154]. 

Проте, на жаль, незважаючи на всі наявні соціальні регулятори, ми не 

можемо констатувати задовільний, стабільно високий рівень соціального 
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контролю медіаконтинууму нашої держави. Аналіз тенденцій медіа в Україні, 

здійснений В. Ковалевським наприкінці першого десятиліття  ХХІ століття, у 

правовому полі певною мірою зберігає актуальність і сьогодні. Так, 

«залишається відкритим» питання регулювання відносин в медіаконтинуумі – 

«від визначення меж суспільної моралі до впровадження окремих елементів 

цензури» [232, с. 117]. З’ясовуючи ключові тенденції українського 

медіапростору методом глибинних експертних напівструктурованих інтерв’ю, 

в межах якого було опитано тридцять п’ять представників медіагалузі України 

(журналісти, редактори, репортери, телеведучі, блогери з різних регіонів 

країни), А. Кавєріна констатує одностайність журналістів у питанні 

відсутності державної цензури, наявності проявів загрози цензурування ЗМІ з 

боку власника й зростанні значення самоцензурування, що «особливо відчутне 

у висвітленні військової тематики»  [204,  с.  202]. 

Останнім часом оберту набувають і тенденції впровадження у медійну 

галузь комплаєнс технологій. Поняттям комплаєнс прийнято позначати 

відповідність тим вимогам, які компанія власноруч окреслила у статутній 

діяльності: наприклад, корпоративні кодекси етики, ухвалюючи які компанія 

бере на себе зобов’язання дотримуватися принципів чесної конкуренції, не 

порушувати законодавство тощо; поступово комплаєнс технології набуватиме 

статусу важеля позитивних змін і невід’ємної частини медіабізнесу [384, с. 83]. 

Додержання комплаєнс технологій, на думку дослідників, слугуватиме 

«підтримкою у виробництві сприятливого для суспільства продукту і 

створенні системи самоконтролю» учасників медійної сфери у певних 

напрямках: 

1) продукування «екологічно» чистого інформаційного простору; 

2) формування умов добросовісної конкуренції в медіасередовищі;  

3) забезпечення шляхів протидії корупції в медіасередовищі [384,  с. 87].  

Принциповим у з’ясуванні сутності соціального контролю як атрибута 

соціальної евентуальності медіаконтинууму є наступний момент. Глобальна 

інтернетизація й омережевлення практично всіх сфер життя сучасної людини, 
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на думку С. Маккуайра, стало причиною парадоксального поєднання дисперсії 

і концентрації, що на рівні медіаконтинууму знаходить відображення у 

«скасуванні» відстані, з одного боку, і зародженні нових форм відокремлення 

та ізольованості, з іншого: «Поява комп’ютерних мереж сприяла створенню 

середовища, яке налаштоване на користувача, безпосередньо реагує на його 

потреби, вона ж породила й витончені форми централізованого контролю над 

… простором і соціальною взаємодією» [304, с. 83].  

Медіаконтинуум, володіючи можливостями дифузії і розсіювання 

простору фізичного, є середовищем продукування форм контролю за діями і 

контактами людей, впровадження системи накопичення відомостей про них в 

електронних базах даних. «Безневинні гаджети», обладнані персональними 

відомостями SIM-картки, завжди транслюють інформацію про місце 

перебування людини, вимагаючи від неї дотримуватися лозунгу: «Аби бути 

постійно в зоні доступу, потрібно бути завжди поміченим» [415, c. 26]. 

Словом, у медіаконтинуумі формується нова форма конфіденційності, про яку 

писав свого часу А. Веддер – це «нормативна категорія захисту 

конфіденційності повинна бути встановлена, щоб захистити людей від 

неправильних використань їх анкетних даних у сукупності, особливо тому що 

такі дані можуть використовуватися з метою ухвалення важливих рішень 

щодо людей» [123, с. 85].  

Тож соціальний контроль, маючи на меті благородну ціль – вироблення, 

введення і підтримання етичних правил і норм, додержання яких убезпечує від 

«втрати людського обличчя» в медіаконтинуумі, може мати й небажані 

наслідки і результати. Сучасна людина «ввіряється» технологіям, «дає дозвіл» 

на керування власним буттям і повсякденням, інакше ізольованість людини від 

медіаконтинууму, від інформаційно-комунікаційного середовища  призводить 

до втрати впевненості у власній включеності в звичайні форми соціальної 

взаємодії [567, с. 127]. 
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3.4. Уречевлення дійсності і впорядкування повсякденності 

медіаконтинуумом (мозаїчність) 

 

Становлення медіаконтинууму дає підстави констатувати дві 

різноспрямовані тенденції: з одного боку, медіаконтинуум сприяє спрощенню 

процесу сприйняття інформації, з іншого, ускладнює процес видобування 

змісту, який би адекватно відображав, віддзеркалював дійсність. Причина цих 

процесів, на думку П. Ополева, у колажності, мозаїчності феномена. Додамо, 

що  «парадигма мозаїчності» («кліпове мислення» – О. П.) забезпечує «не 

тільки композиційну єдність сучасної культури, а й характеризує сучасне 

мислення» [374, с. 102]. Про мозаїчність, надлишковість, розмитість як 

провідні властивості сучасної культури писав А. Моль: «Вона (сучасна 

культура – О. П.) змушує нас залишатися на поверхні речей, ні в що не 

заглиблюючись... Ми йдемо від випадкового до випадкового, сприймаючи 

соціальне оточення в такий спосіб, який можна було б назвати спонтанно-

випадковим» [343, с. 292]. М. Желтухіна говорить про кліповість масової 

медіакультури, що полягає у  виробленні ЗМІ певного інвентарю і механізмів 

вербального й невербального впливу на свідомість і підсвідомість людини, у 

здатності «наносити точкові удари на рівні глибинних структур свідомості» 

[163, с. 283].  Звичка споглядати  мигтючі, практично невловимі кліпові 

картинки призводить, на думку дослідників, до неспроможності мозку 

відтворювати цілісну картинку з розрізнених фрагментів,  мозаїки [224]. 

 Мозаїчність і фрагментарність медіаконтинууму обумовлюють 

принципи, способи і прийоми трансляції реальності: «Засоби масової 

комунікації безладно вихоплюють різні елементи мікросередовища, що є для 

них джерелом, і використовують їх для презентації соціальної реальності. У 

результаті сучасна людина відкриває для себе навколишній світ за законами 

випадку» [470,  с. 92]. Відповідно, у форматі мозаїчності створюється відчуття, 

що події існують самі по собі, поза зв’язком з іншими подіями, вирвані з 

лінійності минуле-теперішнє-майбутнє; медіаконтинуум «відокремлює 
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індивіду певний фрагмент соціальної реальності, занурюючи його у світ чітко 

розмежованих і відібраних смислів» [296, с. 52]; провідною властивістю 

сучасного медіаконтинууму дослідники називають мінливість, непостійність, 

прямування за подіями й ухилення від них, поширення інформації у вигляді 

«ритмічної пульсації»  [174, с. 268]. 

Одним із технічних прийомів втілення феномена мозаїчності, кліповості 

сучасної культури, на думку Л. Землянової, є фреймування новин: 

фреймування новин засобами масової інформації застосовується до локальних 

і нелокальних подій, кожного разу залежно від контекстуальної мети і 

причини, відбувається згідно зі специфічними умовами й відповідно до 

панівних обставин, які існують в певній державі в контексті міжнародних або 

внутрішньодержавних сюжетів. Авторка зазначає: «Фреймування … фігурує 

як ефективний засіб формування громадської думки за допомогою новітніх 

мультимедійних інформаційних технологій, що мають здатність не лише 

насичувати людей відомостями про події, але й впливати при цьому на їхні 

почуття шляхом штучного відбору й багатогранної віртуалізації образів 

реальності чи їх приховування» [177, с. 78].  

На виході отримуємо метрику медіаконтинууму, обумовлену істотними, 

суттєвими властивостями суб’єктів інформаційно-комунікативної взаємодії: 

тих, хто створює, і тих, хто «споживає», екстеріоризує відтворену реальність 

[134]. У наслідок у медіаконтинуумі мов одночасно співіснують різні 

просторово-часові єдності з неоднаковими масштабами, тривалістю, 

значущістю події для кожного з акторів. Все залежить від ступеня 

«включеності» у подію, причому ця закономірність, акцентує В. Мансурова, 

посилюватиметься зі зростанням технологічної озброєності систем масової 

комунікації: «Комп’ютеризація процесів пошуку, виробництва й передачі 

інформації, розвиток систем глобального телебачення і транснаціонального 

мовлення – стрімка еволюція мас-медіа призводять до подальшої 

неоднорідності, анізотропності, мінливості простору-часу» [310, с. 290–291], 

що відтворюватиметься в свідомості актора медіаконтинууму.   
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Простір дійсності, будучи щоденно оновлюваним, на думку Л. Зубанової, 

завдяки медіа набуває стану фіксованості, впорядкованості в інформаційних 

картинах дня, тижня, місяця, року, десятиліття; медіаконтинуум репрезентує 

систему смислів, що зумовлюють «розуміння соціальної реальності, ціннісну 

інтерпретацію подієвого поля», здійснює «функцію уречевлення» різних проявів 

дійсності [183, с. 6]. Але уявлення про те, що «медійна реальність не є 

самостійною і виступає в якості побічного атрибута високих технологій», за 

визначенням П. Ополева, є уявленням хибним [374,  с. 97]. 

Провідним компонентом «наповнення» медіаконтинууму виступає подія, 

яка за визначенням  П. Цацоу, в умовах глобалізованого суспільства набуває 

статусу «медіаподії»: «‟Медіаподії” змінюють те, як ми уявляємо й організуємо 

час і простір, в яких ми живемо. Такі події стали сьогодні … важливими 

параметрами комунікації і суспільного життя» [641, с. 16]. Медіаподія – це подія, 

актуалізована фактом проявленої до неї уваги, зацікавленості й інтересу [479, 

с. 55]. Дослідники зазначають, що медіа, продукуючи реальність медіаподій, 

перестали фіксувати самі події, результатом чого є розмивання меж реального 

життя, «фабрикування реальності» [432, с. 100].  

В. Вітвінчук наголошує на суб’єктивному складнику медіаподії:  «Подія, 

що відбулася в реальності, відтворюючись засобами масової інформації, набуває 

статусу медіаподії, яка лише частково дотримується реальності, але багато в 

чому є довільним суб’єктивним баченням» [76, с. 105]. Саме журналіст як «один 

із ключових  суб’єктів інформаційної діяльності визначає смисловий і 

значеннєвий потенціал медіаподії», який буде «реалізуватися у свідомості 

аудиторій й маркувати модус фрагмента реальності»  [76, с. 105].  

У цьому контексті варто згадати паралель, яку Д. Рашкофф провів між 

медіаподією і медіавірусом: «Ми повинні визнати той факт, що медіаподії, які 

викликають справжні соціальні зміни – це не просто троянські коні. Це медіа-

віруси. Цей термін не є метафорою. Не можна сказати, що ці медіаподії ‟схожі” 

на віруси. Вони і є віруси» [442, с. 6]. Успіх медіавірусу / медіаподії Д. Рашкофф 

пов’язує з двома чинниками: здатність пробуджувати інтерес, цікавість, 
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наявність провокаційної «протеїнової оболонки», відомість, і наша власна 

моральна, культурна, юридична, соціальна поступливість, податливість. І хоча 

вже сьогодні відчутна різниця в трактуванні медіаподій у традиційному 

розумінні й реаліями сьогодення, вважаємо зарано говорити про готовність 

сучасного медіаконтинууму використовувати потенціал «позитивності» 

медіавірусів / медіаподій, здатності здійснювати похвальний вплив на 

громадську думку, «сприяти просуванню завдань професійних комунікацій у 

будь-якій сфері» [325].  

Українське сьогодення наочно демонструє саме деструктивний вплив 

медіавірусів / медіаподій (у трактуванні Д. Рашкоффа), що стають причиною 

неконтрольованих, загрозливих, шкідливих наслідків для стану медіабезпеки 

людини і суспільства загалом, про що поодиноко згадує М. Мачикова. Те, що ми 

можемо спостерігати сьогодні, безумовно, унікальний процес формування 

медіаконтинууму нової цифрової, інформаційної доби, чи, як сподіваються деякі 

дослідники, «суспільства знань». Характер цього суспільства, акцентує 

І. Засурський, буде значно анархічним, авантюрним, хоча за певних умов 

комунікація, сконструйована навколо медіаподії, заволодіє здатністю бути 

процесом корисним, доброчинним і позитивним. Для цього, наголошує 

дослідник, «потрібні перш за все відкритість і увага до аудиторії, здатність 

розглядати іншу думку всерйоз. Очевидно, ця звичка не прищеплюється швидко, 

і правила нового інформаційного середовища ще тільки формуються, так само як 

і його‟ вузли”, набори ‟протиріч” і скандали» [171, с. 46]. 

Медіаподія, структуруючи інформаційні потоки, привносячи динамічні 

ритми в медіаконтинуум, може бути репрезентована, по-перше, залежно від 

суб’єктивних намірів актора, по-друге, залежно від просторово-часового 

контексту відтворення. Процес формування, становлення медіаподії є 

безумовно привабливим для актора медіаконтинууму, який залучений до 

творчого пошуку, з одного боку, з іншого, видається вищою мірою потрібним 

публіці, яка очікує не просто фактів, а представленості, демонстрації їх в 

певній системі поглядів, оцінок, інтерпретацій [311, c.  100]. У цій дихотомії 
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«соціально-індивідуального», вважає В. Мансурова, закладений «евристичний 

потенціал виробництва і відтворення соціальних смислів», реалізованій 

сьогодні в медіаконтинуумі журналістами-фахівцями, учасниками форумів, 

блогерами, соціально активними акторами соціальних мереж тощо. Так, 

сукупність подій, репрезентована в медіаконтинуумі, перетворюється з 

хаотичних, безсистемних, плутаних обрисів реальності у доволі струнку й 

виважену систему. «Осмислення» медіаконтинуумом подій відбувається 

шляхом акцентування уваги на більш значущих деталях, аспектах, як наслідок, 

аудиторія отримує мозаїчний профіль реальності, сформований відповідно до 

уподобань персоналізованої і демасифікованої (а не масової) аудиторії.  

Медіаподія – це не просто репрезентація того, що сталося; «вона має власну 

реальність, яка вбирає в себе реальність події, котра може їй передувати або 

не передувати» [Цит. за: 387,  с. 133].   

Сучасний медіаконтинуум допускає існування одночасно безлічі міні-

медіапросторів, які, з одного боку, побутують як незалежні й самодостатні 

системи, з іншого – об’єднуються й організовуються навколо певної 

медіаподії. У першому випадку, наприклад, маємо справу з медіапросторами, 

створеними конкретним медіа, групами за інтересами в Facebook, Instagram, 

Twitter, у другому – онлайн форуми, обговорення, дискусії в соціальних 

мережах, так би мовити, глобалізовані простори дискурсу в глобальному 

мережевому суспільстві [415, с. 27].  

Міркуючи над умовами перетворення фактів і подій реального світу в 

медіаподії, науковці виокремлюють набір критеріїв, відповідність яким 

максимізує шанси «звичайної події» перетворитися на «медіаподію». 

Максвелл Т. Бойкофф, наголошуючи на прагненні новітніх ЗМІ до 

незалежності, правдивості й точності у формуванні медіаконтенту як 

платформи для відкритої і прозорої дискусії між різноманітними секторами 

суспільства, формулює «паспорт» медіаподії: «Новизна події має відповідати 

таким критеріям, як впізнаваність, негативність, значущість, несподіваність, 

персоналізація, конфліктність тощо… Додамо й журналістську норму 
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рівноваги, тобто загальної практики надання сторонам спору максимально 

рівновеликої уважності» [620, с. 2–3].  

На доказ мозаїчності сучасного медіаконтинууму (окрім 

продемонстрованого структурного аспекту, а саме, медіаконтинуум як 

сукупність медіаподій, а не точне, ідентичне копіювання реальності) говорить і 

той факт, що продукований прямими телевізійними трансляціями, мережевими 

медіями, соціальними мережами, медіаконтинуум упорядковує реальність, у якій 

поняття дистанція, локальність, відстань, далекість, внутрішній, зовнішній 

набувають принципово нових смислів. Медіаконтинуум, зазначають дослідники, 

«покликаний скріплювати спільність, об’єднувати розпорошену 

фрагментарність соціального буття в цілісний конструкт впорядкованої 

повсякденності» [183, с. 7]. 

Так, незалежно від фізичної відстані, люди можуть стати учасниками 

певних заходів, змінити власний часовий ритм життя відповідно до графіка 

медіаподії, висвітлюваної в медіаконтинуумі (наприклад, на час організації 

прямих трансляцій з Олімпійських ігор, прямого включення з місця катастрофи 

тощо). З іншого боку, медіаконтинуум сприяє «усвідомленню віддаленості 

‟місця” від ‟простору”, причому чим потужніше відбувається процес 

технологічної делокалізації, тим природніше стає бажання бути вдома, 

повернутися додому, до того ж, і медійні технології активно підживлюють 

бажання сучасників почуватися ‟як дома”, перетворюють ‟дім” на медійний 

контент» [Цит. за 413, с. 257], проникаючи у простір дому, роблячи домашнє 

життя предметом споглядання, пильної уваги, зацікавленості [304, с. 162]. 

 

3.5. Небезпеки парцеляції соціальних суб’єктів / інститутів у 

форматі перебування в і взаємодії з медіаконтинуумом 

(фрагментованість) 

 

Медіаконтинуум не просто відтворює / формує / продукує реальність, 

але й відбиває наявні в суспільстві цінності, репрезентує світ думок, doxa-
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сферу «первісної очевидності» (Е. Гуссерль) [183,  с. 9]. Так, наукові розробки 

кінця ХХ століття констатували тенденцію переформатування масового 

суспільства на суспільство фрагментоване, демасифіковане, сегментоване. На 

сьогодні, уточнимо, під фрагментацією розуміють процес дроблення масової 

аудиторії, розподіл аудиторії по різноманітним каналам трансляції інформації, 

які мають стійку тенденцію до збільшення й зростання [56; 353]. 

Наприкінці 90-х років ХХ століття М. Кастельс акцентував на еволюції 

від масового суспільства до «фрагментованого сегментованого суспільства» 

як результаті нових комунікаційних технологій, зосереджених на 

диверсифікованій, спеціалізованій інформації. Поступово відбувається процес 

сегментації аудиторії за ідеологічними і ціннісними  настановами, за смаками 

і стилями життя; аудиторія перетворюється з пасивного об’єкта на 

інтерактивного суб’єкта. Означені тенденції, наголошує М. Кастельс,  

відкрили «шлях до диференціації аудиторії й з того моменту як технологія, 

корпорація й інститути дозволили такі кроки, – до подальшої трансформації 

ЗМІ в бік сегментації, ‟роботи на замовленняˮ, індивідуалізації» [218, с. 323]. 

Аудиторія, на яку скеровані медіа, прагне обирати повідомлення, 

поглиблюючи власну сегментацію та урізноманітнюючи індивідуальні 

відносини між певним засобом інформації та конкретним отримувачем 

повідомлення.  

Міркуючи на зламі століть над проблемою утворення й досвіду 

аудиторії, Д. МакКвейл ставить під сумнів можливість чіткого розмежування 

реципієнта й відправника, хоча це, на думку дослідника, – вирішальне в 

оригінальній ідеї аудиторії. Причина цьому – нові технології і нові форми 

використання медій: «Інтерактивні та консультативні способи застосування 

ЗМК руйнують ознаки початково властиві масовій аудиторії. До того ж, 

суттєвих змін зазнали й ‟старі технологіїˮ і медійна індустрія, а це також 

вплинуло на аудиторії» [303, с. 402].  Разом із сегментацією, диверсифікацією, 

фрагментацією та, відповідно, індивідуалізацією послуговування й 

використання ЗМІ, на думку Д. МакКвейла, зникає, губиться почуття 
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ідентичності, рівнозначності як аудиторії.  До найважливіших вимірів такої 

аудиторії, за якими можна описати або класифікувати той чи інший її тип, 

автор зараховує:  

 рівень активності / пасивності;  

 рівень активності / взаємозамінюваності;  

 розміри і тривання;  

 просторове розміщення;  

 соціальна / культурна ідентичність;  

 одночасність контакту з джерелом;  

 неоднорідність складу;  

 повідомлення протисоціального / біхевіорального визначення 

ситуації; 

 рівень гаданої «соціальної присутності»;  

 колективність контексту використання [303, с. 406].   

Низка емпіричних досліджень, проведена наприкінці ХХ століття, дає 

підстави говорити про спроможність, здатність нових засобів масової 

комунікації формувати певний життєвий досвід людини. Телебачення, 

соціальні мережі, новітні засоби масової комунікації, зазначає Дж. Лалл, 

стають життєво важливими компонентами комунікаційної системи родини та 

інших груп глядачів.  Така медіа-опосередкована міжлюдська взаємодія, що 

сприймається як безпосередня, отримала назву «парасоціальної взаємодії». У 

контексті зазначених трансформацій Дж. Лалл пропонує аудиторію 

розглядати як таку, що «складається не з індивідів, а з груп, об’єднаних чимось 

спільним, здебільшого досвідом чи звичками, пов’язаними із мас-медіа. Ми 

зазвичай використовуємо вираз ‟аудиторіяˮ, щоб описати саме такі групи 

(аудиторія певного каналу, певного видання…), або ‟цільову аудиторію 

рекламодавцівˮ» [285, с. 104]. Отже, з одного боку, зростання кількості та 

спеціалізації ЗМІ провокує більшу кількість аудиторій, але вони менші та 

однорідніші, з іншого – відбувається розпорошення уваги аудиторії на дедалі 
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зростаючу кількість мас-медіа: «Зростання чисельності каналів означає 

урізноманітнення змісту. Урізноманітнення змісту означає можливості 

широкого вибору для глядачів; широкий вибір означає, що аудиторія 

поділяється на дедалі вужчі групи глядачів, залежно від різниці в тому, чому 

вони віддають перевагу при перегляді»  [285, с. 112]. Дж. Лалл переконаний, 

що фрагментація і сегментація аудиторії призведе до «зменшення» спільного, 

колективного досвіду, до втрати громадського духу, і, як наслідок, до 

«соціальної поляризації», до парасоціальної взаємодії: прагнення сучасних 

мас-медіа створювати продукцію для окремих аудиторій, з одного боку, та 

пошук представниками аудиторії спеціалізованої медіа-продукції, з іншого, 

більшою мірою роз’єднують аудиторії, ніж стимулюють до ефективного 

обміну досвідом та обговорення проблем сучасності [285, с. 113]. 

Суголосними є думки італійського вченого К. Бордоні: «Сучасне 

суспільство не може бути ідентифіковане як масове суспільство, воно 

втратило його істотні конотації. Сучасне суспільство скероване на звеличення 

індивідуальності, неповторності, своєрідності й різноманітності» [604]. 

Наукові розвідки, проведені австралійськими вченими (Дж. Макнамара, 

П. Сакінофський, Дж. Бітті), були зосереджені на розвитку політики 

соціальних засобів масової інформації, які полегшують комунікацію з 

громадськістю відповідно до завдань державної служби та політичної 

нейтральності, та на вимірюванні ефективності взаємодії соціальних засобів 

масової інформації з конкретними демографічними угрупуваннями. 

Констатуючи факт демасифікації доступу до контенту, фрагментованість і 

неоднорідність аудиторії що, у свою чергу, створює можливість для кожного 

актора медіаконтинууму «стати продюсером медіа», науковці застерігають від 

загрози фрагментації, гіпер-сегментації аудиторії.   

Дослідження, проведені Дж. Вебстером і Т. Ксіазеком, навпаки, ставлять 

під сумнів твердження, що фрагментація аудиторії, як один із 

найрепрезентативніших наслідків росту цифрових медіа, є свідченням 

соціальної поляризації [Див. докл. 425]. До факторів, формуючих 
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фрагментацію аудиторії, дослідники уналежнюють взаємодію засобів масової 

інформації і аудиторії; неухильний ріст числа торгівельних мереж і продуктів, 

конкуруючих за суспільну думку; новітні пропозиції соціальних мереж. Інша 

справа, як представники аудиторії поводяться з цими ресурсами. Дж. Вебстер 

і Т. Ксіазек акцентують, що користувачі мас-медіа обирають продукти 

залежно від уподобань, які, у свою чергу, відбивають їхні потреби, настрої, 

відношення і смаки, але дії користувачів «раціональні» в тому сенсі, що вони 

слугують психологічній схильності. Такий раціональний вибір забезпечується 

наявністю у користувачів «медіа-репертуарів», які ефективно обмежують і 

організовують вибір продуктів, зводять до мінімуму витрати на їхній пошук. 

Проте не достатньо чітко дослідники окреслюють шляхи і принципи 

формування так званих «медіа-репертуарів»  – «підмножини доступних ЗМІ, 

які люди використовують на щоденній основі» [645, с. 10]. Дж. Вебстер і 

Т. Ксіазек пропонують медіацентристський підхід, згідно з яким це 

макрорівневий спосіб бачення аудиторії, що характеризує її за допомогою 

інших засобів масової інформації, які вона використовує.  З одного боку, таке 

розуміння аудиторії дає змогу з’ясувати, як на підставі вибору спільних 

репертуарів конкретні користувачі об’єднуються в групи, з іншого, визначити 

якою мірою суспільна увага розосереджується медіа-середовищами. 

Послуговуючись мережевим аналітичним підходом до фрагментації, в основі 

якого полягає розуміння аудиторії і засобів масової інформації як вузлів у 

мережі і дублювання аудиторії як показник зв’язку між ними, дослідники 

доходять висновку, що «те, як аудиторії пересуваються в медіа-середовищі, не 

є характерним для поляризованих глядачів» [645, с. 16].  

 Інші прогнози щодо фрагментації аудиторії нових медіа робить 

П. Манчині. Під час відкриття щорічної конференції CEECOM-2015 «Виклик 

цифрових медіа» (м. Загреб, 2015, червень) відомий медіатеоретик, професор 

Університету Перуджі Паоло Манчині акцентував на тому, що фрагментація 

спричинює розмивання професійної ідентичності новинних медіа та сприяє 

http://www.ceecom.org/
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посиленню політичної заангажованості. Головні наслідки процесу 

фрагментації в царині демократії науковцю вбачаються в наступному:  

1) нові медіа сприяють поляризації суспільства;  

2) нові медіа стають замінником політичних партій у питанні мобілізації 

громадян;  

3) з одного боку, нові медіа та технології надають більше інструментів 

для контролю,  з іншого, дедалі важче стає отримати доступ до масового 

читача чи глядача, адже натомість з’являються нішеві аудиторії;  

4) процес обговорень, що є основою демократії, стає більш складним та 

фрагментованим, громадський нагляд – більш розповсюдженим, але менш 

ефективним;  

5) зростають ризики інформаційних маніпуляцій [314].   

Для П. Манчині фрагментація є проблемою, оскільки існує вірогідність 

створення роздрібненого суспільства: «Суспільство розділилося на безліч 

різних товариств, які збираються разом, тому що стикаються з проблемою, 

тому що стикаються зі спільними інтересами, тому що стикаються із 

загальною модою» [313]. Наслідком означених процесів буде поляризація 

суспільства, існування розмаїття протилежних поглядів: «І з точки зору 

кошеня, і з точки зору політики, і з точки зору ідеології» [313]. Окреслені 

питання зберігають актуальність і через те, що, на думку дослідника, 

провідною тенденцією 2018 року для ЗМІ є збільшення фрагментації.  

Отже, трансформаційні процеси в медіаконтинуумі висувають на 

порядок денний питання про відмову від розуміння медіааудиторії виключно 

як сукупності осіб, які здатні виключно сприймати інформацію, і, з іншого 

боку, посилюють дослідницький інтерес  до низки тенденцій: 

1) радикальна зміна культури публічного авторства; 

2) збільшення кількості «не середніх» споживачів; 

3) прискорення сегментації та диференціації аудиторії за власною 

ініціативою, а не від впливом медіа [134, с. 50; 254]. 
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Проте нам близька думка Б. Потятиника, згідно з якою фрагментація є 

«логічним наслідком збільшення кількості інформаційних джерел, особливо в 

епоху інтернету та соціальних мереж» [429,  с. 66]. Найочевиднішою 

причиною фрагментації Г. Бакулєв також вважає «сталий зріст числа 

медіаканалів і продуктів, які борються за увагу публіки» [29, с. 140]. 

Основною тенденцією, на яку автор звертає увагу, є доволі потужне 

перетікання споживачів між каналами, через що й описує сьогоденний етап 

дроблення аудиторії терміном «плинна фрагментарність». О. Кунгурова та 

Т. Карпиков вважають підґрунтям фрагментації перетворення інформаційного 

поля на індустрію бізнесу, основним стимулом розвитку якого є запити 

аудиторії. Урізноманітнення інтересів і уподобань акторів медіаконтинууму 

розділили масову аудиторію на кілька сегментів, у результаті відбувся поділ 

читачів, телеглядачів, радіослухачів на певні цільові групи, кожна з яких надає 

переваги конктерним ЗМІ згідно з власними пріоритетами. Більш того, автори 

вважають, що економічні й соціальні виклики ХХІ століття, перетворення ЗМІ 

в медіабізнес, зміна соціальної атмосфери зробили процеси фрагментації  

необхідними, а в сфері медіаекономіки прибутковими, зручними для 

рекламодавців, здатними стати в нагоді під час формування складної і 

фінансово-прибуткової системи функціонування медіа [276, с. 121–124].  

На перманентності процесу фрагментації аудиторії під впливом 

дигіталізації й широкого доступу до інтернету наголошує О. Молчанова.  

Сучасний процес фрагментації характеризується двоєдністю: «З одного боку, 

новітні технології в галузі комунікаційних засобів, поява новітнього 

(мультимедійного) контенту сприяють появі нескінченної кількості 

різноманітних типів і видів ЗМІ, …з іншого, соціальні мережі з їхньою… 

здатністю до охоплення аудиторії і впровадження інноваційних опцій, 

пропонують затребуваний контент» [339, с. 103], і в такий спосіб ще більше 

«подрібнюють» аудиторію.  Інновації в галузі постачання контенту призвели 

до ускладнення самого поняття фрагментації. Авторка виокремлює intramedia 

фрагментацію (збільшення різноманітності змісту в межах окремих медіа) й 
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intermedia фрагментацію (доступ споживача до одного й того ж контенту за 

допомогою різних носіїв). У сучасних умовах медіафрагментації з’являється 

принципово нова аудиторія, до провідних властивостей якої О. Молчанова 

уналежнює «нелінійність мислення», рельєфне, «опукле сприйняття подій, 

індивідуалізація отримуваних новин та інформації» [339, с. 103].   

Тут варто згадати про феномен «Daily Me». Метафоричну назву на 

позначення персоналізованої інформаційної добірки запропонував професор 

Мічиганського технологічного інституту Ніколас Неґропонте. Небезпеку 

зростання персоналізованих новинних сервісів на кшталт «Daily Me», які 

«значно менше дратуватимуть розбіжними поглядами й незручними 

фактами», Б. Потятиник вбачає у тому, що «ці дібрані нами факти діють як 

наркотик, занурюючи нас в ілюзію інтелектуально комфортного середовища 

‟Я – щодня”. Пересічна людина дбає не так про отримання об’єктивної 

інформації, як про підтвердження власних оцінок і переконань… На практиці 

ми схильні закритися в комфортному для нас інтелектуальному середовищі, 

яке відлунює нашими ж думками» [428, с. 41]. 

Підсумуємо: процеси фрагментації, сегментації аудиторії, посилення 

значення індивідуального вибору і персональних смаків аудиторії, що 

спостерігаються в сучасному глобальному технологічно-опосередкованому 

середовищі, набирають обертів, і якими будуть наслідки означених тенденцій, 

позитивними (як противага масифікації, консьюмеризації) чи негативними 

(відокремлення індивідів, позбавлення їх суспільно-активної соціальної 

позиції), акцентують перспективи подальшого дослідження [425, с. 49]. 

 

3.6. Перспективи утилізації мобільності медіаконтинууму в аспекті 

соціального комунікування 

 

Мобільність названа З. Бауманом «найбажанішою цінністю» плинної 

сучасності, «свобода пересування, цей вічно дефіцитний і нерівномірно 

розподілений товар, що швидко перетворюється на провідний чинник 
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розшарування нашої …доби» [36, с. 10]. Засновник Гарвардської соціологічної 

школи П. Сорокін під соціальною мобільністю розуміє перехід індивіда з 

однієї соціальної позиції в іншу. Соціальна мобільність може відбуватися 

горизонтально і вертикально: під горизонтальною мобільністю мається на 

увазі перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, розташовану на одному 

і тому ж соціальному рівні (повторний шлюб, зміна місця роботи тощо), при 

збереженні колишнього соціального статусу; під вертикальною соціальною 

мобільністю мається на увазі переміщення індивіда з одного соціального рівня 

в інший, при цьому може бути як висхідна мобільність, так і низхідна 

мобільність [62, с. 39]. Загалом, у науковій літературі термін «мобільність» 

зазвичай прирівнюється до ідеї «соціальної мобільності», маючи на увазі 

категоріальний рух вгору або вниз за шкалою соціально-економічних 

прошарків населення. Але на сьогодні має місце і привід для просування 

соціологічного розуміння просторового руху, культурного обігу, 

інформаційного посередництва тощо. І хоча мобільність історично значима, і, 

відповідно, не є унікальним феноменом сьогодення, М. Шеллер звертає увагу 

на той факт, що в наш час світ рухається по-іншому, більш динамічно, 

обираючи складні й неоднозначні шляхи, стикаючись з новими проблемами 

вимушеної мобільності й нерівномірності мобільності [636 , с. 2].  

Соціальнокомунікаційний підхід до осмислення мобільності акцентує 

увагу на такому ефекті медіаконтинууму як нівелювання, блокування, 

здавлювання простору й часу. Зростання мобільності соціальних суб’єктів, що 

є наслідком розвитку високошвидкісних засобів об’єктивно-просторової 

комунікації (транспортна мережа) і віртуальної комунікації (новітні медіа, 

інтернет, стільниковий зв’язок), стискає, «здавлює» простір і час, формуючи 

тим самим хронотоп особливого роду – позапросторово-онлайновий. Так, 

мобільність медіаконтинууму ґрунтується на принципі «залученого» руху: 

«Ми не стоїмо на березі, спостерігаючи за течією річки, …а самі несемося у 

вирі, самі залучені в процес варіації» [124]. Мобільність медіаконтинууму 

підтримує, протегує здатність індивіда й соціальних груп долати різного роду 
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бар’єри (просторові, темпоральні, культурні, ідеологічні, інформаційні тощо) 

за допомогою вироблення специфічних якостей, які продукують певну ступінь 

мобільності, і розвитку мобільно-орієнтованих компетенцій. На мобільності 

як провідній властивості медіаконтинууму сучасності наголошує П. Цацоу: 

«Розповсюдження масових електронних середовищ … спровокувало 

домінування географічно розрізнених комунікацій, зменшивши важливість 

просторових розбіжностей і відокремивши фізичну мобільність або відстань 

від швидко нарощуваного темпу комунікацій. … Комунікації розвивалися 

глобально і визначали власні ‟медійні простори”, незалежно від простору, в 

якому перебувають задіяні суб’єкти, або фізичної мобільності, яку вони 

демонструють» [641, с. 23].  

Провідними чинниками становлення й розвитку інформаційного 

суспільства науковці визнають три чинники: «прискорення темпоральності 

часу, оновлення інформації, наочність інформації» [521,  с.  652], – які 

залежно від ракурсу дослідження можуть набувати і позитивних, і 

негативних характеристик. Безперечно, домінує фактор прискорення 

темпоральності часу, який коригує ставлення до буття, модернізує оцінку 

соціально-економічних процесів і, що найголовніше, продукує новий тип 

міжособистісної і масової комунікації [521, с. 652–653]. Потреба в 

комунікаціях і ступінь їхньої інтенсивності зумовлюються природою 

людини, «власним часом» життя людини, «змістовністю» певної історичної 

епохи. Сьогодні ми можемо говорити про розширення і прискорення 

суспільних процесів, соціальних відношень, соціальних практик – і, 

відповідно, про мотивування людини до мобільності, до взаємодії з іншими 

людьми, до студіювання нових знань, до засвоєння нового досвіду тощо. 

С. Уразова зазначає, що загалом у факторі прискорення, реалізованому через 

мобільність, закладено позитивний алгоритм: усвідомлення індивідом 

власного «я», «виявлення прихованих творчих здібностей», «осмислення 

рівня власного чуттєво-емоційного сприйняття дійсності», негативні аспекти 

пов’язані з «непідготовленістю мас до нового формату буття», з «недостатнім 
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ступенем оволодіння значеннєвим кодом» цифрової доби, з повільністю 

опанування людиною інновацій  [521, с. 653]. 

Міркуючи над «авторитетністю» медіатехнологій у молоді – її образ 

життя й поведінка, пошук, споживання й самовиробництво інформації, 

соціалізація, уподобання й запити, С. Сулейманова та Я. Маматова 

виокремлюють низку чинників, що сприяють чи обумовлюють ступінь їх 

впливу: послуговування комунікативною мобільністю, надання переваги 

фрагментарності медіаресурсів, рекомендація медіаресурсів друзям, 

паралельне використання декількох медій, наявність власних медіаприладів. 

Провідною властивістю «покоління Google» дослідники називають 

«мобільність комунікації»  – щоденна «багатоканальність», використання 

різних медіаприладів й контентів залежно від власних потреб і ситуації [501, 

с. 140]. У ракурсі принципово нових можливостей, набутих комунікацією 

внаслідок поширення медійних засобів (мобільних телефонів, соціальних 

мереж, інтернету), О. Красноярова звертає увагу на ефекти мобільної 

комунікації: 

 «просторове розширення / стискання» – з одного боку, новітні засоби 

комунікації руйнують простір, комунікант має можливість отримувати досвід 

перебування «там», реально перебуваючи «тут», з іншого, умовно простір 

комуніканта завжди стискається до певного інформаційного «локусу», тобто 

простору, в якому відбувається трансльована комунікаційним засобом подія; 

 «часова трансгресія» – будь-яка інформація, репрезентована / 

відтворювана на мобільному пристрої, незалежно від часу створення, 

трансгресується в теперішнє; тобто будь-яка інформація, трансльована 

засобом комунікації, стає актуальною саме в момент комунікації – виключно 

«зараз»; 

 трансцендентування досвіду – засіб комунікації надає «можливість 

виходу за межі тілесної присутності й організовує певний досвід 

переживання» того, що людина не може відчути наявно, особисто [263, с. 160]. 
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Мобільність, поряд зі швидкістю, універсальністю, інтерактивністю, 

можливістю кожному побачити й оцінити світ із різних точок зору, за 

визначенням А. Моржухіної, є провідною вимогою сучасного 

медіасередовища [345, с. 394].  В. Виноградський і Н. Куніцина вважають 

мобільність і інтерактивність провідними критеріями медійного мислення, що 

істотно впливають на журналістику [74, с. 3]. Ознака «мобільність» дає 

можливість прогнозувати повсюдну «симультанність», одночасність новинної 

події й публічної репрезентації новини про неї [55, с. 619]. Мобільність як 

відображення напрямків і тенденцій розвитку медіасистеми, поряд з 

цифровізацією, інтернетизацією, поширенням технологій стільникового 

зв’язку, індивідуалізацією використання мобільних засобів, зростанням 

медіанасиченості, багаторівневістю медіаспоживання, конвергенцією і зміною 

лінійного перегляду «потоковим» телепереглядом, констатує Є. Дугін [150, 

с. 10–11]. А. Колосова і Г. Шнайдер визнають, що інтерактивність, 

універсальність і мобільність відкривають нові перспективи розвитку засобів 

масової інформації в контексті нового формату [238, с. 21]. 

Мобільність, поява якої була ініційована стрімким розвитком і 

впровадженням технічних новинок у майже всі сфери життя суспільства, 

сьогодні оцінюється як елемент активності суб’єкта в інформаційному 

середовищі [367]. О. Хлизова тенденцію мобільності пов’язує з прагненням 

аудиторії «отримувати новини в будь-яких форматах на будь-яких носіях у 

режимі реального часу з будь-яких місць, де б події на відбувалися» [537, 

с. 1111]. Будучи складником «новомедійного середовища», мобільність є 

«постулюванням посттехнічного відтворення гаджета як умови подолання 

просторово-часової обумовленості» [253, с. 28].  

Словом, на сьогодні мобільність розуміється як «соціальний феномен», 

підґрунтям якого є «способи реагування на навколишню дійсність»: так би 

мовити, база «для формування стратегії життя особистості, що містить 

орієнтації особистості, життєві позиції, і програмують особливості її 

діяльності» [146, с. 191].  Р. Ривкіна мобільність (трудову і територіальну, 
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зокрема), поряд із різними видами економічної діяльності, комплексом 

обов’язків у сфері домашнього господарства, навчання у сфері освіти, форм 

проведення дозвілля, способів підтримання здорового способу життя, участі в 

політичному житті країни, проявів девіантної поведінки, – вважає провідними, 

базовими складовими концепту «образ життя», потрактованого як «сукупність 

декількох різноманітних і взаємопов’язаних видів соціальної активності»  

[453, с. 32].  Висока активність, стремління відшукати власний «шлях на гору», 

мобільність, зазначає А. Дождіков, є запорукою і «майбутньої освіти», і 

«можливостей початкового накопичення грошових заощаджень» [141,  с. 67].  

Соціологи розглядають мобільність особистості як зміну позицій, 

обумовлену зовнішніми обставинами (відсутність робочих місць, низька 

заробітна плата, побутова невлаштованість тощо), що викликана необхідністю 

адаптуватися до реальних життєвих ситуацій [523]. Мобільність із погляду 

психологів характеризується «ступенем і типом реагування суб’єкта на дійсну 

й прогнозовану діяльність», є внутрішнім стимулом до самовдосконалення   

[146, с. 191]. Для С. Рудановської досягнення ефекту автономного безпечного 

існування, поза будь-якими нормами і правилами (окрім технічних навиків), 

отримання задоволення від швидкостей, масштабів споглядання і 

різноманітних ліній комунікації, які в принципі неможливі в реальному житті, 

– є кібер-мобільністю у текстовому вимірі. Кібер-мобільність нібито 

призупиняє, за визначенням дослідниці, історичне усвідомлення унікальності 

миті, лише досвідченому читачеві під силу зафіксувати «повторення 

пройденого, парадоксальне стояння на місці в процесі кібер-мобільності» [451, 

с. 49]. Тож мобільність медіаконтинууму надає індивіду не лише нову 

можливість «соціальної інтеграції», «досвід самоідентифікації через 

структурування суб’єктивного виміру часу і простору», моделювання 

інформаційного середовища в режимі online, але, з іншого боку, визначена 

мобільність певною мірою позбавляє людину «індивідуальності», 

переформатовуючи її власний досвід у досвід «надіндивідуальний, 
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усереднений», такий самий як у всіх інших мешканців глобального 

інформаційного середовища [263, с. 163]. 

Журналістський аспект мобільності О. Дорощук потрактовує як 

«системно-комунікаційний конструкт, що спирається на ціннісно-смисловий і 

концептуально-орієнтований компоненти, які містять активність, 

креативність, технологічність, відображають особистісні визначення й 

трансформації як результат адаптації до мінливості інформаційного 

середовища» [146, с. 192].  Журналістська мобільність, доводить автор, 

передбачає як здатність особистості до трансформації власного статусу, так і 

адаптацію продукованої інформації до соціальних, культурних, політичних, 

професійних тощо канонів, форматованих відповідно до конкретно-

історичних і суспільно значущих параметрів. Мобільність журналіста в 

професійній діяльності дає змогу проявляти «адаптаційні здібності і брати 

участь у продукуванні конкретних стратегій професійного пізнання, 

створенні нового образу професії журналіста, в основі якого інформаційна 

безпека» [146, с. 192].   

У цьому контексті звернемо увагу на той факт, ще на початку 2000-их 

років, педагоги пропонували моделі підготовки спеціалістів із урахуванням 

професійної і соціальної мобільності [306], говорячи про «професійну 

мобільну ідентичність» як реакцію на відчутні соціально-економічні 

трансформації пострадянської доби [564], при цьому соціальна мобільність 

розумілася як «самовдосконалення особистості, ґрунтоване на стабільних 

цінностях і потребі в самореалізації» [175, с. 89]. Основою соціальної і 

професійної мобільності, констатують дослідники, є освіта, оскільки саме 

навчальний процес стимулює особистісне зростання учня, підвищення й 

удосконалення рівня його знань, умінь, навичок.  Професійна і соціальна 

мобільність взаємопов’язані: «з одного боку, розвиток здібностей до 

оволодіння новою технікою й технологіями стимулює потребу у 

саморозвитку, з іншого, сформована потреба у самовдосконаленні полегшує 

опанування нових знань, вмінь і навичок» [175, с. 89]. 
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Словом, сучасні форми взаємодії вимагають від акторів 

медіаконтинууму надшвидкого, практично миттєвого включення й 

орієнтування в його межах. Специфікою нового формату активності є те, що 

«соціальний простір взаємодій, життєвої енергійності й ініціативності» та 

медіаконинуум (за визначенням Д. Гвоздікова, інформаційний простір), 

виявляються «тісно переплетені і генерують нове поле мобільності» [89, 

с. 152]: з одного боку, актор отримує «вакцину» свободи соціальної адаптації, 

вільної інтеграції, самостійність конструювання інформаційно-

комунікаційних векторів взаємодій у режимах olline / offline, з іншого боку, 

нова мобільність обмежує актора у творенні й поширені власного досвіду, 

додаючи йому рис посередності, стандартності, надіндивідуальності. 

 

3.7. Соціальний і індивідуальний темпоральні регістри як підґрунтя 

часової амбівалентності медіаконтинууму 

 

Піднесення культури поспіху («hurried culture»), ескалація часового 

напруження спричинили редуковане сприйняття просторово-часових 

параметрів, у межах яких людина конструює, планує, проживає власне 

соціальне, політичне, психологічне, культурне, буденне життя тощо. З одного 

боку, інтенсифікація технологічного оснащення, інформаційно-комунікаційна 

модернізація надають можливості сучаснику вільно взаємодіяти один із одним 

у будь-якій сфері людського функціонування і життєдіяльності, з іншого, 

«снігова кульковість» інформації формує та постійно підтримує в індивіда 

відчуття запізненості і проживання власного життя в режимі дедлайн, 

провокує нездатність лінійно, уникаючи ситуацій цейтноту, розставляти 

життєві пріоритети  [408, с. 125]. Означені процеси стали предметом 

зацікавленості науковців, які концентрують увагу на «нівелюванні», 

«усуненні» (зі знаком плюс) просторово-часових кордонів і меж існування 

людини ХХІ століття (М. Кастельс, Дж. Лалл, Д. МакКвейл, М. Маклуен, 

Дж. Б. Томпсон, Е. Тоффлер), або, навпаки, які наголошують на соціальних, 
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психологічних (переважно негативних, руйнівних) наслідках прискорення 

ритмів життя людини (З. Бауман, У. Бек, Т. Еріксон). Аксіологічна подвійність 

просторово-часових параметрів життя і буття сучасника дають змогу угледіти 

в означених категоріях потенціал підтасовування й жонглювання, 

здійснюваних як з боку індивіда, так і з боку суспільства загалом.  

На неоднорідності категорії «час» наголошував А. Гуревич, 

акцентуючи, що в суспільстві завжди існує не єдиний «монолітний» час, а 

навіть спектр соціальних ритмів, зумовлених закономірностями різних 

процесів і природою окремих людських колективів: «Подібно до того, як різні 

соціальні явища, інститути та наявні в суспільстві процеси перебувають у 

взаємозв’язку і групуються в цілісну систему з переважним типом 

детермінізму, ритми перебігу цих процесів і функціонування соціальних форм 

утворюють ієрархію соціального часу конкретної системи» [118, с. 125]. 

Існувати суспільство, на думку науковця, здатне за умови досягнення певного 

ступеня скоординованості множинних соціальних ритмів.  

Справжнім соціальним інститутом визнає категорію часу Е. Дюркгейм. 

Автор зазначає, що людина спроможна усвідомлювати плин і ритми часу 

виключно орієнтуючись на зміну певних моментів, подій, ситуацій у власному 

житті. Але цього далеко не достатньо, щоб сформувати поняття часу або 

осягнути сутність категорії часу. Час як абстрактна, метафізична оправа 

окантовує не лише наше індивідуальне існування, але й існування людства 

загалом. Події, розташовані в часі відповідно до чітких, певних орієнтирів, «це 

не мій час організований у такий спосіб, а час, що мислиться об’єктивно всіма 

людьми однієї і тієї ж цивілізації» [152, с. 186].   

Суголосними є зауваження Е. Тоффлера: «Кожна цивілізація приносить 

із собою не лише зміни в повсякденне ставлення людей до часу, вона змінює 

також розумові мапи їхнього часу» [511, с. 264.]. Футуролог пов’язує 

тимчасові мапи Третьої хвилі із розвитком нових технологій, що 

трансформують звичні вектори зв’язків у часі, створюючи підстави для 

здійснення їх у режимі синхронності / асинхронності.  
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Акцентуємо, що у медіаконтинуумі, з одного боку, часовий інтервал, 

зведений електронними засобами до миттєвості, практично нівелює, нуліфікує 

фізичний, немережевий простір, з іншого, набуває статусу амбівалентної 

просторової конфігурації поняття відстані, – по суті, актор медіаконтинууму  

має страву не з межами і кордонами, відстані між якими прагне здолати, а з 

вправністю «швидкісно-часових здібностей» конкретного медіаконтинууму, зі 

здатністю медіаконтинууму просторове-часове дистанціювання скоротити до 

«тут і зараз». Відповідно у формулі вимірювання відстані між точкою А і 

точкою В: S=vt, – акцент із прямопропорційної залежності відстані (s) від часу 

(t) і швидкості (v) зміщується на пропорційність зворотню: чим меншим є час, 

тим вищою має бути швидкість і, навпаки, збільшення часу уповільнюватиме 

швидкість.   

Цікавим у цьому ракурсі є поняття «нетерпляча заявка», активно 

використовуване в межах теорії черг і пов’язане з «деякими видами 

інформації, …що з часом втрачають актуальність, …час її цінності 

(інформації – О. П.) обмежений» [261, с. 39]. «Нетерпляча заявка» випадає з 

системи у випадку перевищення певного допустимого (в загальному випадку 

принагідного) часу перебування її в черзі. Щодо медіаконтинууму, 

«нетерпляча заявка» експонована тими пошуковими запитами чи 

комунікативними ситуаціями, які не отримують миттєвого чи швидкого 

реагування з погляду актора.  Наприклад, при введені в пошукову систему 

Google термінів «медіапростір», «пошуковий запит», «комунікативна 

ситуація», «нетерпляча заявка» отримуємо такі результати: «медіапростір» 

– 125000 результатів (0,30 сек.); «пошуковий запит» – 1030000 (0,37 сек.); 

«комунікативна ситуація» – 735000 (0,40 сек.); «нетерпляча заявка» – 8970 

(0,44 сек.), відповідно при одночасному введені цих термінів у пошукові 

вікна термін «нетерпляча заявка» має найбільшу вірогідність перевищити 

допустимий, ще раз наголосимо, з погляду актора, час перебування в черзі: 

найменша кількість результатів (R) за найбільший час (T) свідчить про 
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найнижчий рівень продуктивності реагування (Pr): Pr = R/Т (Див. рис. 7) 

[408,  с. 127]. 

Рисунок 7. 

Продуктивність реагування на акторські запити 

 

 

 

Словом, часовий вимір медіаконтинууму дає змогу говорити про 

наявність індивідуального й  соціального регістрів, конкретизація і деталізація 

яких можлива в межах соціальнокомунікаційного контексту досліджуваного 

феномена. 

Індивідуальний вимір часу актора медіаконтинууму, репрезентований у 

соціальних мережах, у чатах, на форумах, у комп’ютерних іграх, під час 

роботи з пошуковими системами й електронною поштою тощо, дає змогу 

говорити про певні особливості реалізації означеної категорії [408, с. 127]:  

1) колажність – сучасник проживає «це-хвилинне» (З. Бауман) життя, у 

якому події, ситуації, життєві негаразди переоцінюються й інтерпретуються, 

закарбовуються чи усуваються з пам’яті «уникаючи якоїсь власної логіки, 

власної ієрархії значення» [39, с. 44]. Відсутність єдиноприйнятого орієнтира 

провокує колажність індивідуального часу, надаючи людині можливість 

постійно і на власний розсуд вибудовувати історію життя, потрактовувати у 

зручний для себе спосіб успіхи й невдачі, встановлювати причинно-наслідкові 
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зв’язки між особистими злетами й падіннями. Часова тріада минуле-

теперішнє-майбутнє – довільно, поза логікою трансформується в невичерпне 

розмаїття часових послідовностей: сьогодення – майбутнє – минуле – 

теперішнє – «no-future» – сьогодення; майбутнє – теперішне – сьогодення – 

майбутнє майбутнього «no-future»   тощо;  

2) демасифікованість, дедалі більша індивідуалізація структур часу, 

передбачена Е. Тоффлером і визначена провідною ознакою суспільства ХХІ 

століття, «відбувається паралельно з демасифікацією інших характеристик 

суспільного життя з приходом Третьої хвилі» [511, с. 223]. Окремим 

прикладом демасифікації часового виміру медіаконтинууму можна вважати 

ґендерну маркованість індивідуального регістра та культ молодості. 

Неформальне спілкування, здійснюване в соціальних мережах, з метою 

координації колегіальних дій,  уточнення певних деталей при організації і 

проведенні спільних заходів, планування й вибір сумісних дозвіллєвих 

практик репрезентує ґендерну маркованість індивідуального часу [419]. 

Сьогодення, демонструючи доволі чітке розмежування виробничої і сімейно-

побутової сфери життєдіяльності чоловіка, робить його індивідуальний час 

особистісною власністю: час можна економити, організовувати, планувати, 

інвестувати, розраховувати. Жіноча модель індивідуального часу, навпаки, 

демонструє релятивний, відносний характер часу, акцентує адаптивність до 

несхожих ритмів життя членів родини, чутливість до міжособистісних 

стосунків [426].  

Головною причиною культу молодості науковці визначають 

«прискорення культурних змін, яке передбачає, що краще мати про запас 

багато спонтанної енергії, ніж багато акумульованої історії» [159, с. 156]. Так, 

у молодому віці смислове наповнення життя співвіднесено з майбутнім, у 

зрілому віці «сьогодення» стає сенсом життя, у старості настає час осмислення 

й усвідомлення прожитого. У сучасному комфортному й зручному світі смерть 

сприймається як перекреслення того, чим живе суспільство, орієнтоване на 

споживання, кар’єрні перспективи, радощі гедоністичного ґатунку.  
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Страждання, біль, старість, неміч сприймаються в такому суспільстві як 

надзвичайні події, які обов’язково слід усунути, виправити, ліквідувати. За 

визначенням М. Яцино, у наш час «цінується тільки ‟високоякіснеˮ життя… 

Сенс полягає у визначенні причинно-наслідкових зв’язків, пошуку засобів і 

можливостей переборення, зміни й запобігання станам, які не узгоджуються з 

‟нормоюˮ» [599, с. 17], і як наслідок, – спроба відмежуватися від старості, 

триматися якомога далі від неї. Не тільки старість, а й зрілість, за визначенням 

С. Лішаєва, набуває сьогодні тьмяних відтінків: «Зрілість сприймається 

сьогодні не стільки як акме, як новий період життя, скільки як вік, за яким 

проглядається старість, неміч, хвороби і смерть» [294, с. 125]. Культ молодості 

провокує формування суспільства, яке відмовляється дорослішати, яке 

пропагує гедоністичні цінності, яке бажає отримувати задоволення «тут і 

зараз». Міркуючи над ситуацією зміни молодіжного статусу в сучасному 

суспільстві, Є. Омельченко зазначає: «Епатажність, екстравагантність, 

сексуальність, енергія, здорове та красиве тіло стають культовою атмосферою, 

стилем життя, що практикується не стільки молодими, скільки зрілими й 

літніми людьми» [373, с. 170]. Подібне легковажне ставлення до старості 

позбавляє сучасника будь-яких перспектив щодо похилого віку: «Гарна 

старість – це всього лише утримання молодості, уповільнення неминучих 

процесів деградації і руйнування, не більше ніж лібералізація від старіння (по 

Дж. Вінсенту)» [578, с. 169]. Така заглибленість у «сіюмиттєвість» звільняє 

сучасників від необхідності будувати плани й робити певні прогнози щодо 

майбутнього, дає змогу переборювати відчуженість, пов’язану з відсутністю 

віри у можливість соціальних покращень;  

3) поліхронічність – інтенсифікація тенденції медіаспоживання в режимі 

базатозадачності [190, с. 69] створює оптимальні умови симбіозу 

різноманітних подій, ситуацій, епізодів,  існування / здійснення / протікання 

яких відбувається одночасно. Практика соціальної й інформаційно-

комунікативної діяльності, організована згідно з параметрами поліхронічного 

часу (Е. Холл) [613, с. 6–7], з одного боку, сприяє уникненню монотонності, 
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формуванню навичок подолання хаосу, збереженню високого рівня 

зосередженості, з іншого, провокує зниження продуктивності діяльності через 

підвищену загрозу помилок і зволікань, поліхронічність може бути розцінена 

актором медіаконтинууму як джерело роздратування й паніки;  

4) надситуативна тимчасовість (С. Лішаєв) індивідуального часу 

акторів медіаконтинууму може бути проілюстрована зсувом уваги з плинної 

схвильованості й занепокоєності ситуацією на турботу про «проживання 

власного життя»: «У надситуативному регістрі тимчасовості …увага 

…сфокусована не на ситуації ‟в” житті, а на житті як ситуації» [293,  с. 52]. 

Надситуативна тимчасовість наче розриває горизонтальну єдність минулого-

теперішнього-майбутнього, пропонуючи натомість вертикальну модель 

«життя на повну силу». Магістральна ідея сучасності – «жити на повну силу, 

жити повним життям», з одного боку, вимагає від сучасника не відкладати на 

майбутнє власне життя, проживати його «тут і зараз», гнати від себе думки про 

нікчемність та злиденність сьогодення, з іншого, підживлює відчуття 

можливості проживання декількох життів, здобуття шансів на втілення безлічі 

способів і варіантів існування. 

Відокремлення сучасника від біологічних життєвих циклів, від 

природних ритмів існування, уможливлене й реалізоване індивідуальним 

регістром часового виміру медіаконтинууму врівноважується регістром 

соціальним, пор.: «Нові моделі часу вплинуть на ритми нашого щоденного 

життя. Вони вплинуть на наше мистецтво. Вони вплинуть на нашу біологію. 

Тому що коли ми торкаємося часу, ми торкаємося всього людського досвіду» 

[511, с. 224].  Індивідуалізація часу, акцентована Е. Тоффлером як 

обов’язковий атрибут Третьої хвилі, сприяє самотності, соціальній 

ізольованості, громадській індиферентності, тому мають бути винайдені нові 

інституції, адаптовані до наслідків реструктуризації часу, спроможні 

наповнити соціальне життя сенсом і значущістю.  Прикладом модернізованих 

соціальних інституцій є соціальні мережі, новітні медіа, цифрове телебачення 

тощо, звернення до яких із різних індивідуальних, суспільних, побутових 
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причин породжує так звану «парасоціальну взаємодію» – «тобто медіа-

опосередкована міжлюдська взаємодія… сприймається як безпосередня…» 

[285, с. 100],  – мотивом долучення до якої є задоволення бажання соціальної 

приналежності. 

Відповідно, дозволимо собі припущення: провідні властивості 

соціального регістра, з великою долею вірогідності, мають бути 

симетричними, конгруентними властивостям регістра індивідуального:  

1) ризомність (індивідуальний вимір – колажність) обумовлює 

внутрішню рухомість медіаконтинууму, формує відчуття його безперервної 

трансформації. Неконтрольований, на перший погляд, хаос, генерований 

функціональною безсистемністю й семантичною непов’язаністю часових 

параметрів існування суб’єктів (наприклад, новітні медіа, актори соціальних 

мереж) і об’єктів (наприклад, меседжери, повідомлення, зображення) 

медіаконтинууму, може бути впорядкований відповідно до власних 

інформаційно-комунікаційних і соціальних потреб акторів. В одному 

медіаконтинуумі взаємодіятимуть і взаємоіснуватимуть актори, чиї 

індивідуальні регістри співпали й перевели їх на новий якісний рівень – 

соціальний регістр. Тобто, ризомність як розмаїття взаємообумовлених і 

взаємозалежних зв’язків пропонує необмежений набір варіантів перетворення 

хаотично-заплутаних «з’єднань» у горизонтально-впорядковані ланцюги;  

2) глобальність (індивідуальний вимір – демасифікованість) у значенні 

переборення національно-державних кордонів, нівелювання і перетворення на 

фікцію уявлень про замкнений простір у фокусі дослідження часового виміру 

медіаконтинууму може бути пояснена явищем трансгресії – здатності акторів 

і соціальних інститутів долати просторові, часові, культурні, соціальні, 

ідеологічні тощо бар’єри через напрацювання специфічних навичок і 

впровадження відповідних практик інформаційно-комунікаційної діяльності. 

Так, Е. Роджерс до визначальних ознак нових технологій уналежнює 

інтерактивність, індивідуальну, немасову суть і «асинхронну природу нових 

комунікаційних систем (у значенні необмеженості в часі)» [Цит. за: 303, 
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с. 126]. Наприклад, інтерфейс соціальних мереж, крос-платформених 

месенджерів організовано в такий спосіб, що, з одного боку, присутність у 

синхронному, он-лайновому режимі учасників комунікації є необхідною 

умовою, з іншого, спостерігаючи за процесом продукування повідомлення, 

слідкуючи за послідовністю створення його в режимі реального часу, 

підпадаючи під дію ефекту співприсутності, актор на власний розсуд обирає 

ритм інформаційно-комунікаційної діяльності, керує швидкістю обміну 

повідомленнями;  

3) монохронічність (Е. Холл) (індивідуальний вимір – поліхронічність) 

сприяє структуризації медіаконтинууму, розташовуючи події, ситуації, явища 

як дискретні, поділені, окремі елементи. Монохронічний час, акцентують 

науковці, має неприродній, штучний характер. В. Брайсон субстанцію часу 

оцінює як об’єктивну реальність у значенні зручної концепції координації, 

регламентації життєдіяльності людини: «Час може розумітися і як своєрідна 

абстрактна діяльність, повторюваність, і як переживання змін» [58, с. 35], 

тобто чергування фактів, епізодів, випадків тощо. Монохронічність виступає 

своєрідною точною кореляції індивідуальних регістрів часового виміру 

медіаконтинууму з реальністю, з певним традиційним вимірювальним 

параметром;  

4) ситуативна тимчасовість (індивідуальний вимір – надситуативна 

тимчасовість), тимчасовість «малого радіусу дії» [293, с. 50], репрезентована 

в медіаконтинуумі єдністю трьох часових вимірів: те, що в цю хвилину 

відчуває і переживає актор, що безпосередньо обумовлено й пов’язане з днями 

минулими, з недалекою тогочасністю, з найближчою проєкцією «тут і зараз» 

на майбутнє, з налаштуванням власного життя «на ритми завтрашнього дня» 

[511, с. 19] з позиції стурбованості порядком денним «це-хвилинного» життя.  

Ситуативна тимчасовість медіаконтинууму «перетягує» на себе функції 

«реального часу» в значенні інструмента, приладу, здатного підтримувати час 

і диктувати темпи й ритми життя в соціумі.  
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Наведені міркування дають підстави стверджувати наступне. 

Медіаконтинуум спроможний наочно фіксувати, демонструвати й 

ретранслювати зміни в системі соціальних цінностей і економічних орієнтирів 

суспільства, трансформації його політичних настроїв і культурних уподобань 

тощо,  і, відповідно, відбивати як приватні оцінки часу, так і брати участь у 

формуванні вектора часу: суспільно значущих минулого, теперішнього, 

майбутнього.  

Окрему роль у цих процесах відіграє журналіст, що «спостерігаючи 

реальність і селекціонуючи події, під час пізнавальної і текстотвірної 

діяльності стає першою ланкою в операційній трансформації реальної 

реальності в віртуальну» [26, с. 131]. Журналіст, відштовхуючись від 

розуміння й усвідомлення соціального часу сучасниками, визначає 

інтерпретаційний напрямок / вектор часу медіаконтинууму.  

У ракурсі об’єктивного й концептуального часу, зазначає Т. Матвєєва, 

точкою відліку в публіцистичному тексті (і розширимо – в медіаконтинуумі, 

О. П.) є теперішній момент дійсності, історичне «сьогодення», організація 

часового поля підпорядкована меті публіцистики – «інформувати й, 

інформуючи, впливати» [324, с. 101]. Створюваний професійним актором 

медіаконтинууму – журналістом – образ часу дає можливість «здійснювати 

соціальне орієнтування аудиторії, створювати модель актуальної дійсності, 

синхронізувати розрізнені темпоральності соціальних груп, …окреслювати 

ціннісні платформи громадян»  [26, с. 134]. В. Байдіна оперує поняттям 

«домінуючий» соціальний час як типізоване уявлення про соціальний час, 

який, у свою чергу, може бути по-різному оцінений різними соціальними 

групами, і, відповідно, об’єктивований мас-медіями [27]. 

Словом, є сенс говорити про наявність індивідуального й соціального 

регістрів часового виміру медіаконтинууму. Провідні властивості 

індивідуального регістра: колажність, демасифкованість, поліхронічність, 

надситуативна тимчасовість, – у медіаконтинуумі врівноважуються регістром 

соціальним (ризомність, глобальність, монохронічність, ситуативна 
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тимчасовість), рятуючи сучасника від ізольованості, задовольняючи бажання 

причетності до суспільства, акцентуючи зв’язок із соціумом. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Підвалини виокремлення соціальної евентуальності медіаконтинууму  

закладені низкою дослідницьких студій, присвячених медіапростору як 

віддзеркаленню соціальних уявлень про світ, як відбиттю актуальних 

соціальних конструктів і парадигм, як чітко визначеній структурі пошуку, 

збирання, генерування, поширення, збереження і споживання інформації. 

Сутність медіаконтинууму в ракурсі соціальної евентуальності прояснюють 

атрибути гетерогенності, відкритості, соціального контролю, мозаїчності, 

фрагментованості, мобільності, часової амбівалентності.   

Різнорідність аудиторії, її міжгрупова, міжетнічна, міжкультурна 

природа детермінують гетерогенність медіаконтинууму. Розмаїття, 

багатовекторність соціальних позицій акторів медіаконтинууму 

форматуються в єдину невичерпну, необмежену систему координат безлічі 

змінних: кругозір, пріоритети, інтереси, трюїзми, вірування тощо. 

Увиразнюють гетерогенність взаємообумовленість, взаємопідпорядкованість 

соціального простору і медіаконтинууму. З одного боку, соціальний простір 

продукує медіаконтинуум, з іншого, медіаконтинуум завдає формати, темпи, 

ритми сприйняття, опанування, розуміння простору соціального. 

Відкритість, доступність медіаконтинууму містить низку загроз і 

ризиків: руйнування приватності; особистісна інформація втрачає статус 

конфіденційності; дезінформування; спотворення і приховування інформації 

тощо, – і висуває на порядок денний питання створення «ідеальної технології» 

захисту не лише від небезпек наявних, але й від потенційних небезпек. Істотну 

роль у профілактиці означених ризиків і загроз відіграє спроможність 

медіаконтинууму до соціального контролю. Сприяти процесам соціалізації 

особистості, засвоєнню нею цінностей, досвіду, традицій певного суспільства 
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покликана «комп’ютерна етика» (У. Менер). На тлі констатованої 

дослідниками хиткості меж суспільної моралі і розбалансованості окремих 

елементів цензури оберту набирають, з одного боку, тенденції усвідомлення 

значущості самоконтролю, самоцензурування акторів, з іншого, тенденції 

впровадження у медіаконтинуум комплаєнс технологій. 

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. Мова йде про мозаїчність 

медіаконтинууму, одним із технічних прийомів якої є фреймування новин.  

Збільшення кількості інформаційних джерел, зростання пропозицій на ринку 

медіапродуктів / медіаконтентів / медіапослуг зумовили фрагментацію 

медіаконтинууму, спричинили неоднорідність, сегментованість, 

розшарування аудиторії. Наслідки запущеного дигіталізацією, 

мультимедійністю, конвергенцією тощо означених процесів можуть бути 

реалізовані, з одного боку, у форматі перетворення пасивних акторів на 

інтерактивних суб’єктів, здатних за власними бажаннями об’єднуватися, 

згуртовуватися у спільноти однодумців, з іншого, матимуть на виході 

аудиторію, розрізнених індивідів із суспільно апатичною громадською 

позицією, сукупність одинаків, занурених у світоглядно комфортне 

середовище «Я – щодня».  

У вирії прискорення темпоральності часу, знецінення просторових 

відстаней актуальною й затребуваною є мобільність медіаконтинууму, втілена 

в нарощенні комунікативної інтенсивності й збільшенні темпів оновлення 

інформації. Мобільність як формат адаптаційних здібностей, 

пристосувального хисту експлікована у медіаконтинуумі симультанністю 

новини й публічної репрезентації повідомлення / контенту про неї за рахунок 

розширення / стискання простору актора медіаконтинууму до меж 
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інформаційного «локусу», за рахунок актуалізації інформації / комунікації 

виключно «зараз», за рахунок трансцендентності досвіду й знань. 

Додамо, що плинність, рухомість просторово-часових параметрів 

сучасності підготували фундамент для впровадження в медіаконтинуум 

часової амбівалентності. Медіаконтинуум форматує умови збалансованої 

домовленості між прагненням актора до індивідуалізації темпоральних 

параметрів та ймовірними ризиками самотності, соціальної апатії, суспільної 

індиферентності, що виникатимуть внаслідок нехтування соціальним 

регістром часу.  

Виокремлені атрибути гетерогенності, відкритості, соціального 

контролю, мозаїчності, фрагментованості, мобільності, часової 

амбівалентності певною мірою розкривають сутність медіаконтинууму, яка 

буде доповнена наступними розділами дослідження. 
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РОЗДІЛ 4.  

ТЕХНОЛОГІЧНА Й ТЕРИТОРІАЛЬНА ЕВЕНТУАЛЬНОСТІ 

МЕДІАКОНТИНУУМУ 

 

Медіаконтинуум – результат трансформації просторово-часових 

координат існування людства початку ХХІ століття; віддзеркалення хиткості, 

неясності, перманентності фундаментальних параметрів буття й повсякдення 

як окремого індивіда, так і сучасного соціуму загалом; атмосфера 

інформаційного, постіндустріального, постмодерністського, мережевого, 

індивідуалізованого суспільства формату «24/7». Медіаконтинуум сьогодні 

сприймається, усвідомлюється й оцінюється не стільки як «електронне 

середовище» співпраці, співіснування акторів, скільки як «практично 

інтуїтивне, несвідоме, інстинктивне навколишнє середовище, в якому 

найдрібніші збої викликають роздратування, прикрість, паніку» [410, с. 115]. 

 

4.1. Технологічна евентуальність медіаконтинууму 

 

Стрімке нарощення технологічних засобів, активність процесів 

дигіталізації, інтернетизації, омережевлення сприяли прагматичній спаяності, 

взаємодії, взаємозалежності медіаконтинууму й існування як окремої людини, 

так і суспільства загалом. Медіаконтинуум у ракурсі технологічному має 

досить «умовні межі», що продукуються «учасниками медіапроцесів, 

відношення між якими й визначають метрику медіапростору» [131, с. 39]. 

«Увійти» у медіаконтинуум, здолати кордони, межі, дистанції можна лише за 

умови подолання цифрового порогу доступу, який, з одного боку, є технічним 

засобом захисту авторських прав, з іншого, є свідченням матеріального 

бонітету, платоспроможності  актора, – тобто здатний так само обмежити й 

лімітувати  простір і час його відвідувача й учасника. 

Соціальні, інформаційно-комунікаційні тренди сучасності – статусна 

тотожність інформації і комунікації, цифрові інновацій, інформаційна 
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насиченість, інформаційна перевантаженість, «що спресували час і 

ліквідували супротив простору» [37, с. 274], – дають змогу констатувати: факт 

формування єдиного, глобального медіаконтинууму видається незмінним, 

невідворотнім, фатальним і висуває на порядок денний створення й 

гарантування балансу між його оголеністю, доступністю, відкритістю та 

убезпечуванням національних інтересів, відстоюванням національних 

пріоритетів, дотриманням національних орієнтацій в його межах тощо [422,   

с. 156].  Проте залишається відкритою проблема з’ясування територіального 

статусу медіаконтинууму, і, відповідно, питання неупорядкованості, 

безсистемності, фрагментованості вітчизняної законодавчої політики в 

інформаційній сфері, що, не в останню чергу обумовлено, з одного боку, 

побутуванням як синонімічних словосполучень і термінів «медіапростір», 

«інформаційний простір», «інформаційне середовище», «медіасфера», з 

іншого, відсутністю однозначного, чіткого смислового наповнення терміна 

медіаконтинуум, український медіаконтинуум (Див. докл. 4.2).  

Заявлена технологічна евентуальність дає змогу виокремити низку 

атрибутів медіаконтинууму: дигіталізація, конвергенція, ризомність, 

мультимедійність, інтерактивність.  

 

4.1.1. Вектори трансформації соціальнокомунікаційної діяльності в 

аспекті дигіталізації медіаконтинууму 

 

Прискорення і форсування темпів інформатизації суспільства висуває 

сьогодні на порядок денний потребу в комплектації / презентації все більшого 

обсягу даних у стислій, лаконічній формі. Головним засобом для цього, 

зазначають науковці, є електронно-цифрова технологія, чи дигіталізація, 

еволюційні напрями якої обумовлені двома відносно незалежними чинниками: 

1) «екзогенні процеси», що втілені в техніці маніпулювання даними – 

технології хмарних обчислень, алгоритми віртуалізації, системи обробки 

великих даних;  
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2) «ендогенні процеси», що діють на рівні знання глибинних фізичних і 

математичних законів керування потоком інформації [169, с. 1].   

Дигіталізація – технічний процес переведення аналогових даних у 

цифрову форму. У той час як аналогове виробництво являє собою комплекс 

фізичних властивостей, які можуть бути збережені в іншій аналогічній 

фізичній формі, цифрове виробництво – це «комплекс продуктів, які 

перебувають у стані постійного руху і зберігають безліч версій його 

відтворення» [326, с. 73]. Здобутками цифрового формату є масовий доступ 

акторів медіаконтинууму до будь-якого типу повідомлення, полегшений обмін 

ними, необмежений потенціал доступності, модифікації і варіативності, 

здатність ретрансляції будь-яким каналом «електронної комунікації без зміни 

власних показників» [351, с. 119], створення небувалих можливостей для 

розширення інформаційного простору людства загалом [565, с. 168]. У 

результаті масштабної дигіталізації, акцентує О. Єлькіна, відбувається 

«трансформація соціальних комунікацій (заміна ієрархічних відносин 

мережевими структурами),  людської тілесності і свідомості (вживляння чіпів, 

віртуалізація життєвого світу, створення ‟доповненої реальності”), 

віртуалізація соціальних комунікацій і всіх форм соціальних відносин, 

включаючи політичну сферу» [158, с. 69]. 

Наразі впевненості набирають тези науковців щодо відмови від 

спрощеного погляду на цифрові технології. Дигіталізація, будучи 

інструментом необтяжливості і прискорення процесів пошуку / аналізу 

інформації, знаряддям вивільнення часу на творче осмислення й подання 

інформації, способом розширення спектру моделювання реальності з метою 

уточнення уявлень і конструювання власних прогнозів, створює сприятливі 

умови для формування computational journalism (обчислювальної 

журналістики). Так, О. Чернавський, вважає, що саме дигіталізація в єдності 

інтерактивністю, мультимедійністю, гіпертекстуальністю, конвергенцією 

трансформують традиційні медіа у нові медіа. З іншого боку, зазначає автор, 

цікавими і перспективними виглядають розробки в галузі інтелектуальних 
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експертних систем, що ґрунтуються на взаємовідношеннях всередині системи 

людина – комп’ютер [553,  с. 22].  

На думку О. Градюшко, дигіталізація протегувала переформатування 

ринку зайнятості журналістів, розширила пропозиції контенту, 

трансформувала ринок медіареклами. Розвиток і становлення нового 

технологічного середовища стали відповіддю на запити аудиторії, яка, 

«екіпірована новітніми девайсами», обрала за природне середовище 

комунікації електроні гаджети, відповідно, мобільні прилади, 

перетворюючись у пріоритетну медіаплатформу,  «підказують» нові стандарти 

проєктування і продукування матеріалів: 

 спрощення структури і форми подання матеріалів,  

 адаптація до невеликого екрана,  

 зручність у сприйнятті,   

 доступність на рівні формату й мови тощо [109, с. 131].   

Суголосними є зауваження А. Дмитровського щодо наявності загальної 

тенденції сучасного буттєвого дискурсу до дигіталізації: «З одного боку, 

висуваючи до сучасних медіа вимоги виробляти кінцевий інформаційно-

комунікаційний продукт комплексного характеру (конвергенція), а з іншого, 

діючи в межах загальноісторичної тенденції диференціації виробництва й 

професійної спеціалізації: поділу як видів праці, так і продуктів діяльності 

медіапрацівників» [137, с. 8].  

Оцінюючи трансформацію практик медіаспоживання в умовах 

дигіталізації телебачення, О. Єфанов звертає увагу на дуалістичний характер 

змін: транскордоність отримання сигналу, поліпшення його якості, 

портативність необхідного обладнання «врівноважується» додатковими 

фінансовими витратами, обмеженістю доступу регіональних каналів. Означені 

процеси призведуть до зменшення кількості телевізійної аудиторії, у першу 

чергу, за рахунок скорочення аудиторії регіональних телеканалів: «Споживачі, 

які не знайдуть релевантної для себе інформації в телевізійному ефірі, 

посилять міграцію в інтернет… В умовах дигіталізації телебачення 
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відбудеться трансформація соціальних практик аудиторії як на рівні форми 

(якість «картинки», повсюдність сигналу), так і змісту (ангажованість новин у 

результаті скорочення акторів на телевізійному ринку з урахуванням 

збереження на ньому виключно провладних телекомпаній)» [161, с. 5]. 

Окремої уваги заслуговують поодинокі занепокоєння науковців, по-

перше, щодо зменшення рівня людської свободи, що є особливо відчутним під 

час перебування актора в медіаконтинуумі, на тлі підвищення рівня розвитку 

технологій. Мова йде про різноманітні проєкти взаємодії людського та 

штучного інтелекту: «від тотального контролю штучним інтелектом людини 

до інтеграції на основі партнерських відношень»  [158, с. 69]. 

По-друге, невтішними є прогнози щодо посилення внаслідок дигіталізації 

тенденцій переформатування «книжкової писемної мови в мову усно-писемну», 

надання розмовності статусу провідної властивості сучасної мови.  Н. Клушина 

зазначає: «Розвиток інтернет-технологій може призвести не просто до 

дигіталізації мови, а до її дегуманізації. Створення чат-ботів…, генераторів 

віршів і генераторів новин (автоматично сформованих штучним інтелектом), 

роботизация текстів, що існують уже сьогодні, витісняють людину з мовного 

буття. Нова форма побутування мови в інтернеті може виявитися існуванням 

без людини, мова створеного і створюваного» [229, с. 160].  

По-трете, хоча, з одного боку, дигіталізація «зменшила соціальну 

ізоляцію», «підвищила соціальну згуртованість», сприяла формуванню 

національної, культурної та релігійної ідентичності, проте з іншого, й це не 

можна лишати осторонь, дигіталізація «підвищила ризик дезінформації», 

збільшила ступінь поляризації громадян на рівні цифрової обізнаності, 

«поставила під сумнів фундаментальні соціальні цінності» – різноманітність і 

недоторканність приватного життя [388, с. 138].  Відповідно, основною метою 

громадянського суспільства в умовах дигіталізації має стати оптимізація 

демократії в цифровому суспільстві «шляхом розробки, оцінки та інтеграції 

відповідальних цифрових рішень, які можуть бути налаштовані на 
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індивідуальні та соціальні потреби в межах соціальних, культурних, правових 

та етичних норм, що гарантують основні права людини» [388, с. 13]:  

 право на недоторканність приватного життя,  

 право на захист даних,  

 право на свободу вираження думок,  

 відсутність дискримінації щодо доступу до цифрових технологій.  

Наріжним каменем будь-якої дослідницької програми з питань 

дигіталізації, акцентує М. Пастюк, повинні стати питання оптимізації 

використання даних у повному обсязі й у безпечному середовищі, що, у свою 

чергу, обмежить можливість зловживання персональними даними та 

скоротить ризики пошуку даних, не порушуючи конфіденційності, 

дотримуючись прозорості щодо повторного використання даних, гарантуючи 

точність сумісних і неоднорідних даних [389,   с. 140]. 

Безумовно, дигіталізація докорінно змінила спосіб інформування 

громадян, модифікувала формат їхньої участі практично в усіх сферах життя, 

сприяла трансформації соціальних комунікацій. Технологічний процес 

переведення аналогових даних у цифрову форму став, з одного боку, одним із 

провідних чинників транскордоності медіапростору в значенні «матеріальний 

простір масмедійних мереж і потоків, …канали виробництва і передачі 

інформації, тобто безпосередньо медіа й система їх взаємодії» [365], з іншого, 

серйозним поштовхом до «запуску» медіаконтинууму у значенні «еластична, 

гнучка просторово-часова система координат чуттєво-знакової реальності, 

продукованої соціальнокомунікаційною взаємодією учасників неперервно-

протяжного утворення: окремих індивідів, нових медій, соціальних спільнот, 

громадських організацій, політичних інститутів тощо». Визнана 

фундаментальною властивістю нових медій дигіталізація стимулює й 

підживлює укорінення інших ознак «своєрідного феномена масової 

комунікації» (Л. Городенко): конвергенція, мультимедійність, ризомність, 

інтерактивність.  
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4.1.2. Варіативність і неоднозначність «конвергентної» елевації 

медіаконтинууму 

 

Міркуючи над адаптаційним потенціалом сучасної журналістики, 

вимушеної пристосовуватися до стрижневих характеристик сьогодення: 

неозначеність, туманність, мінливість, несподіваність, – М. Дейзе констатує її 

новітню властивість – плинність, спроможність, своєрідний хист 

орієнтуватися в розмаїтті сподівань і розрахунків сучасності. Такі умови 

стимулюють журналістів шукати адекватний і дієвий інструментарій «впливу 

на динамічну систему журналістської творчості… У другій половині першого 

десятиліття ХХІ століття таким інструментом стали конвергентні редакції» 

[243, с. 124]. Тож конвергенція як процес, в основі якого полягає принцип 

одноразового виробництва контенту й багаторазового його тиражування на 

різних платформах, і стала відповіддю на питання пошуку нових аспектів 

функціонування журналістики, вписаної у нові соціальнокомунікаційні реалії.  

Західні дослідники Г. Мейкл і Ш. Янг акцентують, що процес 

конвергенції може здійснюватися за чотирма напрямами:  

1) технологічний – об’єднання телекомунікаційних мереж навколо 

цифрових медіаплатформ;  

2) виробничий – участь традиційних ЗМІ в цифровому медіапросторі 

та збільшення кількості компаній, заснованих на використанні цифрових 

технологій, таких як Google, Apple, Microsoft і ін.;  

3) соціальний – зростання кількості соціальних мереж, підвищення 

обсягу змісту, створюваного користувачами;  

4) текстуальний – використання «трансмедійной» концепції, 

відповідно до якої відбувається виклад на декількох медійних платформах 

інформаційного повідомлення, що містить у собі всі види медіа (кіно, відео, 

комікс, ігри, фото та ін.) [628, с. 64].  

Суголосними є зауваження української дослідниці Л. Василик. Авторка 

потрактовує конвергенцію як процес інтеграції, об’єднання, злиття 
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інформаційних, комунікаційних технологічних платформ і трансльованих 

ними інформаційних продуктів. Дослідниця погоджується з укладачами 

термінологічного словника «Новітні медіа та комунікаційні технології», що 

відштовхуючись від ключового для феномена конвергенція поняття “злиття”, 

виокремлюють такі істотні моменти:  

1) злиття технологій;  

2) злиття раніше роз’єднаних і віддалених один від одного традиційних 

ЗМІ (періодичної преси, радіомовлення й телебачення);  

3) злиття медіаринків;  

4) злиття власне інформаційного продукту, інтегрування в єдиний 

інформаційний продукт вербального, візуального, звукового форматів;  

5) уможливлення керувати мультимедійним інформаційним потоком із 

єдиного центру [70, с. 6].  

У ракурсі підготовки професійних журналістів, акцентує Л. Василик, 

конвергенція втілюється «як практика одночасного застосування різних технік 

інформування та продукування матеріалу так, щоб його легко можна було 

поширити різноманітними медіа-платформами» [70, с. 7]. 

«Конвергентний» стрибок в інформаційному середовищі, констатований 

дослідниками, В. Шеремет також пов’язує з відшукуванням традиційними 

редакціями ЗМІ шляхів продуктивного, дійового представництва на ринку 

інформаційних послуг і визнає конвергенцію «головним чинником еволюції 

сучасних ЗМІ» [572, с. 2–3]. Аналогічно конвергенцію як процес, що визначив 

напрямок подальшого розвитку й поступу ЗМІ, розглядає О. Якубенко [595, 

с. 3]. Процес непростий амбівалентний, при якому, з одного боку, медійний 

складник «конкурує й іноді витісняє» традиційні ЗМІ, «провокуючи кризові 

явища» в медіасередовищі, в інших, навпаки, сприяє процвітанню, «симбіозу» 

традиційних медіа «за рахунок доступу до широкої аудиторії», трансформації 

письменницьких технік, розробки і впровадження способів авторського 

позиціонування тощо [178].  Як «синтез культури виробництва і споживання 

інформації у результаті компромісів, зумовлених специфікою комп’ютерно-
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опосередкованої комунікації у мережевому соціумі» тлумачить конвергенцію 

Є. Цимбаленко [543, с. 83].  

Є. Баранова, ставлячи за мету комплексно описати зміни, що 

відбувалися на різних стадіях розвитку конвергенції, пропонує 

виокремлювати низку етапів медіаконвергенції:   

 І етап. Середина – друга половина 90-х років ХХ століття – ЗМІ 

починають розвивати власні інтернет-версії, що є повною копією друкованого 

видання з погляду контентного наповнення, поява інтернет-ЗМІ, які не мають 

друкованого чи аудіо-аналога; перша – друга половина 2000-х років – 

поступове перетворення сайтів ЗМІ на самостійні мультимедійні ресурси, 

збільшення частки оригінального (недрукованого, неетерного) контенту, 

розміщення відео- й аудіоконтенту на сайті; друга половина 2000-х років – ЗМІ 

починають кристалізувати нові медіаплатформи для поширення контенту 

(мобільну, PDA-, e-paper-, kindle-версії, версії для планшетів і сматфонів), 

зародження тенденції розвитку нових форм подання журналістського 

контенту, що ґрунтується на пакетному принципі подання інформації, перші 

кроки лаконічної, капсульної подачі контенту; 

 ІІ етап. Починаючи з 2000-х років – сьогодення – злиття різних 

видів ЗМІ (інших галузей медіабізнесу) на базі одного ЗМІ (як правило, на базі 

газетної редакції), як наслідок, формування конвергентної редакції; 

 ІІІ етап. Починаючи з 2014 р. – до сьогодні – спроби створення 

додатків для портативних девайсів (wearable technology, Google Glass, 

«розумні годинники», браслети тощо) авторка вважає новим, поки що 

невдалим, етапом розвитку медіаконвергенції [34, с. 185–188]. 

Сучасна журналістика, усвідомлювана як сегмент індустрії бізнесу, як 

складник суспільно-політичних відношень, як сукупність специфічних 

професійних вимог і навичок, диктує, на думку А. Россошанського, 

інтеграційний, сумарний підхід до з’ясування і прояснення змін, які в ній 

відбуваються. Дослідник виокремлює декілька рівнів конвергенції: 

«переформатування» медіапродукту для іншої платформи, «злиття» різних за 
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своєю природою засобів масової інформації в одне ціле, тобто продукування 

нової форми передачі інформації на базі поєднання декількох медіаплатформ; 

створення медіаресурсу, що поєднує декілька газет і інформаційно-рекламну 

інформацію, і формування відповідної бізнес-стратегії як наступний 

фінансово-економічний рівень конвергенції; трансформація парадигми 

професійних вимог до журналіста; змістова трансформація традиційної 

журналістики, демаркація журналістики, реклами, PR [450, с. 173–175]. 

Схожою є думка В. Хелемендика щодо сутності конвергенції в журналістиці – 

«зближення, злиття різних за своєю природою засобів масової інформації в 

одне ціле – і з точки зору організаційної структури, і з точки зору технології 

передачі взаємозалежної, консолідованої інформації» [536, с. 107].  

Багатоаспектність поняття «медіаконвергенція», яке використовують на 

позначення того, що пов’язано зі злиттям та об’єднанням, на думку 

М. Женченко, обумовлена нерозрізненням науковцями і практиками, з одного 

боку, видів конвергенції, з іншого, процесів, що відбуваються сьогодні у 

медіаіндустрії та медіагалузі. Авторка пропонує власне бачення видів 

конвергенції та їхнього взаємозв’язку зі трансформаційними процесами, що 

відбуваються останніми роками у видавничий галузі, і виокремлює технічну 

конвергенцію, контентну конвергенцію, професійно-функціональну 

конвергенцію, організаційну конвергенцію, конвергенцію ринків. Відповідно, 

конвергенцію М. Женченко тлумачить як «багатовимірний динамічний 

нелінійний процес, кожному аспекту якого відповідає певний вид 

конвергенції, що детермінує трансформації в медійній галузі. При цьому для 

конвергентних процесів характерний не лінійний перехід від одного виду до 

іншого, а одночасність і взаємопроникність» [164, с. 42–43]. 

У медіаконтинуумі максимально відчутним, із гуманітарного погляду, є 

такий прояв конвергенції, як нівелювання звичної і нібито очевидної грані між 

виробниками медіаповідомлень і їх споживачами. Це «надає користувачеві 

максимальну свободу вибору інформації, профілювання змісту ‟під себе”, а 

також збільшує можливості для висловлення власної думки та участі в 
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створенні контенту ЗМІ» [536, с. 113]. З іншого боку, тенденції конвергенції 

«продукують» ідеї універсалізації журналіста, розробки освітніх програм із 

орієнтацією на підготовку кадрів, спроможних працювати в усіх видах ЗМІ 

[214, с. 193], такий журналіст має стати «основною робочою одиницею 

сучасного медіасередовища» [595, с. 3], володіти мультимедійними 

навичками, вміти створювати матеріали для різноманітних ЗМІ [340, с. 161]. 

Медіаконвергенція, прискоривши інформаційний обмін у розмаїтті цифрових 

платформ, на думку О. Молчанової, «привнесла, з одного боку, технологізм у 

професію, з іншого – універсальність: інтерактивність, мультимедійність, 

гіпертектуальність – основні характеристики інформації, виробником і 

споживачем якої може бути одна й та сама особа» [341, с. 125]. 

Словом, конвергенція, трактована дослідниками як сукупність процесів 

злиття, поєднання, взаємопроникнення технологічних і соціальних 

компонентів у медіаконтинуумі, підштовхнула до зміни професійних 

компетенцій журналіста, поставила на порядок денний інакші вимоги щодо 

набуття, опанування й удосконалення принципово нових фахових умінь і 

навичок, – використання модерних, своєчасних, злободенних способів 

підготовки, створення і трансляції медійного продукту / медійного контенту 

(Див. докл. 4.1.6).   

 

4.1.3. Нонфінальний потенціал просторово-часового формату 

соціального комунікування сучасності (ризомність) 

 

Поняття ризома впровадили в науковий обіг Ж. Делез і Ф. Гваттарі як 

нову модель розвитку знань, що містить потенціал до створення смислової, 

ідейної множинності, «містить заряд енергії і перспективу для розвитку в 

будь-якому з можливих напрямків, отримуючи обмеження лише з волі автора 

чи інтерпретатора… З хаосу ідей вона надає можливість створити порядок, 

подолавши тоталітарну структурність і стрижневу односпрямованість» [110, 

с. 378], – відповідно, акцентує Г. Гревцева, у постмодерністському світі 
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поступово формується уявлення про множинність розуміння істини. Як 

«своєрідну емблематичну фігуру постмодернізму» потрактовує ризому і 

К. Лопатіна. Ризома, зазначає авторка, є «образом постмодерністського світу», 

який характеризується «відсутністю централізації, впорядкованості й симетрії, 

що спостерігається нами сьогодні повсюдно» [295, с. 105]; фундаментальною 

властивістю ризоми М. Кучменко вважає «гетерономність при збереженні 

цілісності», «де відмінності поглинаються недиференційованою цілісністю і 

втрачають власний маркований характер» [281, с. 120]; за визначенням 

В. Бадмаєва й А. Джевакова, базовий принцип ризоми – множинність, що 

«забезпечує її варіативність, зворотність, модифікованість» [24, с. 144]. 

Спираючись на роботу Ж. Делеза й Ф. Гваттарі «Капіталізм і шизофренія», 

К. Лопатіна виокремлює принципи організації ризоми, які можуть бути 

співвіднесені зі всіма сферами суспільного життя:  

1) принцип селекції і гетерогенності – кожна точка ризоми може бути й 

має бути приєднана до іншої, яка не є висхідною точкою до жодної з них; 

інкорпорація непередбачувана, зв’язки між точками встановлюються 

випадково; 

2) принцип множинності – головну роль відіграють не точки контакту, а 

лінії, які поєднують ці точки; саме лінії демонструють, з одного боку, реальну 

кількість конкретних змін, і неможливість додаткових змін доки множинність 

не трансформується разом із певною лінією, з іншого; 

3) принцип незначущості, несуттєвості розриву – ризома може бути 

розірвана в будь-яких точці чи лінії, що не тільки не стає причиною 

припинення її зростання, а, навпаки, розширює сферу її діяльності; розрив стає 

причиною розростання ризоми; 

4) принцип картографії і декалькоманії – ризома є не механізмом 

копіювання, а картою, що обов’язково має множинні входи, виходи, лінії 

розвитку, ризома характеризується модифікацією, сприйнятливістю, 

трансформацією, варіативністю, виворітністю  [295, с. 105]. 
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Авторка акцентує увагу на відкритості питання: за яким принципом 

відбувається рух від однієї точки ризоми до іншої і як вибудовуються 

відношення між множинністю цих точок і ліній, при постульованій 

постмодернізмом, рівноцінності, еквівалентності точок і ліній.  

Ознаки «нон-фінальності» і процесуальності, що, у свою чергу, 

виступають «джерелом трансформацій і перманентних змін ризоми», і, як 

наслідок, непередбачуваність майбутніх станів ризоми [562, с. 38] живлять, 

обдаровують, екіпірують медіаконтинуум потенціалом креативності через 

запуск механізмів самодетермінації, саморозвитку й самоорганізації. 

У ракурсі аналізу ризомності як атрибута технологічної евентуальності 

медіаконтинууму цінним є трактування ризоми як характеристики 

темпоральності сучасного суспільства. Ризома як принципово нелінійний і 

неструктурований спосіб організації цілісності, здатний втілюватися в 

нескінчену множинність конфігурацій, докорінно змінює ставлення 

сучасників до часової модальності та її послідовності [371, с. 27–28]:  

 по-перше, «принцип децентралізації, руйнуючи впорядкованість і 

симетрію», усуває будь-які бінарні опозиції, у тому числі протиставлення 

минулого й майбутнього, має місце існування нескінченої чисельності часових 

потоків і систематичне змішування часів;  

 по-друге, гетерогенність ризоми позбавляє будь-який момент часу 

(минуле, теперішнє, майбутнє) ціннісної вагомості й значущості;  

 по-третє, принцип несуттєвості розриву провокує втрату зв’язків із 

попередніми поколіннями, їхньою культурою й традиціями.   

У результаті, наголошує  Г. Окорокова, «ми маємо справу з абсолютно 

новим типом людської особистості, що має назву в лоні постмодерної 

філософії ‟номад”, у перекладі ‟кочівник”. Тобто це людина, що мандрує 

соціокультурним простором і тим самим обриває зв’язок зі своїм минулим, 

оскільки саме воно має властивість проростати й пов’язувати людину з певним 

місцем» [371, с. 28]. 
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Констатовані науковцями принципи зручно накладаються на 

медіаконтинуум. Так, з одного боку, постійне оновлення інформації підвищує 

нелінійность системи, з іншого, має місце розсіювання (дисипація) нової 

виниклої неоднорідності. Дисипація може бути потрактована як 

переструктурування невідомого в відоме, незнайомого в знайоме й 

відсіювання зайвого в разі незацікавленості споживача інформації / учасника 

комунікації / актора медіаконтинууму в контенті.   

Вдалим прикладом ризоми, на думку Л. Єгорової і Д. Туманова, є 

медіатекст, якому «властиві ознаки поліморфності, що пов’язано в тому числі 

і з відсутністю єдності центру-коду для його розуміння; нескінченною 

множинністю трансформацій, що забезпечується іманентною нестабільністю 

(нонфінальністью) інтерпретацій; перманентною креативною рухливістю, 

потенціалом самоварьювання» [154, с. 127]. Посилюють ознаки ризоми 

бажання аудиторії брати безпосередню участь у вирії подій, ситуацій, заходів 

шляхом конструювання власного медіаконтинууму. Констатована 

дослідниками постмодерністських текстів «смерть автора» і, відповідно, 

«смерть читача» у форматі нових медіа дає підстави говорити про «втрату 

імпліцитного читача, що усвідомлює відповідальність за налагодження й 

підтримання» адекватних комунікаційних зв’язків, за правильність 

спілкування, параметри яких випливають безпосередньо зі структури тексту. 

Сьогодні, зазначають Л. Єгорова й Д. Туманов, зацікавленість емпіричними, 

практичними даними «індивідуального чи колективного актів читання» 

відходить на другий план, актуальності набувають умови, результати, 

наслідки «конструктивної / деконструктивної діяльності». Актор 

медіаконтинууму щоразу продукує принципово нову структуру тексту, 

додаючи щоразу інакшого, новітнього значеннєвого контенту, використовує 

зеппінг з метою уповільнити «ідеологічні атаки на свідомість» і вивільнити 

сьогочасні квінтесенції, тож остаточно руйнує смислове навантаження, 

закладене автором – відповідно, «читач» стає «автором» і «вмирає» як «читач» 

[154, с. 130]. 
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Становлення новітньої модальності «читача», набуття ним статусу 

«спів-автора» й ретранслятора контенту провокують руйнування лінійного 

способу комунікації, з одного боку, з іншого, сприяють формуванню 

«мережевої, хаотичної системи комунікації рівних один до одного акторів» 

медіаконтинууму – ці трансформаційні процеси С. Кунищиков і В. Строганов 

окреслили терміном ризоморфізація та виокремили її провідні властивості: 

 «протяжність і розгалуженість ліній комунікації акторів»; 

 «відсутність суворої ієрархії між акторами», створення мережевих груп; 

 наявність чисельної кількості акторів, які регулярно продукують нові /  

усувають старі канали передачі інформації; 

 «вірусний», хаотичний принцип ретрансляції і поширення інформації, 

відсутність зовнішнього, стороннього контролю [277, с. 10]. 

Ознаки ризоми, за спостереженнями дослідників, наявні практично в 

усіх сферах сучасності й, відповідно, у безлічі текстів, що інспіровані подіями, 

ситуаціями, процесами життя соціуму. Втіленням концепції ризоми: 

«відкритість структур, децентралізація, антіієрархічность, безліч каналів 

зв’язку, плюралізм, принцип незначущості розриву», – зазначає 

Л. Сінельнікова, є «віртуальний простір як електронний гіпертекст» [478, 

с. 813–814]. У цьому ракурсі авторка під ризоматичністю розуміє комплекс 

стратегій і тактик текстопородження, продукованих сучасними 

«комунікативно-дискурсивними практиками», відповідно ризома – не готовий 

метод, а одна з можливостей бачення, відчуття, розуміння тексту [478, с. 805].  

Медіаконтинуум не має однозначної і чітко окресленої структури, існує 

видимість повної децентралізації інформаційно-комунікаційних потоків і, 

відповідно, неясність, непередбачуваність майбутніх станів медіаконтинууму. 

Власні інтенційні, комунікативно-прагматичні й інтерпретативні настанови 

актор має можливість реалізувати в будь-якій час і в будь-якому місці, 

володіючи майже абсолютною свободою входу / виходу з медіаконтинууму, 

причому «розрив» у будь-яких точці чи лінії, не тільки не стає причиною 
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припинення зростання медіаконтинууму, а, навпаки, розширює сферу його 

діяльності; розрив стає причиною розростання медіаконтинууму.   

 

4.1.4. Двоєдиність мультимедійного ресурсу медіаконтинууму 

 

У дисертаційному дослідженні «Мультимедійність та конвергентність 

як фактори трансформації регіональних медіа» Н. Виговська констатує 

використання в українських дослідженнях терміна «мультимедійність» як 

похідного від «мультимедіа», натомість у англомовних працях з огляду на 

особливості мови наявним є термін «мультимедіа». Основними семантичними 

складниками мультимедійності авторка визначає «змішування раніше 

розрізнених форм подачі інформації, поєднання різних медійних цифрових 

форматів» [73, с. 8].  

Здійснивши аналіз репрезентованих у зарубіжному й вітчизняному 

наукових дискурсах підходів до бачення семантичного змісту поняття 

«мультимедіа», М. Женченко зазначає принципово новий рівень опрацювання 

інформації та інтерактивної взаємодії людини з комп’ютером, що став 

можливий завдяки технології мультимедіа, яка сприяла об’єднанню в одному 

цифровому представленні і статичної інформації (текст, графіка), і динамічної 

(аудіо-, відеофрагменти, анімацію тощо). Дослідниця пропонує термін 

«мультимедіа» описувати формулою «один продукт, одна історія, одна 

медіаплатформа, безліч форм контенту» [164, с. 54]. У словнику «Новітні 

медіа та комунікаційні технології» мультимедійність визначено як 

«характеристику представлення інформації за допомогою різних медійних 

цифрових форматів – як тексту, фотографії, аудіозаписів, відеозаписів, 

графіки, анімації та ін. [366,  с. 38]. Українські дослідники солідарні у 

використанні поняття «мультимедіа»  «в своєму первинному значенні для 

опису інтегрованого медійного продукту (іменник), в якому для розповіді 

однієї історії об’єднані на одному каналі різні форми контенту (медіаформи)»  

[164, с. 63]. 
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Наукова рецепція зводить поняття мультимедіа не лише до встановлення 

технологічних параметрів, скільки виявляє культурно-історичний потенціал 

мультимедіа. Так, новий тип інформаційного продукту – мультимедіа – може 

бути схарактеризований двома провідними властивостями: «синтетичний 

характер» (комбінування в одному інформаційному продукті різних типів 

інформації) і «інтегративний характер» (можливість індивідуалізації 

продукту, перспектива вибору серед безлічі пропозицій) [47, с. 30]. Зіткнення 

двох інформаційних процесів, двох протилежних потоків, за визначенням 

І. Єлінер, провокує кризи в мультимедійних системах: «посилення 

суб’єктивного складника у світосприйнятті, світорозумінні, світогляді  

людини»,  що підтримується «персоналізацією мультимедіа», з одного боку, і 

«синтез інформації на рівні поліморфізму поглядів», тенденції глобалізації 

світової культури і світового досвіду, з іншого [157,  с. 37].  «Різноскерованість 

означених процесів», які відбуваються в мультимедійних системах одночасно, 

паралельно, на думку дослідника, «визначають феномен сучасної 

мультимедійної культури, помножують кількість парадоксів і криз у системі» 

[157,  с. 37]. За визначенням Д. Кульчицької, мультимедійність – складний 

«культурно-історичний феномен», що поєднує два взаємопов’язаних поняття 

«поліфонія дійсності» (властивість об’єктивного світу, що полягає у 

спроможності за допомогою різних сигналів одночасно передавати 

інформацію різним каналам сприйняття) і «мультимодальність сприйняття» 

(здатність людини сприймати інформацію за допомогою всіх органів чуття) 

[273,   с. 95]. Мультимедійність як невід’ємну частину медіакультури першої 

чверті ХХІ століття розглядає й А. Гуслякова, акцентуючи, що 

«медіакультура, подібно дзеркалу, відбиває суспільну свідомість і настрій у 

соціумі, буденні ціннісні пріоритети та орієнтири, можна зробити висновок 

про те, що мультимедійна властивість медіакультури поступово переросла в 

суттєвий елемент свідомості сучасної людини» [120, с. 83].  

У контексті технологічної евентуальності медіаконтинууму, 

мультимедійність може бути розцінена як один із проявів конвергенції, 
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остання за суттю є процесом глобальнішим і більш загальним: «Конвергенція 

– це modus vivendi в сучасних мас-медіа, а мультимедійність – це modus 

operandi» [Цит. за 274, с. 15], тобто мультимедійність має прикладний, 

виробничий характер, а поєднання різних технічних приладів і цифровізація 

контенту зробили на практиці можливим існування мультимедійних творів. 

Якщо конвергенція – це «процес зближення різних платформ», то 

мультимедійність – «характеристика продукту, утвореного з використанням 

різних знакових систем» [274, с. 15]. Протилежного погляду дотримуються 

С. Сімакова та С. Панюкова. Ототожнення термінів конвергенція і 

мультимедійність, на думку дослідниць, виправдано, з одного боку, 

«неспроможністю» концепції мультимедійності без концепції конвергенції, з 

іншого, «мультимедійність без втілення в життя ідей конвергенції не може 

бути реалізована повною мірою» [477, с. 58].  

Суттєвим моментом щодо визнання правомірності розмежування / 

ототожнення понять «конвергенція» і «мультимедійність» є той факт, що 

«конвергентний журналіст», маючи навички роботи на різних платформах 

(знімати сюжети для ТБ, писати для преси, записувати радіорепортажі тощо), 

не обов’язково спроможний створити синтетичний твір, послуговуючись 

палітрою виражальних засобів (слово, аудіо, відео, інфографіку тощо), 

генерувати мультимедійний продукт, використовуючи переваги кожного 

медіа [274, с. 15]. Істотною на сьогодні бачиться тенденція поступового 

збільшення «мультимедійно мислячих» журналістів, здатних працювати в 

команді, задіювати мультимедійний підхід до втілення матеріалу, виробляти 

сучасні, затребувані медіапродукти [533,  с. 189].  

Окрім констатованих дослідниками технологічного, культурно-

історичного ресурсів мультимедійності, варто звернути увагу на її 

маніпулятивний потенціал: актори медіаконтинууму мають можливість 

одночасно, комплексно опрацьовувати різноманітні формати інформації, які, 

у свою чергу, маніпулюють аудиторією, здійснюючи «багатоканальний 

вплив», підштовхуючи до дії через експлуатацію емоційних важелів [185, 
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c. 259]. Додамо й той факт, що зміна комунікаційних культур, 

«санкціонування» нових комунікаційних каналів супроводжується певною 

долею опору. Порівнюючи словесність, книжковість і мультимедійність за 

певними параметрами (Див. табл. 4), О. Клейменова зазначає, що 

мультимедійність загрожує примітивізацією й інфантилізацією масових 

аудиторій [227].  

Таблиця 4. 

Словесність, книжковість, мультимедійність:  

провідні характеристики 

 Словесність Книжковість Мультимедійність 

 

Матеріально-

технічна база 

Відсутня Одна з галузей 

промисловості  

Пріоритетні науково-

технічні галузі 

Соціальна 

аудиторія 

Все населення Грамотні індивіди, 

ті, що вміють 

читати 

Все населення 

Соціальна 

пам’ять 

Ідентична 

індивідуальній 

пам’яті 

Неорганізована, 

перевантажена 

Автоматичний 

контроль,  пошук у 

базі даних 

Гарантія 

правдивості 

Відвертість 

невербального 

каналу 

Авторитет автора Відсутня  

Комунікаційні 

перешкоди 

Міжмовні, 

психологічні 

Цензура Цензура власників 

сайтів і 

комп’ютерних 

серверів 

Масштаби дії Невеликі соціальні 

групи 

Національне 

співтовариство 

Глобальні  

Оцінка значущості Родове надбання 

людини розумної 

Час цивілізованого 

людства 

Глобальні надії  

  

Суголосними є твердження інших дослідників. Так, становлення 

мультимедійних систем, підкреслює І. Єлінер, супроводжується посиленням 

ефекту взаємовпливу, по-перше, за рахунок «підвищення швидкості, 

взаємопов’язаності й двобічного характеру комунікації», по-друге, за рахунок 

тяжіння нових медіа до «особистісної інтерактивної бесіди» [157, с. 37]. 

А. Гуслякова вважає, що мультимедійність базується на інтерактивному 

маніпулюванні текстовою, графічною, аудіо- та відеоінформацією, «перш за 

все, у синхронному режимі»; мультимедійність створює умови для «легкого, 
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ненав’язливого, грамотного керування увагою цільової аудиторії, спонукання 

її до ознайомлення й аналізу одних подій, значущих із погляду ЗМІ в певний 

момент часу, і відсікання іншої, менш вагомої інформації» [120, с. 83]. З 

посиланням на М. Рижкова, авторка констатує врівноваження  складних 

«прагматичних інтенцій» «спрощенням засобів їх передачі», що, у свою чергу, 

приводить до ергономічності, зручності, привабливості медіаконтинууму, 

його естетизації. Так, «стилістично й дизайнерськи застарілий медіадискурс 

не просто перестає викликати інтерес у адресата, а й, найімовірніше, буде 

асоціюватися з його ‟сумнівним” і неактуальним змістом» [120, с. 84]. 

Дослідники стверджують, що мультимедійність підвищує перформативність 

(дієвіть) інформації, її комунікативний ефект, сприяє кращому опануванню, 

запам’ятовуванню, розумінню інформації [226, с. 22]. 

Мультимедійність у значенні цілісність і єдність тексту, реалізовані за 

допомогою різних семіотичних систем, дослідники вважають сутнісною 

ознакою тексту нового комунікативного середовища – комп’ютерно-

опосередкованої комунікації, електронної комунікації, – що обумовлено 

створенням ефекту присутності й мінімальною трудомісткістю під час 

продукування медіаповідомлення [31, с. 169; 583, с. 58].  Л. Шестьоркіна та 

М. Булаєва мультимедійність взагалі визнають першою ознакою жанру 

універсальної журналістики: предметом відображення є вже «не просто подія, 

явище, особистість, процес, але і їх сукупність»; трансформується спосіб 

побудови й, відповідно, принципи перцепції – «нелінійні журналістські 

матеріали» потребують активної участі користувачів у процесі ознайомлення, 

сприйняття й усвідомлення інформації; ускладнюється вибір цільової 

авторської настанови – «не лише інформувати, пояснювати, аналізувати, 

розважати, але й залучати аудиторію до роботи з контентом», підштовхувати 

до миттєвого відгуку [574, с. 131]. Відповідно, під жанром універсальної 

журналістики дослідниці розуміють жанр, що, з одного боку, має традиційні 

жанрові ознаки – предмет відображення, цільова авторська настанова, методи 

перетворення реальної дійсності в інформаційний продукт, з іншого, 
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демонструє ознаки мультимедійності, інтерактивності, гіпертектовості [574, 

с. 132]. Мультимедійність як одну з причин переформатування системи жанрів 

засобів масової комунікації, умову розмитості й синтезу жанрових меж, 

поштовх до утворення одних жанрів і усунення на периферію інших, 

потрактовує і Є. Вировцева [87].  

Підсумуємо: мультимедійність як атрибут технологічної евентуальності 

медіаконтинууму володіє потужнім маніпулятивним потенціалом, перш за все, 

через привабливість, естетизацію та ергономічність у продукуванні медійного 

продукту. Тож тенденція підготовки й перепідготовки «мультимедійно 

здатних» журналістів є наразі актуальною. У першу чергу, мова йде про 

впровадження в професійно орієнтоване середовище журналістів, які 

оволоділи навичками принципово нового рівня в опрацюванні інформації та у 

взаємодії з новітніми гаджетами і девайсами, які усвідомлюють 

відповідальність перед демократичним суспільством, які реально оцінюють 

впливові можливості створюваного медійного продукту.  

 

4.1.5. Дискусійні наслідки ескалації інтерактивності 

медіаконтинууму 

 

Інтерактивність є властивістю, що відрізняє нові медіа від традиційних 

[17; 277, с. 9; 441]. Крім того, саме з інтерактивністю науковці пов’язують 

«утопічні надії на те, що користувач із пасивного споживача, якого 

‟зомбують”, перетвориться на активного учасника культурного й соціального 

життя» [482, с. 53]; інтерактивність, надаючи великі переваги мережевим 

ресурсам, «суттєво змінить роль користувача у процесі інформаційного 

обміну: з пасивного споживача він перетворюється на активного виробника 

контенту» [509, с. 24]. Проте прискіпливий, уважний аналіз наукових розвідок 

дає можливість акцентувати неоднозначність, широту, дискусійність терміна.  

Привабливість інтерактивності з погляду сучасного користувача полягає 

«у можливості синхронізації ролей останнього в одночасній  якості цільового 



220 
 

споживача й співавтора» [275, с. 179]. Інтерактивна характеристика 

медіаконтинууму передбачає наявність можливості генерації персонального 

способу споживання інформації, здійснення ефективного діалогу між 

користувачем й медіаструктурою, реалізацію перспективи безпосереднього 

втручання в службовий зміст за допомогою особистих повідомлень, обмін 

інформаційними даними між різними користувачами через використання 

різноманітних каналів зв’язку в режимах online і offline [275, с. 179]. 

Утрата послідовності, паралельне або одночасне спілкування, що не 

залежить від фізичної близькості, є результатом нової матеріальної організації 

людського спілкування й обміну. Ці процеси М. Кастельс пов’язував із 

експансією мережевих структур і технологічними новаціями, акцентуючи, що 

історичні, економічні та культурні трансформації були посилені й збільшені 

надзвичайно могутніми інформаційними технологіями: «Матеріальний 

фундамент нової культури є простір потоків і позачасовий час. …Позачасовий 

час є результатом заперечення часу, минулого й майбутнього, у мережах 

простору потоків» [605, с. 507]. Інтерактивність, у значенні «здатність миттєво 

діставати зворотній зв’язок і взаємодіяти з іншими в реальному часі», формує 

принципово новий формат споживання медіаконтенту [410, с. 116].  

За визначенням Н. Соколової, інтерактивність як складник нових медій 

значно посилив Web2.0 – феномен, що істотно модифікував «класичний 

інтернет» і «серйозно змінив роль користувача, який перестав бути простим 

споживачем інформації онлайнових продуктів і сам стає їх ‟виробником” або 

‟просьюмером”» [492, с. 30]. Авторка розмірковує над проблемою 

«підконтрольності» звичайної людини й ідеєю формування 

недисциплінарного суспільства. З одного боку, інтерактивність подарувала 

людині нову свободу й розширила можливості самореалізації, з іншого, 

сприяючи виробництву «гнучкої суб’єктивності», інтерактивність є 

«дисциплінарною технологією», оскільки ефективність контролю залежить 

від формування й забезпечення можливостей для максимальної активності й 

ініціативи індивідів  [492, с. 31–32]. 
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Інтерактивність не є мономірним, однорідним, гомогенним атрибутом 

технологічної евентуальності медіаконтинууму. Двостороння взаємодія 

автора й споживача медійної інформації може відбуватися в декількох 

форматах:  

 консолідаційна інтерактивність – за допомогою інтерактивного 

інструментарію формується дискусійний простір щодо обговорення важливих 

соціальних, економічних, політичних проблем із максимальною залученістю 

журналістів, акторів мереж, представників влади, громадських діячів тощо; 

 сегрегаційна інтерактивність – за допомогою інтерактивного 

інструментарію утворюються привілейовані аудиторні групи, що мають 

вільний доступ до інформації, до використання сайту і виступають основою 

дискусійної спільноти; 

 деконсолідаційна інтерактивність – за допомогою інтерактивного 

інструментарію задовольняються потреби в розважальній інформації й 

міжособистісному спілкуванні [363, с. 260–261]. 

О. Никитенко зазначає, що існує пряма залежність форм реалізації 

інтерактивності з типологічними характеристиками мережевих версій 

друкованих видань: суспільно-політичні ЗМІ (консолідаційна 

інтерактивність), ділові ЗМІ (сегрегаційна інтерактивність), бульварна преса, 

пізніше – онлайнові ЗМІ (деконсолідаційна інтерактивність). Причому 

традиційні ЗМІ, на думку автора, виявилися більш підготовленими до новітніх 

інформаційних викликів, «зуміли» скерувати інтерактивний потенціал у русло 

громадської активності, у той час як он-лайнові ЗМІ чи копіювали 

запропоновані форми взаємодії з читачами, сформовані «offline» ЗМІ, чи діяли 

у збиток якісному інформуванню [363, с. 262].  

Суголосними є зауваження Н. Бадмаєвої щодо підвищення рівня 

маргінальності, незначущості, неістотності інформації як наслідку 

інтенсифікації інтерактивності суб’єктів інформаційно-комунікаційної 

діяльності. Інтерактивність розцінюється авторкою як причина підміни 

симультанності / ефекту присутності комунікативною доступністю, як 
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поширення явища linking valuе (цінність власне акту взаємодії). 

Суб’єктивізація інтерактивності в значенні «самостійно формувати схему 

взаємодії», з одного боку, «сприяє гармонізації в локальному масштабі», з 

іншого – «поляризації в масштабі глобальному» [25, с. 125]. Нав’язлива 

інтерактивність примушує індивіда до співучасті, до демонстрації прийняття 

чи неприйняття вибору іншого: «Інтерактивний інтернет-серфінгіст… довгий 

час сприймався як сяючий образ, що протистоїть дегенеративному овочу на 

дивані перед телеекраном. У цього світлого образу є вада» [25, с. 126], яка 

полягає у вимозі «постійної, активної комунікації», фіктивності і примарності 

вибору, селекції готових пропозицій і альтернатив на противагу 

конструктивних, виважених відповідей і рекомендацій.  

І. Єлінер звертає увагу на становлення принципово нового формату 

інтерактивності, обумовленого розвитком ігрової розважальної індустрії: 

«Сьогодні замість традиційної взаємодії з комп’ютером за допомогою 

текстово-графічної інформації приходить інший принцип взаємодії. Він 

ґрунтується на матеріалізації візуальних образів, за допомогою яких 

користувач керує віртуальним середовищем» [156, c. 20]. Мова йде про 3D 

стереовізуалізацію, технології Augmented Reality (накладена / привнесена 

віртуальна реальність), технології трекінга (генерування відчуття простору з 

використанням таких різних технічних, фізичних принципів, як гіроскопічні, 

лазерні, оптичні, ультразвукові, електромагнітні тощо). 

  Інтерактивність як принцип зворотного зв’язку, взаємодію в 

реальному часі під впливом віртуального простору розглядає О.  Мошкіна. 

Освітніми пріоритетами сучасного суспільства автор вважає виховання 

«грамотного інтерактивного індивіда», здатного «оволодіти законами 

спілкування з інформаційним середовищем» і опанувати «мову 

інтерактивних технологій»: «Все зазначене дасть можливість … сформувати 

принципово новий тип мислення, інші принципи інтерактивного сприйняття 

інформації в інтернеті, а також інші взаємовідношення автора і читача, 

виробника і споживача» [350, с. 112]. 
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Констатуючи відсутність єдиного розуміння терміна «інтерактивність», 

використання слів «інтерактивний», «інтерактивність» без додаткових 

пояснень, нібито їх смисл є цілком  очевидним, М. Скоморох поділяє 

визначення інтерактивності на три групи залежно від того, який процес 

потрапляє в коло зацікавленості науковця: фізична взаємодія користувача з 

медіумом, сприйняття медіума (наскільки активно?), комунікація між людьми, 

яку медіум опосередковує. Визначення першої групи оцінюють технічні 

характеристики медіума, залишаючи поза увагою контекст комунікації; 

визначення другої групи акцентують здатність медіума заохочувати 

активність уяви й бути відкритим для інтерпретації (когнітивна 

інтерактивність); визначення третьої групи визнають інтерактивність будь-

якого медіума, різниця полягає в наближеності комунікації до спілкування віч-

на-віч, тобто в ступені інтерактивності [482, с. 54–55]. 

Попри констатовані науковцями формати інтерактивності 

медіаконтинуум дає підстави говорити про інфографічну інтерактивність – 

«інфографіка, яка в той чи інший спосіб взаємодіє з читачем, допомагаючи 

йому й полегшуючи сприйняття» [527, с. 288]. В. Федотовський виокремлює 

допоміжну (анімовану) інтерактивність і інтерактивність близьку до 

кастомізації. Провідними функціями допоміжної інтерактивності є фіксація 

погляду та уваги, організація додаткових даних, естетична функція. 

Інфографіка другого виду «відповідає» за принципи індивідуального підходу 

і фільтрації даних, реципієнт власноруч обирає, на що йому звернути увагу – 

«інфографіка існує не разом з ним, а за рахунок його». Методами інфографіки 

з кастомізацією є введення інформації про реципієнта, відповіді на питання / 

вибір відповіді зі запропонованих варіантів тощо.  Інтерактивність, з одного 

боку, підвищує ефективність кожного «інгредієнта» інфографіки (дані, 

дизайн, вірусність, сторітелінг), з іншого, ускладнює її підготовку як 

компактного продукту [527, с. 289–290]. 

О. Подопригора інтерактивість пов’язує не з характером та рівнем 

використовуваних технологій комунікації, а зі «світоглядною парадигмою як 
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базисною моделлю комунікації в семантичному континуумі». Відповідно 

дослідник говорить про можливість виокремити дві ключові моделі 

комунікації, «які, співіснуючи в різноманітних суспільствах протягом історії 

людства, між тим, окремо домінують у основних групах соціумів, визначаючи 

культуру, інститути й динаміку розвитку: це лінійний й інтерактивний типи 

комунікації» [401, с. 17]. У першому випадку маємо домінування «ригідних 

лінійних комунікацій», обмежену «кількість зворотних зв’язків між ієрархічно 

вбудованими вузлами соціуму»; інтерактивний тип комунікації, навпаки, 

насичений розмаїттям ланок зворотного зв’язку, що утворюють складну 

динамічну соціальну мережу, яка постійно продукує нову складність 

інформаційного обміну з метою досягнення мети. «Відгуки та конфігурації» 

формують модальність суспільства, заснованого на інтеграційному типі 

комунікації, «знижують невизначеність і сприяють розвиткові соціальної 

системи шляхом вибору потрібних ланок зворотного зв’язку» в ситуаціях їх 

роздвоєння, розподілу, розмаїття [401, с. 17]. 

Феномен інтерактивності Є. Цимбаленко розглядає в контексті 

диференціювання масової і медіакомунікації. На відміну від багатьох 

дослідників, які інтерактивність вважають прерогативою нових медій, 

дослідник акцентує чимало практичних прикладів, коли інтерактивність 

застосовується в традиційних ЗМІ (листи до редакції, участь у вікторинах, 

телефонний зв’язок під час проведення ток-шоу, відкрита лінія під час 

радіоефірів, наприклад), а нові медіа не гарантують інтерактивності (приклад 

«квазі-взаємодії» аудиторії і журналістів, експертів, коментаторів що 

відбувається під час прямої трансляції). Підкреслюючи позитивні властивості 

інтерактивності Є. Цимбаленко звертає увагу на «партисипаційний парадокс» 

– з одного боку, актор медіаконтинууму проводить дедалі більше часу за 

пошуком / опрацюванням / обміном інформацією, з іншого, зменшується 

тривалість і частотність «безпосередньої комунікації між акторами» на тлі 

зростання ступеня «залученості до соціальних мереж» [542, с. 146]. 

Відповідно, зіставлення масової та медіакомунікацій дає можливість 
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досліднику виявити «провідну  відмінність на діагоналі репрезентація — 

партисипація (взаємна участь), причому взаємодія обмежується не тільки 

інтерактивністю спілкування, а й відношенням переваг комп’ютерних 

технологій при трансляції інформації» [542, с. 144], і висунути гіпотезу щодо 

поступового набуття інтерактивністю статусу базової ознаки 

медіакомунікацій. 

Словом, особливої цінності, корисності потенціал інтерактивності 

набуває через те, що надає актору медіаконтинууму можливість не лише 

«мандрувати» інформаційно-комунікативними ресурсами (технічний резерв), 

але й отримати право безпосередньо, протягом «подорожі», створювати, 

трансформувати, переробляти, обговорювати медіаповідомлення / 

медіаконтент (інформаційно-комунікаційний, соціальний резерв).   

 

4.1.6. Чинники  «технологізації» журналістської освіти 

 

У сучасному швидкісному світі високих цифрових технологій 

найціннішим здобутком людства є інформація і «заледве не ключовою 

постаттю щодо її миттєвого та компетентного розповсюдження є журналіст» 

[386, с. 6].  Саме постать журналіста, на думку ініціаторів програми «Сучасна 

освіта», є вкрай потрібною сьогодні. У рамках  соціальної програми «Сучасна 

освіта», партнерами якої виступили Міністерство освіти і науки України, 

Британська Рада, Конфедерація роботодавців України, аналітичний центр 

«БЕСТ», компанія СКМ (Systems Capital Management), у 2011 році було 

ініційовано проєкт із розробки сучасних професійних стандартів – «Паспорт 

професії», який мав за мету сприяти усуненню розбіжностей між попитом і 

пропозицією фахівців на ринку праці, коли навички й уміння випускників не 

відповідають вимогам роботодавців. Усього в межах проєкту було розроблено 

вісім професійних стандартів, у тому числі редактор мультимедійних видань 

ЗМІ, журналіст мультимедійних видань ЗМІ. Відповідно було з’ясовано 

вимоги, які висувають сучасні ЗМІ до журналіста: мобільність, креативність, 
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компетентність, здатність до аналітики та системної обробки матеріалу [386, 

с. 5–6].  Міркуючи над проблемами журналістської освіти В. Різун зазначає, 

що «тих стандартів, яких ми навчаємо, – я маю на увазі європейські 

або  американські стандарти журналістської праці, – медійна практика не 

дотримується. … Високі журналістські стандарти не потрібні в Україні [447]. 

Вихід із ситуації В. Різун вбачає у формулі: «У такій єдності: освіта  плюс 

виробництво – і має відбуватися підготовка кадрів» [447]. На співпраці 

навчальних закладів із медіаінструстрією наголошують також і учасники 

щорічної конференції з актуальних питань професійної журналістики «Честь 

професії – 2017» «Журналістика 3.0: як забезпечити якість у конкурентному 

медіасередовищі»: Сергій Квіт, Тетяна Лебедєва, Андрій Куликов та 

Володимир Мостовий [434].  

Орієнтуючись на провідні тенденції сьогодення, а саме стрімке 

зростання інтернет-ЗМІ як сегменту засобів масової інформації, 

переосмислюють саме поняття професійного навчання журналіста західні 

науковці [95]. Студенти, на думку Е. Кроулі, Й. Малмквіст та ін., «повинні 

бути готові стати громадянами світу й розуміти, яких зусиль варто 

докладати… у розвиток суспільства. Вони повинні вести професійну 

діяльність, застосовуючи принципи сталого розвитку, і бути готові жити і 

працювати в глобальному світі» [267, с. 7].  Варто звернути увагу і на той факт, 

що реалізація окресленої програми можлива в єдності, як мінімум, трьох 

векторів:  

1) «пошук і подальша реалізація незалежної фінансової моделі соціально 

відповідальної журналістики;  

2) формування нової журналістської культури; 

3) розробка і впровадження принципів, за якими інформація й 

комунікація зосередилися б навколо людини, де було б закладено пріоритети 

людських потреб над інтересами корпорацій і політичних кіл» [406, с. 51].  

Підкреслюючи, що «у процесі підготовки матеріалів до друку чи 

передачі в центрі уваги журналістів і редакторів перебувають три головні речі: 
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факти, специфіка конкретного ЗМІ і аудиторія» [264, с. 23], Р. Крейґ вважає 

фатальною помилкою у підготовці журналістів традиційними школами 

недостатню увагу щодо особливостей сучасної медіааудиторії, яка в 

майбутньому стане найчисельнішою. Проблема полягає в тому, щоб навчити 

майбутнього  журналіста підтримувати баланс – «давати користувачам те, чого 

вони хочуть (найновішу інформацію зручними порціями)», і те, що їм потрібно 

(новини у вичерпному контексті, зрозумілі, корисні й дотичні до їхнього 

життя)» [264, с. 27]. Наступний момент – «оволодіння студентами-

журналістами навичками пошуку інформації в інтернеті, яка має контекстний 

характер, пропонує розмаїття фонових даних, супроводжується посиланнями 

на додаткові тематичні публікації тощо» [Цит. за 406, с. 48].  Акцентує увагу 

дослідник і на необхідності тренування у студентів гостро затребуваних 

сьогодні адаптаційних якостей журналіста:  

 здатність пристосовуватися до мови електронних ЗМІ,  

 здатність швидко опановувати новітні цифрові технології і 

мультимедійні способи отримання інформації з метою продуктивної і 

результативної роботи над медіаконтентом,  

 здатність працювати в умовах гіперпродуктивності, у швидкісному 

режимі таймінгу й безперервного часового циклу тощо [Цит. за 406, с. 48–49].  

Пошуком відповіді на питання трансформації журналістської освіти й 

пертурбації у роботі сучасного медійника, що є наслідком виникнення єдиної 

цифрової платформи, ефектом кардинальних змін орієнтирів щодо запиту 

медіаконтенту, результатом конвергентних процесів у галузі ЗМІ й новітніми 

технологічними можливостями редакцій, стало дослідження «Журналістська 

освіта в умовах становлення нових медій», здійснюваного нами протягом 

2014-2016 років на факультеті журналістики, реклами і видавничої справи 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Дослідження відбувалося в декілька етапів і мало на меті з’ясувати 

погляд студентів-журналістів і потенційних роботодавців на місію і завдання 

журналістської праці, окреслити перспективи використання журналістом  
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інформаційно-цифрових технологій тощо. За об’єкт дослідження виступали 

студенти денного відділення факультету журналістики, реклами і видавничої 

справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 

предметом дослідження – провідні види діяльності сучасного журналіста, 

просторові межі дослідження – м. Одеса, часовий інтервал обмежений 2014–

2016 роками. Під час проведення дослідження ми використали метод 

анкетного опитування, метод порядкової шкали оцінок Р. Лайкерта й метод 

нестандартизованого інтерв’ю з експертами. На користь обрання методу 

анкетного опитування свідчить анонімність опитування, невеликі матеріальні 

й людські витрати, відносна легкість у опрацюванні, зменшення впливу на 

респондента [108; 237]. Порядкова шкала оцінок дала змогу виявити ставлення 

респондентів до досліджуваного питання, зафіксувати згоду чи незгоду із 

судженнями, які тією чи іншою мірою характеризують предмет розвідки. 

Звернення до нестандартизованого інтерв’ю сприяло з’ясуванню думки 

спеціалістів щодо якості опанування студентами-журналістами професійних 

компетенцій під час проходження навчальної / виробничої практик. 

Згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців із вищою 

освітою у галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» / 06 «Журналістика» 

студенти протягом навчання проходять навчальну й виробничу практики 

(бакалаври, напрям підготовки 6.030301 / спеціальність 061; спеціалісти, 

спеціальність 7.03030101; магістри,  спеціальність 8.03030101 / спеціальність 

061), під час яких студенти-журналісти знайомляться з азами і специфікою 

майбутньої професії, отримують первинні фахові навички й уміння, 

застосовують теоретичну ерудицію в виробничо-практичних умовах, 

послуговуються знаннями дисциплін соціальнокомунікаційного циклу у 

власній професійно орієнтованій діяльності, спостерігають організацію праці 

редакції, інформаційного агентства в аспекті підвищення професійної 

майстерності та планування роботи й ролі у ній головного редактора, редакторів 

відділів, членів редакційної колегії, провідних журналістів, продукують власні 

медіапродукти  тощо.  
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Обсяг вибірки дослідження (метод анкетного опитування, шкала 

Р. Лайкерта) становить  411 студентів. При формуванні вибірки нами були 

враховані такі критерії відбору: вид практики, кваліфікаційний рівень 

(бакалавр / спеціаліст / магістр), форма навчання (денна); поза увагою 

залишилися стать (дівчина / юнак), платна / бюджетна форма отримання 

освітніх послуг.  

До звітних матеріалів практики входить серед іншого щоденник 

практики, у якому в довільній формі студенти й керівники фіксують конкретні 

індивідуальні завдання, терміни їхнього виконання, занотовують ступінь 

легкості / складності щодо виконання. Відповідно, на першому етапі 

дослідження на основі аналізу щоденників практики нами був укладений 

перелік найпоширеніших видів діяльності, виконуваних студентами 

журналістами під час проходження практики. До переліку увійшли такі види 

діяльності: створення авторського матеріалу; фотозйомка й обробка 

відеозображень для інтернет-публікацій; оперативне редагування власного 

матеріалу та матеріалу інших авторів відповідно до брендового стилю видання 

і чинних правил орфографії і пунктуації; ведення інтернет-сайту редакції; 

спілкування з медіааудиторією за допомогою електронної пошти, на форумах 

і в соціальних мережах; моніторинг інтернет-видань, друкованих ЗМІ і 

телебачення; візуалізація контенту, розташування на сайті видання видео-, 

фото-контенту; розміщення на сайті видання аудіо-контенту; створення та 

керування контентом сайтів (Wordpress, Joomla, Drupal та ін.). 

На другому етапі респондентам було запропоновано заповнити анкети й 

дати відповіді на наступні питання: 

1. Зазначте в порядку зменшення вагомості види діяльності, виконувані 

Вами під час проходження практики (не більше 7). 

2. Визначте види діяльності, виконання яких під час проходження 

практики не викликало у Вас труднощів (не більше 3). 

2. Пригадайте і напишіть зміст завдання, виконання якого під час 

проходження практики було для Вас найскладнішим. 
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4. Як часто під час проходження практики Ви послуговувалися 

теоретичними знаннями дисциплін соціальнокомунікаційного циклу? 

А. Постійно. 

Б. Час від часу. 

В. Практично ніколи. 

5. Чи задоволені Ви здобутими під час проходження практики 

професійними навичками й уміннями? 

А. Зовсім не задоволений. 

Б. Радше незадоволений. 

В. Важко сказати, задоволений чи ні. 

Г. Радше задоволений. 

Ґ. Цілком задоволений. 

До анкети було додано перелік найпоширеніших видів діяльності / 

завдань, проте респонденти могли зазначати види діяльності й завдання, не 

марковані в переліку. Це, у свою чергу, оговорювалося перед заповненням 

анкети в аудиторії. Відкриті питання були запропоновані з метою з’ясувати 

власну думку респондентів, виявити їхню індивідуальну позицію щодо 

предмета опитування, «‟відчути” живих людей, що стоять за цифрами, 

одержаними в результаті статистичного аналізу» [383, c.  71], поглибити 

розуміння конкретної ситуації і окреслити ймовірні вектори подальшої 

трансформації журналістської освіти з погляду суб’єктів освітніх послуг.  

Отримані на відкриті питання відповіді репрезентовані в додатку 2 

«Тенденції трансформації видів діяльності, виконуваних студентами- 

журналістами під час проходження практики» . 

Найпоширенішими обов’язками студента-журналіста, які відзначили від 

74,0 % до 87,1 % опитаних, є написання авторського матеріалу, набір та 

оперативне редагування власного матеріалу і матеріалу інших авторів 

відповідно до брендового стилю видання і чинних правил орфографії і 

пунктуації; здійснення перевірки достовірності отриманої інформації 

відповідно до законодавчої бази про ЗМІ; встановлення певних взаємин, які 
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дають змогу отримувати від експерта достовірну та ексклюзивну інформацію 

з урахуванням дедлайнів редакції [Див. 406]. Досить активно (56,7 % – 69,9 %) 

студенти-журналісти здійснюють елементарні операції у Windows, керують 

інтерфейсом файлових операцій; виконують моніторинг  інтернет-видань, 

друкованих ЗМІ і телебачення; проводять інтерв’ю і записують бесіди на 

цифровий носій; спілкуються з медіааудиторією в соціальних мережах; беруть 

участь у плануванні роботи редакції, аналізують інформаційні потоки під час 

роботи над авторським матеріалом. Значно менший відсоток опитаних задіяні 

у виробничій та організаційній роботі, оскільки, переважно, це є обов’язками 

редактора, від 28,0 % до 43,6 %.  

Привертає увагу факт оптимізації видів діяльності, які  ґрунтуються на 

використанні новітніх цифрових технологій:  

 в 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;  

 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 % [406].  

З метою вивчення задовільного / нейтрального / незадовільного 

ставлення студента-журналіста до якості отримуваних теоретичних знань і 

практичних навичок нами була використана шкала Р. Лайкерта [332, с. 126–

128], що, у свою чергу, дало змогу встановити кореляцію частотності 

звернення студента до отримуваних теоретичних знань і ступеня 

задовільності здобутих професійних навичок і умінь під час проходження 

практики. Співвідношення частотності використання теоретичних знань 

дисциплін соціальнокомунікаційного циклу і ступеня задоволеності 
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отриманими під час проходження навчальної практики навичками й 

уміннями, за роками, подано в додатку 3; дані, отримані при аналізі 

результатів використання теоретичних знань дисциплін 

соціальнокомунікаційного циклу і ступеня задоволеності отриманими 

практичними навичками й уміннями під час проходження виробничої 

практики, за роками, відбито в додатку 4. 

Експонування в ілюстраційному форматі оціночного ставлення 

студентів-журналістів до отриманих фахових компетенцій дає підстави 

зазначити:  

 послуговування під час практики теоретичними знаннями дало змогу 

респондентам більш диференційовано оцінити ступень задоволеності 

отримуваними протягом навчальної і виробничої практики навичками й 

уміннями; 

 ті респонденти, які практично ніколи не використовують теоретичні 

знання з дисциплін соціальнокомунікаційного циклу не можуть визначитися з 

ранжуванням емоційного ставлення; 

 відомості, репрезентовані додатком 3 (3.1, 3.2, 3.3) і додатком 4 (4.1, 

4.2) демонструють задовільне (позитивне) емоційне ставлення, в той час як 

додаток 4.3 містить інформацію про майже рівномірний розподіл задовільного 

/ незадовільного емоційного ставлення на тлі зниження частотності звернення 

студентів-журналістів до теоретичної бази.  

Зміна вектора в оцінюванні задовільного / незадовільного ставлення до 

здобутих під час проходження практики фахових компетенцій спонукнула нас 

з’ясувати: 1) тенденції використання теоретичних знань (Див. Додаток 5); 

2) тенденції ступеня задоволеності залежно від виду практики (Див. 

Додаток 6).  

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» / 
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«цілком задоволений» (26,4 % ↘) при зміні виду практики. Виявлені тенденції 

демонструють певну дистанцію між надаваними теоретичними азами 

дисциплін соціальнокомунікаційного циклу й вектором розвитку, 

дороговказами майбутнього фаху (Див. рис. 8).  

Рисунок 8. 

Кореляція  частотності використання теоретичних знань і ступеня 

задоволеності здобутих професійних компетенцій 

 

Трансформації, що є сьогодні помітними й доволі потужними в 

журналістській професії – які, у свою чергу, більш явно відчувають студенти-

журналісти під час проходження саме виробничої практики, – напряму 

пов’язані зі зростанням сегмента нових медій. Мова йде про набуття навичок 

і умінь роботи з медіааудиторією принципово нового ґатунку, про 

напрацювання досвіду продукування, оброблення й поширення контенту у 

форматі нових медій, про підвищення інформаційно-технічної і цифрової 

грамотності, про виховання фахової мобільності й плекання, обшліфовування 

в собі якостей «універсального журналіста».   

З метою з’ясування валідності виявлених тенденцій ми звернулися до  

нестандартзованого інтерв’ю з експертами – метод, що за визначенням 
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дослідників, здатний підвищити обґрунтованість дослідження [249, с. 62]. 

Вибір експертів і оцінка їхньої компетентності здійснювалися нами за 

допомогою документального методу [199, с. 10]: за документальні критерії 

компетенції були обрані стаж роботи (не менше 5 років), термін роботи в 

сегменті нових медій (не менше 3 років), кількість створених, впроваджених і 

трансльованих медіапродуктів (не менше 45).  В якості експертів (33 особи) 

виступали редактори, заступники редакторів, керівники відділів, досвідчені 

медійники, до яких були прикріплені студенти-журналісти на час 

проходження навчальної / виробничої практики: Одеська регіональна 

організація Національної спілки журналістів України, суспільно-політична 

газета «Время Ч», всеукраїнська тижнева газета «Моряк України», газета 

«Одеський університет», газета Одеської міської ради «Одеський вісник», 

суспільно-політична регіональна газета «Вечірня Одеса», одеська газета 

«Порто-Франко», одеська обласна громадсько-політична газета 

«Чорноморські новини», онлайн журнал «Культометр Одессы», інформаційне 

агентство «Одесса-медиа», інформаційне агентство «Контекст 

Причорномор’я», інформаційне агентство «Репортер», інформаційне 

агентство «Вікна-Одеса», інформаційно-аналітичний портал «Волнорез», 

новинний портал «Думская», новинний портал «Одесская жизнь», новинний 

потрал «Vgorode.ua», новинний портал «Одесса daily», телеканал «7 канал», 

телерадіокомпанія «Новая Одесса», телеканал «Первый городской», телеканал 

«Круг», медіахолдинг «100 %», телекомпанія «Град», телеканал «АРТ-24», 

телеканал «АРТ», телеканал «РИАК», телеканал «Третий цифровой», 

телерадіокомпанія «РИО», телеканал УТВ, радіостанція «Просто Радіо», 

радіостанція «РАДІ+О», радіостанція «Народное радио».  

На думку фахівців медіагалузі сьогодення демонструє складність і 

майже невловимість стрибкоподібних змін журналістського фаху: те, що 

завтра виявиться професійним стандартом, вчора могло здаватися 

нереальним, утопічним, нездійсненим. Відповідно, експерти одноголосно 

констатували щороку збільшувану й відчутнішу потребу в «реагуванні» 
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освітньої системи, теоретичної підготовки студентів-журналістів на потреби 

роботодавців, на підготовку фахівців, здатних працювати в інноваційному 

цифровому середовищі, акцентували на принциповій здатності й 

спроможності володіти практичними уміннями й навичками роботи в системі 

нових медій із самого першого виходу на ринок праці. Виголошені думки 

продемонстрували скерованість і зацікавленість редакторів, заступників 

редакторів, керівників відділів, досвідчених медівників у формуванні 

взаємовигідних, плідних стосунків між випускниками і потенційними 

роботодавцями, готовність долучитися до виховання конкурентно-здібного 

людського капіталу на ринку журналістської праці. Експерти підкреслили, 

що окрім наявності статичного теоретичного багажу студент-журналіст 

повинен бути готовим до модернізації і пристосування до нових 

інформаційно-комунікаційних умов, вміти задіювати нові моделі та зразки 

комунікативних практик, передбачати наслідки їх вкорінення в соціальні, 

політичні, культурні, економічні, інформаційні тощо контексти суспільства, 

відповідно, продукувати, обробляти й розповсюджувати медіапродукт, 

взаємодіяти з медіааудиторією, створювати й поширювати медіаконтент у 

сегменті нових медій.  

З огляду на результати дослідження «Журналістська освіта в умовах 

становлення нових медій» ми цілком переконані, що переформатування 

векторів журналістської  освіти можливе за умови адаптації до нового 

просторово-часового проживання й експонування реальності. Подолання 

імперативу невизначеності вбачаємо в необхідності орієнтації студентів-

журналістів на умови роботи з і у форматі медіаконтинууму, параметрами 

якого є технологічна, територіальна, соціальна,  інформаційно-комунікаційна 

евентуальності, становлення й розвиток яких відбувається експоненціально до 

можливостей людського ресурсу, до швидкості технологічних інновацій і до 

якості реновацій суспільства загалом. 

Дослідження «Журналістська освіта в умовах становлення новітніх 

медій» наочно довело необхідність збалансованості, виваженості в поєднанні 
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теорії і практики в аспекті врахування сталих взаємозв’язків теоретичного 

блоку й навичок, умінь, компетенцій майбутньої професії. Із впевненістю 

можна констатувати трансформації журналістського фаху, що стали 

своєрідною  відповіддю на технологізацію, конвергенцію медіапроцесів: 

«підвищення оперативності, інтенсифікація праці, інтерактивність у 

взаємовідношеннях із медіааудиторією, взаємодія з громадськістю за 

допомогою соціальних мереж, зміна характеру роботи журналіста з джерелами 

інформації, з одного боку, і підвищення ритму роботи, стресогенність, 

‟клонування” і вторинність інформації, скорочення можливостей творчої 

реалізації журналіста, з іншого [406, с. 51].  

Сучасний студент-журналіст повинен вміти поєднувати 

соціальнокомунікаційні й інформаційно-технологічні науки, керуватися 

професійною етикою, поводитися як соціально відповідальна особистість, 

бути креативною, творчою людиною, володіти розвиненими навичками 

усного й письмового мовлення, орієнтуватися в принципах організації і 

функціонування медіабізнесу [406].   

   

4.2. Територіальна евентуальність 

 

Здобувши на сьогодні статус відносно «суверенної», самодостатньої 

системи, медіаконтинуум може бути потрактований як об’єктивно наявна, 

самостійно продукована й модернізована динамічна конфігурація, в якій 

функції людини зводяться до ролі «творця ресурсів, необхідних їй для 

саморозвитку, або …споживача ресурсів» [130, с. 23] .  

Медіаконтинуум сучасного суспільства є реальністю особливого 

ґатунку, здатної до самопродукування, самовідтворення і самотрансляції, є 

своєрідною парцелою співфункціонування і співпрацею засобів масової 

інформації / нових медій і суспільства / соціальних інститутів / окремого 

індивіда. Мережевий принцип, що полягає в основі існування 

медіаконтинууму, дає змогу виокремити вертикальні й горизонтальні 
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кореляції в межах досліджуваного об’єкта. Так, вертикальні, ієрархічні зв’язки 

можуть бути репрезентовані системою генерування, поширення, керування, 

зберігання й ретрансляції інформації і комунікації, горизонтальні – 

комунікаційною взаємодією між акторами медіаконтинууму (конфігурація 

інформаційно-комунікаційних зв’язків, на сьогодні, є невичерпною, 

багатоваріативною, наприклад, індивід – індивід, індивід – соціум, індивід – 

соціальні інститути, соціальні інститути – індивід – соціальні інститути, 

соціальні інститути – індивід – соціальна спільнота, мас-медіа – індивід, мас-

медіа – соціальні спільноти – соціальні інститути, соціум – мас-медіа, мас-

медіа – соціальні інститути, соціальні спільноти – соціальні спільноти, 

соціальні спільноти – соціальні інститути та ін.) [422, с. 157].  

Відповідно, заявлена нами територіальна евентуальність 

медіаконтинууму дає можливість, з одного боку, розглядати його як 

універсум, світобудову, позбавлену традиційних обмежень фізичного 

простору й географічних відстаней, з іншого, просліджувати ознаки 

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.  Врахування сучасних 

тенденцій глобалізації, локалізації, глокалізації дають змогу внести ясність у 

поняття «український медіаконтинуум», виокремити істотні моменти щодо 

нормативно-правової регламентації об’єкта дослідження. 

 

4.2.1. Контроверсійний потенціал глобальності медіаконтинууму 

 

Тенденція до глобалізації, яка, за визначенням У. Бека, «охоплює 

виробництво і відтворення, перетинає національно-державні кордони й у 

цьому сенсі породжує наднаціональні й некласові глобальні загрози з їх 

своєрідною соціальною та політичною динамікою» [43, с. 8] породила якісно 

нову властивість життя у суспільстві – глобальність (у значенні перетворення 
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на фікцію уявлення про замкнений простір). Особливість процесу глобалізації, 

зазначає У. Бек у роботі «Що таке глобалізація?», полягає «сьогодні (і, 

можливо, в майбутньому полягатимете) у встановлюваних емпіричним 

шляхом розширенні, щільності й стабільності взаємодії регіонально-

глобальних мереж зв’язку і їх масмедіальної самоідентифікації, а також 

соціальних просторів і їх телевізійних потоків на культурному, політичному, 

господарчому, воєнному й економічному рівнях» [44, c. 275].  

Нинішня, виключно негативна форма глобалізації, зазначає З. Бауман, 

«це паразитичний хижий процес, що живиться силою, висмоктаною з тіл 

національних держав та їх суб’єктів» [38, с. 40]. Впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення їхньої матеріально-

технічної бази, безпрецедентне нарощення їхніх потужностей, спровокувало 

руйнування системи координат «територіального виміру» медіаконтинууму.  І 

якщо, з одного боку, окреслені тенденції сприяють «становленню 

демократичних принципів та свобод», з іншого, зумовлюють «появу нових 

викликів та загроз, які зокрема пов’язані з тим, що деякі зі суб’єктів 

інформаційних відносин як на національному, так і на глобальному рівнях, 

перетворивши інформацію на зброю, використовують свободу інформації для 

того, щоб спотворити її засадничі принципи» [240, с. 30].  

Зі знаком плюс глобалізаційні процеси оцінюються дослідниками в 

аспекті індивідуалізації: «Усі сфери становлення глобальної культури сприяють 

незалежності індивіда від традицій і співтовариства. Індивідуалізація має 

розглядатися як соціально-психологічний процес, що емпірично виявляється в 

поведінці і свідомості людей незалежно від ідей, які вони мають з цього 

приводу» [335, с. 15]. Хоча, самостійність, придбана індивідом майже 

автоматично, може обернутися й «відчуттям непосильного гніту». 

Процеси глобалізації як втілення трансформаційних перетворень у 

просторову організацію суспільних відносин і дій та породження 

трансконтинентальних або міжрегіональних потоків і мереж діяльності, 

Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт і Дж. Перратон пропонують розглядати з 
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погляду їхньої екстенсивності, інтенсивності, динаміки, впливу [90, с. 38]. Так, 

ми можемо позначити глобалізацію медіаконтинууму «як географічну 

екстенсивність електричних імпульсів, що миттєво переміщуються в просторі 

й часі, долають кордони соціокультурної, політичної, економічної, 

мілітаристської діяльності» [422, с. 158]. Поряд із цим глобалізація 

медіаконтинууму означає, що «зв’язки забезпечуються великою кількістю 

технічних засобів і посередників і є не хаотичними чи випадковими, а 

регульованими, тобто має місце інтенсифікація, або розширення масштабів 

взаємодії, взаємозв’язаності та потоків, які виходять за межі суспільств і 

держав світового порядку» [422, с. 158]. Дії акторів медіаконтинууму 

скоординовані єдиною настановчою директивою – підтримання й 

забезпечення кумулятивного стану, що дає можливість поєднувати безліч 

суб’єктів, які беруть участь у генеруванні, поширенні, зберіганні, обміні 

інформацією. Зростання масштабів та інтенсивності медіаконтинууму є 

«свідченням динаміки, а саме прискорення і швидкості, з якою образи, 

символи, ідеї можуть передаватися з одного регіону до іншого» [422, с. 158]. 

Просторове втручання, інтенсифікація і прискорення глобальних взаємодій і 

процесів плетуть складне павутиння відношень між індивідами, спільнотами, 

міжрегіональними інституціями, урядовими і неурядовими організаціями, 

мультинаціональними корпораціями, унаслідок чого відбувається 

взаємопроникнення місцевого і глобального, завдяки якому вплив віддалених 

чинників, з одного боку, посилюється, з іншого – розвиток навіть обмежених 

локальних подій і рішень може мати величезні наслідки [422].    

Загалом, розглядувані тенденції, що мають місце в економічній, 

політичній, соціальній, культурній, інформаційно-комунікаційних сферах 

постають як суспільні трансформації. Вони є одночасними, паралельними, 

схожими, демонструють конкретний перехід від старої, територіально 

обмеженої соціальної організації, до нової – просторово відкритої. Фіксуючи 

«розрив», зазначає М. Кравчук, що проявився «між колишніми й новими 

просторовими характеристиками соціальних процесів, дихотомія ‟локальне / 
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глобальне” моделює зрушення початку – середини ХХ століття…У теоріях 

глобалізації це дихотомічне розрізнення стає парадигмою опису / пояснення 

будь-яких тенденцій і використовується для створення теоретичних моделей 

змін за історичними й географічними межами зрушення» [260, с.  125]. 

Звернувши увагу на наявний на початку ХХІ століття перехід від взаємодій у 

реальному просторі до взаємодії у віртуальному  (медіаконтинуумі – О. П.), 

автор говорить про два процеси адаптації глобалізаційних тенденцій до 

нових умов:  

 гіперглобалізація – «експансія соціальних процесів у нові форми 

просторовості» (усвідомлення глобального характеру проблем прав людини, 

екології, збереження миру, справедливого використання природних ресурсів 

сприяло створенню низки міжнародних організацій);  

 деглобалізація – «редукція дійсної просторовості соціальних 

процесів» (втручання міжнародних організацій у політичне, економічне, 

соціальне життя «нестабільних країн», надання країнам, потерпілим від 

природних / неприродних катастроф допомоги матеріальної / нематеріальної 

тощо) [260, с. 134].  

Істотною для нас є просторова референція дослідниками сутності, 

напрямків і тенденцій глобалізації. Оскільки, за визначенням Т. Шестової і 

А. Лесь, просторові метафори, як-то соціальний простір, культурний простір, 

інформаційний простір, медіапростір, містять «топологічний потенціал: через 

аналогію з простором вдається описати структуру досліджуваних об’єктів як 

безліч нерівнозначних зв’язків, які організовують надскладні, багатовимірні 

системи. За допомогою просторових характеристик вдається показати 

багаточисельні залежності в сутності предмета» [575, с. 46]. Відповідно, 

дотримуючись логіки дослідників, глобальність, властива медіаконтинууму, 

дає підстави говорити про його структурованість: царина суспільної 

інформації і царина публічних комунікацій, взаємозв’язки, видозміни, варіації 

яких створюють розмаїття перспектив для глобальних інформаційно-

комунікаційних процесів і явищ.   
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Актуальним наразі є питання інформаційного суверенітету 

медіаконтинууму, який «безпосередньо пов’язаний із державним 

суверенітетом, а отже, і з існуванням держави як такої. Тобто існування 

загрози інформаційному суверенітету держави призведе до загрози втрати 

державності» [308, с. 122].  З іншого боку, невід’ємною частиною процесів 

глобалізації є зростання й посилення просторової сегрегації, ізоляція та 

відчуження [186, с. 235], що певною мірою знаходить відлуння в 

медіаконтинуумі суверенних держав.  

За останні десять-п’ятнадцять років наукові погляди щодо наслідків і 

результатів глобалізаційних процесів у медіаконтинуумі майже не зазнали 

істотних змін. Так, О. Самуляк глобалізацію розглядає як процеси об’єднання 

(і на рівні регіональних, і на рівні державних і світових медіа) на ринку 

соціальних комунікацій, як втілення новітніх технологій у процес випуску 

інформаційної продукції, як демасифікацію ЗМІ, монополізацію та 

конвергенцію медійного ринку [456, с. 212]. Окрім виокремленого 

дослідницею технологічного й соціального аспектів, додамо й глобалізацію 

комунікаційного аспекту, тобто розширення можливостей обміну, 

тиражування, обговорення, спілкування акторів медіаконтинууму безвідносно 

до їхньої територіальної прив’язки. В. Хорольський, наприклад, пов’язує 

«медійну глобалізацію» з комплексом інтеграційних процедур, спрямованих 

на розширення світового комунікативного простору, «на досягнення ефектів 

тотальності й уніфікації інформаційного сервісу в міжнародному масштабі»: 

«Глобалізація в мас-медіа, як багатофакторний синергетичний процес 

виробництва і споживання інформаційної продукції, транслює смислову 

динаміку прискорення інтеграційних процесів, динаміку, що веде до 

‟ущільнення” просторово-часових параметрів міжкультурної міжнародної 

комунікації» [540, с. 83]. Медійна глобалізація, зазначає автор, є процесом 

амбівалентним, що, з одного боку, надає «вільний доступ до інформації», 

сприяє «взаємопорозумінню різними культурами і цивілізаціями» одна одної, 
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нівелює просторові кордони, а з іншого, «посилює позиції американізованої 

Півночі, укорінює несправедливість у розподілі благ» [540].   

Н. Білан виокремлює інформаційний потенціал глобалізаційних 

процесів, акцентуючи, що «інформаційні технології та Інтернет формують 

світовий інформаційний простір і є техніко-соціальною основою глобалізації» 

[51, с. 37]. Поза процесів розвитку засобів комунікації і інформації, що 

завдають ритми «якісно новій динаміці» сучасного світу, не мислить 

глобалізованість медіаконтинууму Є. Сайко [455, с 44]. Суголосними є 

зауваження К. Глєбової. Дослідниця понятійний складник концепту медійна 

глобалізація безпосередньо пов’язує «зі сукупністю медіаджерел і 

медіаплатформ, скерованих на спрощення обміну інформацією і розширення 

комунікативного простору в міжнародному масштабі» [92, с. 167–168].  

Очевидна інформаційно-комунікативна позитивність медійної 

глобалізації «врівноважується» подвійністю її ціннісного складника. З одного 

боку, маємо визнати, що медіаконтинуум є провідним джерелом отримання 

знань і засобом трансляції інформації в сучасному світі, засобом покращення 

й удосконалення інформаційної інфраструктури,  комунікаційним ресурсом з 

необмеженими можливостями, з іншого, є сенс вбачати загрозу 

«притуплення» розумової діяльності громадськості й неспроможності 

адекватно оцінювати реальний світ [92, с. 169].  

Глобалізація у сфері масових комунікацій, за спостереженням 

О. Сибірякової, відбувається за рахунок інтенсифікації, посилення світових 

комунікаційних конгломератів, що утворюють глобальний інформаційний 

простір, в якому провідну роль відіграють такі транснаціональні корпорації, 

як Time Warner, Sony Corporation, Matsushita ElectricIndustrial, News 

Corporation, Bertelsman, RAI, Walt Disney Company та ін. Завдяки їхній 

політиці, наголошує дослідниця, «індустрія розваг поступово стає єдиною 

індустрією інформаційних технологій і телекомунікаційного обладнання» 

[472, с. 228]. Зростання ролі й домінування приватних компаній (Google, 

Twitter, YouTube тощо), що є показовим підґрунтям глобалізованості 
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медіаконтинууму, можуть бути оцінені і як засоби «звільнення технологій», і 

як загроза в секторі захисту прав конфіденційності користувачів, і як 

створення умов «неврахованого спостереження» урядовим і приватним 

секторами [54, с. 172].      

Отже, глобалізованість медіаконтинууму експлікована в наукових 

доробках на різних рівнях: на рівні технологічного оснащення, на рівні 

соціально-культурних трансформацій, на рівні розширення і збагачення 

інформаційно-комунікативного потенціалу, на рівні урізноманітнення 

статусів, ролей, функцій, навичок акторів / учасників медіаконтинууму тощо.   

Відповідно, дозволимо собі припущення, що у ракурсі глобальності на 

територіальний вимір медіаконтинууму українське суспільство покладає 

відповідальність, згідно з якою гравці медіагалузі / актори медіаконтинууму 

повинні: 

 надавати якісне інформаційне забезпечення й організовувати 

оперативну взаємодію соціальних суб’єктів у режимі online / offline;  

 без шкоди інтересам політичним, економічним, культурно-історичним, 

громадянським, освітнім, духовним тощо нашої країни сприяти інтеграції в 

світовий медійний простір; 

 форматувати, збагачувати, модернізувати інтелектуальний резерв 

суспільства; 

 залучати й активізувати індивідів, різні товариства, організації до  

реновації, удосконалення інтелектуального потенціалу суспільства на базі 

медійних засобів [460, с. 3]; 

 «створювати умови для становлення грамотної, здатної до саморефлексії 

особистості, яка буде готова свідомо брати на себе відповідальність існування 

в межах певної державної структури» [128, с. 39].   

Глобальність у такий спосіб актуалізує здатність медіаконтинууму 

виступати свого роду територіальним ресурсом  певного суспільства, держави, 

народу. 
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4.2.2. Дифузія глобального і локального як стратегічна концепція 

розвитку медіаконтинууму (глокальність) 

 

Один із засновників топології медіа, П. Адамс, виокремлює дві 

опозиційні перспективи просторового вивчення медіапростору: «media in 

space» (вивчення географічного розташування комунікаційних мереж, їх 

технічної інфраструктури та геометрії «простору потоків») – «spaces in media» 

(вивчення унікальних просторів комунікації, підтримуваних за допомогою 

медіа, що вимірюються  персональними контактами) і «places in media» (аналіз 

механізмів здобуття конкретним місцем власної значущості через медіа) – 

«media in place» (аналіз можливості / неможливості здійснення 

медіакомунікацій в певному місці) [638, с. 114]. У межах нашого дослідження 

актуальності набуває висновок П. Адамса щодо існування в медіапросторі 

свого роду опозиційного співвідношення категорій фізичний простір і місце: 

вісь просторової організації («media in space», «media in place») передбачає, що 

«простір» і «місце» можуть розглядатися як «вмістилище» для охоплення, 

обмеження і форматування медійних комунікацій; вісь просторової 

репрезентації («spaces in media», «places in media») відображає процес 

виробництва просторів і місць у комунікаціях за допомогою вербальних, 

візуальних і аудіальних репрезентацій [131, с. 34].  

Суголосною ідеям П. Адамса є думка  П. Цацоу про простір (у ракурсі 

географічного виміру) як фізичне місцерозташування, що пов’язане з 

поняттям місця, оскільки простір забезпечує контекст місць, водночас 

формуючи власне значення з певних місць. Беручи до уваги погляди П. Цацоу: 

«Створення місць здійснюється в повсякденному житті… Місця не існують 

лише як географічно демарковані райони (простори), оскільки співіснування 

досвіду, сприйняття й уяви, місце розташування, індивідуальність і почуття 

громади істотно беруть участь у їх побудові» [641,  с. 25], – вважаємо, що 

базовими елементами, своєрідним інструментарієм медіаконтинууму 

виступають не абстрактні, віддалені й розлогі фізичні простори й відстані, а 
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місця, які мають значення обмеження, володіння, стабільності й конкретності, 

сприймаються скоріше емоційно, ніж раціонально.  Додамо, що здійснювана в 

медіаконтинуумі практично миттєва передача повідомлень і послуг через 

географічні кордони й через різні часові пояси або в різні часові інтервали 

сприяє створенню і співіснуванню нових місць (наприклад, онлайн-форуми, 

онлайн-чати, онлайн-комунікатори, Skype, ICQ) і нових критеріїв часу 

(наприклад, Twitter, Viber, онлайн). Певною мірою можна говорити про те, що 

медіаконтинуум демонструє ситуацію майже повної дисоціації фізичного 

простору на суб’єктивні місця, позбавлені однозначної (об’єктивної, 

конкретизованої) фізичної ідентифікації.  

Симбіоз і взаємопроростання глобального і локального, переплетіння 

тенденцій гомогенності і гетерогенності, інтеграція неоднорідності й 

однорідності, що на сьогодні мають місце в медіаконтинуумі, можуть бути 

позначені терміном «глокалізація», популяризованим Р. Робертсом наприкінці 

ХХ століття: «У широкому розумінні глокалізація – явище світоглядного 

рівня. Воно відображає такий прошарок світової свідомості, для якого 

характерне одночасно й обстоювання громадами своєї самобутності 

(локальність) і потяг до стирання попередніх просторових кордонів, зміцнення 

зовнішніх зв’язків. У цьому контексті глокалізація відображає зв’язок між 

гомогенізацією, яку несе глобалізація, та гетерогенізацією як прояв 

локального, специфічного, традиційного» [Цит. за 203, с. 195]. 

Американські й західноєвропейські культурні символи, розглядувані 

багатьма дослідниками як маркери глобалізаційних тенденцій, на території 

певної країни, регіону, місцевості не можуть бути оцінені як джерело 

уніфікації, стандартизації, навпаки, є сенс говорити про їхню значну 

трансформацію, що відбуватиметься в такий спосіб, аби відносно безболісно 

увійти в контекст місцевих культур, «стати значущими й пізнаваними 

багатонаціональною, етнічно різнорідною аудиторією» [217, с. 207–208]. 

Відповідно, у новому форматі глокального виміру сучасності наповнюється 

новим змістом і процес глобалізації. О. Суший вважає, що характерними 
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ознаками «культурної глобалізації» сьогодні стають тенденції 

взаємодоповнення та взаємопроникнення, формування нових ліній розподілу, 

«нових локальностей і нового розмаїття життєвих практик» [Цит. за: 502, с. 5]; 

О. Олійник сутність глокалізації вбачає в тому, що вона «виступає 

специфічним регіональним сценарієм глобалізації», і акцентує саме на 

наявності у визначенні просторової прив’язки (географічні, історичні, 

етнокультурні особливості розвитку певної території) [372,  с. 44]. 

Поняття глокальності, на думку низки дослідників, закономірно 

відображає актуальні сьогодні соціальні трансформації [102, с. 184;  217]. 

О. Самуляк, відзначає, з одного боку, «динамічну міжнародну інтеграцію 

(глобалізацію) усіх аспектів людської діяльності», орієнтовану на 

«консолідацію світової спільноти», створення «монолітного світового устрою 

на ґрунті єдиного економічного, політичного та комунікативного просторів, 

що сприятиме гармонійному розвитку всіх держав», з іншого, акцентує на 

процесах локалізації, що «допомагають країнам зберегти мовну, культурну, 

національну ідентичність»  [456, с. 211]. Найяскравішим втіленням процесів 

глокалізації авторка вважає он-лайнову журналістику.  

Розглядаючи поняття глокалізації з позицій масової комунікації, Н. Іщук 

констатує: «Термін глокалізація позначає процес його дуалістичної природи 

та характеризується такою циркуляцією, коли певні медіасегменти 

глобалізуються, інші – локалізуються» [203, с. 196]. Процес глокалізації 

мережевих (нових – О. П.) медій дослідниця оцінює як стратегічну концепцію 

«локального у глобальному та глобального в локальному», що, в свою чергу, 

сприяє вирішенню конкретних завдань: сатисфакція інформаційних запитів, 

потреб, інтересів національної, світової, регіональної аудиторій.  

Схожих поглядів дотримується російський дослідник О. Матвєєв. Так, 

сучасну тенденцію продукування телевізійного контенту дослідник 

безпосередньо пов’язує з цілеспрямованим переходом телеканалів на 

збільшення частки глокалізованого медіапродукту і зменшення обсягів 

закупівлі готових програм [323, с. 99]. Аналізуючи типовий приклад 
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глокалізації – адаптація оригінального формату британської розважальної 

програми «Nothing but the Truth», яка стала глобальною в зв’язку з її виходом 

більш ніж у 45 країнах світу, в тому числі в Росії та в Україні, – О. Матвєєв, на 

основі виокремлених параметрів адаптації розважальних телеформатів 

(тематичні переваги й обмеження, форматні герої і персонажі, структура 

програми, драматургія формату, візуальне та звукове оформлення) визначає 

основні механізми, за допомогою яких виробники здійснюють глокалізацію, 

тобто освоєння програми на певному локальному ринку: «Перш за все це 

врахування національних особливостей країни і корекція тематичних 

можливостей проєкту. …саме врахування національних особливостей країни 

є основним механізмом і проявом глокалізації телеформатів… Його проявом є 

в першу чергу мова, якою розмовляють герої, якою озвучується закадровий 

текст тощо» [323, с. 109].  Причому саме українська версія, зазначає дослідник, 

демонструє весь спектр можливостей формату, з урахуванням досвіду прокату 

його в інших  країнах, і є на сьогоднішній день найуспішнішою. До переваг 

глокалізованого українського проєкту О. Матвєєв уналежнює максимальну 

інтерактивність проєкту, відсутність обмежень із боку авторів проєкту щодо 

набору елементів підтримання зацікавленості, визначених оригінальним 

форматом, і як наслідок, після проєкту українські виробники майже за півтора 

року підготували в його межах спеціальний випуск передачі «Детектор брехні. 

Життя після сповіді» [323, с. 108].  

Вагому роль національної мови як індикатора глокалізаційних процесів 

у площині засобів масової інформації відзначає і В. Хорольський: 

«Глокалізація ЗМІ – це поєднання загальних досягнень у цій сфері з 

самобутньою місцевою традицією, яку не можна втрачати: унікальність 

комунікативних практик така, що будь-яка мова створює неповторні коди 

спілкування, втрата яких збіднює світову культуру» [540 ,  с. 80].  

Проникнення світових гравців медіабізнесу на український медійний 

ринок через продаж власних успішних медіаформатів виявилося 

продуктивним і прибутковим, перш за все, у пресі й на телебаченні. Явище, 
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назване франчайзингом, Ю. Прядко докладно розглядає на матеріалі глянцевої 

преси. Окрім гібридизації культури, домінантного впливу однієї культури на 

інші, інформаційно-культурної і інформаційно-ідеологічної експансії країн-

лідерів, оцінюваних дослідниками як негативні наслідки франчайзингових 

видань, авторка звертає увагу й на позитивні моменти, як-то «впровадження 

нових західних технологій і методик» ведення медіапроєктів, покращення 

якості «надання інформаційних послуг», підтримання інтерактивного режиму 

отримання інформації тощо. Основними шляхами адаптації до українського 

медіаконтинууму, які застосовують найпопулярніші франчайзингові видання, 

авторка називає: 

 адаптацію до соціального середовища, традицій та способу життя, 

притаманних конкретному суспільству;  

 модифікація іміджевих засад, узгодження тематично-змістового 

наповнення, баланс певних стилістичних стандартів відповідно до 

національних особливостей і аудиторних уподобань;  

 встановлення безпосереднього контакту з власною аудиторією через 

перехід у інший формат – онлайн-медіа, створення власних «бренд-сторінок у 

соціальних мережах»  [436, с. 92–95].  

Комплексна взаємодія адаптаційних векторів, вважає Ю. Прядко, стане 

провідним чинником  «націоналізації контенту, а в подальшому, ймовірно, 

спостерігатимемо за зворотнім до глобалізації процесом – глокалізацією. 

Тобто поступово вітчизняний інформаційний продукт витіснятиме 

закордонний» [436,  с. 98]. 

Проте адаптація світових медіаформатів до українського медійного 

ринку не єдине свідчення глокалізаційних процесів у медійному середовищі. 

Обертів набирає тенденція інтеграції власних українських медіаформатів у 

глобальний медіаконтинуум. Мова йде про здатність українського 

телепродукту бути конкурентоспроможним на світовому ринку медійних 

послуг. Варто згадати масштабний проєкт  «Майдан’s», перший український 

медіапроєкт, що підкорив площі Китаю, Франції, США, Норвегії, 
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Азербайджану4. За інформацією від генерального продюсера телепроєкту 

«Хата на тата» Наталії Франчук, франшизу на створення шоу вже продано до 

Латвії, Литви, Польщі, Франції; готові програми купують до Росії, Естонії, 

Киргистану [513, с. 174–175]. Один із найуспішніших  реалізованих 

українських тревел-телепроєктів «Орел і Решка» був проданий в Росію, 

Казахстан та Польщу; права на адаптацію «Розсміши коміка», де за 1 хвилину 

потрібно спровокувати усмішку на обличчі у коміка, придбали 10 країн, такі 

як Австралія, Бельгія, Іспанія, Італія, Китай та ін.5 Отже, перефразуючи вислів 

Ю. Маркіної щодо забезпечення підсистемою World Wide Web можливості 

максимально повної доступності інформації для найбільшої кількості 

користувачів, можемо назвати франчайзингові медіаформати (в інтерпретації 

авторки, інтернет) інформаційно-комунікаційною моделлю «розмаїття в 

єдності», оскільки географічна локація нових медій повною мірою відбиває 

розповсюдження глобалізаційних / глокалізаційних процесів [318, с. 98].  

Загалом, глокалізація в межах медіаконтинууму може бути оцінена як 

зручний засіб створення продуктів / послуг / контентів, призначених для 

глобального ринку, але налаштованих відповідно до тенденцій, настроїв, 

уподобань соціуму / соціальних спільнот / культури місцевої [612, с. 428]. 

Окрім репрезентованих поодиноких поглядів на феномен глокалізації, 

звернемося до роботи В. Анохіної «Діалектика глокалізації в епоху пізнього 

модерну». Порівнюючи різноманітні трактування феномена «глокалізація», 

аналізуючи теоретико-методологічні особливості провідних підходів до 

                                                           
4 Данькова, Н. (2012, травень, 14). Made in Ukrain: формати на експорт. 

Детектор медіа. https://detector.media/production/article/71842/2012-05-14-

made-in-ukraine-formaty-na-eksport/ 

5 Данькова, Н. (2018, листопад, 8). Видовища на експорт: чк українські 

медіагрупи продають свій контент. Детектор медіа. 

https://detector.media/rinok/article/142409/2018-11-08-vydovyshcha-na-eksport-

yak-ukrainski-mediagrupy-prodayut-sviy-kontent/ 
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дослідження тенденцій глобалізації культури, дослідниця виокремлює чотири 

основні моделі, що описують співвідношення глобального і локального, 

універсального і партикулярного в культурі «пізнього» модерну [16]: 

1) модель уніфікації (Е. Гідденс, Дж. Ритцер,). В основі моделі полягає 

первісне, економічно детерміноване розуміння феномена глокалізації як 

здатності глобальних виробників товарів і послуг підлаштовуватися до 

специфіки місцевих культурних переваг, трансформуватися в регіонально 

прийнятні форми. Згідно з моделлю уніфікації культурно-інформаційного 

простору в сучасних соціумах відбуваються переважно деструктивні 

культурні процеси, обумовлені викликами глобалізації і тиском глобальних 

медіа та мережевих технологій комунікації на національні, регіональні, 

місцеві медіаландшафти. У контексті першої моделі глокалізація постає як 

повсюдно поширена тенденція глобалізації, що виявляється в різних варіантах 

регіоналізації світової економіки; 

2) модель диференціації (фрагментації) (Р. Робертсон, С. Хантингтон, 

Х. Хондкер). Обраний у межах виокремленої моделі соціокультурний ракурс 

дає змогу потрактовувати глокалізацію як специфічну тенденцію глобалізації 

культури та аналізувати її прояви крізь призму категоріальної дихотомії 

«універсалізм / партикуляризм». Прихильники моделі диференціації 

застерігають від розуміння глокалізації виключно як формату збереження й 

консервування своєрідності, питомості, традиційності локальних культур в 

умовах викликів глобалізації. Навпаки, мова йде про те, що за допомогою 

глокалізації локальні особливості культур безпосередньо «висуваються» на 

арену глобальних взаємодій, минаючи кордони національних держав, 

створюється унікальна детериторизована соціальна структура, яка адсорбує 

розмаїття локальних культурних форм і глобальних моделей їх взаємодії. 

Подібно до моделі уніфікації, модель диференціації орієнтована на з’ясування 

причин і чинників негативних проявів і наслідків глобалізації, на виявлення 

«вибухового», конфліктного потенціалу глокалізації; 
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3) модель гібридизації (Я. Недервеєн Пітерс), з одного боку, протистоїть 

погляду на глобалізацію як гомогенізацію «життєвих світів» глобалізованих 

суспільств і як поширення уніфікованої масової культури. З іншого боку, вона 

провокує дискусію з альтернативним поглядом на глобалізацію як джерело 

соціокультурних конфліктів, починаючи від протистояння локальних 

ідентичностей до зіткнення цивілізацій. Логіка моделі скерована, перш за все, 

на пошук «конструктивних форм» і механізмів «взаємодії глобалізованих 

культурних світів, які не обов’язково повинні розпадатися на ворожі один до 

одного фрагменти», не обов’язково глобалізація призводитиме до 

«комодифікації культурно-інформаційних просторів і консьюмеризації 

соціальних відношень»; 

4) модель детериторизації (А. Аппадураі, М. Уотерс) дає змогу вбачати 

основний культурний прояв глобалізації у дистанціюванні соціальних 

відносин і соціальних процесів від конкретних локусів фізичного простору, 

тобто у детериторизації соціокультурної реальності. Так, локальне має 

здатність демонструвати себе через дискурси етнічної, релігійної, мовної, 

територіальної ідентичності; локальність культури, її «вкоріненість» у 

конкретно-історичні традиції і практики має здатність «проявлятися в 

соціальних взаємодіях» і формувати «нові конфігурації соціальної 

солідарності», тобто у добу глобалізації «локальне» конструюється з матеріалу 

тих самих символічних потоків, що утворюють «глобальний ландшафт» 

сучасного світу. Саме тому найважливішою контроверзою глобалізації є не 

дихотомія «глобального / локального», а «руйнування прямих зв’язків між 

соціальною організацією і територіальними локусами національних держав» 

[16, с. 11–15]. 

Отже, можемо констатувати, що істотну  роль у глокалізаційних 

процесах відіграють стрімкий розвиток електронних технологій, становлення  

мережевих форм суспільної взаємодії, популяризація нового формату 

інформаційно-комунікаційної солідарності тощо.  
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Глокалізація сприяє створенню пластичного, гнучкого 

медіаконтинууму, здатного чинити опір «однаковості» глобального через 

«інаковість» локального. З одного боку, експансія глобальної мас-медійної 

системи продукує символічні естетичні смисли, генерує стандартизовані 

«загальнолюдські цінності», поширює узвичаєні моделі поведінки й шаблонні 

соціальні ролі, пропагує зразки медіаспоживання тощо, з іншого, 

спроможність кожного актора медіаконтинууму спілкуватися, обмінюватися 

думками, дискутувати з представниками інших культур і держав, додавати до 

повсякденних практик «екзотичні родзинки» у вигляді кулінарних 

пристрастей, духовних практик, стильових напрямків дають можливість 

констатувати, що тенденція глокалізації підтримується як на глобальному, так 

і на локальному рівнях, і припустити, що в майбутньому, саме глокалізація 

виступатиме провідною ознакою медіаконтинууму в територіальному вимірі 

[422, с. 160].     

 

4.2.3. Шляхи подолання правової «незахищеності» медіаконтинууму 

(правова регламентація) 

 

Погляд на медіаконтинуум як систему координат, що визначає 

параметри розташування, існування чи руху суб’єкта / об’єкта, акцентує фокус 

дослідження – правова регламентація медіаконтинууму. Мова йде про 

існування нагальної потреби в проясненні декількох моментів:  

1) налагодження чітких взаємовідносин між медіаконтинуумом і 

«споживачами інформації», при наявності однакових можливостей для 

контактів у будь-якій точці медіаконтинууму;  

2)  впровадження й контроль певних стандартів, що визначають правила 

взаємодії медіаконтинууму та аудиторії;  

3) реалізація прав громадян на інформацію, задоволення їх 

інформаційних потреб, причому з боку медіаконтинууму забезпечуватиметься 
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актуальність, доступність, повнота, достовірність, оперативність, 

порівнянність інформації;  

4) оптимальна організація медіаконтинууму, а саме уникнення умов 

породження переваг для одних верств «споживачів» на шкоду іншим;  

5) контроль за поширенням інформації маніпулятивного спрямування 

тощо [131, с. 37].  

Медіаконтинуум національного формату, перебуваючи під 

юрисдикцією інформаційної політики держави, повною  мірою наслідує коло 

проблем, невпорядкованих питань, навіяних неузгодженістю окремих норм 

законодавства, що регулюють інформаційну сферу держави:  

 «відсутність єдиного бачення напрямів його подальшого розвитку, 

нерозвиненість національної системи поширення інформації в глобальному 

масштабі»;  

 «підвищена інформаційна залежність від іноземних держав і медіа-

структур»;  

 «недостатня кількість державних програм, що стосуються 

формування інформаційного суспільства» [170, с. 195].  

Ускладнює ситуацію і той факт, що навіть чинні на сьогодні принципи, 

стратегічні напрямки, програми дій, постульовані й закріплені державними 

інститутами відповідної компетенції, на практиці перетворюються в хаотичну 

дорожню карту, пересування якою нагадує рух по колу між неузгодженими, 

розрізненими, непрозорими стежками  положень, поправок і уточнень, – у 

результаті, сучасний український медіаконтинуум із великою натяжкою 

можна назвати інформаційно незалежним [422, с. 160]. Безперечно, позитивні 

наслідки у сфері становлення й розвитку українського медіаконтинууму мали 

рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення про 

припинення трансляції неадаптованих іноземних каналів у національному 

медіапросторі; прийняття Верховною Радою (5 лютого 2015 р.) закону «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного 

телерадіопростору України» [1],  Указ Президента України № 47/2017 (від 
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25 лютого 2017 р.) про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [6], 

Указ Президента України №133/2017 (від 15 травня 2017 р.) про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)» [5].   

Усвідомлення нагальної потреби протистояти руйнівній зарубіжній 

пропаганді й зовнішній інформаційній агресії, настанова на формування 

гуманітарної безпеки держави й виховування  свідомої громадянської 

патріотичної позиції стали ідеологічним підґрунтям «Концепції впровадження 

медіаосвіти (нова редакція)», підготовленої Інститутом соціальної та 

політичної психології і затвердженої Президією Національної академії 

педагогічних наук у квітні 2016 р. [242]. В основі Концепції, розрахованої на 

період 2010–2025 роки, стержневою, провідною засадою громадянського 

виховання молодого покоління має стати «формування свідомих національно-

патріотичних переконань, критичного мислення, прищеплення стійкого 

імунітету до ворожої пропаганди, інформаційних міфів» [247, с. 357–358]. 

О. Іонова вважає важливість контролю над медіапростором  

(медіаконтинуумом – О. П.) особливо відчутною в умовах актуальності 

проблем тероризму й кібервійн: «Сучасні канали поширення інформації … 

характеризуються анонімністю, оперативністю, економічною доступністю, що 

робить можливим їх використання терористами у власних цілях» [193, с. 45]. 

Співзвучною є зауваження О. Петренко, щодо готовності «мас відмовлятися 

від політичних свобод, погоджуючись на цензуру та обмеження Інтернету в 

обмін на відчуття безпеки. Нормативні ідеали свободи та рівності співіснують 

із нормативним ідеалом безпеки, бажанням відчувати, що ситуація 

контролюється»  [392, с. 51–52].  

Для визначення характеру російської агресії проти України теоретично 

і практично найпридатнішим виявилося поняття гібридної війни [591, с. 41]. 

Під гібридною війною ми розуміємо «воєнні дії, що здійснюють шляхом 
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поєднання мілітарних, квазімілітарних, дипломатичних, інформаційних, 

економічних та інших засобів із метою досягнення стратегічних політичних 

цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний із військових і 

невійськових способів ведення гібридного конфлікту застосовується у 

воєнних цілях та використовується як зброя» [462, с. 19], у тому числі на зброю 

перетворюється і медіаконтинуум як середовище соціалізації людини, 

опанування нею соціального досвіду, знань, цінностей. Найефективнішим 

інструментом гібридної війни науковці вважають «конструювання соціальних 

фактів і їх впровадження в масову свідомість» [597, с. 81]. Неоднорідність 

структури гібридної війни підкреслює А. Марджанян. Дослідник виокремлює 

її «структурну складність і її граничну насиченість інформаційної (відповідно 

– мовної, національної і психологічної) компоненти» [315, с. 29]. Стає все 

складніше контролювати й керувати інформаційними потоками, а «управління 

збройними та не збройними конфліктами перемістилося з поля бою в 

інформаційний простір» [145, с. 22]. Так, поширювані в медіаконтинуумі 

варіанти інтерпретації гібридного конфлікту, що триває з 2014 року, можуть 

бути зведені в наступні групи:  

1) війна між РФ та Україною за участю регулярних збройних сил обох 

сторін і іррегулярних місцевих формувань на Донбасі, забезпечуваних зброєю 

з РФ;  

2) протистояння української влади і російськомовного населення на 

Донбасі;  

3) конфлікт між збройними силами України та підтримуваними РФ 

«повстанцями» на Сході країни;  

4) війна на території України Росії із Заходом [462, с.  49].  

Наявна суперечливість інтерпретацій здатна бути використаною «як 

різновид зброї поряд із іншими невійськовими компонентами гібридних дій» 

[462, с.  50]. Такий стан справ, за визначенням Г. Яворської, програмує 

неясність і зводить нанівець дипломатичні зусилля [591,  с. 45].  
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У контексті російсько-українського конфлікту І. Валюшко пропонує 

власне бачення основних внутрішніх і зовнішніх завдань українських медій як 

інструментів інформаційної безпеки в сучасних умовах. До внутрішніх 

завдань авторка уналежнює консолідацію суспільства, поширення 

національної ідеї та ідентичності, зниження рівня ворожості, контроль влади, 

сприяння позитивному мисленню суспільства, виховання патріотичності, 

підвищення рівня моральності та духовності. До основних зовнішніх завдань 

належать: позиціювання України на міжнародній арені, створення 

позитивного іміджу України, відбиття та реагування на російські інформаційні 

атаки, професіональний аналіз подій на основі реально існуючих фактів, 

поширення інформації про основні досягнення, культуру та традиції України 

[68, с. 156–157]. Словом, нашій державі потрібно перетворити 

медіаконтинуум на своєрідний щит, буфер від інформаційного тероризму, 

сповіщальної агресії, маніпулятивного впливу на як державному рівні країни, 

так на рівні міжнародному.   

Отож, очевидним і беззаперечним уявляється посилення атрибута 

наглядовості в сучасному медіаконтинуумі України, що сприятиме реалізації 

власних національних ідей, перешкоджанню реалізації політичних цілей 

ворога, усвідомленню широким загалом істинного змісту подій, формуванню 

власної думки й виробленню стратегій і тактик відповідних дій кожним 

громадянином України. Правова регламентованість медіаконтинууму є 

актуальним атрибутом його територіальної евентуальності й через те, що 

сьогодні гібридна війна репрезентує нам асиметричність двох модусів – 

матеріального й дискурсивного. У матеріальному вимірі російсько-

український конфлікт є локалізованим, дискурсивний модус набув, за 

визначенням науковців, глобального масштабу.             

Причиною використання «гібридних» методів ведення бою дослідники 

вважають прагнення впливати на світогляд противника за допомогою 

застосування тактики «маніпулювання свідомістю», впливу на ментальність, 

як наслідок – «зміна світогляду населення противника; підрив авторитету 
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панівної влади; поширення почуття розчарування в своєму народі, його 

традиціях, укладі, історії» [241, с. 87]; позбавлення протиборчої території 

«фактичного суверенітету без захоплення території» [13, с. 11]; підкорення 

суспільної свідомості певної країни, перекодування ціннісно-культурних 

настанов народу, спотворення його історичної пам’яті [312, с. 31]; 

цілеспрямована зміна світогляду та моралі як окремих осіб, так і суспільства 

загалом, нав’язування чужих інтересів, способів життя, моралі [508, с. 41].  

Дослідники одностайно вбачають скерованість вектора гібридних війн 

не ззовні, а зсередини, його потенціал впливу націлений не стільки на 

матеріальні блага цивілізації, скільки на узурпацію духовної сфери, на 

руйнування системи питомої, колишньої системи цінностей. Відповідно, чим 

вищим є рівень розвитку інформаційної культури суспільства, і як наслідок, 

захищеність медіаконтинууму країни, тим менше шансів у агресора перемогти 

у «гібридній війні». У цьому контексті Є.  Мануйлов і О. Прудникова 

визнають за інформаційно-культурним протистоянням України під час 

«гібридної війни» ціннісно-цивілізаційний характер, зіткнення «аксіологем» 

«західного» і «східного» світів. На думку дослідників, наслідком означеної 

боротьби є зміна сутності й характеру інформаційної культури в бік посилення 

активізації, політизації, критичності, дієвості [312, с. 29]. Додамо й 

зауваження, висловлені Т. Ткачук, що інформаційна безпека держави повинна 

окрім пасивної – протидіяти інформаційним загрозам, розробляти тактики і 

стратегії захисту, повинна містити й активну компоненту – продукувати 

вміння і здатність створювати інформаційні загрози противнику [508, с. 41]. 

Сучасний медіаконтинуум репрезентує публічні дискусії щодо участі 

України в «гібридній війні», популяризує проведення громадських акцій на 

захист суверенітету держави, транслює повідомлення про результати ведення 

«гібридної війни», поширює думки очевидців і учасників «гібридного 

протистояння», пропагує участь у благодійних організаціях на підтримку 

жертв «гібридної війни» тощо. Відповідно найважливішими та 

найпродуктивнішими стратегіями протистояння в умовах гібридної війни 
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мають стати: «контроль за рівнем сформованості національної ідентичності», 

розвиток і виховання «почуття відповідальності особистості за долю 

Батьківщини», «формування сталої системи цінностей» [241, с. 89 ].  

Захист медіаконтинууму в умовах російсько-українського конфлікту, 

втілений, з одного боку, у забезпеченні якісного «інформування громадян», 

надання «вільного доступу до різних джерел інформації», з іншого, 

блокування дезінформації, «сприяння цілісності суспільства, забезпечення 

інформаційного суверенітету», протидія інформаційно-маніпулятивній 

агресії, зазначає У. Ільницькая, стають чинниками збереження національної 

ідентичності України та функціонування її як суверенної держави [198, с. 28]. 

Під час презентації колективної монографії «Світова гібридна війна: 

український фронт» директор Національного інституту стратегічних 

досліджень В. Горбулін довів, що «гібридна війна – це війна без переможців» 

і наголосив на конкретних і нагальних завданнях сьогодення: «Зберігати 

єдність, розуміти цілі і засоби противника, зміцнювати дух і обороноздатність. 

Це ті завдання, які забезпечать нам ефективне існування в цьому новому світі» 

[463, с. 8]. Є.  Мануйлов і О. Прудникова, в свою чергу, акцентують на 

необхідності збалансування безпекової компоненти й демократичного 

розвитку інформаційної сфери в Україні [312, с. 26]. Виважений баланс між 

«нормативно-правовою базою» та інструментами саморегуляції, за 

визначенням В. Мільо, дасть змогу «сформувати якісний медіапростір» 

(медіаконтинуум – О. П.) та «систему його захисту» [334, с. 121].  

Ключовими позиціями у створенні умов демократичного розвитку 

інформаційної сфери, і пропорційно, медіаконтинууму як її репрезентанта й 

індикатора, має стати забезпечення вільного доступу громадян до інформації, 

створення національних інформаційних ресурсів і їх постійне оновлення та 

удосконалення, сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації, 

«гарантування інформаційного суверенітету України», «сприяння 

задоволенню інформаційних потреб українців за кордоном», формування 

національної системи охорони інформації тощо [145; 312].  Якщо держава не 
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в змозі увійти в інформаційно-комунікаційний простір як «самостійний 

гравець, то незалежність і суверенітет такої держави залишається під 

питанням» [356, с. 284].  

На нашу думку, перспективи українського медіаконтинууму 

безпосередньо обумовлені ступенем 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, осмислення 

і протидія внутрішнім і зовнішнім інформаційним викликам (інформаційно-

психологічні маніпуляції, дитяча порнографія, пропаганда тероризму,  

розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо), дотримання принципів 

демократичності та плюралізму думок, напрацювання механізмів діяти 

відповідно і з урахуванням вимог ринкової конкуренції тощо [422, с. 161]. 

 

4.2.4. Продуктивність впровадження в медіаконтинуум часового 

цензора (часова локальність) 

 

Часова локальність як один із атрибутів територіальної евентуальності 

медіаконтинууму є відчутно істотною в ракурсі проблеми захисту дітей від 

інформації, що завдає шкоди їхньому здоров’ю та розвитку. Беззаперечним є 

факт, що сучасні технології, засоби отримання й поширення контенту 

втрачають зв’язки з конкретними географічними локусами й національними 

державами. Медіаглобалізація, з одного боку, демонструє актуальність 

пошуку правил та інструментів захисту дітей від небажаного контенту на 

міжнародному рівні, з іншого, висуває на порядок денний адаптацію, 

впровадження й узаконення цих правил і інструментів відповідно до 

культурно-історичних традицій, морально-етичного досвіду, соціально-

політичного устрою конкретної держави. 



260 
 

Сьогодення демонструє нам надто швидкі темпи становлення 

глобального інформаційного суспільства, у якому інформація, інформаційні 

послуги, інформаційні обміни є фундаментом прогресу й розвою світової 

цивілізації. Безборонні й належним чином неконтрольовані взаємодії з 

інформацією (доступ, обмін, поширення, продукування, тиражування тощо) у 

медіаконтинуумі «істотно впливають на свідомість та волю практично всіх 

громадян… Як наслідок, суттєво трансформується культурна і духовна 

складова розвитку» людини [590, с. 306]. У контексті означеної проблеми 

занепокоєння викликають саме можливі негативні впливи інформації, що 

перебуває у вільному доступі в медіаконтинуумі й становить загрозу здоров’ю 

та розвитку дітей.  

Аналітичний огляд наукових публікацій останніх п’яти років, 

здійснений І. Киштимовою та Є. Киштимовою, дав змогу дослідницям 

констатувати виявлений у більшості доробків американських і китайських 

колег негативний, деструктивний вплив медіаконтинууму на процеси 

розвитку дітей і молоді. Наведемо лише деякі результати промовистих 

спостережень [282, с. 60–67]: 

 К. Уоллес (Wallace К. (2017). Letting a baby play on an iPad might lead to 

speech delays, study says) виявив, що існує безпосередній взаємозв’язок часу, 

проведеного дітьми від півтора до двох років перед екраном, з їх мовним 

розвитком: кожне 30-хвилинне збільшення впливу призводить до підвищення 

ризику затримки мови на 49 % [643]; 

 лонгтюдне дослідження С. Скауга та ін. (Skaug S., Kjellrun T. E., 

Wichstrom L. (2018). Young children's television viewing and the quality of their 

interactions with parents: A prospective community study) дало змогу зафіксувати  

негативний вплив телебачення на стосунки дітей і підлітків з батьками: 

збільшення часу медіакомунікації зменшує сімейну взаємодію, тим самим 

порушуючи й розриваючи соціальні зв’язки в родині [637]; 

 С. Ву, Ш. Тао та їхні колеги (Wu Х., Tao Sh., Zhang S. [et al.]. (2016) 

Impact of screen time on mental health problems progression in youth: a 1-year 
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followup study), здійснивши діагностику 2521 китайського підлітка, помітили 

взаємозв’язок проведеного перед екраном часу і психологічними розладами 

(тривожність, депресія та психопатологічні симптоми): при збільшенні часу 

перебування в медіаконтинуумі спостерігається зростання показників 

психологічного нездоров’я [616]; 

 С. Фуллер та колеги (Fuller С., Lehman Е., Hicks S. (2017). Bedtime Use 

of Technology and Associated Sleep Problems in Children) встановили 

взаємозв’язок медіаактивності з якістю сну: школярі віком 8–17 років, які 

дивляться телевізор перед сном, сплять на 30 хвилин менше тих, хто цього не 

робить; школярі, які проводять у телевізора від 2 до 4 годин на день, частіше 

бувають неуважні, ніж ті, чий час перегляду телепередач не перевищує години 

[602]. 

Наукова спільнота наголошує на необхідності формування і 

впровадження критеріїв і заходів, здатних чинити опір «жорстокості, 

байдужості, забуттю історичної пам’яті країни й коренів власної родини, 

агресії, користолюбству, егоцентризму, підвищеному інтересу до інформації 

низинного змісту, втраті національної гідності» [257, с. 86], наявних і 

поширюваних  у медіаконтинуумі, до якого мають можливість потрапити діти 

й підлітки. Cкладність забезпечення ефективності правового й морального 

регулювання медіаконтинууму, мережі інтернет, на думку Н. Лесько, «не 

стільки полягає у відсутності систематизованого або узгодженого 

законодавства, що регулює відповідні види відносин у Всесвітній мережі, 

скільки в об’єктивних особливостях та закономірностях функціонування 

самого Інтернету, які фактично “дозволяють” будь-кому анонімно робити в 

цій інформаційній мережі загального користування що завгодно» [286, с. 49]. 

Проблема стосується питання правового регулювання інформаційного обігу й 

комунікації у мережі інтернет, до якої у наш час долучаються діти навіть 

дошкільного віку [590, с. 308].   

На увагу заслуговує міжнародний досвід розв’язання питання щодо 

захисту дітей від інформації на нормативно-правовому рівні. Так, 3 грудня 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuller%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29119131
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2009 року на пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-

учасниць СНД був ухвалений Модельний закон «Про захист дітей від 

інформації, що завдає шкоду їхньому здоров’ю та розвиткові».  Закон 

встановлює правові й організаційні основи державної політики й 

міжнародного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав у сфері забезпечення інформаційної безпеки дітей з урахуванням 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, у тому числі 

закріплених у Конвенції ООН про права дитини и Модельному законі держав-

учасниць СНД «Про основні гарантії прав дитини в державі» [336].  

Істотним у ракурсі нашого дослідження є, з одного боку, чітке 

встановлення часового цензора щодо розподілу інформації згідно з віком 

потенційних акторів медіаконтинууму, з іншого, виокремлення часових 

параметрів безпечного доступу до медіаконтинууму.  У Статті 3 оговорені такі 

поняття: 

 «вікова категорія інформаційної продукції» – категорія інформаційної 

продукції, обіг якої допускається в порядку, передбаченому цим Законом, 

серед осіб певної вікової групи;  

 «вікова класифікація інформаційної продукції» – розподіл відповідно 

до дійсного Закону інформаційної продукції залежно від тематики, змісту 

(контенту), оформлення і скерованості за віковими категоріями інформаційної 

продукції;  

 «доступний для дітей час» – період доби (за місцевим часом), 

встановлений законодавством держави для безпечного доступу дітей до 

інформації, поширюваної теле-, радіомовленням чи видовищними заходами;  

 «знак вікової категорії інформаційної продукції» – графічне чи 

текстове позначення вікової категорії інформаційної продукції [336].   

Стаття 9 «Інформаційна продукція вікової категорії ‟універсальна”», 

Стаття 10 «Інформаційна продукція вікової категорії ‟до 6 років”», Стаття 11 

«Інформаційна продукція вікової категорії ‟з 6 років”», Стаття 12 

«Інформаційна продукція вікової категорії ‟з 12 років”», Стаття 13 
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«Інформаційна продукція вікової категорії ‟з 16 років”» містять рекомендації 

щодо уналежнення інформаційної продукції до певної вікової категорії з 

урахуванням жанру, тематики і змісту продукції та особливостей сприйняття 

й усвідомлення змісту продукції, з оглядом на потенційну загрозу здоров’ю і 

розвитку дитини. Відповідно, Стаття 14 Закону регламентує застосування 

маркерів інформаційної продукції «6-», «6+», «12+», «16+», «18+», 

виключення становить інформаційна продукція, поширювана в інтернет-

мережі й мережі мобільного радіотелефонного зв’язку, окрім кіно- та 

відеофільмів (анімаційні в тому числі), комп’ютерних та інших електронних 

ігор, а також інформації, призначеної для дітей. Знаком вікової категорії 

позначаються періодичні / неперіодичні друковані видання, аудіовізуальна 

продукція, комп’ютерні / електронні ігри в інформаційно-телекомунікаційних 

мережах під час щоразового відтворення тощо. Модульним законом також 

передбачені додаткові вимоги щодо поширення інформаційної продукції у 

форматі телерадіомовлення: продукція, маркована як «універсальна»,  «6-», 

«6+», «12+» може бути трансльована в будь-який час; продукція, призначена 

для «16+» не може бути поширювана протягом 7 год. – 21 год. за місцевим 

часом; продукція, призначена для «18+» не може бути поширювана протягом 

6 год. – 23 год. за місцевим часом. 

Процеси дорослішання дитини, взаємовідношення дитини з дорослими 

й однолітками, напрацювання дитиною власних норм поведінки по-різному 

відбуваються в межах певної культури і змінюються відповідно до певного 

історичного періоду. Історично й культурно обумовленою, відповідно, є і 

практика регулювання інформаційних потоків, призначених для дітей і 

юнацтва, що сьогодні науковцями розглядається в умовах глобалізації 

інформаційного простору [516, с. 1]. Так, згідно з «Інформаційною довідкою 

про міжнародну практику захисту етичних норм та суспільної моралі при обігу 

інформаційної продукції телерадіокомпаній, у Інтернеті та мобільному 

контенті» класифікації інформаційної продукції можуть бути «як простими 

(інформаційні матеріали, що можуть мати негативний вплив на дітей, та такі, 



264 
 

що такого впливу мати не можуть – у Великій Британії; програми, які містять 

сцени непристойного змісту, насильства чи жорстокості – для Естонії та 

Франції; програми і передачі, у яких поширюється інформація, що може мати 

негативний вплив на неповнолітніх, – для Литви; програми, які не 

рекомендовані до перегляду неповнолітніми, – для Чехії; програми, які можуть 

загрожувати психічному і фізичному розвитку дітей та молоді, – для 

Республіки Польща), так і складними» [200, с. 2–3]. Складною класифікацією 

інформаційної продукції є, зокрема, класифікація вікових обмежень, що існує 

відносно інформаційної продукції у Франції: передачі поділяються на п’ять 

категорій: перегляд без вікових обмежень, перегляд неповнолітніми тільки 

старше 10 років, старше 12 років, старше 16 років, тільки старше 18 років. У 

Литві існує наступна індексація для кінофільмів – для глядачів віком від 7 

років, до 16 років, від 16 і старше, від 18 років (дорослим). Однак, переліку 

заборонених до перегляду телепрограм чи фільмів як такого в Литовській 

Республіці не існує. Однією з найбільш складних є система Республіки Кіпр, 

яка містить такі категорії: 

 «К» зеленого кольору – для загального перегляду; 

 «12» жовтого кольору – для програм із обмеженням для перегляду 

неповнолітніми віком до 12 років; 

 «15» синього кольору – для програм із обмеженням для перегляду 

неповнолітніми віком до 15 років; 

 «18» червоного кольору – для програм із обмеженням для перегляду 

неповнолітніми віком до 18 років; 

 «А» – для програм з інтенсивним наповненням матеріалів еротичного 

характеру [200, с. 3– 4].  

Приклад розбіжностей у віковому маркуванні інформаційної продукції 

наводить О. Вартанова: «Так, рекомендується фільм ‟Вовк з Уолл-стріт” у 

Великобританії для людей від 18 років; в Німеччині з 16 років; у Швеції з 15 

років; у Франції його можуть переглядати діти 12 років і старше» [642, с. 141]. 
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Наступний момент, пов’язаний із часовою локальністю, так званий time 

of «watershed» (час «вододілу» чи «безпечна гавань») – 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, 

для дітей включно. Згідно із законами ряду держав програми й передачі, у яких 

поширюється інформація, що може мати негативний вплив на неповнолітніх 

(оскільки містить сцени непристойного змісту, насильства чи жорстокості) 

повинні транслюватися лише у визначений час [642, с. 141; 200, с. 5]: Див. 

Додаток 7. 

Означених правил придержуються канали теле- і радіомовлення майже 

без порушень, до того ж органи саморегулювання контролюють дотримання 

впроваджених державою обмежень щодо поширення інформаційної 

продукції, що завдає шкоду здоров’ю чи розвиткові дітей і молоді.  

Окрім поширених систем маркування інформаційної продукції, 

здійснюваного на основі розроблених у межах кожної країни вікової 

класифікації, та  систем time of «watershed» досить активно впроваджується 

прийнята в 2009 році країнами-членами ЄС декларація під назвою 

«Саморегулювання для кращого Інтернету для дітей». Підтримали декларацію 

і провідні інтернет-гравці, як-то Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Deutsche 

Telecom, RTL Group, Samsung, Vivendi, Vodafone, MySpace (всього 21 

компанія).  

Згідно з документом, всі інтернет-компанії беруть на себе 

відповідальність за розробку і створення технологій безпеки, які нададуть 

змогу батькам обмежити доступ дитини до інформаційної продукції з 

небажаним змістом [642, с. 143]. Наприклад, з появою нової операційної 

системи Windows Vista, до складу якої увійшли засоби батьківського 

контролю (Parental Control), з’явилась можливість легко контролювати 

отримання дітьми інформації і забезпечити їх захист під час роботи на 

комп’ютері. За допомогою засобів батьківського контролю є можливість 
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встановити: обмеження часу, який дитина проводить за комп’ютером; 

обмеження часу, протягом якого діти можуть входити у систему, зокрема, дні 

тижня й години, коли доступ дозволено; обмеження доступу дітей до мережі 

Інтернет за допомогою веб-фільтра батьківського контролю; обмеження 

активності в мережі Інтернет тощо [42]. Проте, не зважаючи на численні 

зусилля держав та громадськості  щодо захисту етичних норм та суспільної 

моралі, моральності суспільства (в першу чергу – неповнолітніх) від 

шкідливого мобільного контенту, ця частина інформаційного поля (подібно, 

як Всесвітня мережа «Інтернет») все ще значною мірою залишається поза 

межами правового регулювання та активного державного контролю. 

Словом, безперервна трансформація сучасної інформаційної сфери 

супроводжується модифікацією, змінами відношень, які паралельно 

виникають у сфері інформаційних процесів, відповідно, у постійному розвої, 

опрацюванні, «омолоджуванні», удосконаленні перебуває і система 

нормативного забезпечення інформаційної безпеки. Однією з головних 

сучасних проблем, на думку О. Вартанової, є те, що в багатьох країнах 

«законодавчі ініціативи у сфері інтернет-регулювання відстають від швидкого 

розвитку інформаційних та комунікаційних технологій» [642, с. 138]. 

Проте маємо визнати, що сучасна нормативна система забезпечення 

інформаційної безпеки дітей не відповідає фактичним ризикам і загрозам, 

пов’язаним із розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій та 

наростанням обсягу протиправного контенту, що призводить до зниження 

рівня психічного здоров’я нації. У цьому ракурсі науковці пропонують 

вдатися до низки заходів:  

1) розробка і впровадження програм навчання дітей і підлітків 

правилам безпечної поведінки в медіаконтинуумі й профілактики інтернет-

залежності; 

2) попередження ризиків залучення до протиправної діяльності в 

медіаконтинуумі;  



267 
 

3) створення правових механізмів «блокування інформаційних каналів 

проникнення через джерела масової інформації в дитячо-підліткове 

середовище елементів кримінальної психології, культу насилля, інших 

антигромадських тенденцій і відповідної їм атрибутики»;  

3) створення порталів і сайтів, «які акумулюють відомості про 

найкращі ресурси для дітей та батьків, стимулювання батьків до користування 

послугою ‟Батьківський контроль”, що дає змогу встановлювати обмеження 

доступу до мережі інтернет» [98]. 

Науковці солідарні в тому, що метою законодавчої бази щодо захисту 

дітей від інформації, яка завдає шкоду їхньому здоров’ю і розвитку, має стати 

принцип пріоритетності забезпечення інформаційно-психологічної безпеки 

над свободою слова [210; 454, с. 41;  468;  590, с. 310]. Додамо і сформоване 

сьогодні у світі стійке розуміння того, що проблема дитячої безпеки в 

Інтернеті – предмет, який вимагає скоординованого вирішення на всіх рівнях: 

від сімейного і муніципального до регіонального і міжнародного, словом, 

ефективність функціонування стратегії безпосередньо обумовлена 

зацікавленістю, участю і співпрацею уряду, медіаіндустрії і суспільства 

загалом. У вирішенні цієї проблеми, акцентують дослідники, необхідно діяти 

системно і використовувати не тільки правові регулятори, а й норми звичаїв і 

моралі, технічні та технологічні можливості [215; 333; 486; 590]. Новим і 

найефективнішим механізмом вирішення цієї проблеми, зазначає Н. Хохлова, 

«може і повинно стати формування інформаційної культури особистості – 

батьків і дітей, а також професійної інформаційної культури журналістів і 

вчителів» [541, с. 89]. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Переформатування й модифікація просторово-часових орієнтирів 

сучасності, статусна тотожність інформації і комунікації, нарощення 

технологічних нововведень, впевнене завоювання новими медіями позиції 
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домінантного, значущого інформаційно-комунікаційного й соціального 

середовища інспірували пертурбації технологічної і територіальної 

евентуальностей медіаконтинууму, стали серйозним поштовхом до 

актуалізації атрибутів дигітацізації, конвергенції, мультимедійності, 

ризомності, інтерактивності, глобалізації, глокалізації, часової локалізації 

медіаконтинууму, активізували їхній подвійний, амбівалентний потенціал.  

Технологічний процес переведення аналогових даних у цифрову форму 

– дигіталізація – з одного боку, протегував зменшення соціальної 

відокремленості, ізоляції, сприяв 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, ввела 

розмовність у ранг провідної властивості сучасної мови тощо. 

Нонфінальність, нелінійність, процесуальність як прояви ризомності 

створюють у медіаконтинуумі ідеальні підстави для постійного оновлення 

інформації, форматують комфортну атмосферу для старту й циркуляції 

комунікації, нашаровують нові інформаційно-комунікаційні зв’язки на 

присутні в медіаконтинуумі або додають нові в пунктах або на лініях розриву 

/ припинення наявних, сталих точок контакту / векторів взаємовідношень, 

продукують і підживлюють ресурси креативності й творчості. Перспектива 

існування безперервного, нескінченного, багатоваріаційного формату  

медіаконтинууму містить і певні загрози: підвищення ступеня дисипації 

медіаконтинууму, надшвидке перетікання невідомого в відоме й навпаки,  

поширення практик зеппінгу, веб-серфінгу, нівелювання темпоральної 

парадигми і, як наслідок, знецінення причинно-наслідкової детермінованості, 

втрата спадкоємності між цінностями, традиціями і поглядами поколінь тощо. 

Інтерактивна характеристика медіаконтинууму дає змогу акторам 

миттєво діставати зворотній зв’язок, взаємодіяти в режимі реального часу, 
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суб’єктивно визначеного й об’єктивно наявного темпорального параметра. 

Відтак, докорінно змінюється звичний для традиційних ЗМІ формат 

інформаційного обміну, стає можливою синхронізація ролей споживача і 

співавтора в процесі продукування / споживання / обміну повідомленнями / 

контентом. «Гнучка суб’єктивність», яку акторам медіаконтинууму 

подарувала інтерактивність, може призвести до інших, менш бажаних 

наслідків, як-то 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.  

Трендові властивості медіаконтинууму, конвергенція і 

мультимедійність, 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. Технологічна 

потужність цих властивостей медіаконтинууму «сіє» велику спокусу: 

генерування інтегрованого медійного продукту з могутнім маніпулятивним 

потенціалом, що виникає через спроможність складні прагматичні інтенції 

врівноважити візуальною привабливістю, аудіальною милозвучністю і 

спрощеністю вербальних засобів подачі інформації; через можливість 

поєднувати в одному медіапродукті різні типи інформації одночасно з 

можливістю його індивідуалізації; через посилення суб’єктивної компоненти 

світогляду актора на тлі розмаїття форм світовідчуття / світорозуміння і 

зростання тенденцій глобалізації світового досвіду, – і здійснювати 

багатоканальний вплив. У цьому контексті істотно зростає громадська 

відповідальність журналіста, аби аудиторія не втратила смак до якісної, 

виважено інформації, була спроможна залучитися і брати участь у 

генеруванні, поширенні, обговоренні контенту, не перетворилася на пасивну, 
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примітивну масу з невибагливими і вульгаризованими поглядами, не 

вдовольнялася спрощеними, необтяжливими повідомленнями тощо. 

Просторово-часові орієнтири сучасності, зазнавши істотних змін у 

контексті трансформації соціальнокомунікаційних пріоритетів і під тиском 

технологічної експансії, під впливом цифрових інновацій, позначилися на   

просторово-часовому проживанні й експонуванні реальності в 

медіаконтинуумі, територіальна евентуальність якого акцентує атрибути  

глобалізації, глокалізації,  часової локальності й актуалізує питання правової 

регламентації національного медіаконтинууму. Глобалізація, сприяючи 

інтеграційним процесам у масштабах міжкультурного комунікаційного 

простору і міжнародних інформаційних послуг, 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, шаблоні соціальні ролі тощо.  

Тож доволі відчутною на сьогодні є тенденція одночасного тяжіння 

медіаконтинууму до переборення просторово-часових кордонів, до 

розширення інформаційно-комунікаційної взаємодії і, з іншого боку, до 

відстоювання самобутності, неповторності локальних місць. Глокалізація 

реалізує переформатування міжнародних інформаційних послуг, запитів, 

контентів, здійснює адаптацію міжкультурних комунікативних практик, 

тактик і стратегій відповідно до інтересів, уподобань, настанов національного, 

регіонального актора / аудиторії медіаконтинууму у двох протилежних 

напрямках: від глобального до локального і від локального до глобального.  

Усвідомлення перспективності глокалізації дає підстави говорити про 

те, що у ракурсі правової регламентації медіаконтинууму принципове 

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 
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суспільства, так і вироблення принципів, тактик, стратегій протидії 

інформаційним ризикам і небезпекам, генерування й імплантація 

інформаційних загроз у медіаконтинуум агресора.  

Часова локальність медіаконтинууму максимально розкривається у 

питанні захисту дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров’ю та 

розвитку. Орієнтуючись на міжнародний досвід розв’язання питання щодо 

захисту дітей від інформаційних загроз, ризиків, неправомірного контенту, у 

межах кожної країни встановлені національні тематично-темпоральні 

цензори: 1) чітке встановлення часового цензора щодо розподілу інформації 

згідно з віком потенційних акторів медіаконтинууму; 2) виокремлення 

часових параметрів безпечного доступу до медіаконтинууму; 3) 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.  

Беручи до уваги трансформаційні зміни останніх років практично в усіх 

сферах життєдіяльності людини, спричинені соціальнокомунікаційними 

пертурбаціями і надшвидкими технологічними стрибками, дозволимо собі 

припущення – подальший розвиток і становлення українського 

медіаконтинууму відбуватиметься з орієнтацією 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.    
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РОЗДІЛ 5. 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ЕВЕНТУАЛЬНІСТЬ 

МЕДІАКОНТИНУУМУ 

 

Сучасність ХХІ століття, занурена у світ медіа, у сферу глобальних і 

тотальних комунікацій, сприяла модифікації  медіаконтинууму в напрямку, з 

одного боку, активної експлуатації технічних можливостей поширення 

інформації, з другого – породженню і становленню іншого соціального 

порядку, спровокованого новітніми інформаційно-комунікаційними 

технологіями. Українські реалії дають підстави спостерігати «процес злиття, 

інтеграції інформаційних і комунікативних технологій в єдиний 

інформаційний ресурс» [147, с. 49]. Медіаконтинуум сьогодення постулює 

існування інформації як джерела влади, експонує динамічний, рухливий 

характер інформаційних запитів і уподобань аудиторії,  демонструє прагнення 

соціальних, політичних, економічних організацій до мережевої структурної 

репрезентації, сприяє ухваленню рішень на всіх рівнях життєдіяльності 

людини з використанням новітніх інформаційно-комунікативних технологій, 

заохочує перетворення акторів на активних учасників дискусій і обговорень із 

подальшою можливістю результативного впливу на соціальні інститути та ін. 

[410, с. 117].  

Дослідники звертають увагу на спрощення процесу взаємодій різних 

суб’єктів, що, у свою чергу, «девальвувало цінність власне комунікації 

(спілкування заради спілкування)» [567, с. 127]. Новітні форми 

комунікативно-інформаційної взаємодії, здійснюваної єдиною комп’ютерною 

мережею на основі єдиного інформаційного простору, дають підстави 

науковцям констатувати становлення «соціальності нового типу» й 

актуалізацію комунікації нового типу, провідними властивостями якої є 

активність / пасивність інформаційної взаємодії, «соціально-особистісні 

параметри комунікації», суперечливість / системність інформаційно-

комунікаційної взаємодії [526,  с. 64], зміна лінійного характеру комунікації 
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на «тривимірний» [8, с. 69]. Соціальна взаємодія нового типу, збудована на 

ґрунті перетворень і метаморфоз комунікативно-інформаційних процесів, 

зазначає П. Федорищенко, «будучи комунікацією по суті, виступає 

інформаційною взаємодією фактично, і реалізується у вигляді інформаційного 

обміну» [526, с. 65]. На думку дослідника, наявні в інформаційно-медійному 

просторі способи інформаційної взаємодії, будучи втілені в новітніх порядках, 

прийомах інформаційного нашарування, інформаційної інституалізації, є 

свідченням  формування нового типу соціальної реальності загалом. 

С. Володенков інформаційно-комунікаційну взаємодію, здійснювану 

представниками мережевих співтовариств, розцінює як «форму соціальної 

активності», що енергійно, ініціативно генерують додаткові «смислові 

характеристики» політичних, соціальних, культурних тощо процесів, які, у 

свою чергу, різняться від їхнього «об’єктивного змісту» [81, с. 6]. На світовій 

арені з’являється нове покоління молоді – «покоління С» чи «покоління 

комунікації», «для якого надто важливо ‟бути на зв’язку” усюди й завжди, 

жити в режимі ‟always-on”» [Цит. за: 92, с. 169].  

Істоту роль у трансформації інформаційно-комунікаційних реалій 

сьогодення відіграють медіа. Н. Бадмаєва, наприклад, акцентує спроможність 

цифрових медій перетворювати комунікацію на культ, ставитися до  

інформації як до амулета / фетиша / талісмана.  Якщо інформація позбавляє 

впевненості, то комунікація, за визначенням авторки,  «навпаки, дарує 

впевненість завдяки тим своїм якостям, яких не має інформація, а саме – 

надмірності й резонансності. Це царство забобонів, стереотипів і формул, які 

слугують нам для орієнтації і дарують життєву впевненість» [25, c. 128]. 

С. Уварова і Є. Кільпеляйнен висловлюють співзвучні зауваження, вважаючи, 

що медіа прагнуть створювати такі інформаційні продукти, які «були би здатні 

залучити медіаспоживача до процесу комунікації, зробити його активним 

співучасником подій» [522, с. 410]. Квінтесенцією комунікативної взаємодії, 

здійснюваної в медіаконтинуумі, можуть стати слова «Nulla dies sine linea», 
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перетворення індивіда соціального в актора медійного, здатного й 

спроможного коментувати блоги, дописи друзів у соціальних мережах тощо. 

Техногенні повороти й модифікації, що стали каталізатором структурно-

функціональних змін у системі засобів масової комунікації й тандемне 

існування її елементів стали, за визначенням науковців, провідним чинником 

неминучої трансформації глобальної медіасистеми й супутнього розширення 

інформаційно-комунікаційних каналів, тож дають підстави констатувати 

«вражаючі темпи зростання й інноваційну різноплановість розвитку 

інформаційно-комунікаційної культури суспільства» [275, с. 178].  

 Обраний контекст – інформаційно-комунікаційний – дає нам змогу 

акцентувати викладені далі атрибути сучасного медіаконтинууму.  

 

5.1. Трансформація сутності і вагомості інфоцентричності в 

медіаконтинуумі 

 

У наукових доробках ХХІ століття термін інфоцентричність виникає в 

контексті міркувань про зміну природи журналістики під натиском 

техногенних видозмін. Так, якщо на думку О. Калмикова і Л. Коханової, 

минуле століття давало підстави конструювати реальність індивідуального 

буття і повсякдення незалежно від зовнішніх інформаційних потоків, то 

особливістю сучасного моменту є зсув у бік смислів, породжених 

інформаційними, соціально-психологічними технологіями. Реальність 

сьогодення являє собою «результат інформаційних і комунікаційних 

сутностей», конструкцій, образів, перетворюючись у реальність «медійовану» 

[208, с. 26]. Потужну підтримку в забезпеченні виконання цих нових функцій 

надає розвиток телекомунікаційних і мережевих технологій. Відповідно, 

акцентують дослідники, розвиток web-технологій додає журналістиці рис 

інтерактивності, гіпертекстовості, мультимедійності, персональної 

орієнтованості, інфоцентричності, миттєвості, гнучкості, масштабованості 

[208, с. 26–28].  
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Під інфоцентричністю науковці розуміють ієрархічність інформації, її 

доступність із різним ступенем деталізації залежно від запиту [347, с. 10; 568,  

с. 65]; «Інфоцентрічність – це вбудована можливість глибокої ієрархічності 

інформації, завдяки чому користувач може ознайомитися з деталізованими 

матеріалами (при цьому основний текст викладається автором лаконічно)» 

[379, с. 228]. Інфоцентричність як потенціальна властивість надавати актору 

відповідно до його особистісних уподобань, запитів, інтересів можливість 

миттєво отримати доступ до інформації, яка «упакована» від важливого, 

суттєвого до другорядного, менш значущого, притаманна медиаконтунууму.  

Вихідним у трактуванні поняття «інфоцентричність» є поняття 

«інформація». Одне із найзагальніших визначень поняття інформація – «під 

інформацією … розуміється документовані або  публічно оголошені  відомості  

про  події  та  явища,  що  відбуваються  у суспільстві, державі та 

навколишньому природному середовищі» [2]. Інформація – це «сукупність 

усіх без виключення знань, уявлень, ідей, теорій, смислів, понять суспільства; 

…це система індивідуальної й суспільної свідомості, свідомість усіх індивідів 

і груп суспільства, матеріалізована в мозку, в мові, в писемності, в пам’ятках 

культури й інших сучасних носіях інформації. Вона утворює інформаційне 

багатство чи духовний ресурс суспільства» [589, с. 236]; інформація 

«перетворюється на стратегічний ресурс, значущість і вплив якого 

урівноважуються з роллю капіталу і праці в індустріальну епоху» [99, с. 20]; 

інформація, що перетворилася на найцінніший ресурс, «обплутала мережею 

весь світ, ставши при цьому ще і механізмом громадського регулювання й 

управління геополітичними та економічними процесами» [370, с. 167].  

П. Морослін констатує щорічне подвоєння інформаційних ресурсів 

інтернету й збільшення його користувачів в півтора рази  [347, с. 10]. О. Іонова 

акцентує увагу на феномені інформаційної нерівності, що полягає у 

нерівномірному розподілі інформаційних послуг, ресурсів і програмних 

продуктів (інформаційного потенціалу) у світі [193, с. 40–41]. Так, введений 

вперше в 1997 р. Програмою розвитку країн третього світу ООН «новий 
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параметр бідності – інформаційна нерівність (Digital divide)», залишається 

актуальним і сьогодні [117, с. 237]. 

  Починаючи з середини ХХ століття інформація, інформаційні процеси 

стають самостійним предметом наукової рецепції: інформація, оцінювана 

спочатку як нематеріальний ресурс, «обростає цілком конкретним матеріальним 

оточенням (інформаційною технікою, технікою зв’язку, магістральними і 

локальними мережами передачі даних тощо)» [117, с. 234]. Так, акцентує 

В. Тулісова, на межі XXI століття починається активний розвиток 

інформаційних технологій, що, у свою чергу, значно «спростило процес 

виробництва й поширення соціально-вагомої інформації», сприяло формуванню 

і становленню «глобального інформаційного простору» [518, с. 231]. О. Рогалева 

й Т. Шкайдерова підкреслюють вагомість інформації, її стрижневу роль у 

сучасних соціальних процесах і в розвитку індустрії [448, с. 222].  

Набута сучасниками звичка отримувати необхідну інформацію з 

численних і доступних інформаційно-комунікаційних каналів, з одного боку, 

«відучила сучасне суспільство докладати зусиль для її добування, аналізу, 

вироблення на її основі власних висновків», з іншого, спростила процес 

формування у індивіда власних переконань, уявлень, образів – достатньо 

забезпечити його доступом до носіїв інформації та підготувати потрібний 

інформаційний матеріал [370,  с. 169].  

О. Селіванова акцентує на ступені залежності аудиторії від інформації, 

поширюваної медіа, і визнає його «головною змінною величиною в розумінні 

того, коли й чому медіаповідомлення модифікують переконання, почуття чи 

поведінку аудиторії» [465, с. 193]. Доречним у цьому контексті є 

спостереження О. Іонової з приводу зміни параметрів інформаційної системи 

сьогодення – її змістом стає не просто інформація, цінність якої зменшується 

пропорційно до збільшення часу, необхідного для її передачі, а й «ефективна 

комунікація» [193, с. 42].  

Саме комунікація як спілкування сприяє форматуванню, поширенню, 

прийняттю подібних, схожих оцінок, образів, інтерпретацій подій і явищ 
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акторами співтовариств соціальних мереж, учасниками інтернет-форумів і 

обговорень у блогах тощо. Істотними у цьому контексті вважаємо два 

моменти, пов’язані з модифікацією сутності і вагомості інформації і 

комунікації в умовах трансформації інформаційно-комунікаційного виміру 

сучасності: зростання значення комунікації і інформаційне перевантаження 

[632, с. 46–47]. Так, помилку деяких теоретиків інформаційного суспільства 

Н. Зражевська вбачає в ототожненні понять знання і комунікація: «Сучасність 

характеризується інтенсивністю саме комунікації, а не виробництвом знання 

(інформації – О. П.)» [182, с. 47]. Сьогодні найбільш поінформованою 

людиною вважається не той, хто володіє більшим багажем знань, а той, хто 

підтримує більше число контактів. Символом, основним явищем епохи стала 

Всесвітня мережа інтернет як основний і найбільш досконалий ретранслятор 

інформації. З іншого боку, сучасні реалії змушують аудиторію займати 

активну позицію і в акті сприйняття інформації: «Найнеобхідніше вміння в 

інформаційному суспільстві полягає в захисті себе від 99,99 % пропонованої 

інформації, якої людина не хоче (і, звичайно, у використанні залишку в 0,01 % 

найбезжальнішим чином)» [159, с. 40]. Міркуючи над функціональними і 

структурними особливостями інформації та інформаційних потоків у 

мережевому середовищі, Л. Городенко зазначає: «Нині… комунікатори є не 

пасивними споживачами інформації, а активними гравцями, що самі 

продукують і трансформують інформацію» [102, с. 65]. При цьому далеко не 

кожний спроможний впоратися з потужним інформаційним потоком, 

спрямованим на нас сьогодні. Великий обсяг інформації може призвести, 

акцентує Н. Шевко, до інформаційного перевантаження і, як наслідок, стати 

причиною стресів, кризових ситуацій, конфліктів [569, с. 109]. Можна 

припустити, що саме навичка фільтрування інформації буде визначати 

суспільний статус людини в найближчому майбутньому, беззаперечною 

перевагою в світі майбутнього будуть користуватися люди, які вмітимуть 

зупиняти цей потік. Аналогічні думки висловлює Т. Еріксон: «Доступ до 

інформації не є дефіцитним ресурсом, дефіцитним ресурсом є механізм 
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вибору» [159, с. 30].  Неймовірний обсяг доступної чи легкодоступної 

інформації викликає серйозні занепокоєння у науковця, який наслідком 

означених змін бачить створення не стільки поінформованого, скільки 

«збентеженого» суспільства. Вихід – це впровадження суспільством певних  

«гальм», як-то: принцип менше – це більше повинен бути утверджений як 

норма для постачальників інформації; публічні місця мають бути зонами, 

вільними від мобільного зв’язку; планування міст має бути зорієнтоване на 

архітектурну повільність; обзавестися міцними, надійними фільтрами, які 

формуються з доброго смаку, вартостей, інтересів, інтуїції та ін. [159]. 

Словом, медіаконтинуум диктує власні правила руху, циркуляції 

інформації. Однією з перших спроб описати модель комунікаційно-

інформаційного обміну в медіях була модель, запропонована викладачем 

Чиказького університету Д. Веплсом, якому належить «перша опублікована 

версія відомої формули про процес комунікації в контексті досліджень 

медіавпливів. … ‟Хто повідомляє? що? по якому каналу? кому? з яким 

результатом?”» [221, с. 38]. У роботі «Питання вивчення медіатекстів» наша 

сучасниця пропонує модель розгортання інформації в медіаконтинуумі, яка 

схематично може бути експонована в такий спосіб: Див. рис. 9.  

Рисунок 9.  

Модель розгортання інформації 

 

Запропоновані авторкою п’ять компонентів інформаційної моделі, з 

одного боку, поєднуючись згідно з принципом замкненого кола, 

безпосередньо впливають один на одного, з іншого, кожна ланка відіграє 

висвітлення
події

створення 
образів

формування 
стереотипів

культурно-
ідеологічний 

контекст

відбір 
фактів



279 
 

суттєву роль при реалізації ідеологічної чи інтерпретаційної функцій медіа. З 

погляду критичного осмислення змісту, який заповнює сьогоденний медійний 

простір, акцентовані функції мають принципове методологічне значення, 

зазначає Т. Добросклонська [140, с. 7]. Інструментами управляння 

інформацією є медіатехнології, що окрім технологічного аспекту зберігання 

інформації, поєднують процеси її формування, поширення, трансляції, 

аналізу, відтворення тощо; медіатехнології є невід’ємною частиною 

мережевого суспільства, оскільки «формують це суспільство, його контекст, 

вибудовують нову соціальну морфологію» [370, с. 168]. 

Інфоцентричність як провідний атрибут інформаційно-комунікаційної 

евентуальності медіаконтинууму скеровує увагу дослідників на проблему 

відповідальності журналіста чи посередника повідомлюваної інформації 

перед аудиторією. Мова йде про достовірність інформації. А. Бєлоєдова 

пов’язує достовірність викладених у журналістських текстах фактів (і ширше, 

інформації, наявної, репрезентованої, продукованої в медіаконтинуумі – О. П.) 

із епістемічною класифікацією інформації, тобто з оцінкою того, яким чином 

вона була отримана і чи взагалі може претендувати на істинність. У такому 

ракурсі дослідниця вбачає певні перетини категорії достовірності з поняттям 

евіденціальності – потрактованої дослідниками як своєрідне кодування 

джерела інформації, позначення коду доступу до повідомлюваної інформації. 

Проте А. Бєлоєдова уточнює, що, з одного боку, недостовірність джерела 

інформації може виникнути внаслідок «помилкового сприйняття чи у зв’язку 

з ненадійністю джерела, сумнівністю інформації, отриманої з других, третіх і 

навіть четвертих рук», з іншого, вказівка на джерело відомостей мовця не 

обов’язково містить у собі інформацію про рівень достовірності інформації – 

тобто «одне й те саме джерело інформації може бути оцінене як достовірне або 

недостовірне джерело різними мовцями і слухачами» [46, с. 88].  

Врахування способу отримання інформації дає підстави виокремлювати 

три типи інформації:  
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1) прямий доступ (сенсорне сприйняття), чи пряма евіденціальність, 

коли джерелом інформації є мовець, що отримав інформацію за допомогою 

зору, слуху, дотику або всіх почуттів разом; 

2) посилання від інших, непряма опосередкована евіденціальність, при 

якій інформація отримана «з інших рук»; 

3) розмірковування, непряма безпосередня евіденціальність, при якій 

мовець, не будучи свідком, відновлює ситуацію шляхом логічного 

міркування або побудови гіпотез, заснованих на особистому знанні світу [46, 

с. 88; 357, с. 188].  

Найчастотнішою й найбільш затребуваною в медіаконтинуумі є непряма 

опосередкована евіденціальність – посилання на державні структури, офіційні 

органи, громадські організації, думки й оцінки соціальних груп тощо [46, 

с. 89]. З одного боку, посилання на конкретні джерела інформації позбавляє 

актора медіаконтинууму (журналіста, блогера, фрілансера, власника сторінки 

в соціальній мережі) у будь-який інший спосіб доводити істинність 

інформації, з іншого, потрібно брати до уваги можливість неякісного, 

некоректного посилання. Згідно з Кодексом етики українських журналістів, 

затвердженим 12 грудня 2013 року на пленумі Національної спілки 

журналістів України, «повага до права громадськості на повну та об’єктивну 

інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. 

Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки 

автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіоматеріалів, отриманих від 

представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел»  [167, с. 31]. 

У теорії і практиці редагування існує термін «точність цитування», який окрім 

технічного звірення цитати з текстом оригіналу, передбачає й оцінку 

смислової точності цитування [417, с. 185].  Смислова точність цитування 

передбачає дотримання таких вимог: «Обирати для цитування такий уривок, у 

якому зосереджена логічно закінчена думка, не виривати з контексту окремі 

слова або фрази, оскільки це може перекрутити погляди автора, якого 

цитують, не змінювати зміст або його відтінки, порівняно із джерелом» [393, 
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с. 17], точність цитування передбачає оцінку цитати по суті, правомірність її 

вибору, оцінку прийомів, якими цитата вводиться в текст [418, с. 57]. Окрема 

справа, коли дописувач повинен зберегти конфіденційність інформації чи її 

джерела. Так, згідно з Кодексом етики українських журналістів, журналіст «не 

розкриває своїх джерел інформації, окрім випадків, передбачених 

законодавством України»  [167, с. 31].  

Інтерес у дослідників викликає і проблема необхідності верифікації 

інформації, особливо, поширюваної в соціальних мережах [82]. Серед 

критеріїв довіри до інформації, репрезентованої в соціальних мережах, для 

аудиторії істотне значення мають «який саме паблік / група / акаунт …(57 %), 

а не хто розмістив інформацію, наприклад, відомість / невідомість імені, 

складові акаунта, наповненість сторінки, чи взагалі є посилання на акаунт чи 

це анонімний допис тощо (43 %)» [346, с. 78]; якщо інформація оцінюється 

акторами соціальних мереж як серйозна чи важлива, то практично половина з 

них звертає увагу на автора допису – 49 %, 10 % завжди звертають увагу на 

автора матеріалу и переходять на його сторінку в соціальній мережі, 

ігноруючи  анонімні дописи. Цікаво, що респонденти схильні однаковою 

мірою довіряти матеріалам, розміщеним як на публічній, так і на особистій 

сторінці, проте обов’язково звернуть увагу на зміст акаунта актора й на 

загальний смисл / популярність пабліка (38 %); 23 % схильні довіряти 

інформації залежно від її змісту [346, с. 78]. Г. Морозова, акцентуючи, що 

респонденти не звертають уваги на першоджерело інформації, що, у свою 

чергу, могло б послужити часто показником достовірності чи недостовірності 

відомостей [346], виокремлює критерії оцінки достовірності інформації, 

поширюваної в соціальних мережах:  

1) джерело інформації, канал поширення трансльованих відомостей. 

Авторитетність джерела визначається загальним статусом спільноти в 

соціальній мережі, а не кількістю підписників. Більш достовірними 

спільнотами виявляться ті, які несуть відповідальність за зміст публікацій, 
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тобто матеріали викладаються адміністраторами спільнот, а не у вигляді 

запропонованих новин або репостів. 

2) компетентність і неанонімність автора допису. Чим більше 

особистісної інформації розміщує автор у власному акаунті, чим прозорішим 

є зв’язок його персональних даних із дописами, з кількістю і якістю друзів, 

тим більшої довіри заслуговує автор;  

3) фактичні докази інформації, поданої автором, співвіднесення 

запропонованої інформації з власними знаннями й відомими фактами; 

4) повнота інформації, наявність фактичних даних, зазначення 

першоджерел;  

5) відсутність суперечностей з приводу ситуації / події / явища не лише 

в різних джерелах, але й у межах самого повідомлення; 

6) наявність коментарів, що дає змогу розширити знання з приводу теми 

допису, звернутися до інших матеріалів, здійснити комплексний аналіз 

ситуації / події / явищі, поданої в матеріалі;  

7) мовна грамотність тексту, відсутність надмірної емоційності [346, 

с. 80–81].  

Отже, інфоцентричність, будучи невід’ємною частиною 

медіаконтинууму, висуває на порядок денний низку проблем: впровадження 

процедури отримання знаків ранжування надійності й достовірності 

інформації,  відпрацювання системи посилань на джерела інформації, 

розширення зони відповідальності журналістів, блогерів, фрілансерів, 

причетних до продукування, поширення, коментування й обговорення 

інформації у медіаконтинуумі.  

 

5.2. Суб’єктивний фонд гіпертекстуальності медіаконтинууму 

 

Многомірність терміна гіпертекст і, відповідно, похідних від нього 

пояснює затребуваність і обговорюваність, популярність поняття в науковому 

дискурсі. Науковці наголошують, що не зважаючи на досить тривалу історію 
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терміна «гіпертекст» (був введений у науковий обіг у 1965 році Теодором 

Нельсоном), існує певна «фрагментарність, контекстуальність, 

невизначеність, що мають місце при аналізі гіпертексту», яка може бути 

усунена при вивченні гіпертексту в контексті парадигм «людина – машина», 

«мова – текст», «текст – мовні ігри», «гіпертекст – комп’ютерні технології» 

[349, с. 122]. Так, у контексті дослідження віртуального комунікативного 

простору, гіпертекст дослідники характеризують як «текст специфічної 

структури, що подає інформацію у вигляді пов’язаної мережі гнізд, з’єднаних 

між собою нелінійними відносинами в багатовимірному просторі» [300, с. 56], 

електронний гіпертекст спроможний комбінувати, акумулювати й передавати 

смисли у вигляді «аудіовізуальної мозаїки, здатної до розширення або 

стискання, узагальнення або специфікації залежно від аудиторії» [291, с. 2]. 

Гіпертекст як «спосіб комунікації в суспільстві, орієнтованому на численні 

потоки різноманітної інформації», що, у свою чергу, не може бути цілковито 

сприйнята і засвоєна суб’єктом, і, як наслідок, знання форматуються в мережу 

«відносно вільних відношень», потрактовує О. Чилінгір [559, с. 15]. 

Гіпертекст як форму віртуальної комунікації, що продукує «нові соціальні 

зв’язки і смисли всередині реальності», надає в такий спосіб змогу існувати 

«різним інтерпретаціям, різним маршрутам пізнання й комунікації», стає 

чинником «соціальних змін і формує нову систему сприйняття смислів», 

окреслює А. Лисенкова [290, с. 114].   

Провідні властивості гіпертексту: фрагментарність, нелінійність, 

принцип монтажу, гра означуваного, незавершеність, інтерактивність, 

діалогізм, відкритість, зміна відношень «автор – читач» і їхніх функцій, 

віртуальність [561] – диктують певні правила сприйняття й розуміння тексту, 

протегують перетворення звичайного читання на браузінг, чи швидке читання, 

чи перегляд [300, с. 56–57; 515, с. 72]. Науковці порівнюють «співпрацю» 

сучасника і гіпертексту з образом «серфінгіста», що хаотично блукає сайтами, 

гіпертекст «засвідчує появу нового суб’єкта – ‟емігранта” Інтернет-простору» 

[349, с. 134]. Нова комунікативна ситуація докорінно змінила значення таких 



284 
 

понять, як автор, текст, читач, сприяла індивідуалізації сприйняття інформації 

[66, с. 92]. Гіпертекст, будучи багаторівневою, розгалуженою системою 

інформаційних блоків, надає реципієнтові змогу самостійно «вийти на будь-

який інформаційний рівень», самостійно пов’язувати «інформаційні одиниці 

(вербальні чи невербальні) одного рівня в мережу» [550, с. 81], власноруч 

формувати інформаційне середовище [255, c. 20].  

Читання гіпертексту – це не діалог реципієнта з автором, це «полілог, в 

якому авторство вторинно, як вторинна і тема» гіпертексту [301, с. 258]. 

М. Кузнецова говорить і про вторинних реципієнтів, які мають змогу «активно 

обговорювати вторинні тексти, давати поради з приводу подальшого розвитку 

подій, пропонувати свої варіанти, альтернативні сюжетні лінії, вказувати на 

те, що з їхньої точки зору є недоліком, помилкою вторинного автора, залишати 

рецензії на прочитаний текст й аранжувати у такий спосіб подальший 

дискурс» [269, с. 109]. Акцентуючи комунікативну значущість гіпертексту, 

М. Косарева наголошує на особливостях процесу читання й письма в 

нелінійному тексті, які продукують, у свою чергу, «зміни функцій адресата й 

адресанта», адресат отримує можливість самостійно «вибудовувати вектор 

читання, який може не співпадати з авторським задумом» [248, с. 106]. 

Авторка висуває припущення, що у віртуальному середовищі з’являється ще 

один учасник продукування тексту – «медіасередовище, що має власну цифрову 

мову й диктує умови конструювання гіпертексту». Залежно від виду 

технологічних характеристик сервісу «умови конструювання» можуть 

різнитися й, відповідно, адресат і адресант матимуть різний ступінь привілеїв і 

свобод у виборі і впровадженні «індивідуального вектора читання» [248, с. 108].  

М. Белла звертає увагу на існування певної суперечності не стільки в 

розумінні того, що є гіпертекст, скільки в уявленні про його реальні форми 

функціонування в комунікаційному середовищі: відсутність чітко визначеного 

маршруту сприйняття інформації, мережевий принцип розміщення 

інформації, з одного боку, доводить погляд на гіпертекст саме як спосіб 

зберігання інформації («переважно пасивний комунікативний ресурс»), з 
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іншого боку, інтерактивність гіпертексту дає змогу говорити «про активність 

суб’єкта сприйняття». Автор вводить поняття «роут» у значенні «зовні 

завершений текст, що сформувався в процесі послідовної цілеспрямованої 

навігації в межах мережі гіперпосилань», і, відповідно, гіпертекст – це 

«медійний ресурс неконкурентного змістоутворення, що реалізується у 

сукупності роутів» [45, с. 48]. М. Белла акцент робить саме на активності 

суб’єкта сприйняття гіпертексту, визнаючи за навігацією в гіпертекстовому 

просторі функцію скоріше «формування інформації», а «не отримання 

інформації», – «поведінка аудиторії непередбачувана в тому простому 

розумінні, що запрограмувати його рух по тексту в процесі формування роута 

неможливо» [45, с.  47]. 

Суголосними є зауваження І. Шулер. На думку дослідниці, гіпертекст 

реалізує ідею творчого й пізнавального потенціалу читання, надаючи актору 

свободу «пересування» окремими вподобаними й цікавими вузлами 

медіаконтинууму, свободу «вибору» магістралей руху, при цьому 

користуючись запропонованими автором посиланнями й зв’язками, але 

організовуючи  послідовність їх використання на власний розсуд  [581]. 

П. Краснопьоров наголошує на принциповій «неагресивності гіпертексту» в 

значенні «надання нових величезних можливостей для розширення творчості» 

паралельно зі збереженням наявних традицій і методів, «він нічого не відкидає 

та не спростовує, … вбирає в себе як окремі випадки, так і загальні смисли, 

розвиває багато старих ідей» [262, с. 61]. 

Гіпертекстуальний потенціал тексту, визначений як його технічна 

характеристика (наявність апарата посилань, здатність поєднувати різні види 

інформації, динамічні й навігаційні можливості), зазначає С. Панфілова,  

властивий тою чи іншою мірою усім текстам незалежно від типу носія, 

використовуваним для їх створення і поширення [385, с. 36]. Суголосною є 

гіпотеза М. Масалової щодо гіпертекстуальності як «іманентної 

характеристики тексту», в порівнянні з лінійністю і нелінійністю, оцінених 

авторкою як зовнішні характеристики тексту [320, с. 5]. Дослідниця пропонує 
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типологію гіпертекстуальності, в основу якої покладено критерій характеру 

елементів текстуального утворення (внутрішньотекстова і міжтекстова 

гіпертекстуальність), критерій ступеня експлікованості гіпертекстуальності 

(від практично максимальної до нульової), критерій ступеня актуалізації 

гіпертекстуальності. Згідно з останнім критерієм М. Масалова виокремлює 

потенційну гіпертекстуальність (спостерігається в традиційних паперових 

текстах, у лінійно організованих електронних текстах, які лінійно побудовані, 

але розбиті на певні фрагменти, що дає читачеві можливість сприймати їх у 

довільній послідовності) і реалізована гіпертекстуальність (особливе поєднання 

лінійності й нелінійності розташування фрагментів відносно один одного, що 

реалізується тільки в електронному нелінійному тексті) [320, с. 14–15]. 

У контексті кліповості, мозаїчності мислення розглядає 

гіпертекстуальність Г. Звездіна. Увага до гіпертекстуальності – «властивості і 

сучасного  мислення, і сучасного буття», на думку дослідниці, обумовлена, з 

одного боку, «збільшенням обсягів інформації і використанням комп’ютерів у 

якості засобів комунікації», з іншого, «руйнуванням цілісності 

світосприйняття, виникненням множинних, додаткових одна одній структур 

знання» [173, с. 389]. 

Словом, гіпертекстуальність є показовою властивістю медіаконтинууму 

– «незамкненість, вихід за межі однієї текстової структури» [480, с. 151; 488, 

с.  73], а її основними атрибутами, за визначенням О. Свінціцької, є 

голографічність (представленість у будь-якому фрагменті тексту цілісного 

гіпертексту), мультимедійність (експлуатація всіх каналів сприйняття з 

використанням усього спектру презентаційних технологій), віртуальність 

(стимуляція переходу в особливий психічний стан, віртуал) [461, с. 55].  

О. Дєдова гіпертекстуальність визначає як «сукупність специфічних 

особливостей гіпертексту у викладі, структуруванні та організації доступу до 

інформації» [122, с. 25]. На структурній сутності гіпертекстуальності акцентує 

Л. Щипіціна: «Гіпертекстуальність полягає у розкладанні тексту на окремі, 

поєднані гіперпосиланнями блоки, порядок сприйняття яких не є чітко 
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визначеним» [583, c. 55]. Гіпертекстуальність, за визначенням П. Котляр, є 

синонімічним поняттям «нелінійності» й обумовлює основну відмінність 

цифрового від друкованого тексту, а гіпертекст – «пряме посилання на певну 

дискретну одиницю матеріалу за межами смислів даного тексту, що дає змогу 

розуміти його зміст на більш глибинному рівні» [253, с. 27].  

Гіпертекстуальний характер медіаконтинууму відзначає П. Ополев.  

Гіпертекстуальність структурує медіаконтинуум у ієрархію текстів, 

позбавлених кінцевої мети й смислу, звільнених від необхідності відповідати,  

узгоджуватися з будь-яким оригіналом. Навіювана безмежним, нескінченним 

потоком гіпертексту «смислова надмірність» призводить до панування 

людської свідомості «монотонної, нечуттєвої до відтінків смислу», 

неспроможної до «розподілу за ступенем важливості і значущості інформації»; 

ускладнюється ситуація і здатністю різних медійних засобів органічно 

поєднуватися і взаємодіяти в межах єдиного медіаконтинууму [374, с. 102]. 

К. Глєбова з гіпертекстуальністю пов’язує висвітлений британським виданням 

«The Guardian» у 2007 році мережевий недуг – ««wilfing» (абревіатура, 

утворена від фрази «What was I looking for?» – «Що ж я шукав»)». Згідно з 

британськими колегами, симптоматику безцільного блукання в мережі, 

перехід від одного ресурсу до іншого, неусвідомлення того, яка саме 

інформація потрібна, мають дві третини від загальної кількості британських 

користувачів мережі, в еквіваленті до часових витрат це становить приблизно 

два робочих дні на місяць [92, с. 169]. О. Шершньова звертає увагу на той 

факт, що надлишковість у гіпертекстових документах «призводить до збоїв у 

пам’яті людини, адже вона не розрахована на зберігання настільки 

розгалуженої схеми шляхів руху по гіпертексту» [573,  с. 221]. 

За визначенням Д. Миронової, гіпертекстуальність, разом із 

мультимедійністю і інтерактивністю, це «три кити», які забезпечують 

специфіку функціонування мережевих ЗМІ загалом, і медіатексту зокрема 

[330, с. 5]. Гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність А. Тітлова 

вважає провідними властивостями такого виду СМІ як мікроблог [506, с. 502]. 
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О. Андроннікова і Л. Дьоміна визнають гіпертекстуальність однією з 

основних типологічних ознак мережевих видань. З одного боку, 

гіпертекстовий принцип поєднання матеріалів виступає «механізмом 

тематичного об’єднання інформаційного продукту», з іншого, 

гіпертекстуальність створює «парадигму взаємодії з новою інформацією», 

поширюваною в медіаконтинуумі [14, с. 226].  

Під гіпертекстуальністю ми розумітимемо, згідно з Е. Огар, «нову 

форму нарації, структуризації матеріалу, що зумовлює формування образу 

світу з так званих ‟фрагментів знання”, які користувач повинен скласти як 

пазли, ‟перестрибуючи” від одного типу інформації до іншого; система 

посилань (лінків) часом домінує над основним ‟тілом” контенту, творить сенс 

і визначає його зв’язок з читачем; порядок подання контенту (знання) визначає 

порядок його сприймання та засвоєння; посилання, теги (ключові слова), 

навігація загалом завдяки категоризації однією фразою певних сенсів може 

об’єднувати навколо одного предмета всіх зацікавлених» [369,  с. 186]. 

Окрему увагу дослідників привертає розроблення глобальної структури 

взаємозв’язків між інформаційними блоками – система гіперпосилань. 

Гіперпосилання забезпечують інформаційно-смислову навігацію в 

медіаконтинуумі, полегшують «пошук і перехід між інформаційними 

блоками», надають спектр можливостей для «створення власного порядку 

читання й переміщення» в медіаконтинуумі [83, с. 31].  Правильне маркування 

вузлів (гіперпосилань – О. П.), в основі якого полягає дотримання логіко-

семантичних зв’язків у гіпертексті, надає тексту ознак прийнятності, 

оптимальності, зразковості, у той час як неадекватна демонстрація вузла 

переходу здатна ліквідувати / спотворити структуру гіпертексту. Відповідно, 

«вузол переходу» в медіаконтинуумі виявляється одиницею функціонально 

навантаженою, «оскільки візуалізація відповідної мовної одиниці – вузла 

переходу – формує інший стилістичний і культурний контекст. Вузол 

переходу в електронному гіпертексті (як, власне, й у неелектронному) у 

функціональному аспекті виконує роль метафори, головне завдання якої – 
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‟перенести з одного об’єкта позначення на інший на основі певної 

подібності”» [550, с. 83]. У ракурсі проблеми досягнення успішності 

комунікації через презентаційний формат гіпертекстуальності, пов’язаний, в 

першу чергу, зі створенням користувацького інтерфейсу, І. Розіна пропонує 

послуговуватися певним видом гіперпосилання, вбудованого в текст веб-

сторінки,  орієнтуючись на «смислове навантаження й розв’язувані 

комунікативні завдання»:  

 структурні гіперпосилання – наявні в межах структури сторінки / сайту, 

є наступними в смисловому ланцюгу; 

 асоціативні – створені шляхом виділення слова в тексті, асоціативно 

пов’язаного з контекстом;  

 додаткові – розширюють межі поданої інформації за рахунок посилань 

на інші ресурси; аналогічний матеріал, що «не увійшов у смисловий 

ланцюг певної сторінки або репрезентує протилежний погляд на 

обговорювану тему» [449, с. 41]. 

Інформація в медіаконтинуумі отримує здатність не лише до 

акумулювання й накопичення, але й до осмислення і розуміння, причому саме 

рівень розвитку програмного забезпечення апріорі створює умови збирання, 

систематизації, аналізу й надання інформації в удосконалених новітніх 

форматах [103]. Провідними ознаками гіпертекстуальності медіаконтинууму 

на порозі семантичного вебу, або вебу 3.0 чи вебу смислів, на думку 

О. Горошко є висока цінність параграфемічних засобів, щільне зберігання 

великих обсягів різноманітної семіотичної інформації, часова специфіка 

розгортання тексту перед акторами (стрічка чату, форуму або послідовність 

коментарів у блозі), можливості постійної правки тексту, наявність текстів 

колективного авторства, реалізація практично миттєвого тиражування, 

швидкість розповсюдження і редагування електронного тексту; одночасна 

робота з текстом значної кількості людей тощо [106, с. 113–114]. За 

визначенням К. Горської, гіпертектовість надає змогу актору довільного, 

нефіксованого  «входу» до медіаконтинууму і переформатовує «структуру 
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цілісного сприйняття контенту споживачем. Квант контенту при цьому 

зміщується залежно від місця ‟входу” та вектора його перегляду 

(ознайомлення)» [107, с. 184].  

Гіпертекстуальність медіаконтинууму забезпечується симбіозом 

декількох смислових ландшафтів, які співіснують, доповнюють один одного, 

пов’язані між собою розгалуженою навігаційною системою посилань. Згідно 

зі «ставленням» до джерел інформації медіаконтинуум має справу з 

гіпертекстуальністю двох видів – спіралеподібна гіпертекстовість (посилання 

в межах одного і того самого сайту, в межах того самого порядку денного) і 

альтернативна гіпертекстовість (вихід за межі конкретного сайту, залучення 

інших ресурсів, що демонструють протилежні погляди і позиції) [410, с. 120]. 

 

5.3. Ризики й загрози демасифікованості медіаконтинууму 

 

Вперше термін «демасифікація» в контексті фіксації трансформаційних 

зрушень в інформаційному середовищі та медіасфері використав Е. Тоффлер 

у роботі «Третя хвиля». Поняттям «демасифікація» науковець позначав низку 

явищ: по-перше, зростання гетерогенності культури (ускладнення внутрішніх 

зв’язків, руйнування моностилізму, «рух у бік розмаїття»); по-друге, 

зародження і становлення «демаксимізації» (глобальний ринок розпадається 

на мікроринки, «масовий попит» перетворюється на попит персональний, малі 

групи отримують доступ до інструментів впливу); по-третє, процес 

індивідуалізації (поява нових форм демонстрації суб’єктивності, посилення 

ціннісних, позаекономічних мотивацій у діяльності індивідів, варіативність 

споживання культури) [487, с. 223]. Наукова парадигма сьогодення 

демонструє використання як синонімічних термінів «демасифікація», 

«фрагментація», «диверсифікація», «індивідуалізація», «сегментація» тощо 

[503]. Наприклад, у навчальному посібнику з дисципліни «Інтернет-

журналістика. Жанри в інтернеті» (2017), термін демасифікація трактується як 

синонім термінів  диверсифікованість, регіоналізація і позначає «процес 
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диференціації медіа, який полягає у спрямованості на все більш вузькі 

сегменти масової аудиторії, збільшення кількості спеціалізованих видань з 

метою якомога краще задовольнити інформаційні потреби певних груп 

цільової аудиторії» [509, c. 10]. 

 Проте Д. Смолкіна, з одного боку, підкреслює обмеженість більшості 

названих термінів  певним спеціалізованим дискурсом, з іншого, визнає за 

терміном «демасифікація» здатність широко охопити комплекс основних 

тенденцій, що «переживаються культурою індустріальної доби: концепт 

‟демасифікація” пов’язує одночасно технологічно-економічні й 

соціокультурні трансформації… Слово ‟демасифікація” відсилає нас до 

проблеми трансформацій масової культури»  [487, с. 223]. Аналогічно 

Н. Зражевська вбачає підґрунтя демасифікаційних процесів як у 

технологічному розвитку медіа, так і в суспільному житті. Розвиток інтернет-

технологій, впровадження у повсякденне життя соціальних мереж докорінно 

змінили характер комунікації, спричинивши паралельно трансформації 

суб’єктів, каналів і ефектів медіа. Одночасно із цими змінами, зазначає 

авторка, посилилися «інструменти опору», удосконалилися «методи 

ідентифікації», стали відчутнішими взаємозв’язки представників різних груп, 

що об’єдналися в інтернет-спільноти «з принципово новими типами 

комунікаційних зв’язків» [181, с. 57]. 

У контексті виходу людини й суспільства загалом зі стану масовості, 

кризовості, предлетальності, із їхнім подальшим «оздоровленням», Г. Чернов 

під демасифікацією розуміє процес, «зворотній до масовізації і масифікації». 

Демасифікація, в інтерпретації автора, шлях переборення однаковості,  

гомогенності, уніфікованості свідомості й буття безлічі людей, це 

суб’єктивно-об’єктивний рух людини до самобутності, нешаблонності, 

креативності, у кінцевому підсумку – «до соціальної та міжкультурної 

комунікації, організованої за принципом єдності в розмаїтті». Словом, «суть 

демасифікації, її мета – відродження соціокультурної суб’єктності та 

різноманіття» [555, с. 141]. Тож, з одного боку, демасифікація 
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медіаконтинууму, пропонує акторові цілий спектр інформації, надає 

можливість її вибору, зменшує, на думку С. Бочулинського,  

підпорядкованість політичної поведінки індивіда впливу ЗМК, з іншого, 

ефективність, результативність цього впливу підвищується за рахунок 

«тривалого нав’язування однотипового політичного контенту» [57, с. 169]. 

Суголосною нашім поглядам є думка Н. Іщук щодо діалектичної 

взаємодії масифікації і демасифікації, підтверджена інтернет-статистикою, яка 

«фіксує збільшення користувачів, тож категорія масовості виявляється в 

кількісному зростанні інтернет-відвідувачів» [202, с. 17]. Авторка потрактовує 

демасифікацію як «полярний бік масифікації», що «перебуває в тісному 

взаємозв’язку з нею, не може бути витіснена масифікацією і лише доповнює 

уявлення про світ як дуальну систему» [201, с. 8]. Л. Городенко вважає, що 

тенденція демасифікації закладена у масовій свідомості, яка, з одного боку, є 

маніфестацією взаємодії індивідуального і групового рівнів суспільної 

свідомості, з іншого, є «елементом демасифікації свідомості через 

індивідуалізацію» [101, с. 63]. На єдності двох протилежних тенденцій – 

масифікації і демасифікації – як провідних властивостях культури епохи 

інформатизації, наголошує і К. Захарченко. З посиланням на А. Ракітова, 

дослідник зазначає: «Перша забезпечує рівень взаєморозуміння й інтеракцію. 

Друга – самобутність та індивідуальну самоцінність особистості, що робить її 

цікавою і привабливою для іншої особистості, іншого індивіда» [172,  с. 7–8]. 

Беззаперечним здобутком Н. Іщук є розроблені моделі демасифікованої 

мережевої комунікації: класична, глокальна, персональна й інформальна:  

 модель глокальної комунікації демонструє процеси створення 

різномовних версій ресурсу для презентації локальностей і застосування 

технологій, апробованих глобальною спільнотою;  

 модель персоніфікованої комунікації відтворюється шляхом свідомого 

розривання ланцюга надходження тих інформаційних повідомлень від 

комуніканта, які не бажає отримувати комунікат, і, навпаки, сприйняття тієї 

інформації, яка його цікавить, трансляції реакції на неї;  
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 модель інформальної комунікації передбачає ініціювання 

комунікаційного акту непрофесійним комунікантом, інакше кажучи, 

неформальну комунікацію, яку здійснюють аматори чи фрілансери-

журналісти в мережі [201, с. 14].  

В основі виокремлених моделей – класична модель мережевої 

комунікації (Див. рис. 10), суть якої у «діалогічності й полілогічності 

віртуального спілкування, що змінює принципи класичної моделі масової 

комунікації» [201, с. 9–10]. 

Рисунок 10.  

Класична модель мережевої комунікації (за Н. Іщук) 
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Перебування в медіаконтинуумі формує чітке переконання, що ми є 

учасниками сегментованої, диференційованої аудиторії, яка, будучи 

«величезною за численністю, не є більше масовою в сенсі однорідності та 

однаковості у виборі, сприйнятті та розумінні інформації» [410, с. 117–118]. 

Констатована Д. МакКвейлом наприкінці ХХ століття тенденція щодо 

довільного бажання людей створювати нові, різні аудиторії, орієнтуючись на 

спільні цінності, інтереси, уподобання, протягом останніх років 

«підживлювалася» появою нових форм використання медій, які поступово 

розмивали, нівелювали чіткість позицій автор і реципієнт. Наслідком цих 

процесів на сьогодні є диверсифікація «фактичних» медіапросторів через 

зростання кількості, спеціалізації каналів, через утворення більшої кількості 



294 
 

однорідних, гомогенних аудиторій [303, с. 402]. Найбільш обговорюваними 

питаннями в такому ракурсі постають питання про те, з яких тематичних розділів 

має укладатися персоналізований контент, в який спосіб визначатимуться 

потреби мобільної аудиторії, які інформаційні послуги є найзатребуванішими. 

Дослідники акцентують, що персональний контент буде затребуваним за умови 

відбиття не лише духовних запитів аудиторії медіаконтинууму, але й 

віддзеркалення культури інформаційного споживання [225, с. 182]. 

Закономірною реакцією на появу фрагментованої, подрібненої 

аудиторії, на вимогу продукування персоналізованого контенту, на 

демасифікацію медіаконтинууму загалом, за визначенням багатьох 

дослідників, став феномен формування мережевих спільнот – 

«самоорганізована електронна мережа інтерактивних комунікацій, об’єднаних 

навколо спільних інтересів або цілей, хоча іноді комунікація стає самоціллю» 

[218, с. 342]. Такі спільноти можуть бути відносно формалізованими або 

спонтанно формуватися соціальними мережами, які підключаються до 

комп’ютерної мережі, щоб надсилати та отримувати повідомлення у 

відкладеному або в реальному часі. М. Кастельс висунув гіпотезу, що в таких 

віртуальних спільнотах «живуть» дві протилежні популяції: «Мала меншість 

жителів електронного села, ‟першопоселенціˮ електронного прикордоння, і 

бродячий натовп, для якого випадкові вилазки в різні мережі рівносильні 

дослідженню кількох, хоча і ефемерних, існувань» [218, с. 343].   

Згідно з власною концепцією computopia (абревіатура від Computer 

utopia), Й. Масуда вводить поняття «інформаційних вільних спільнот», 

провідними характеристиками яких є володіння реальними можливостями; 

зв’язаність через інформаційний простір (через мережі);  збільшення 

розосередженості і складності зв’язків у межах спільнот; здатність переходити 

з однієї  спільноти до іншої; можливість участі як у реальній, так і у 

віртуальній спільноті та ін. [624]. Головним формотворчим елементом 

створення інтернет-спільнот Л. Городено називає «прагнення індивідів до 

об’єднання у соціальні групи незалежно від географічних чи демографічних 
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характеристик, без визначення тих чи інших ознак, властивих суспільству 

традиційному, орієнтуючись виключно на загальний груповий інтерес», що, у 

свою чергу, сприяє генеруванню «внутрішньої філософії бачення віртуального 

світу, часто дуже далекого від світу реального і, відповідно, не завжди 

прийнятного невіртуальною частиною суспільства» [102, с. 190]. Комунікація в 

межах таких спільнот, на думку Ф. Шаркова, надає змогу віднайти однодумців, 

які дотримуються схожих соціальних практик у повсякденному житті, для яких 

розмежування на рівні «тезауруса й габітуса» стають «маркером для визначення 

‟своїх / чужих” у безмежному просторі інтернету» [567,  с. 129].  

Враховуючи різноманітність тематичної скерованості інформаційних 

ресурсів і форму репрезентованої інформації, можна говорити про наявність у 

медіаконтинуумі  великої кількості спільнот, які виформовують у межах себе 

власні норми та правила медіаконтинуумної поведінки. Існування розмаїття 

спільнот у соціальних мережах обумовлено двома чинниками:  

1) націленість на вирішення певної групи завдань, які постають перед 

мережевою спільнотою і пов’язані зі здійсненням її цільової функції в межах 

визначеної соціальної структури;  

2)  прагнення до внутрішньої рівноваги і стабільності, збереження 

цілісності, згуртованості [362].   

Як бачимо, в своїй основі спільноти соціальних мереж є відкритими за 

визначенням, проте така нефіксованість компенсується обов’язковим 

існуванням у спільноти міцної внутрішньої організації. Іншими словами, 

оскільки провідна причина виникнення спільнот – прагнення задовольнити 

інформаційно-комунікаційні потреби, спільнота виникає з метою 

«обслуговування» інтересів власних членів: сенс існування спільноти 

знаходиться всередині неї самої і не існує жодної мети, «зовнішньої щодо неї 

самої», саме тому спільноти руйнуються як тільки її «члени вичерпують один 

одного» [567, с. 132]. Безумовно, спільноти, репрезентовані в 

медіаконтинуумі, містять у собі величезний потенціал: з одного боку, надають 

колосальні можливості для творчого самовираження, вільного інформаційно-
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комунікаційного обміну, з іншого, приховують небезпеки надмірного 

занурення у віртуальний світ, загрози відриву від реальності [425, с. 49]. То не 

дивно, що з демасифікацією пов’язуються надії в плані подолання залежності 

від масової культури [446; 579, с. 14]. Тенденція культурної демасифікації, на 

думку О. Івашиної й С. Івашиної, є фактом очевидним, відповідно, 

очевидними є зміни соціального характеру людини і «зміни рис характеру, 

притаманних всьому суспільству», і як наслідок, «створення нового 

соціального характеру» [197]. 

Науковці звертають увагу на той факт, що процес демасифікації 

здійснюється в декілька етапів. На першому етапі відбуваються 

«макрокількісні зміни»: збільшується чисельність медіа, скерованих на 

«задоволення інтересів різних сегментів аудиторії, спільнот, що мають 

специфічні запити»; другий етап демонструє «ускладнення й гармонізацію 

потреб людей в інформації», почастішання проявів вимогливості щодо змісту 

матеріалів мас-медіа, «пробудження зацікавленості» до суспільного життя, 

мистецтва, культури, духовних цінностей [153,  с. 68].   Реальність і досяжність 

означених результатів можлива, акцентує В. Євдокімов, за умови «підвищення 

якості журналістських матеріалів, формування громадянської самосвідомості 

представників професійного середовища, осмислення ними цінностей 

плюралізму й гуманізму, здобуття репортерами таких властивостей, як 

компетентність, широка освіченість тощо» [153,  с. 68].    

Розмаїття процесів, що сприяють перетворенню системи засобів масової 

комунікації, О. Сичьов зводить до чотирьох основних напрямків розвитку: 

конвергенції, конгломерації, глобалізації і демасифікації. Демасифікацію 

дослідник розглядає як загальний результат взаємопов’язаних процесів: 

«Дроблення масової аудиторії та зміни медіа-контенту залежно від якісних і 

кількісних особливостей парцеляції аудиторії»   [503, с. 68].  Ю. Стракович 

акцентує, що тенденцію демасифікації помітно посилили «комп’ютерні й 

мережеві технології», які отримали масштабне поширення на межі ХХІ 

століття. Причин цьому декілька: по-перше, розвиток інтернету сприяв 
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збільшенню кількості «альтернативних інформаційних потоків», які значно 

перевершили «плюралізм кабельного й супутникового телебачення», по-

друге, сама внутрішня структура інтернету, істотними властивостями якої є 

«горизонтальна» організація, нездатність до «централізованого управління», 

неможливість «ієрархічного впливу» [498,  с. 102]. Взаємообумовленість 

процесів демасифікації і становлення інтернету підкреслює  

А. Богоявленський: «Можна говорити про демасифікацію ЗМІ / ЗМК як про 

якісні зрушення в еволюції медіа напередодні епохи Інтернету та його 

подальшого стрімкого розвитку» [55, с. 623]. К. Захарченко розмаїтість 

інформаційно-комунікаційних засобів вважає підґрунтям формування 

«індивідуальної інформаційної системи, що може бути реальною базою 

демасифікації сучасної культури» [172, с. 7]. 

Оцінюючи наслідки демасифікації, науковці наголошують, що 

поступово непідробна піднесеність щодо наданої можливості самостійно 

робити власний культурний вибір, максимально точно задовольняти 

індивідуальні смакові запити, відфільтровувати нецікаве, невідповідне як 

непотрібний «шум», змінюватиметься усвідомленням небезпеки того, що «у 

світі спеціалізованої нішевої культури людина ризикує назавжди залишитися 

в рамках того, що вже і так любить, що ідеально вкладається в її уявлення, 

постійно отримуючи ‟культуру за запитом”, фактично замикаючи її в межах 

себе самої… Людина цифрової епохи схильна чути навколо лише нескінченне 

відлуння себе самої» [498, с. 110]. З іншого боку, не можна не враховувати той 

факт, що яким би «масовим не був вплив ЗМІ, він завжди наштовхуватиметься 

на ‟демасифікаване” індивідуальне сприйняття, різноманітність якого, 

скоріше за все, збільшуватиметься разом із зростанням диференціації 

суспільства» [487, с. 225]. Г. Костіна взагалі вважає, що концепт демасифікації 

не передбачає зникнення масової культури, вона зберігається «як унікальний 

механізм, що має компенсаторну й рекреативну активність, задовольняючи 

потреби значної частини суспільства, але вона перестає бути єдиною 

культурою, котра тримає монополію на масову свідомість» [251, с. 161–162]. 
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Погоджується з дослідницею Г. Амкуаб: процес «демасифікації культури» в 

повному обсязі неможливий в принципі, «у суспільстві завжди буде присутня 

людина-‟маса” – творець матеріальних благ і послуг. Інша справа, що будуть 

змінюватися ‟субстрат і зміст масової культури”» [12,  с. 91]. Суголосними є 

зауваження О. Пічугіної щодо логіки демасифікації. Відправною точкою 

сегментації аудиторії згідно з її уподобаннями, пріоритетами, переконаннями є 

диференціація соціальної структури, а тенденція «демасифікації комунікації», 

що виявляється в посиленні адресності спілкування, можливості особистісного 

зворотного зв’язку, створює підґрунтя популярності соціальних  медій, які, у 

свою чергу, ставлять на меті не стільки «охоплення найбільшої кількості 

людей», скільки націлені на більш вузькі сегменти аудиторії [395, с. 272].   

Тож демасифікація медіасфери, констатована дослідниками, здійснює 

суперечливий вплив на індивіда і суспільство загалом: з одного боку, можемо 

констатувати руйнування монополізму в інформаційному, культурному, 

ідеологічному просторі, обмеження потенційних можливостей суб’єктів 

політики й економіки здійснювати маніпулятивний вплив на населення, 

нав’язувати йому уявлення про світ, про соціальні процеси, стимулювання 

інтересу багатьох людей до духовних цінностей, з іншого, не можна не брати 

до уваги випадки звуження світогляду індивіда, втрата особистістю інтересу 

до суспільного життя [153]. «Наслідки демасифікації мас-медіа: посилення 

процесу формування різних видів культур і субкультур, забезпечення 

можливості меншинам заявити про себе, вільно висловлювати свої погляди і 

обговорювати проблеми», – зазначає Л. Ороховська, у кінцевому підсумку, 

мають призвести до «демасифікації суспільства загалом» [376, с. 8], до 

«підриву процесу гомогенізації національних культур, створення еклектичної 

культури»; демасифікація сприяє «посиленню децентралізації медіапростору 

країн», підриває процеси «консолідації націй», «посилює мультинаціоналізм у 

суспільстві», стимулює «формування нових еліт, що приводить до виникнення 

нового соціального порядку глобального рівня» [376, с. 16]. Остаточного 

висновку про наслідки демасифікації, зазначає Н. Зражевська, сьогодення не 
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дає, «але очевидно, що цей процес набирає обертів, особливо в мережевих 

комунікаціях»: з позитивної точки зору демасифікація може бути противагою 

масифікації; з негативної, може бути явищем кластеризації, позбавлення 

акторів медіаконтинууму спільної соціально активної позиції [182, с. 70]. 

Словом, виникають «передумови і можливості функціонування 

медіаконтинууму не як системи масового інформування та маніпулювання, а 

як середовища неієрархічної комунікації медіа й аудиторії: пересічний 

користувач активізує власну діяльність, стає творцем власного контенту і 

комунікації», що сприятиме оновленню інформаційно-комунікаційної моделі, 

яка, у свою чергу, змінить шаблон «творець інформації – споживач 

інформації», оскільки споживач інформації може стати і спів-автором 

інформації, і спів-творцем контенту [410,  с. 118].    

 

5.4 Популяризація прийомів, способів і «хитрощів» ініціювання 

взаємодії у медіаконтинуумі (іграїзація) 

 

Одним із перспективних векторів розвитку сучасного медіаконтинууму, 

в якому наявні тенденції інтеграції журналістики й міжособистісної 

комунікації, відбувається злиття традиційних і новітніх медій, вершиться 

консолідація і кооперація виробників і споживачів контенту, доволі 

комфортно співіснують і взаємодіють масова і немасова інформації тощо, є 

процес іграїзації (gamification) [1; 407, с. 180;  554,  с. 74].   

У науковий обіг пострадянського простору термін іграїзація одним із 

перших ввів С. Кравченко, запропонувавши багатоаспектне визначення [258, 

с. 143–144]: 1) введення принципів гри у прагматичні життєві стратегії, що 

надає змогу індивіду досить ефективно виконувати основні соціальні ролі, 

адаптуватися до «суспільства в дії»; 2) нова парадигма раціональності, 

характерна для сучасних умов невизначеності, плинності; 3) фактор 

конструювання й підтримання віртуальної реальності; 4) соціологічна 

парадигма з «теоретико-методологічним інструментарієм аналізу» сучасного 



300 
 

суспільства. Відсутність на початку ХХІ століття єдиної визнаної реальності і, 

відповідно, єдиних і очевидних значень і смислів, сприяла, на думку 

дослідника, становленню новітніх нормативних регуляторів соціальних 

практик людей, серед яких іграїзація надавала індивідам розмаїття шансів і 

можливостей переборення і подолання напруги на структурно-

функціональному рівні, пропонувала способи дієвої, результативної 

«адаптації до цього нового порядку в найрізноманітніших сферах суспільного 

життя» [258, с. 145]. Підкреслюючи  затребуваність іграїзації в сучасних 

соціальних інституціях, структури і функції яких досить активно входять у 

стадію віртуалізації, С. Кравченко наголошує, що «іграїзація» має як спільні 

риси з феноменом «гра» (вільний характер діяльності, пристрасть-

напруження, латентний зміст соціальних контактів, дотримання норм і 

правил), так і відмінні. Різниться іграїзація від гри «прагматичною 

спрямованістю», «дотриманням вузькопрактичних інтересів, переслідуванням 

міркувань вигоди і користі», що дає змогу соціалізованому індивіду 

долучаться до нових суспільних сфер суспільства, опановувати комплекси 

«специфічних знань конкретних суспільних сфер». Іграїзація докорінно 

трансформує характер комунікації людей, «розділяючи їх у часі і просторі, 

припускаючи можливість одночасно брати учать навіть в іграх, що 

відбуваються на інших континентах» [258, с. 147].  

На нашу думку, беручи до уваги активізацію процесів технологізації, 

омережевлення, дигіталізації, глобалізації тощо, коректніше на сьогодні вести 

мову не про розділення, а про створення умов співіснування й об’єднання 

акторів, роз’єднаних фізичним простором і хронологічним часом в єдиному 

часі-просторі. Йдеться саме про існування і впровадження в соціальні 

практики часу в режимі online і медіаконтинууму як автономно й динамічно 

генерованого, реконструйованого, модифікованого ладу. Безсумнівним є факт, 

що розуміння часу як хронологічного впорядкування, як єдиновизнаного 

параметра життя і діяльності людини не є актуальним на сьогодні, навпаки 

самоочевидною є зміна самої природи часу, набуття їм статусу 
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акцидентального параметра існування людини в індивідуалізованому, 

інформаційному, постмодерністському світі. Сучасник самостійно й 

незалежно, з оглядом на власні інтереси, претензії і потреби здатний обирати 

і форматувати параметри перебування в зоні доступу / покриття мережі, 

визначати як довго бути на зв’язку і чи бути взагалі. У такому ракурсі, 

зазначаємо у статті «Іграізація медіапростору в сучасній науковій 

інтерпретації: зарубіжний досвід», є «сенс говорити про іграїзацію просторово-

часових параметрів існування сучасної людини, для якої перебіг життєвих 

подій, конструювання і проєктування реальності, усвідомлення персональної 

ідентичності відбувається в системі координат, вісями якої є онлайновий час і 

нуліфікований простір у вимірі медіаконтинууму» [407,   с. 181].  

Останнє десятиліття концепція іграїзації (gamification) активно 

розробляється західними науковцями в контексті освітнього й навчального 

процесів (Майкл Сайлер, Ян Ульріх Хенс, Сара Катаріна Майр, Хайнц Мандл), 

у сфері медичних послуг (Карло Майоліні, Стефано де Паолі, Маврізіо Телі; 

Брук (Джонс) Моррилл, Грегори Мэдден, Хайди Дж. Венгрин) і маркетингу 

(Джон Зіхерманн,  Джон Ліндер, Юхо Хамари), аналізується як певний 

механізм покращення ефективних комунікаційних стратегій (Карло Майолін, 

Джанна Кітні Андерсон, Лі Рейні; Себастіан Детердінг, Ден Діксон, Рілла 

Халед, Леннард Наке). Дотичними до наших наукових уподобань є студії, 

зорієнтовані на з’ясування потенціалу іграїзації у контексті інтернетизації, 

омережевлення, дигіталізації, конвергенції соціальних інституцій; присвячені  

встановленню наслідків і ефектів реалізації більшості ігрових технологій і 

механізмів у мережевих комунікаціях та виявленню ігрових елементів, 

вбудованих у соціальні мережі тощо. 

Концепцію gamification Карло Майоліні, Стефано де Паолі й Маврізіо 

Телі (C. Maiolini, S.de Paoli, M. Teli) експлікують через теорію процедурної 

риторики Іана Богоста. У передмові до видання «Переконливі ігри. Виразна 

сила відеоігор» (2007) І. Богост писав: «Процедурна риторика… – мистецтво 

переконання через засновані на правилах уявлення та взаємодії, а не 

https://www.researchgate.net/profile/Brooke_Morrill
https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Madden
https://www.researchgate.net/profile/Heidi_Wengreen
https://www.amazon.com/Game-Based-Marketing-Inspire-Customer-G-Zichermann-j-Linder/dp/B003TKXQV8/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1611092424&refinements=p_27%3AG.Zichermann.j.Linder&s=books&sr=1-1
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вимовлене слово, запис, відбитки або рухомі зображення. Цей тип 

переконання прив’язаний до основних можливостей комп’ютера: комп’ютери 

запускають процеси, вони виконують розрахунки й символічні маніпуляції на 

основі правил» [603, с. ІХ]. Для І. Богоста, акцентують автори дослідження, 

гра є чіткою логічною структурою, принципи й канони якої стають дієвими і 

продуктивними засобами інтерпретації світу. Підсумковою перевагою гри як 

середовища є її ефективність, що дає змогу індивідам зосередитися на 

моделях, правилах і механізмах. Специфічні властивості іграїзації як 

технології створення комп’ютерно змодельованого середовища:  

 виразність (наприклад, в порівнянні з офісним комп’ютерним 

програмним забезпеченням),  

 інтерактивність (бо вони вимагають, щоби гравці взаємодіяли з грою), 

 привабливість (створюють безпосередній досвід для гравців у 

порівнянні, скажімо, з фільмом) [623,  с. 65],  

 – роблять можливими, на думку К. Майоліні, С. де Паолі й М. Телі, з 

одного боку, руйнування, знищення і модифікацію фундаментальних поглядів 

і переконань, з іншого, впровадження й укорінення потенційно значущих 

довгострокових соціальних змін.   

Джанна Кітні Андерсон та Лі Рейні, учасники дослідницького проєкту 

«Інтернет та американське життя», протягом 2012 року здійснили опитування 

1021 технічно зацікавленої особи з метою прояснити позицію респондентів 

щодо питання: чи сприятиме gamification (іграїзація – О. П.), ігрова механіка, 

цикли зворотного зв’язку, система винагород, впровадженню і вкоріненню 

взаємодії, чи підштовхуватиме до участі, покупок, лояльності, задоволенню і / 

або навчанню, чи означені процеси набиратимуть обертів у цифровому житті 

людей до 2020 року?. В інтерпретації  науковців, іграїзація – метод опису 

інтерактивного онлайн-дизайну, який «грає» на конкурентних інстинктах 

людей і містить елементи використання винагороди для стимулювання дій – 

віртуальні призи, такі як бали, виплати, значки, знижки, «безкоштовні» 

подарунки, індикатори стану (кількість друзів, ретвітів, списки лидерів, 

https://www.gamejournal.it/tag/carlo-maiolini-ahref-foundation-trento-stefano-de-paoli-ahref-foundation-trento-maurizio-teli-ahref-foundation-trento/
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відомості про досягнення тощо [600, с. 2]. Прогнози інформантів 

репрезентують дуалістичну картину майбутньої долі ігрових технологій, 

систем стимулювання взаємодії і підвищення активності (Див. рис. 11): 

Рисунок 11. 

Прогнози щодо реалізації gamification 

 у повсякденних цифрових практиках людей  

 

Так, 42 % респондентів погодилися з твердженням: до 2020 року 

іграїзація не буде реалізована в більшості повсякденних практик цифрової 

діяльності для більшості людей. У той час негативно налаштовані інформанти 

визнають, що використання ігор та ігрові структури залишаться важливим 

сегментом комунікаційного середовища, зазнають еволюційних 

трансформацій і будуть сприйняті по-новому, проте переважна більшість 

інших аспектів комунікацій залишиться незмінною, за виключенням 

поодиноких цікавих розробок, іноді створюваних і використовуваних деякими 

сегментами населення в деяких обставинах.  Респонденти, що становлять 53 % 

опитаних, переконані: до 2020 року будуть досягнуті помітні успіхи у визнанні 

та «експлуатації» іграїзації. Провокуючи «хвилеподібні рухи в 

комунікаційному середовищі», іграїзація буде по-різному реалізована і втілена 

в галузі освіти, навчання, охорони здоров’я, праці, політики, маркетингу, 

журналістики та в інших аспектах людської взаємодії, буде відігравати 

магістральну, конститутивну роль у повсякденній діяльності багатьох 

індивідів, які активно послуговуються мережевим зв’язком у власних 

53

42

1,4

позитивно налаштвані

негативно налаштовані

не визначилися
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буденних практиках. Підбиваючи підсумки, Д. К. Андерсон та Л. Рейні 

уточнюють визначення іграїзації – «це простий спосіб стимулювати 

взаємодію. Це вік публікацій на Facebook та коментарів у блогах, 

краудсорсінг, … і все більше і більше розширення реальності, оскільки ми 

намагаємося досягти неможливого» [600,  с. 26–27]. 

Показово, що реалії сьогодення, демонструючи звичайність, 

прозаїчність, навіть, рутинність впровадження і застосування ігрових 

технологій і механізмів  під час  онлайн-взаємодії: накопичення балів, 

відвойовування місця в рейтингу, боротьба за те, щоб опинитися на дошці 

лідерів, участь у вікторинах і конкурсах з віртуальним призовим фондом тощо, 

– без сумніву, підтверджують прогнози більшості інформаторів. Припускаємо, 

що саме соціальні мережі, соціальні медіа є тим осередком медіаконтинууму, 

який культивує й протегує «імплантацію» і популяризацію прийомів, способів, 

«хитрощів» іграїзації (gamification) у повсякденному житті сучасників. І хоча 

більшість різновидів ігрових рецептів і методик здаються трохи нудними або 

передбачуваними, вони активно використовуються акторами новітніх медій, 

тому що допомагають вирішити одну з ключових дилем соціальних мереж і 

онлайн-спільнот: як ініціювати взаємодію.  

Цифрові середовища інтеракції визначають параметри існування 

людини в сучасному світі – як за рахунок витрати істотної частки 

хронологічного часу на соціальні мережі, активного послуговування 

соціальними веб-додатками під час роботи, так і за рахунок постійного 

слідкування за дотриманням норм і правил взаємодії, через це і надалі ми 

будемо покладатися на ігрові тактики і стратегії інспірування і активізації 

інтеракції практично в будь-якому колективі, групі, спільноті незалежно від 

сфери існування [407, с. 183]. 

Означені припущення певною мірою узгоджуються з результатами 

дослідження, проведеного на матеріалі 18 соціальних мереж і відображеними 

в роботі Харрі Пелліка «Іграїзація в соціальних медіях».  Метою наукової 

розвідки Х. Пелліка став пошук відповіді на питання: «Які ігрові елементи, 
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якщо такі взагалі мають місце, використовуються в соціальних мережах і в 

якій спосіб?».  З одного боку, соціальні мережі інтерпретовано в роботі як 

систему трьох елементів: контент, співтовариства, Web 2.0, з іншого, автор 

послуговується теорією «стільників соціальних мереж», відповідно до якої 

формують соціальні мережі функціональні будівельні блоки (компоненти): 

особистість, розмови, спільне використання, присутність, відносини, 

репутація і групи [631, с. 7]. Загалом, акцентує Х. Пелліка, хоча визначення 

соціальних мереж дещо різняться одне від одного, можна виокремити 

сукупність сталих і загальноприйнятих елементів: соціальні медіа охоплюють 

користувачів, які продукують контент, обмінюються контентом і утворюють 

соціальні мережі, тобто ядром соціальних мереж є користувачі, що формують 

спільноти, оточені контентом і занурені у діяльність. Для Х. Пелліка іграїзація 

– «використання елементів ігрового дизайну в неігрових контекстах. Іншими  

словами, це означає, що в ігровій грі ігрові елементи використовуються в будь-

яких системах, окрім гри» [609, с. 9]. Спираючись на формалізований підхід 

Е. Аведона, згідно з яким структура гри визначається конфігурацією десяти 

елементів: 1) мета гри; 2) порядок дій; 3) правила регулювання дій; 4) кількість 

потрібних членів команди; 5) ролі учасників; 6) результати або виплати; 

7) здібності та навички, потрібні для дій; 8) моделі взаємодії; 9) фізична 

настанова й екологічні вимоги; 10) необхідне обладнання (перші три 

становлять ядро гри) [631, с. 10], – Х. Пелліка з’ясовує наявність, 

функціональне навантаження і перспективи впровадження означених 

елементів іграїзації у соціальних мережах.  

Найпримітнішою в цьому контексті є система збору інформації, подібна 

до вікторини, яка використовується на сторінках профілю акторів соціальної 

мережі Facebook. Створення нового профілю користувача в Facebook 

відбувається в три етапи: перший етап – пропозиція зазначити  власні адреси 

електронної пошти / номери телефонів, щоб знайти учасників, які вже знайомі 

з новачком; другий етап – пропозиція ввести інформацію про освіту й місто 

проживання; третій етап – пропозиція завантажити власне фото, причому 
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кожний з трьох етапів може бути пропущений за власним бажанням актора. 

Крім того, кількість друзів і підписники, акцентує Х. Пелліка, може бути 

розцінена як система підрахунку балів.  Подібно до більшості соціальних 

мереж контент, завантажений користувачами в Instagram, може бути оцінений, 

прокоментований і переадресований на Facebook і Twitter. Елементи іграїзації 

в Instagram – кількість повідомлень, following і followers, кількість коментарів 

до постів власника акаунта. Як цілеспрямовано мінімалістичний сервіс 

мікроблогів Twitter не містить жодних явних ігрових елементів,  найближча 

аналогія – кількість ретвідів. Соціальна мережа YouTube надає користувачеві 

можливість нашвидку проглядати, дивитися й коментувати відео, позитивно 

або негативно оцінювати пропонований контент. Кожне відео 

супроводжується показником загальної кількості як позитивних, так і 

негативних відгуків, графічним відображення реляційної суми між ними, 

зазначенням кількості переглядів. Відгуки і коментарі, так само як і відео, 

актори соціальної мережі можуть оцінювати позитивно чи негативно, також 

можуть відповідати на коментарі інших користувачів, створюючи спеціальні 

теми для дискусій і обговорень. Відповідно YouTube використовує декілька 

елементів іграїзації: система ранжування контенту, кількість підписників, 

кількість переглядів відео [631,  с. 21–39].  

Як бачимо, елементи іграїзації, застосовувані соціальними мережами, 

загалом є досить різноманітними: статистика, бали, оцінки, таблиці лідерів, 

популярність, вікторини та ін. Найпоширенішим ігровим елементом у 

соціальних мережах є статистичні відомості щодо користувачів (друзі у 

Facebook, підписники Twitter, following і followers Instagram) і рейтингові 

списки (позначка «подобається» Facebook, кількість ретвітерів Twitter, 

кількість переглядів Instagram і YouTube). Найменш затребуваним ігровими 

елементами в соціальних мережах, згідно з дослідженням Х. Пелліка, є 

віртуальні товари, віртуальні простори, історії і фентезі. Констатуючи 

існування і використання певних ігрових елементів у соціальних мережах, 

дослідник відкритим залишає питання щодо здатності й потенціалу соціальних 
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мереж отримати вигоду й користь зі впровадження у медіаконтинуум інших 

елементів іграїзації.  

Іграїзацію як «використання елементів ігрового дизайну в межах 

неігрових контекстів» [609, с. 9] Майкл Сайлер, Ян Ульріх Хенс, Сара Катаріна 

Майр та Хайнц Мандл, на відміну від автора попередньої статті, аналізують у 

ракурсі впливу різноманітних конфігурацій елементів ігрового дизайну на 

задоволення провідних психологічних потреб індивіда. Семантичні складові  

іграїзації, на думку дослідників, репрезентовано такими компонентами:  

 гра – система, в якій гравці беруть участь у вигаданому, несправжньому 

конфлікті, що корегується реєстром правил і наслідком має кількісний 

результат; 

 елементи – ігрові блоки, вбудовані в неігрові контексти, повторюваний 

компонент, виявлений і виокремлений у багатьох іграх;  

 дизайн – свідомий процес проєктування; 

 неігрові контексти – єдиний контекст, який може бути виключений за 

визначенням, це використання ігрових елементів дизайну чи 

безпосередньо в іграх, чи в процесі розробки гри [635,  с. 372]. 

Тобто мова йде про іграїзацію як процес продукування дій в неігрових 

контекстах, максимально наближених до гри і з використанням елементів 

ігрового дизайну. Це впровадження елементів (а не повністю розробленої гри) 

дизайну (а не ігрових технологій чи ігрових практик) в неігрові контексти 

(незалежно від конкретних намірів використання) [609; 631; 635].  

Детально прописуючи елементи ігрового дизайну – бали, значки, списки 

лідерів, графіки ефективності, значущі історії, аватари й товариші по команді 

– М. Сайлер, Я. У. Хенс, С. К. Майр та Х. Мандл підсумовують: елементи 

ігрового дизайну можуть бути свідомо використані з метою зміни неігрових 

контекстів, таких як робоче або навчальне середовища і, отже, можна 

цілеспрямовано модифікувати й корегувати адресні мотиваційні механізми 

[635, с. 374]. Наприклад, потреба в компетенції може бути вирішена за 

допомогою таких елементів ігрового дизайну, як бали, графіки ефективності, 
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значки і списки лідерів. Потреба в незалежності та свободі ухвалення рішення 

має два аспекти: з одного боку, аватар наділяє індивіда абсолютною 

незалежністю від умовностей реального світу (нове ім’я, вік, стать, соціальний 

статус, уподобання та ін.), з іншого, значущі історії допомагають «гравцям» у 

випробуванні власних дій як промовистих, вагомих незалежно від того, чи такі 

дії є дійсно доступними і здійсненими. Товариші по команді, які можуть бути 

справжніми спів-гравцями або неігровими персонажами, задовольняють 

потребу в приналежності, дружбі, любові, підкреслюючи важливість дій 

гравця для роботи групи, колективу загалом. 

Отже, є сенс говорити про амбівалентний характер іграїзації 

медіаконтинууму: з одного боку, елементи ігрового дизайну, вбудовані в 

неігрові контексти, здатні трансформувати, модифікувати, навіть, руйнувати 

традиційні соціальні практики, переформатовувати функціональність наявних 

соціальних інститутів, з іншого,  ігрові тактики і стратегії здатні інспірувати й 

активізувати інтеракції практично в будь-якому колективі, групі, спільноті 

незалежно від сфери існування, сприяти креативності соціальних акторів, 

підштовхуючи до свободи й незалежності у виборі власної ідентичності, що 

взагалі стає провідною рисою сучасності [407, с. 185]. Іграїзація 

медіаконтинууму передбачає «розкріпачення» актора, сприяє відвойовуванню 

власної індивідуальності, з одного боку, з іншого, змушує його чітко 

регламентувати моделі поведінки, дозувати обсяги пошуку / продукування / 

трансляції / зберігання інформації,  – тобто, певною мірою, іграїзація сприяє 

персоналізації учасників / акторів. Аудиторія медіа, виробники контенту, 

канали трансляції і безпосередньо медіа отримують можливість «бавитися» з 

медіаконтинуумом: гра стимулює і, одночасно, забезпечує і лінійні, і нелінійні 

(гіпертекстові) версії і перетворення, зачаровує можливістю 

непередбачуваних емоційних і інтелектуальних переживань [410, с. 120–121].    

У медіаконтинуумі іграїзація, будучи майже непомітною, узвичаєною, є 

провідною практикою взаємодії акторів із online-ресурсами. Іграїзація 

медіаконтинууму, підтримуючи горизонтальні комунікаційні зв’язки, 
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працюючи на покращення цифрових середовищ інтеракції, однозначно 

підживлює діалогічну модель взаємодії, демонструючи в такий спосіб якісні й 

істотні трансформації масової свідомості загалом. Вбачаємо, що розробка 

концепцій подальшого розвитку і впровадження в медіаконтинуум технологій 

і механізмів іграїзації зі всебічною оцінкою їхніх переваг і обмежень відносно 

конкретних соціальних інституції, галузей знань і сфер діяльності є доволі 

актуальним завданням для подальших наукових досліджень [410, с. 185]. 

 

5.5. Синергетичний ефект креолізованості медіаконтинууму 

 

Рухливий і динамічний характер існування медіаконтинууму обумовлює 

схильність останнього до візуалізації контенту, до збільшення обсягу 

графічної інформації, до максимального зближення усного та писемного 

мовлення (використання розмовних слів, жаргонізмів, професіоналізмів та ін.; 

неповних, еліптичних речень, парцеляції, сегментованих конструкцій тощо) 

[410, с. 119]. Інфоцентричність, гіпертекстовість, демасифікованість, 

іграїзація як провідні властивості інформаційно-комунікаційних 

трансформацій сьогодення дають змогу констатувати ескалацію візуальності, 

що, з одного боку, знаменує якісно новий оберт розвитку міжособистісної і 

масової комунікації, з іншого, відповідає першочерговим вимогам часу: «В 

умовах глобалізації… слово як провідний засіб передачі інформації втрачає 

власні позиції і заміщується креолізованим  (полімодальним) текстом, у якому 

головну роль починає відігравати зображення… як готовий контекст для 

розуміння вербального складника повідомлення» [Цит. за: 206,   с. 55–56]. 

Для текстів, фактура яких містить «два негомогенних складники: 

вербальний мовний (мовленнєвий) і невербальний (що належить до інших 

знакових систем, ніж природна мова)», – використовується термін 

«креолізований текст», введений у науковий обіг Ю. Сорокіним і 

Є. Тарасовим у 90-тих роках ХХ століття [495, с. 180–181]. Як синонімічні на 

означення синтезу вербальних і невербальних знакових систем у межах одного 
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текстового утворення в дослідницькому колі функціонують й інші терміни: 

семіотично ускладнений, «нетрадиційний», відеовербальний, полікодовий 

текст, «ізовербальний комплекс», «ізоверб» [85, с. 181–185].  

У межах нашого дослідження ми будемо послуговуватися терміном 

креолізований текст, розуміючи його як продукт існування і функціонування 

інформаційно-комунікаційного середовища, в якому вербальні й невербальні 

(візуальні, аудіальні, відеокомпоненти) складники генерують єдине 

структурно-смислове і функціональне ціле з метою організації комунікаційної 

й інформаційної діяльності між акторами, віддаленими й роз’єднаними у 

фізичних часі і просторі [420, с. 48].  

Медіаконтинуум як відносно суверенна, динамічна система продукує, з 

одного боку, зручні та сприятливі умови, з іншого – диктує конкретні й чітко 

окреслені обмеження для реалізації інформаційно-комунікаційних практик у 

єдиній системі координат.  Максимально допустимі й потенційні можливості 

співіснування і взаємодії безлічі акторів у єдиній онлайново-позапросторовій 

системі координат підвищує шанси креолізованих текстів бути створеними, 

поширеними і сприйнятими учасниками медіаконтинууму, що обумовлено, у 

свою чергу, провідними властивостями мережевої інформаційно-

комунікаційної діяльності: партикулярність мережевого простору і часу, 

креативність, впровадження добровільно прийнятих і ухвалених норм і 

правил, емоційність, інтерактивність, свобода самовираження, 

персоніфікованість, гіпертекстовість, ризомність тощо [420,  с. 48].  

Поступово більшість учасників медіаконтинууму за провідний 

обирають принцип обміну інформацією за допомогою візуальних образів: 

«Результати діяльності та пізнання закріплюються візуальним фактологічним 

матеріалом, у комунікативній практиці для полегшення порозуміння між 

сторонами та досягнення позитивного результату домінує візуальна графічна 

інформація» [520, с. 38]. Вдосконалені правила організації і структурування 

медіаконтинууму дають можливість репрезентувати аудиторії інформацію в 

максимально простій і зручній формі за максимально стислий час. 
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Медіаконтинуум «рясніє» не лінійно сконструйованими текстами, а текстами 

креолізованими – семіотично ускладненими: невербальні елементи, набувши 

статусу обов’язкового складника медіаконтинууму й володіючи високою 

інформаційної місткістю і прагматичним потенціалом, сприяють скороченню 

обсягу вербального повідомлення без шкоди для його ідейно-тематичного 

навантаження [410,  с. 119].  

Наголошуючи на високій смисловій компресії креолізованих текстів, що 

«дає змогу зашифровувати інформацію про цілісний фрагмент картини світу в 

порівняно лаконічному текстовому творі» [358, с. 48], і підкреслюючи 

нерозривну, органічну єдність, симбіоз вербального й візуального складників 

креолізованих текстів,  науковці акцентують: «Один і той самий зміст не може 

бути переданий абсолютно ідентично різними способами – вербальним і 

візуальним. Інформація, представлена вербально, в принципі не може бути 

ідентичною інформації, представленої візуально» [72, с. 47].   

Дослідження, проведені Л. Мардієвою на матеріалі креолізованих (за 

термінологією дослідниці, полікодових) медіатекстів, показовими 

властивостями яких є підвищена семантична ємність і особлива прагматична 

насиченість, дали змогу авторці виокремити певні типи функціонально-

семантичних відношень, що виникають між гетерогенними складниками 

полікодового тексту:  

1) смислове повторення (змістове наповнення вербального і 

невербального елементів демонструють схожість, а не тотожність); 

2) доповнення (ознаки і властивості, трансльовані вербальним і 

невербальним складниками креолізованого тексту не співпадають, 

проте кожен із гетерогенних складників, доповнюючи один одного, 

пропонують більш ґрунтовне, повне, вичерпне уявлення про об’єкт / 

суб’єкт); 

3) смисловий дисонанс (маніфестація різнознаковими складниками 

протилежних смислів);  
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4) супровід (вербальний компонент одночасно доповнюється видимим і 

зримим компонентом візуальним, формується ілюзія 

безпосереднього  «вплетення» останнього у вербальну структуру 

креолізованого тексту); 

5) інтерпретація (коментування вербальним компонентом 

невербального елемента тексту чи уточнення невербальним 

компонентом вербального); 

6) заміщення (невербальний складник полікодового тексту в змозі 

самостійно транслювати ту чи іншу інформацію, візуальні 

репрезентації можуть бути використані і як самодостатні 

комунікативні одиниці,  і замінити вербальне висловлювання); 

7) діалогічна взаємодія (у разі набуття вербальним складником 

значення питального речення, невербальний складник, за певних 

умов, може бути прочитаний як відповідь на поставлене запитання) 

[316, с. 184–198]. 

Креолізовані тексти, створювані, популяризовані й поширювані в 

медіаконтинуумі репрезентовані, на думку дослідників, новітніми типами: 

демотиватор, мем, інтернет-комікси [358; 524]  та GIFи. Провідний чинник 

популярності названих текстів – розважально-гумористичний характер [592]. 

Новітні креолізовані тексти, набувши статусу облігаторного складника 

вітчизняного медіаконтинууму протягом останніх якихось 5–7 років, 

володіючи високою інформаційною місткістю і прагматичним потенціалом, 

поступово викристалізовують і встановлюють індивідуальні відмінні 

властивості. Спираючись на наукові доробки попередників і доповнюючи їх 

власними спостереженнями окреслимо провідні ознаки кожного з 

виокремлених креолізованих текстів: 

1. Мем (едвайс). Термін «мем» М. Часовський ототожнює з поняттям 

«креолізований текст»: «Креолізованим текстом … ми називаємо картинку 

(мем), що викликає певні асоціації у безлічі інтернет-користувачів і є засобом 

більш точного вираження певної ідеї. Картинка супроводжується коротким 
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надписом, в якому відображена авторська думка. Зазвичай текст носить 

іронічний (сатиричний) характер і має на меті викликати певну реакцію» [549, 

с. 173]. Т. Анікіна поняття «мем» розглядає як спонтанне поширення в 

інтернет-середовищі інформації / фрази шляхом тиражування всіма 

можливими засобами, відповідно, креолізовані інтернет-меми, в інтерпретації 

дослідниці, це різновид креолізованих текстів, основними компонентами яких 

є вербальний напис і зображення [15, с. 2]. У традиційному широкому 

розумінні, зазначає С. Канашина, інтернет-мем – комплексний феномен 

інтернет-комунікації, цілісна, завершена одиниця, поєднання тексту й 

картинки в квадратній рамці [212, с. 2], у вузькому лінгвістичному розумінні 

– особливий вид полімодального дискурсу в інтернет-комунікації [211, с. 126]. 

Варіантами мемів є поширювані в медіаконтинуумі персонажі (Капітан 

Очевидність, Трололоша та ін.) і сталі вирази (наприклад, ‟вбийся об стіну”) 

[358, с. 49–50]. Провідними функціями едвайсів науковці називають 

комунікативну, розважальну, інформативну. Перелік базових властивостей 

мемів утворюють такі ознаки: вірусність, репліцированість, емоційність, 

серійність, мімікрія, мінімалізм форми, полімодальность, актуальність, 

гумористична спрямованість, медійність, фантазійний характер [212]. 

Циркулюючи в медіаконтинуумі, впливаючи певним чином на свідомість і 

поведінку акторів, едвайс, у кінцевому підсумку, прагне «‟осісти в голові” 

якомога більшої кількості людей, ‟інфікувавши” їх» [549, с. 173].  О. Нежура 

вважає, що меми «відбивають стереотипи і явища сучасної дійсності, які 

актуальні й цікаві користувачам інтернет-середовища» [358, с. 50]. 

О. Пишкова й М. Смирнова ставлять питання про ступінь універсальності 

мемів, який визначається наявністю загальнокультурних і загальнолюдських 

конотацій, доступністю для розшифрування носію будь-якої мови й 

культури, будь-якого віку й соціальної групи. З іншого боку, дослідниці 

говорять про сепаратні інтернет-меми, орієнтовані на певну аудиторію, певні 

фокус-групи  [396, с. 182]. 
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2. Демотиватор – створена за певним форматом ілюстрація, складовими 

елементами якої є зображення і несподіваний підпис, що певним чином 

тлумачить зображення, програмує ракурс сприйняття і розуміння. 

О. Лутовінова до формальних критеріїв демативатора уналежнює чорне тло, 

текст-слоган білого кольору й пояснення слогану, набране дрібнішим від 

основного тексту шрифтом [299, с. 29]. У демотиваторах, як зазначає 

Ю. Щуріна, обіграються добре відомі інтернет-меми, ситуації і персонажі, що 

мають прецедентний характер [585, с. 152]. О. Нежура під демотиватором 

розуміє «креолізований текст, що містить розташоване на чорному або 

синьому тлі зображення (рідше – напис) і лаконічний коментар-слоган 

(частіше білим шрифтом)» [358, с. 48]. Похідний характер демотиваторів (за 

однією з версій, виникли як пародія на мотиватори – типовий продукт 

агітаційної і пропагандистської діяльності [59, с. 148]) обумовлює відновлення 

акторами медіаконтинууму смислів через апеляцію до індивідуального 

досвіду, до прожитих типових ситуацій, до фонових знань, до культурно-

історичної спадщини. Провідними властивостями демотиваторів Л. Ухова 

вважає, по-перше, наявність синергетичного ефекту в комбінації семантично 

вільних компонентів тексту, по-друге, ступінь мобільності вербальних і 

візуальних компонентів тексту, коли при однаковому візуальному образі 

використовуються різні слогани і, навпаки, при одному слогані 

використовуються різні зображення [524]. На думку М. Ворошилової та 

О. Адясової, візуальний і вербальний складники, виокремлювані в структурі 

демотиваторів, «не просто доповнюють один одного, їх відношення набагато 

складніші й нерідко ґрунтуються на парадоксі, на ‟когнітивному конфлікті”, в 

основі якого контраст між зображенням і слоганом-підписом» [86, с. 167].  

Відповідно, акцентують дослідниці, прочитання демотиватора відбувається за 

принципом «обманутого очікування»: актор розглядає візуальний компонент, 

читає оформлений виразно слоган, в результаті – формується «метафоричний 

образ, специфіка якого полягає в порушенні, руйнуванні традиційних 

семантичних зв’язків між візуальним і вербальним компонентами» [86, с. 168].   
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3. Як наслідок поширення персонажів-мемів і сталих висловлювань у 

медіаконтинуумі спостерігається популяризація інтернет-коміксів – 

«лаконічні креолізовані тексти, поєднують 2–4 зображення, ілюструють 

веселу історію» [358,  с. 51].  Вербальні та невербальні елементи інтернет-

коміксів формують монолітну, неділиму структуру, відповідно, компоненти, 

будучи поєднані і на змістовному, і на композиційному рівнях, дають підстави 

Л. Уховій вбачати головним інструментом комунікації та експлікації інтернет-

коміксів креалізацію. Дослідниця підкреслює, що вербальний і невербальний  

складники інтернет-коміксів перебувають у відношеннях взаємозалежності й 

взаємодоповнення, тобто утворюють свого роду вербально-невербальну 

єдність – «комбінацію зі знаків двох типів, які не просто додаються один до 

одного, вони більше, ніж сума, діють у різновекторних напрямках і володіють 

синергетичним ефектом» [524, с. 99]. Характерною рисою інтернет-коміксів, 

за визначенням О. Нежури, є порушення етичних норм: надлишок 

нецензурних виразів, провокаційний характер зображень і сюжетів [358], 

демонстрація та пропаганда девіантних моделей поведінки тощо.  

4. GIFи (у перекладі з англійської Graphics Interchange Format – «формат 

для обміну зображеннями») – яскраві та лаконічні креолізовані тексти, 

утворені поєднанням рухомих зображень і статичного напису, розраховані на 

короткочасну увагу, в медіаконтинуумі здобули репутацію спокуси для 

взаємообмінів, колекціонування, кліків та розваги. Емоційно забарвленні, 

нетривалі, виразні GIFи здатні імітувати природній рух у реальному світі в 

режимі online: «Часто цей ефект заворожує. Він подібний до вічного двигуна, 

що кидає виклик нашому внутрішньому розумінню динаміки у фізичному 

світі» [476]. Специфічною властивістю GIFів є унікальна «позачасовість», що 

виявляється у здатності невербального складника креолізованого тексту 

відтворювати субтильність, крихкість, безповоротність миттєвості за рахунок 

циклічності зображення: досягнувши кінця, GIF не зупиняється, а починає 

відтворюватися заново [530]. Невербальний складник у фактурі GIFів 

паралельно з формальною функцією правильного оформлення тексту й 

https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-internet-vizualnosti-youtube-instagram-gif-coub
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рамкування плану вираження, виконує й функцію смислової організації плану 

змісту й декодування сутності, квінтесенції креолізованого тексту. 

Цитовані дослідницькі студії були здійснені на матеріалах 

найпопулярніших зразків креолізованих текстів, що циркулюють і в межах, і 

поза медіаконтинуумом, перебувають у вільному доступі в медіаконтинуумі 

безвідносно до соціально-культурних, політичних, суспільних, професійних 

інтересів аудиторії, єдине, на чому зроблено акцент, – затребуваність і 

поширеність креалізованих текстів серед молодіжної аудиторії [126; 230;   302].  

Аналогічним шляхом пішли й ми, здійснивши наукову розвідку «Тенденції 

креолізації медіапростору, експоновані в мемах, демотиваторах, інтернет-

коміксах, GIF-ках» [420]. Критеріями для відбору й опрацювання 

креолізованих текстів (загальна кількість – 121), поширюваних у  приватних 

акаунтах соціальних мереж (Instagram, Twitter, Facebook та ін.) та на крос-

платформенних месенджерах, слугували наявність відомостей про перегляд 

тексту (не менше 100), кількісний показник числа коментарів (не менше 10), 

інформація про перепости (не менше 100). Аналіз репрезентації креолізованих 

текстів дав змогу встановити ступінь популярності певного його різновиду 

(Див. рис. 12) [420].  

Рисунок 12. 

Шкала популярності мемів, демотиваторів, інтернет-коміксів,  

GIFів у медіаконтинуумі

 

Проведене точкове (разове) дослідження експонувало інформацію про 

кількісні характеристики  [138, с. 344] мемів, демотиваторів, інтернет-
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коміксів, GIFів, поширюваних у медіаконтинуумі на момент дослідження, 

проте не давало відповіді на питання про тенденції їх змін у часі, не створило 

підстав для усвідомлення специфіки використання креолізованих текстів у 

мережевих спільнотах за інтересами, не прояснило ситуацію щодо того, яку 

роль відіграють виокремлені різновиди текстів у інтеграції групи, чи є їх 

наявність необхідною умовою для успішної комунікації всередині спільноти.  

Тож, у подальшому ми зорієнтували увагу на представленості 

креалізованих текстів, реалізованих у мемах, демотиваторах, GIFах, інтернет-

коміксах (об’єкт дослідження), у професійних інтернет-спільнотах 

академічних співробітників університету та офіційних інтернет-спільнотах 

студентів вищого навчального закладу, Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. Дослідження проводилося на матеріалі закритої групи 

«Співробітники ОНУ імені І. І. Мечникова» в мережі Facebook, офіційної 

сторінки профспілкової організації студентів та аспірантів ОНУ імені 

І. І. Мечникова «Рrofkomonu» в мережі Instagram і в мережі Facebook,  

офіційної сторінки органа студентського самоврядування в ОНУ імені 

І. І. Мечникова «Studradaonu» в мережі Instagram і в мережі Facebook, сторінки 

кафедри теорії і практики перекладу ОНУ імені І. І. Мечникова  

«translators_onu» в мережі Instagram, закритої групи співробітників факультету 

міжнародних відносин, політології і соціології та співробітників кафедри 

соціології на крос-платформеному месенджері «Viber». Основою 

інформаційно-комунікаційної взаємодії в означених групах є обговорення 

повсякденних професійних питань, проблем, конкретних ситуацій, 

ретрансляція досвіду, надання інформації щодо майбутніх подій, заходів, 

професійний гумор, скерований на зняття соціальної напруги, що викликана 

прекаризацією професії викладача, знеціненням, девальвацією вищої освіти. 

Тож вибір часового інтервалу – квітень 2018, грудень 2018, липень 2019 років 

– обумовлений фаховою активністю, професійною енергійністю груп: 

насичена викладацька й навчальна діяльність, період заліково-екзаменаційної 

сесії на тлі передсвяткових днів, час відпусток і канікул відповідно.  
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Методом цілеспрямованого вибору ми відібрали креолізовані тексти, що 

відповідали низці вимог: 1) наявність двох негомогенних компонентів, 

вербального й візуального; 2) розмитість інформаційних складників, їхня 

«спаяність», через що виникає ефект синкретичної інформативності; 3) висока 

інформаційна місткість і потужний прагматичний потенціал; 4) структурно-

смислова і функціональна цілісність; 5) здатність до миттєвого, інтенсивного 

поширення; 6) комічний ефект, емоційний вплив; 7) поєднання сталої форми з 

мінливим, змінним значенням. Обсяг вибірки становить 256 текстів, розподіл 

за часовими інтервалами й за репрезентованістю у відкритих / закритих групах 

подано в таблиці 5 (Див. табл. 5). Репрезентативність вибірки за різновидами 

креалізованих текстів у відкритих / закритих групах подано в додатках 8.1 і 8.2. 

Таблиця 5 

Репрезентованість креолізованих текстів  

у відкритих і закритих групах 

Часовий інтервал Відкриті групи Закриті групи Разом 

Липень 2019 31 33 64 

Грудень 2018 49 81 130 

Квітень 2018 27 35 62 

Разом 107 149 256 

 

Проведене дослідження дає підстави для низки висновків:  

1) найактивніше групи вдаються до креолізованих текстів у грудні, що 

цілком вписується в атмосферу святкових і передсвяткових  подій, настроїв, 

сподівань, надій, тобто у ситуацію, яка інтенсифікує і підштовхує до 

спілкування, стимулює до відновлення стосунків, сприяє усуненню образ і 

напруги один між одним, до підведення підсумків минулого року й 

планування року наступного;  
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2) популярність GIFів пов’язана зі здатністю текстів створювати ілюзію 

безпосередньої інформаційно-комунікаційної взаємодії, спілкування наживо, 

що виникає через здатність текстів реконструювати динамічну картинку, яка 

нібито відтворюється, виникає саме в момент взаємодії; припускаємо, що 

окреслена специфіка робить можливим вдаватися до GIFів у коментарях, 

послуговуватися ними як реплікою в діалозі;  

3) меми й демотиватори, маючи підґрунтям здатність привертати увагу 

акторів шляхом подання стереотипів і шаблонів у новій інтерпретації, формує 

комфортні умови не нав’язувати готовий висновок, а лише підштовхнути 

акторів до закладеного в мемі / демативаторі судженні через викликані 

асоціації, і поєднати тих, хто цей смисл осягнув;  

4) обмеженість у використанні інтернет-коміксів у академічному 

середовищі, вважаємо, обумовлена специфікою цього різновиду 

креолізованого тексту – певний провокаційний характер зображень і сюжетів, 

хабитуалізація девіантних зразків поведінки. 

Креолізовані тексти, поширювані в межах закритої групи 

«Співробітники ОНУ імені І. І. Мечникова» в мережі Facebook, закритої групи 

співробітників факультету міжнародних відносин, політології і соціології та 

співробітників кафедри соціології на крос-платформеному месенджері 

«Viber» становлять 58,2 % від загальної сукупності текстів, що свідчить про 

більшу згуртованість, однодумність, монолітність групи в плані декодування, 

сприйняття, розуміння мемів, демотиваторів, GIFів, інтернет-коміксів. З 

іншого боку, слід брати до уваги, що креалізовані тексти (41,8 %), поширювані 

в межах офіційної сторінки профспілкової організації студентів та аспірантів 

ОНУ імені І. І. Мечникова «Рrofkomonu» в мережі Instagram і в мережі 

Facebook,  офіційної сторінки органа студентського самоврядування в ОНУ 

імені І. І. Мечникова «Studradaonu» в мережі Instagram і в мережі Facebook, 

сторінки кафедри теорії і практики перекладу ОНУ імені І. І. Мечникова 

«translators_onu» в мережі Instagram, окрім конструювання вектора 

прагматичної взаємодії, створеного шляхом спрощення вираження смислу за 
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рахунок збільшення способів передачі емоцій, і скерованості на продукування 

інтегрованості академічного співтовариства (що, у свою чергу, властиво й 

закритим групам), зорієнтовані на генерування пабліцитного капіталу, що 

впливатиме на конструювання, підтримання репутації і формування довіри до 

групи загалом. Вважаємо, смислові й емоційні відтінки креолізованих текстів, 

що надають йому здатності виступати засобом інформаційно-комунікаційної 

взаємодії, засобом посилення аргументації, засобом привертання уваги, 

рекреаційним засобом тощо, дає підстави угледіти в мемах, демотиваторах, 

GIFах, інтернет-коміксах здатність виступати певним маркером референтої 

групи. Додамо й визнану науковцями неодмінну умову розуміння 

креолізованих текстів – наявність необхідних фонових знань і збіг інтенцій 

акторів, екстралінгвістична обізнаність щодо певної ситуації, оскільки 

семантика креолізованого тексту не дорівнює сумі значень окремих слів, не 

утворюється банальним додаванням смислів вербального і візуального 

компонентів, це співіснування, взаємодія, симбіоз, який є частиною 

загального змісту відповідної інформаційно-комунікаційної ситуації [86; 

211; 212; 396; 524; 528]. 

З метою поглиблення й уточнення даних щодо структурно-

композиційних особливостей мемів, демотиваторів, інтернет-коміксів і GIFів, 

ми розробили схему відповідності функціонально-семантичних відношень, що 

виникають між гетерогенними складниками полікодового тексту, з 

конкретним різновидом креолізованого тексту. Відповідно, маємо певну 

ієрархію встановлення функціонально-сематничних зв’язків між 

негомогенними елементами креолізованих текстів (Див. Додаток 9) [420,  с. 51]. 

Згідно з результатами проведеного нами дослідження найчастотнішими 

функціонально-семантичними зв’язками, що виникають між вербальним, 

візуальним, звуковим складниками креолізованого тексту, є заміщення 

(19,9 %), інтерпретація (17,6 %), доповнення (16,4 %), затребуваність яких 

пов’язана з акцентом на взаємодії, підсиленні одного складника іншим і 

домінуванні візуального складника, на противагу менш частотним зв’язкам, 
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реалізованим у діалоговій взаємодії (9,4 %), супроводі (11,3 %), смисловому 

дисонансі (12,1 %), що ґрунтуються на відносинах підпорядкованості одного 

складника іншому чи у формі питання, чи у формі протиставлення, чи у формі 

безпосереднього доповнення. Проміжне положення займає функціонально-

смисловий зв’язок смислове повторення (13,3 %), що передбачає 

демонстрування схожості (≠ тотожності) негомогенних компонентів 

креалізованого тексту та є найпростішим для декодування, оскільки дає змогу 

перевірити правильність інтерпретації, прочитання, усвідомлення 

креолізованого тексту шляхом зіставлення вербального й невербального 

компонентів на предмет збігу смислів і значень.  

Негомогенна фактура креолізованих текстів зобов’язує акторів 

медіаконтинууму одночасно послуговуватися принципово різними способами 

кодування / декодування інформації, що передбачає, у свою чергу, існування 

певного вербального / візуального бекграунду й породження щоразу 

емерджентних смислів. Наприклад, у випадку руйнування «нормативного 

уявлення про візуальний образ», при сприйнятті креолізованного тексту 

візуальний код відіграватиме провідну роль, а в разі «створення більш-менш 

типового образу візуальний код використовується як уточнення й деталізація 

інформації, отриманої за допомогою коду вербального» [439, с. 174].  

Підсумуємо. Тенденції креолізації медіаконтинууму, експоновані в 

генерованих, популяризованих і ретрансльованих мемах, демотиваторах, 

інтернет-коміксах, GIFах, мають амбівалетну, неоднозначну перспективу: з 

одного боку, безперечно позитивними є спроможності  креолізованих текстів 

транслювати велику кількість інформації за мінімальний відрізок часу; 

одночасно повідомляти інформацію і емоції; поєднувати комунікацію й 

автокомунікацію (тексти, надіслані актором медіакотнтинуума миттєво 

стають доступними однаковою мірою адресатові й адресантові); поширювати 

з максимально допустимою швидкістю інформаційно-комунікаційний 

контент; з іншого, занепокоєння викликають труднощі декодування 

креолізованих текстів при великій кількості невідомих / маловідомих 
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скорочень, специфічних символів, неологізмів; винахід щоразу нових способів 

емоційного насичення тексту як наслідку компенсації відсутності візуального 

контакту; висока вірогідність виявлення під час декодування адресатом 

креолізованого тексту смислів, на які адресант «не розраховував»; 

продукування й поширення девіантного контенту; протегування 

сегментованих, фрагментованих, диверсифікованих аудиторій, які 

добровільно організовуються акторами медіаконтинууму на основі існування 

спільного вербального й візуального бекграундів, потрібних для ефективного 

й прагматично виправданого кодування / декодування креолізованого тексту 

[420,  с. 51–52]. 

 

5.6. Суперечності комунікативної взаємодії, продуковані 

опосередкованістю медіаконтинууму 

 

Поняття комп’ютерно-опосередкована комунікація (англ. Computer-

Mediated Communication – CMC) використовується на означення спілкування, 

здійснюваного за допомогою комп’ютерних технологій, йому 

протиставляється безпосереднє особистісне спілкування, визначуване як віч-

на-віч, тет-а-тет [105]. О. Горошко, констатуючи наявність у науковому 

дискурсі синонімічних термінів і словосполучень: інтернет-комунікація, 

електронна комунікація, електронний дискурс, комп’ютерний дискурс, он-

лайнові дослідження тощо, і здійснивши аналіз представленості та 

функціонування термінів у «їхньому природному середовищі (а саме в 

комунікативному просторі інтернету)», зазначає, що найпопулярнішим є 

термін електронний дискурс, а термін комп’ютерно-опосередкована 

комунікація тільки «входить» у науковий обіг, і що термін електронний 

дискурс є терміном із «найширшим контекстуальним значенням» у порівнянні 

з іншими термінами [105,  с. 446–447].  

Українські наукові доробки останніх років демонструють перевагу 

терміна «комп’ютерно-опосередкована комунікація», використовуваного для 
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визначення специфіки комунікації в електронному середовищі, оскільки «тим 

самим підкреслюється, що можливістю взаємодії в мережах ми зобов’язані 

технічним засобам, перш за все комп’ютеру» [474, с. 122; 360]. До провідних 

ознак комп’ютерно-опосередкованої комунікації О. Калита уналежнює зміну 

сфери функціонування; послуговування новими гіперкатегоріями (гіпертекст, 

віртуальний дискурс, жанровий формат); кроскультурний, трансформаційний 

характер суб’єктів комунікації; актуальність, доступність, інтерактивність, 

автономність, інтертекстуальність, роз’єднаність у часі і просторі; усно-

писемна форма мови; значущим є й те, що комп’ютерно-опосередкована 

комунікація відбувається  у двох часових режимах: «У режимі реального часу, 

негайної реакції на репліку (чат) і в режимі, де реакція на висловлювання 

з’являється через певний час (гостьова книга, форум, блог)» [207, с. 105].  

Словом, опосередкованість як атрибут інформаційно-комунікаційної 

евентуальності медіаконтинууму виникає в контексті «виродження» 

традиційного кола спілкування, яке ґрунтується на живому, безпосередньому, 

вільному контакті, і переході в зону спілкування, позбавленого розмаїття 

невимушених, відвертих, природних відчуттів і переживань – так звана «зона 

заочного спілкування». Означена зона реалізується в медіаконтинуумі, 

створюючи певні умови для ізоляції людини від суспільства, і як наслідок, 

трансформація особистісних підвалин і емоційної сфери людини, провокуючи 

істотні зміни в системі міжособистісного спілкування й комунікації [421, с. 8].   

Так, постулюючи комунікацію як «у найвищому ступені соціальний 

процес» [348, с. 143], С. Московічі, зазначає: «Спочатку розмова об’єднує 

невелику кількість співрозмовників у певному просторі, де вони бачать і 

чують один одного. Потім преса віддаляє їх один від одного і перетворює в 

розрізнених читачів. Кіно збирає різних людей в одному місці, де відбувається 

безпосереднє зараження думками й почуттями. Телебачення знову їх 

розпорошує, замикає по оселях, приклеює до маленького екрана, і навіть 

безпосередній контакт у родині стає обмеженим» [348, с. 149]. Справедливим 

у цьому плані є визначення комунікації Е. Гриффін: «Комунікація – це процес, 



324 
 

пов’язаний з відношеннями, не тільки тому, що вона відбувається між двома і 

більше людьми, але й тому, що вона впливає на природу зв’язків між цими 

людьми» [115, с. 67]. Продуктивність комунікації у цьому ракурсі обумовлена 

організаційною культурою, роллю учасників, «ідеологізацією змісту», 

«механізмом породження контенту в процесі взаємодії», «центрованістю не на 

тексті, а на самі по собі зрозумілих знаннях» [115, с. 22].   

На думку Є. Цуканова, в сучасному інформатизованому суспільстві 

замість живих людей діють соціальні агенти, справжня культура підмінюється 

соціальними технологіями, людські стосунки перетворюються на  

«психотехнологічні маніпуляції», відповідно, суспільство існує в умовах 

«модульних відносин», в яких «діють» типові й тимчасові функції 

взаємозамінюваних партнерів [545]. З посиланням на Д. Пітерса, Г. Остапенко 

зазначає: «У ‟комунікаціїˮ тіла перестають бути носіями остаточних доказів 

індивідуальності й особистості. Наші обличчя, дії, голоси, думки і взаємини 

перемістилися у царину медіа, звідки ці знаки наших ‟яˮ можуть розсіюватися 

без нашого дозволу. Комунікація стає знетіленою» [380, с. 48]. Провідною 

особливістю спілкування в просторі соціальних мереж, і медіаконтинуумі 

загалом, науковці вважають відсутність «у людини як природного феномена… 

‟органів почуттів” для взаємодії з цим середовищем», вимушеність пошуку й 

винайдення «‟очей і вух”, тобто комп’ютерів і інших пристроїв, 

…різноманітних технологій» з метою взаємодіяти і з іншими людьми, і з 

екранами моніторів [359,  с. 163]. 

Отже, у медіаконтинуумі пошук, сприймання, обмін, продукування 

інформації здійснюється без прямого фізичного контакту, опосередковано, 

спілкування на теренах медіаконтинууму створює й активно експлуатує умови 

обміну меседжами між індивідами, які за бажанням, можуть залишатися 

анонімними. Медіаконтинуум являє собою систему опосередкованої суб’єкт-

суб’єктної смислової взаємодії між індивідами, що перебувають у різних 

просторово-часових вимірах, активно ініціюють, генерують і реагують на 

послання-повідомлення [410, с. 118].  
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Безумовно, на початку ХХІ століття взаємодія між суб’єктами 

відбувається набагато простіше й швидше, але, з іншого боку, можна говорити 

про девальвацію цінності самого процесу комунікації: так «випадіння» з 

інформаційно-комунікаційного середовища позбавляє людину впевненості у 

«включеності» у буденні форми соціальної взаємодії, у звичні просторово-

часові параметри власного існування. Розвиток обчислювальної техніки, 

удосконалення засобів зв’язку, поява новітніх медій розширили уявлення про 

комунікацію, внесли зміни в структуру комунікаційного досвіду, 

трансформували поняття комунікаційної взаємодії [421, с. 9]. Розуміючи під 

комунікаційною взаємодією «суб’єктно-об’єктно-суб’єктну діяльність 

учасників спілкування, спрямовану на інформаційний обмін і вплив на 

свідомість чи поведінку адресата на підставі тексту, паравербальних засобів, 

інтенційно-стратегічних програм та інтерпретанти комунікантів» [466, с. 199], 

констатуємо, що комунікативна взаємодія, наявна в медіаконтинуумі, набуває 

рис дистальної інтеракції, яка супроводжується «відфільтровуванням» 

невербального складника комунікації (тон голосу, поза тіла, вираз обличчя, 

міміка, міжособистісна дистанція, жести, дотик, запах). 

Провідними рисами нової моделі комунікаційної взаємодії, орієнтованої 

на комп’ютерні та інформаційні технології, Л. Городенко називає широту 

охоплення аудиторії; мінімізацію часових, просторових та мовних бар’єрів; 

цілісне представлення інформації у різних знаково-графічних системах; 

доступність; моделювання особистості; персоналізацію взаємодії через 

інтерактивність та ін. [102, с. 50]. Є. Цимбаленко підкреслює, що «у результаті 

появи нових технологій і нових способів їх застосування, збільшується 

різноманіття технічно опосередкованих комунікаційних взаємозв’язків», а 

конвергенція комунікаційних технологій сприяє спрощенню дистанції «між 

публічною і приватною, масштабною та індивідуальною комунікаційними 

системами» [544,  с. 65]. 

Дослідження проблеми взаємозв’язку електронних медій та концепцій 

часу і простору в сучасному світі спонукнуло Р. Цацоу до висновку, згідно з 
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яким сьогоденний комунікаційний ландшафт медіаконтинууму породжує 

«репертуар ‟пов’язаних” відношень, які виходять за межі  ‟опосередкованих” 

відношень» [641, с. 18]. Саме «пов’язані» відношення, на думку дослідниці, 

зводять на мінімум значущість фізичної присутності / відсутності, вагомість 

географічної відстані чи часових параметрів для здійснення пошуку, 

продукування й обміну інформацією в медіаконтинуумі, – формують 

принципово новий комунікативний вимір і збагачують (а не заступають) 

особистий зв’язок. Суголосними є думки українських науковців. Оцінюючи 

ефективність комунікації, опосередкованої комп’ютерними технологіями, 

М. Сидоров і Д. Табаков акцентують односторонній характер, проте 

підкреслюють здатність засобів масової інформації і технічних засобів 

здійснювати ефективну двосторонню комунікацію [474, с. 121]. На 

інтенсивній модернізації форм і способів опосередкованої комунікації під 

впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій наголошує і 

В. Пісоцький [398,  с. 249]. 

Наведені зауваження дають нам змогу виокремити суперечності, які 

здійснюють вагомий вплив і провокують істотні зміни в форматі 

комунікаційної взаємодії, продукованої опосередкованістю інформаційно-

комунікаційного виміру медіаконтинууму [421, с. 11–12]. 

1. Суперечність між локальною і дистальною інтеракціями. У широкому 

розумінні інтеракцію кваліфікують як «комунікативну взаємодію у проєкції на 

культурні настанови, норми й цінності, на соціальні інститути, соціальну 

організацію суспільства. Характеристика такої інтеракції передбачає 

встановлення взаємозв’язку мети комунікації, особистостей комунікантів, 

різноманітних ситуативних чинників контекстуалізації спілкування тощо» 

[466, с. 200]. У безпосередньому спілкуванні «тут і зараз» комунікаційна 

взаємодія здійснюється «з орієнтацією на спонтанну реакцію співрозмовника 

і коригується нею» [467, с. 602], причому раціональне та емотивне 

навантаження вербальних комплексів, на думку Т. Ковалевської, не вичерпує 

загальної інформативності комунікаційної взаємодії: «Будь-який жест, будь-
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який мімічний рух, будь-яка поза передують вербальній частині. Виявлено, що 

вербальне повідомлення накладається на невербальний компонент і 

розгортається переважно за умови недостатньої інформативності останнього» 

[231, с. 84]. Дистальна інтеракція, втілена в комп’ютерно-опосередкованій 

комунікації, продукує повідомлення, які відфільтровують більшість 

невербальних знаків, і як наслідок, позбавляють акторів інформаційно-

комунікаційної взаємодії відчуття залученості з боку один одного, 

«включеності» у взаємодію. Фізичний контекст, тон голосу, поза тіла, вираз 

обличчя, міміка, міжособистісна дистанція, жести, дотик і запах, безумовно, 

не відчутні під час комп’ютерно-опосередкованої взаємодії. Але, на думку 

засновника теорії обробки соціальної інформації Дж. Уолтера, ці втрати не є 

фатальними чи шкідливими для гарного враження про іншу людину чи для 

розвитку міжособистісних відношень. Дослідник переконаний, що часовий 

інтервал, протягом якого люди, які послуговуються комп’ютерно-

опосередкованою комунікацією, надсилають повідомлення один одному є 

«ключовим чинником», що визначає, чи здатні їхні повідомлення досягти того 

«рівня близькості», якого інші досягають при локальній інтеракції: «У 

тривалому періоді часу головна не кількість соціальної інформації, яку можна 

передати онлайн, а швидкість, з якою інформація накопичується» [115, с. 218]. 

У цьому ракурсі корисними є поради, що Дж. Уолтер надає акторам 

медіаконтинууму: «Скоротити різницю в швидкості, надсилаючи 

повідомлення частіше. Ця практика не тільки сприяє формуванню враження в 

міжособистісних стосунках, але й заспокоює партнерів у віртуальній групі, які 

природно цікавляться, хто їхні колеги, що вони думають і чи будуть вони 

виконувати ту роботу, яку обіцяли» [115, с. 219]. Дж. Уолтер називає 

стосунки, побудовані за допомогою комп’ютерно-опосередкованої 

комунікації, «гіперперсональними», більш глибокими, ніж були б романтичні 

чи дружні стосунки, якщо б партнери були разом фізично. 

2. Суперечність між повною свободою ідентифікації (віртуальне ім’я, 

тіло, статус, вигадані звички, смаки, стиль життя, гідності і вади) і втратою, 
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відчуженням реального статусу, знеособленістю індивідуальності тощо. 

Сьогодні такі атрибути особистості, як «стабільна самоідентифікація, 

індивідуальний стиль виконання соціальних ролей (творча індивідуальність), 

втрачаються активними користувачами інтернету: свідомо чи несвідомо ними 

формується розмита чи мінлива ідентичність» [344,  с. 69]. Так, актори 

соціальних мереж мають змогу одночасно презентувати паралельні «проєкти 

Я», ховаючись за ніками / аватарками, що призводить до психологічних, 

моральних, суспільних, етичних, естетичних відхилень.  

У цьому контексті соціальні мережі, на думку науковців, є «боротьбою 

проти не-існування та неприпустимості в цьому світі. Це підсвідомий та часто 

спорадичний протест людей віртуального простору та їхніх прихильників 

проти того, що вони нереальні, вигадка власної важливості та значення так, 

наче все у світі робиться від їхнього імені» [39, с. 133]. Невипадково, що 

здатність людини цілеспрямовано конструювати враження про себе 

відповідно до вимог соціальної ситуації і комунікативних обставин 

розцінюється науковцями як одне з найважливіших умінь сучасників. Так, 

складності в успішному самопред’явленні й формуванні позитивного 

враження про себе є «істотною перешкодою на шляху досягнення успіху в 

найрізноманітніших соціальних сферах і ситуаціях» [278, с. 122]. Окреслюючи 

сучасний стан розвитку суспільства, як історичний період, що 

характеризується «поширенням деструктуризації організацій, 

делегітимізацією інститутів, згасанням великих громадських рухів і 

ефемерністю культурних проявів», М. Кастельс визначає ідентичність як 

провідне, єдине джерело конструювання смислів: «Люди все частіше 

організовують власні сенси не навколо того, що вони роблять, але на основі 

того, ким вони є, або своїх уявлень про те, ким вони є» [218, с. 27].  

Варто наголосити, що в інформаційно-комунікаційному вимірі 

сучасного медіаконтинууму самоідентифікація особистості обмежується, 

переважно, самопрезентацією, можливості якої потенційно невичерпні за 

виключенням тілесного чинника. Беручи до уваги різноманітність визначень 
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феномена самопрезентація, представлених у науковому колі, під 

самопрезентацією ми розумітимемо, слідом за О. Пікульовою, «різною мірою 

усвідомлюваний і постійно здійснюваний у міжособистісній взаємодії процес 

пред’явлення Я-інформації у вербальній і невербальній поведінці суб’єкта 

самопрезентації з урахуванням специфіки соціальної ситуації» [394, с. 65]. 

Особливістю самопрезентації у медіаконтинуумі, за визначенням В. Штанько, 

є вербальний (текстуальний) характер. Актор презентує себе «шляхом 

заведення облікового запису», що містить відомості необхідні для 

ідентифікації користувача при підключенні до системи і підтримує реєстрацію 

користувачів (блоги, форуми, сайти тощо) [580, с. 8].   

Незалежно від того, продукуємо ми інформацію про себе в реальному 

житті чи створюємо персональну сторінку або блог у медіаконтинуумі, нам 

однаково важливо, яке враження справлятимемо на інших, і ми активно 

«прагнемо цим враженням керувати» [580, с. 11].  Тож самопрезентація в 

медіаконтинуумі, з одного боку, осмислюване й продуковане  уявлення 

людини про саму себе, з іншого, вироблення і окреслення певного комплексу 

параметрів, які дають змогу розмежовувати, відокремлювати акторів один від 

одного. Сутнісні характеристики, які закладає користувач у власний акаунт і 

які ухвалюються й використовуються іншими суб’єктами медіаконтинууму, 

формують свого роду «скелет» самопрезентації особистості [411, с. 29–30]. 

Перебування в медіаконтинуумі відкриває перед людиною принципово нові 

горизонти самопрезентації, «користувач у прямому смислі стає ‟редактором 

самого себе”» [507, с. 231].  

«Проживання» певної частини власного життя в медіаконтинуумі 

змушує людину «проводити» самопрезентацію відповідно до його законів і 

норм паралельно з самопрезентацією, що має місце в реальному 

повсякденному житті. Словом, опосередкованість медіаконтинууму істотно 

впливає на усвідомлення власної ідентичності, надає широкий спектр 

можливостей щодо способів, засобів і прийомів самопрезентації, що, у свою 

чергу, безпосередньо пов’язано з особливостями віртуальної реальності:  
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 породженістю (віртуальна реальність продукується активністю іншої, 

зовнішньої стосовно неї реальністю);  

 актуальністю (віртуальна реальність існує «тут і зараз», тільки поки 

існує активна реальність, що її породжує);  

 автономністю (віртуальній реальності властивий свій час, простір і 

закони існування);  

 інтерактивністю (віртуальна реальність здатна взаємодіяти з усіма 

іншими реальностями) [368, с. 16].  

Акцентуючи на зростанні ролі медійної складової в житті суспільства, 

на  збільшенні впливу медіа та інформації, Ю. Половинчак зазначає, що 

процеси формування так званої «мережевої ідентичності» мають місце не 

лише в індивідуальній (віртуальна самопрезентація), а й у колективній 

(ототожнення себе з тією чи іншою групою, що існує в мережі) площинах [404, 

с. 14]. Додамо, що незважаючи на умовність самопрезентації в 

медіаконтинуумі, її базовим мотивом є репрезентація особистістю істинних 

якостей і властивостей, «мінімізація сумнівів» щодо достеменності й 

непідробленості суб’єкта [352, с. 213]. Існує свого роду домовленість про те, 

що наше реальне життя і повсякденне буття впливає на нашу онлайн-

самопрезентацію, оскільки відразу після відкриття акаунта в будь-якій 

соціальній мережі відбувається самопрезентація: більшість записів, 

фотоматеріалів, відгуків про подій, вчинки, дії, обов’язково стають предметом 

споглядання / обговорення іншими [411, с. 30]. Акцентуючи на суперечливій 

сутності самопрезентації в соціальних мережах, О. Грімов зазначає, що, з 

одного боку, соціальні мережі є засобом розширення життєвого простору 

особистості, виходом за межі її повсякденного буття, так би мовити відбиттям 

приватності процесів самопрезентації; з іншого – соціальні мережі орієнтовані 

на стороннього читача (глядача), претендують на публічність, у подібних 

умовах репрезентований образ особистості сам стає частиною відкритого 

інформаційно-комунікативного простору [114, с. 52]. 
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Проведені науковцями дослідження дають змогу говорити про 

текстуальні й мультимедійні практики самопрезентації, застосовувані 

користувачами соціальних мереж. Творчий потенціал самопрезентації 

забезпечує не тільки значну кількість її можливих стратегій, але й потенційне 

конструювання альтернативного образу, який не властивий особистості в 

реальному житті [576]. Наприклад, І. Шкуратова говорить про те, що людина 

в такий спосіб може розвинути навички самопрезентації, підвищити власну 

самооцінку, артикулювати Я-концепцію [576, с. 177]. З іншого боку, в 

соціальних мережах людина презентує себе, і не в останню чергу, через 

співвіднесеність із уподобаннями, захопленнями, ідеями, через атрибути 

певної спільноти, через ідентифікацію з професійною сферою та ін., і саме 

подібні поєднання й аналогії сприяють формуванню власного неповторного 

образу «Я».  При цьому зауважимо, що чим більше контактів чи друзів має 

людина, тим більш затребуваною є вимога відмежувати тих, хто отримуватиме 

конкретну самопрезентацію від тих, хто діставатиме самопрезентацію 

опосередковану, мається на увазі «самопрезентація», яку ретранслюють про 

людину її друзі своїм друзям [411, с. 31]. 

У такому ракурсі акаунт виступає свого роду ЕГО-накопичувачем, 

віртуальним щоденником, що продукує один чи декілька «Я»–образів. Саме 

регулярне оновлення контенту надає власнику акаунта можливість 

актуалізувати один із «Я»–образів, проводити експерименти щодо 

конструювання нового «Я»–образу, у випадку отримання позитивного відгуку, 

усвідомлювати власну унікальність і неповторність, підлаштовувати «Я»–

образ під уявлення інших про себе з метою бути частиною певного мережевого 

співтовариства та ін. [411, с. 29]. Тож з метою виокремлення базових каналів 

самопрезентації, якими послуговуються в медіаконтинуумі власники акаунтів, 

ми вдалися до соціологічного спостереження (структуроване, невключене) – 

«навмисне й цілеспрямоване сприйняття зовнішнього світу з метою вивчення 

і відшукування смислу в явищах» [108, с. 16–17], що дало змогу виявити лише 

зовнішні ознаки, зовнішні прояви каналів  самопрезентації. Специфіка цього 
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методу полягає в тому, що всі процеси й явищі досліджуються не як такі, що 

склалися, а як такі, що формуються, відбуваються в цей момент часу;  

виправданим спостереження є при вивченні взаємодій, зв’язків і взаємин 

людей у певних ситуаціях [332, с. 145], у нашому випадку, у ситуації 

самопрезентації у медіаконтинуумі. Відповідно, вибір часових меж не мав для 

нас принципового значення, найважливішим було отримати узагальнені, 

усереднені результати за принципом «тут і зараз»: дослідження проводилося 

протягом січня, квітня, серпня 2017 року. 

Емпіричне дослідження ми реалізували на матеріалі відкритих акаунтів 

акторів соціальних мереж Facebook (30 акаунтів) і Instagram (30 акаунтів). 

Акаунти обрали за наступними критеріями: активна участь власника (60 

різних акторів) акаунта у соціальній мережі, українська мова, наявність від 

1000 і більше друзів, проживання у великих містах України, регулярне 

(щоденне / щотижневе) оновлення контенту. Обраний ракурс надав 

інформацію про реальних україномовних користувачів, які пройшли 

реєстрацію, дали згоду на обробку даних, тексту повідомлень (тобто 

використовуючи матеріал зазначеного ресурсу, ми не порушуємо авторські 

права й етичні норми) або перепости повідомлень інших акторів 

медіаконтинууму. Відсутність редакторської правки матеріалів, 

опублікованих в акаунтах акторів, за винятком перевірки публікацій на 

наявність ненормативної лексики чи озвучення погроз, що здатні образити як 

адресата, так і потенційних читачів – акторів соціальної мережі, певною мірою 

гарантує чистоту проведеного дослідження. 

Метод опису (фіксація засобами природної мови результатів 

спостереження), метод порівняння (виявлення схожості / розбіжності 

застосовуваних каналів самопрезентації) дали змогу виокремити й 

репрезентувати в табличному форматі актуальні для соціальних мереж 

https://www.instagram.com/?hl=ru
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Facebook та Instagram канали самопрезентації власників акаунтів6 (Див. 

Додаток  10). 

Метод опосередкованого вимірювання (дав змогу з’ясувати кількісне  

відношення каналів самопрезентації, експонованих у соціальних мережах [41, 

с. 63]), слугував встановленню частотності каналів самопрезентації, 

задіюваних акторами в медіаконтинуумі. Так, використання певного 

різновиду каналу самопрезентації, яким послуговується власник акаунта 

соціальних мереж Facebook та Instagram, ми позначили як умовну одиницю. За 

формулою      

Частотність  100% n × умовна одиниця  

актуальності =    

самопрезентації  загальна кількість аналізованих акаунтів 

   

де  n – кількість використання певного каналу самопрезентації, ми визначили 

ступінь їхньої актуальності в обраних для аналізу соціальних мережах (Див. 

Додаток 11). 

Згідно з проведеним дослідженням найчастотнішими каналами 

самопрезентації користувачів соціальної мережі Facebook є реальне ім’я та 

прізвище власника акаунта (згідно з «Умовами надання послуг»); умовно 

реальне фотозображення власника акаунта; абстрактне фото; відсутність 

                                                           
6 Зауважимо, що певні канали самопрезентації: надавати точну інформацію 

про себе (зазначити ім’я, використовуване в повсякденному житті / змінити 

ім’я, у разі виявлення, тотожного); створювати виключно один акаунт – 

регламентовані «Умовами надання послуг» (Facebook), інші тією або іншою 

мірою «закладені», генеровані інструментарієм соціальної мережі: 

фотозображення, відеозображення, following, followers, користувачі-друзі 

тощо (Facebook / Instagram). Проте вибір, актуалізація, використання 

максимального потенціалу каналу самопрезентації вирішується власником 

акаунта (за виключенням правил, прописаних у «Умовах надання послуг»). 
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фотозображення власника; відеоматеріали без участі власника акаунта; участь 

в обговореннях інтернет-співтовариств; користувачі, на публікації яких 

підписався власник акаунта; підписники (мають доступ до загальнодоступних 

публікацій в стрічці новин власника акаунта); повні / неповні біографічні 

відомості; персональні відомості щодо міста мешкання, освіти, професійного 

й родинного статусів, інтереси, хобі, уподобання; членство в інтернет-

спільнотах (змістовно однорідні, змістовно неоднорідні, еклектичні).  

Відповідно користувачі соціальної мережі Instagram за канали 

самопрезентації обирають реальне ім’я; вигадане ім’я / нікнейм; реальне 

персональне фотозображення; фотоальбоми персональні; фотоальбоми із 

зображенням інших людей без персонального зображення власника акаунта; 

following і followers;  відсутність біографічних відомостей.  

Однаковою мірою – у діапазоні 45 % – 55 % власники акаунтів соціальних 

мереж презентують реальне фото групове, відеоматеріали за участю власника 

акаунта, власний пост, репост, відповіді на коментарі до власних записів, 

контактну інформацію, влучний вислів – життєве кредо [411,  с. 33]. 

Увага користувачів Facebook та Instagram до каналів самопрезентації 

обумовлена, «в першу чергу, високим ступенем залученості сучасників до 

соціальних мереж. Реєстрація в безлічі з них, як правило, визначається 

специфічними функціональними можливостями кожної з соціальних мереж, 

які доповнюють одна одну і, таким чином, найбільш повно задовольняють 

інформаційно-комунікаційні потреби користувача. У такому ракурсі 

самопрезентація являє собою не фіксоване застигле внутрішнє утворення, а 

соціально-культурний конструкт, готовий до різного роду модифікацій 

залежно від обставин і ситуацій соціальної взаємодії» [411, с. 33]. Наявність 

широкого спектру каналів самопрезентації, доступного кожному власнику 

акаунта соціальної мережі, обумовлена, між іншим, характером соціального в 

сучасному суспільстві: «Соціальне стає фрагментарним, частковим, 

індивідуалізованим, спекталізованим і факультативним» [104, с. 53]. На 

довершення, новітні технології дають змогу ідентифікувати користувача, який 
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використав максимально можливу кількість самопрезентаційних каналів, не як 

абстрактного відвідувача мережі, а як особистість, і в такий спосіб надати 

йому вичерпну, деталізовану й персональну інформацію [411, с. 33–34].  

Високий ступінь організованості і структурованості соціальних мереж 

заохочує власників акаунтів і до пошуку різноманітних тактик і стратегій 

самопрезентації [Докл. див.: 411; 412]  у вигляді маніфестації її як деякої 

позиції, модальності і статусу, заявлених в онлайн-щоденниках. Наявні в 

Facebook та Instagram тактики і стратегії самопрезентації дають змогу 

розглядати самопрезентацію як процес, а не фіксований стан. Мова йде про 

процес «відбору, інтеграції і диференціації різних ідентифікацій, як на проєкт, 

що нескінченно триває» [404 , с. 17].  

Соціальний характер, відображення в акаунті «статусних характеристик 

власника; невиразність, нечіткість меж публічної і приватної сфер життя 

людини; домінування візуальних (мультимедійних) каналів самопрезентації 

власників акаунтів; можливість майже повного керування враженням про себе 

в соціальній мережі при акцентуванні істинних, справжніх характеристик 

власника акаунта – дають можливість говорити про становлення нового 

формату самопрезентації особистості» [411, с. 34] з урахуванням 

опосередкованості медіаконтинууму, виродження традиційного кола 

спілкування, ситуації пере-інжерування актора інформаційно-комунікаційної 

взаємодії в атмосфері підвищеної мінливості, рухомості й полярності 

суспільства. Самопрезентація в соціальних мережах сьогодні – це не 

забаганка, не каприз дозвілля, а вимога соціальної дійсності, умова існування 

людини у суспільстві «hurried culture». 

 

5.7. Екстралінгвістичні чинники колоквіалізації медіаконтинууму 

 

На сьогодні доволі відчутною, на думку науковців, є тенденція експансії 

розмовності, втрата актуальності протиставлення розмовності і книжності як 

усної і письмової форм втілення текстів відповідно, домінування мовлення 
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усного – «функціонально-структурна комунікативна сфера, основні риси якої 

породжуються усним характером продукування мовлення» [471, с. 75]. 

Лінгвісти акцентують на тенденціях колоквіалізації, жаргонізації мови, 

зростання ролі некодифікованих підсистем мови – розмовної мови, 

просторіччя, сленгу, соціальних і професійних жаргонів, зростання кількості 

запозичень – у громадських і публічних сферах комунікації, особливо в 

інтернет-комунікаціях [20; 48; 234; 484].  З іншого боку, інтернет-комунікація 

відбиває провідні тенденції розвитку мови, так би мовити, «виявляє й 

діагностує» їх: тенденцію до діалогічності, до стислості, до експресивності 

спілкування [271, c. 55]. Інтернет розширив межі дозволеного для усної 

розмовної стихії, «здійснив колоквіалізацію мови, тобто надав розмовності 

статусу власної провідної властивості» [229, с. 159]. 

Додамо й акцентовану науковцями зміну мовленнєвої поведінки 

учасників масової (інтернет-)комунікації, пов’язану зі «збільшенням частки 

фатики (що традиційно було характерною рисою розмовно-побутового 

спілкування)» [80, с. 331]. Акцентуючи на бурхливому розвиткові новітніх 

мовленнєвих жанрів, репрезентованих у медіаконтинуумі, Т. Максимова 

зазначає поступове фокусування уваги дослідників інтернет-комунікації на 

проблемі мовленнєвої поведінки автора й читача: відсутність безпосереднього 

контакту спонукає співучасників медіаконтинууму самостійно «добудовувати 

образ комунікативного партнера» [307, с. 125]. Засобом, здатним оптимізувати 

виконання цього завдання в медіаконтинуумі, як правило, «стає (само)аналіз 

стратегічних і тактичних ліній мовленнєвої поведінки, які за допомогою 

певних мовних характеристик ‟виявляють” комунікативні портрети 

користувачів інтерактивних ресурсів» [192, с. 85]. Медіаконтинуум провокує 

очевидні передумови нівелювання будь-яких меж і кордонів у комунікації, з 

одного боку, з іншого, відбиває закономірності функціонування мови: 

тенденцію до посилення діалогічності, колоквіалізацію спілкування, 

експресивізацію, глобальне зниження й безцеремонність мовлення тощо [307]. 

Суголосними є зауваження Н. Гуторової, яка звертає увагу на те, що мова йде 
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«не просто про зміну звичок спілкування», а про принципову інакшість нової 

«системи комунікації» (посилення тенденцій до колоквіалізації й 

експресивності спілкування), у даному випадку, викладача і студента в 

соціальних мережах [121]. На необхідності пристосування до мовленнєвих 

особливостей реципієнта мас-медіа поза відсутності інших способів 

налагодження контакту, акцентують Н. Мінакова та О. Талибіна: «Бажання 

бути зрозумілим ‟пересічним” читачем і сприяли певною мірою» 

колоквіалізації мови ЗМІ, проникненню в мас-медійні тексти розмовної, 

зниженої, жаргонної лексики [327, с. 62]. Наявність розмовних синтактичних 

структур і розмовної лексики надають письмовому текстові рис 

невимушеності, природності й образності, «звільняють від штампів», 

забезпечують «стилістичний ефект інтимізації», «зближення сфери мовця 

(автора) і сфери слухача (реципієнта)» [223, с. 59 –60].  

Істотну роль у цих процесах відіграють екстралінгвістичні причини – 

соціальна й вербальна свобода, розширення сфер впливу медіа, посилення 

особистісного начала, різке зменшення впливу письмового мовлення, зміна 

ставлення до норми, зниження авторитарності кодифікації [471, с. 75;  571, 

с. 91]. Означені процеси дають підстави Г. Гусейнову констатувати 

формування і становлення нової культури мережевого спілкування. Родові 

ознаки нової культури, на думку дослідника, залежать від практичної 

доречності національної електронної комунікації:  

 принцип «кластерності»,  

 «домінування моторної візуальності розрізнених образів над 

монументальною текстуальністю»,  

 «перевага антинормативних мовленнєвих субкультур над 

традиційними формами писемності»,  

 розширення поля комічного, можливість пожартувати [119].  

Безумовно, ми є свідками трансформації мовної норми, створення нової 

культурно-мовленнєвої ситуації, формування «мовного смаку епохи». Проте 

занепокоєння викликає той факт, зазначає Р. Сарімова, «що процеси ці 
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прискорились і відбуваються надто стрімко, що призводить не до 

вдосконалення мови, а до її деградації» [458,  с. 333]. 

Дослідження, проведені К. Рюлманом і М. Гільпертом на матеріалі  

часопису «TIME Magazine Corpus», дозволив авторам презентувати новий, з 

акцентом на позитивності, погляд на колоквіалізацію. Феномен колоквіалізації 

автори пов’язують із зовнішніми, соціальними чинниками, а не з виключно 

внутрішніми трансформаціями: 

 редакційні зміни щодо корегування / контролю стильових уподобань 

авторів; 

 збільшення відсотку прямої мови по відношенню до авторського 

тексту; 

 зниження чоловічої упередженості, як це має місце в посиленні 

тенденції уникати загального «він»; 

 прагнення звернутися до більш широкої аудиторії, зробивши 

письмовий текст привабливішим, легше сприйманим, доступнішим; 

 поступова відмова від маркерів дистанції, поваги, переваги або 

неповноцінності, настанова на демонстрацію рівності та фамільярності 

[634, с. 20–21].  

Означені процеси «демократизації» і «популяризації» письмової мови, 

зазначає Г. Ліч, повинні супроводжуватися введенням у журналістський текст 

«певної безпосередності, невимушеності усного спілкування» [619, с. 239].  

Н. Барон вважає, що сприяють процесам колоквіалізації мови нові онлайн-

ЗМІ: «Електронна пошта, твіти в Twitter і чати у Facebook, безумовно, 

виглядають як мовлення» [601, с. 85]. Витрачаючи доволі значний відсоток 

власного часу на електрону пошту, ще більшу кількість часу на відстеження 

свіжих новин у онлайн-ЗМІ, актори медіаконтинууму призвичаюються до 

«письмової мови» [606]. Відповідно, розширений вплив письмової мови дещо 

розмиває суворе розділення мови й мовлення, відтак, виправданою, на думку, 

К. Рюлмана й М. Гільперта є той факт, що автори журналів «TIME Magazine 

Corpus» отримують більше свобод у друкованих репортажах, оскільки вони 
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знають, що в мовному досвіді їхніх читачів ці два режими взаємодіють [634, 

с. 21]. Так, розмовні регістри є спонтанними й інтерактивними, що залишає 

обмаль часу на планування, редагування й перегляд, письмові регістри, 

навпаки, надають авторам достатньо часу, аби обміркувати, скомпонувати й, 

у разі необхідності, в подальшому змінити мову власних текстів [618, с. 3]. 

Задля уникнення однобічності аналізу й надмірної категоричності, 

з’ясуємо межі колоквіалізації, наявні в медіаконтинуумі. Так, за визначенням 

Й. Мітурської-Бояновської, суть колоквіалізації полягає в «проникненні в 

центр системи літературної мови периферійних елементів, характерних для 

некодифікованих сфер мови» [331, с. 25], Н. Джусупов розглядає 

колоквіалізацію як результат прояву різних типів девіацій (відхилень від 

мовної норми) – граматичних, лексичних, діалектних, стилістичних тощо [127, 

с. 21]. Колоквіалізація, зазначає С. Канашина, втілюється в інтенсивному 

використанні лексики розмовної, жаргонів і сленгів, на синтаксичному рівні – 

еліптичні конструкції і компресія, порушення звичного порядку слів [211, 

с.127].  

Не ставлячи за мету дати вичерпний, повний аналіз колоквіалізації в 

сучасному медіаконтинуумі, окреслимо найчастотніші її прояви.  

1. Через неможливість використання екстралінгвальних засобів (голосу, 

тембру, тональності) у медіаконтинуумі актори активно послуговуються 

великими літерами на позначення наголосів у словах (шоколАдно, поквАпся, 

трЕба, нікОли, нІколи) чи для посилення емоційності та експресивності 

(швИИИИдше, НЕ вагайся, БББіжу, бОООмбезно, крУУУтЕЕЕцький) [305, 

c. 660]. 

2. Відзначена М. Йозефом мода в англійській мові на «дієслова у Google, 

Skype й Вікіпедії, утворені на основі відповідних іменників» [618, с. 1] наявна 

й у вітчизняному медіаконтинуумі, пор.: твітнути, лайкати, зафрендити, 

загуглити, зачекінитися, юзати, репостити тощо. 
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3. Окрему групу становлять так звані «одержувачі уваги» (Хмм, Ваауууу, 

АААууууу, Ойййй, Ойооо) й повторення, що мають місце під час усної 

розмови, коли мовець не знає, що сказати [618, с. 3].  

4. Відсутність лінійності у спілкуванні [551, с. 28]:  

1) А: Ти де?  

Б: Мала затримується! Все в силі?  

А: А твій, шо? Не може?! знову заліпає на роботі, ги-ги?;  

2) А: Чув? Шефиня пропонує звіт сьогодні повернути.  

Б: Вчора бачив її з цим….Ржу!!! ги-ги….Ти залишишся чи встигнеш? 

Невчасно це…  

В: Вона до нього знову повернулася???? КПЦ… Ні, не бачив… Треба на 

ланч, потім вирішимо!!!  

А: До чого тут ги-ги!!!!((((( 

5. Дотримання / створення ефекту звучання мови: Очстараюся (очень 

стараюся),  махороші (мої хороші), немазашо (нема за що), терміновпдзвони 

(терміново подзвони), нічособі (нічого собі), бєсполєзні тіліфони тощо. 

6. Використання некодифікованих скорочень [551, с. 30]: дякі (дякую), 

плз (з англ. Please, український відповідник «будь ласка»), кпц (капець), спс 

(спасибі), бдм (будьмо) тощо.  

7. У медіаконтинуумі досить об’ємним на сьогодні є прошарок лексики, 

утворений шляхом зміни обсягу значення спеціального слова [268, с. 44]. 

Мова йде про колоквіалізацію термінів, внаслідок чого утворюється розмовна 

лексика, яка отримує в словниках примітку розмовності, іноді зневажливості, 

експресивності тощо, що пов’язано зі специфікою розмовної мови та її 

потребами. У першу чергу, це стосується термінології галузей науки й техніки, 

що зазнали потужного розвитку, наприклад, підмова інформаційних 

технології [78, с. 417]. При колоквіалізаціі термінологічної лексики 

посилюється «функція номінативно-прагматична» – номінація предмета / 

явища відбувається паралельно з наданням позитивної / негативної оцінки, 

додаються елементи емоційності / експресивності [268, с. 45]. Науковці 
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підкреслюють, що  специфікою колоквіалізації є активне використання 

графічних засобів. Наприклад, фідбек (англ. Feedback «зворотній зв’язок») 

«відгук, зворотна реакція на будь-яку дію чи подію», бриз «легкі стосунки, 

дурниця», токсичні стосунки «ті, в яких партнер ігнорує ваші бажання й 

потреби, ламає вас під себе», юзер «пересічний користувач, з низьким рівнем 

компетенції», інсайдер «володар конфіденційної інформації», мейкер 

«людина, що втілює у життя різноманітні креативні ідеї», фут-порн «техніки 

фотозйомки страв та продуктів харчування, при перегляді картинок якої у 

глядача виникають справжнє почуття голоду, бажання миттєво скоштувати 

страву», смомбі «смартфон + зомбі = людина, яка невідривно дивиться на 

дисплей власного девайсу, не помічаючи нічого навкруги» [252]. 

8. Окрім лексичного рівня колоквіалізація, згідно зі спостереженнями 

М. Біянової, присутня на синтаксичному рівні: «Спостерігається 

варіативність в оформленні прямої мови, зростання синонімії пунктуаційних 

знаків, скорочення довжини речення мінімізує фрагменти, які мають 

оформлюватися пунктуаційними знаками» [50, с. 164–165].  Наприклад,  

Дякую за допомогу з літачками……всі принесли, всі до уроку готові)))))); 

Забув. Зараз. Вже біжуууу………;  

Окі(((. Знайду в іншому реєстрі;  

Чого так???))) Запізнююсь поважно. Цьом-цьом..!!!! Зачекай!? Чи 

що…. 

Плачуть від вдячності і кажуть, <спасибі тобі мама, шо ти вотето 

всьо ето вот…….> На ето якось реагують,,,,,, 

Бєрі от жизні всьо ++++++ 

Провідними функціями колоквіалізації науковці називають прагнення 

до мовної економії, прагнення до емоційно-експресивної оцінки позначуваних 

реалій, прагнення до індивідуальної словотворчості [18, с. 122]. 

Дослідники солідарні в тому, що колоквіалізація, властива 

медіаконтинууму (в інтерпретації науковців, інтернет-середовищу, мережі 

інтернет, медіапростору), обходить системні категорії мови, вона протегує 
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внесення «власних норм орфографії, морфології, словотвору, синтаксису й при 

цьому загальний структурний прошарок мови не зазнає суттєвих змін, а 

скоріше доповнюється» [582,  с. 188]. Додамо, що колоквіалізація відбиває 

тенденцію до створення в медіаконтинуумі чітких, максимально комфортних 

і зручних для читання текстів умов, тенденцію усунення маркерів дистанції, 

авторитарності, скасування бар’єрів між акторами, тим самим закріплюючи в 

медіаконтинуумі формат горизонтального спілкування. Відповідно, 

колоквіалізація не повинна розглядатися виключно як єдине ізольоване 

лінгвістичне явище, а скоріше за все як частина набагато більшого 

соціокультурного феномена, що включає екстралінгвістичні фактори – від 

політики до економіки. 

 

5.8. Загрози та імовірності, спровоковані перманентністю 

медіаконтинууму 

 

Медіаконтинуум, з одного боку, має здібність до постійного 

накопичення, системного зберігання й інтегрального самооновлення 

інформації, з іншого, є сенс констатувати окрім хисту до ретрансляції  

інформації, до обміну повідомленнями, здібність до генерування 

інформаційних запитів, до продукування комунікативних передумов і 

потреб. У цьому ракурсі, медіапростір (медіаконтинуум – О. П.), за 

визначенням С. Грицай, доречно «позиціювати як особливу реальність, яка є 

частиною глобального простору людського буття, що генерує й  організує 

виробництво та споживання інформації в будь-яких формах соціальної 

комунікації» [116, с. 243].  

Констатуючи факт інтеграції опосередкованих соціальних зв’язків у 

тканину повсякденних комунікацій, Є. Лавренчук зосереджує увагу на такому 

аспекті інтернет-комунікації як аутопойєзис. У даному випадку під 

аутопойєзисом автор розуміє процес самопродукування і самоконструювання 

нових рівнів власної складності, причому властивості новоутворення не 
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зводяться «до суми властивостей системи» і не проявляються як спрощення 

«запропонованих ззовні вимог». Іншими словами, аутопойєзисна система – це 

«система відкрита», здатна до самовідтворення і самовдосконалення. 

Є. Лавренчук ілюструє аутопойєзис інтернет-комунікації на прикладі 

індивідуалізованих інтернет-спільнот [283,   с. 51–54]: 

1) людина, замість того, аби послуговуватися інформаційно-

комунікаційним алгоритмом вже наявних інтернет-спільнот, має можливість 

створювати власний; відповідно, кожний актор медіаконтинууму являє собою 

«ланку» в такій послідовності пропонованих дій, яка вимагає від нього 

готовності та спроможності будувати власну особистісну інтернет-спільноту; 

2) актори медіаконтинууму, будучи «вбудованими в розрізнену й 

необмежену природу багатоканальних мереж і тим самим отримуючи нові 

модуси інформаційно-комунікаційної свободи» (свободи вибору ролі, 

інтересу, уподобань, спрямованості питання тощо), запускають аутопойєзис 

індивідуалізованої інтернет-спільноти; 

3) у цьому ракурсі індивідуалізовані інтернет-спільноти постають як 

територія «шуканого спілкування», у якій працює ефект прогнозованої, 

фатальної відсутності повноти знання про об’єкт, що підводить залученого до 

процесу суб’єкта до такого набору дій, який змушує його крок за кроком 

прояснювати та актуалізувати власні бажання, кінці яких зникають у 

нескінченності;  

4) техногенні інновації в галузі медіаконтинууму супроводжуються 

експоненціальним зростанням можливостей комунікаційних актів і їхніх 

різноманітних варіацій; індивідуалізовані інтернет-спільноти щоденно 

генерують і поширюють нові форми міжособистісної комунікації, що 

залежить від «збігів множинних факторів використання суб’єктами 

конструктів знання» [284, с. 67]. 

Відштовхуючись від розуміння аутопойєзиса як «процесу відтворення 

(самопородження) системою своїх компонентів із метою збереження власної 

самототожності» [228, с. 169], О. Кліменко й Р. Федоров на прикладі 
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дослідження комунікативної організації низки професійних інтернет-спільнот, 

також доводять їхню відкритість, виокремлюють тенденції до самоорганізації 

й самовідтворення. Додамо, що пізніше К. Карданова-Бірюкова з опорою на 

теорію аутопойєзиса провела низку експериментальних досліджень із метою 

виявлення закономірностей  «моделювання комунікативної поведінки людини 

як нелінейної послідовності мовних / немовних дій, характер і кількість яких 

визначаються релевантностью чинників, що спровокували дисбаланс, для 

комуніканта» [213, с. 86]. Згідно з теорією аутопойєзиса, жива система (у 

даному випадку, людина) має постійно адаптуватися до середовища, яке 

постійно змінюється; стан рівноваги є «емерджентним», тому під час 

порушення рівноваги, жива система починає вдаватися до дій, «скерованих 

на відновлення балансу з середовищем, що, у свою чергу, спричинює 

відповідну адаптацію з боку середовища»; тобто комунікація, підсумовує 

авторка, – «природна реакція живої системи на дисбаланс, що виникає між 

нею і середовищем» [213, с. 87]. Здавалося б акцент на аутопойєзисній 

природі соціальних мереж, на перший погляд, відтісняє на другий план увагу 

дослідників до акторів комунікації, проте подібне «фокусування уваги на 

системних операціях зовсім не заперечує активності індивідів. Воно 

(фокусування – О. П.) лише демонструє неможливість захоплення ким-

небудь із акторів керівних позицій…, а також отримання супровідних 

привілеїв (а саме, надійних прогнозів)» [375,  с. 64–65]. 

Отже, наведені роботи продемонстрували досить високий евристичний 

потенціал використання концепції аутопойєзиса в плані дослідження інтернет-

спільнот і соціальних мереж. Окреслений дослідниками механізм 

аутопойєзиса, вважаємо, загалом властивий медіаконтинууму, що, у свою 

чергу, є аргументом на користь виокремлення нами перманентності як 

атрибута його інформаційно-комунікаційної евентуальності. У результаті, ми 

«скоріше отримуємо можливість фіксувати те, що відбулося, ніж що-небудь 

конкретно прогнозувати» [283, с.  54].   
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Перманентність мас-медіа (і ширше, медіаконтинууму – О. П.) 

дослідники пов’язують із процесом сегментації (фрагментації) аудиторії: з 

одного боку, нові технології ініціюють розмаїття медій, сервіси яких із 

успіхом реалізуються в інтернеті, з іншого, соціальні мережи дають змогу 

надавати затребуваний контент, і в такий спосіб ще більше «подрібнюють» 

аудиторію, – як наслідок, О. Молчанова говорить про створення 

індивідуальної Broadcast Program, до складу якої увійдуть інформаційні 

канали, розважальні програми, освітньо-просвітницькі ресурси, музичні шоу 

тощо, що, по суті, робить індивідуального актора медіаконтинууму 

«рівноправним по відношенню до традиційних медіа» [339, с. 103]. Відтак, 

медіаконтинуум орієнтується й «співпрацює» з актором, що «існує у форматі 

перманентного зеппінга завдяки можливості обирати з десятків ефірних, 

кабельних і супутникових телеканалів, які ставлять рекреативну функцію у 

центр власної діяльності» [475, с. 138].  Додамо, що споживчі аудиторії 

постають як диференційовані фрагментовані й атомізовані цільові аудиторії, 

об’єднання в межах яких відбувається не на підставі «загального змісту, а на 

підставі загальних емоцій» [Цит. за: 319, с. 196]. Перманентність 

медіаконтинууму посилюють конвергентні процеси, що протегують новітні 

форми організації і подання контенту [477, с. 60]. 

Здобуття акторами медіаконтинууму на початку ХХІ століття 

можливості самостійно створювати контент має неоднозначні наслідки: «З 

одного боку, розмивання авторства медіаповідомлення спрощує маніпуляції з 

ним, з іншого, фінансові ресурси  держав і медіакорпорацій, як і раніше дають 

змогу не тільки успішно імітувати ‟громадянську журналістику”, а й 

безпосередньо втручатися в нібито нормальне функціонування мережевої 

комунікації» [517]. Окреслена ситуація провокує, на думку І. Тузовського, 

існування в сучасному інформаційному суспільстві низки парадоксів:  

 парадокс інформаційного перевантаження – для комунікації ширина 

каналу-транслятора має значення до моменту, поки не буде перевищена 

«реципієнтна здатність індивіда»; сучасна людина опинилася в ситуації, коли 



346 
 

обсяги пропонованої інформації значно «перевищують її сенсорні й когнітивні 

можливості»; 

 парадокс зростання інформаційної засміченості – масове продукування 

контенту, що має миттєву й досить низьку корисність, долученість акторів до 

ретрансляції недостовірної інформації, і як наслідок, існування в 

медіаконтинуумі інформації з «негативною корисністю»;  

 парадокс падіння інформаційної грамотності – доступність 

інформаційно-комунікаційних технологій «знижує когнітивну висоту 

інформаційного бар’єра»;  

 парадокс інформаційних продуктів як предметів розкоші – набуття 

інформаційним продуктом статусу предмета розкоші стає джерелом 

формування не цифрового, а «економічного бар’єра для включення людини в 

глобальний інформаційний простір»; 

 парадокс недооцінки ризиків – «чим вищим є деструктивний потенціал 

людства в аспекті технічного й соціального новаторства, тим менш 

ефективною є  превентивна оцінка відповідних ризиків»; 

 парадокс «експертократії» – затребуваність інформаційних посередників, 

зниження ролі безпосередньої і самостійної участі у вирішенні спільних завдань 

окремої людини, яку «не рекрутували в коло експертів» [517]. 

На  думку дослідника, проблема полягає в тому, що «жоден із рівнів 

освіти не передбачає розвитку навичок критичного аналізу соціальної 

інформації, самостійного пошуку й перехресного аналізу джерел, їх 

верифікації тощо» [517]. Додамо, що ускладнює ситуацію і перманентність 

медіаконтинууму: з одного боку, сприяє збільшенню комфортності 

інформаційно-комунікаційного виміру, з іншого, певною мірою обумовлює 

парадокс інформаційного перевантаження, парадокс інформаційної 

засміченості, парадокс падіння інформаційної грамотності тощо.  

Перманентність, безперервність медіаконтинууму в плані породження, 

організації і підтримання інформації і комунікації становить певні загрози для 

людства. Так, найкориснішою навичкою сучасника є вміння фільтрувати 
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потужні інформаційні потоки, «доступ до інформації не є дефіцитним 

ресурсом, дефіцитним ресурсом є механізм вибору» [159, с. 30].  Відтак постає 

загроза формування моделі добровільного обмеження джерел, які реципієнт 

інформаційних потоків вважає референтними і які викликають довіру [517]. 

Суголосними є занепокоєння, окреслені учасниками конференції «Медіа 

та інформаційна грамотність в інформаційному суспільстві» (2013 р.): 

«Загроза інформаційного потопу, тобто неконтрольованого збільшення 

кількості інформації, що робить практично безглуздими спроби якось 

керувати інформаційними процесами; … наростання інформаційної і 

комунікаційної нерівності як між країнами, так і між регіонами, соціальними 

групами й індивідами; підвищення залежності соціальних інститутів і людей 

від засобів масової інформації» [129, с. 30–31]. 

У цьому ракурсі актуальною і своєчасною є проблема переміщення 

професійного журналіста з центру «багатократного зростання 

інформаційного потоку на периферію комунікаційних інтересів споживача», 

що «загрожує професійному журналісту втратою індивідуальності,  втратою 

статусу суб’єкта мас-медіа» [243, с. 123]. Прискорення виробничих процесів 

у медійних організаціях певним чином загрожує професії. На підтвердження 

припущення О. Копилов наводить цитату В. Фатіміної, згідно з якою 

перманентний дефіцит часу спонукає журналіста до постійного прискорення 

щодо обробки великих масивів інформації, це, в свою чергу, призводитиме 

до зниження якості відбору, аналізу, оцінки, обробки інформації, і як 

наслідок – створює «загрозу якісним параметрам кінцевого інформаційного 

продукту  [243,  с. 127].     

Відповідно, є сенс вбачати в медіаконтинуумі ознаки аутопойєзисної 

системи з перманентним потенціалом відтворюваності, безперервними 

трансформаціями наявних властивостей і набуттям нових; медіаконтинуум 

ніколи не дорівнюватиме сам собі, навіть, у застиглому стані. 
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Висновки до розділу 5 

 

Пертурбації соціальнокомунікаційних пріоритетів сучасності, 

становлення новітніх форм інформаційно-комунікаційної взаємодії у 

суспільстві, активна експлуатація технологічних винаходів і інновацій майже 

у всіх сферах соціуму позначилися на інформаційно-комунікаційній 

евентуальності медіаконтинууму – поновили атрибути інфоцентричності, 

гіпертекстуальності, демасифікованості, іграїзації, креолізованості, 

опосередкованості, колоквіалізації, перманентності.  

Перетворення інформації з нематеріального ресурсу на ресурс 

стратегічний, закріплення за нею статусу важеля соціальних, геополітичних, 

економічних, культурних процесів тощо, підкреслили цінність часового 

інтервалу її здобуття, розуміння, поширення, обміну. Інфоцентричність у 

значенні забезпечення актора миттєвим доступом до інформації відповідно до 

його особистісного запиту в медіаконтинуумному форматі експлікована, з 

одного боку, фактом інформаційного перевантаження сучасника, з іншого 

боку, зростанням значення комунікації, що пришвидшує процеси добування, 

аналізу, продукування, поширення інформації. У цьому контексті 

злободенним вбачається питання усвідомлення професійними акторами 

медіаконтинууму власної відповідальності перед аудиторією, особливо в 

аспекті продукування, відтворення, поширення інформації, отриманої шляхом 

непрямої опосередкованої евіденціальності; дотримання правил і норм 

точності цитування; необхідності верифікації інформації. 

Гіпертекстуальність медіаконтинууму створює умови щодо залучення 

актора до цікавої рольової гри «автор–реципієнт», забезпечує певні умови і 

правила сприйняття й розуміння тексту, надає акторам медіаконтинууму 

можливості власноруч розпоряджатися інформаційно-комунікаційними 

ресурсами й самостійно генерувати інформаційно-комунікаційний контент. 

Зворотною стороною гіпертекстуальності є смислова надмірність 

медіаконтинууму, нечуттєвість людської свідомості до значеннєвих нюансів і 
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переходів, неспроможність акторів ранжувати інформаційні ресурси за 

ступенем значущості / вагомості, поширення синдрому «wilfing». 

Констатовані низкою дослідників демасифікаційні процеси, що 

тривають сьогодні майже у всіх сферах життя соціуму, безумовно, 

позначилися на медіаконтинуумі. Медіаконтинуум фіксує діалектичну 

сольватацію двох різноскерованих тенденцій: масифікація і демасифікація. 

Позитивний потенціал демасифікованості медіаконтинууму дає підстави 

констатувати становлення нового типу інформаційно-комунікаційної 

взаємодії, ґрунтованої на принципі «єдності в розмаїтті», зорієнтованої на 

самобутність, унікальність актора, з іншого, ставить на порядок денний 

загрозу форматування соціально відокремленого актора, замкненого у межах 

самого себе, «нескінченого відлуння себе самого».  

Маємо визнати і той факт, що інформаційно-комунікаційна 

евентуальність медіаконтинууму зорієнтована на генерування комфортних 

умов проживання акторами особистісного, суспільного, вигаданого життя в 

системі координат, вісями якої є онлайновий час і нуліфікований простір, на 

створення підґрунтя для проєктування, конструювання і реалізації буття і 

повсякдення на власний розсуд. Принципи «співпраці» актора та 

медіаконтинууму дають підстави говорити про іграїзацію медіаконтинууму в 

тому значенні, що останній продукує, транслює, поширює стратегії і тактики 

адаптації, пристосування, проживання в умовах нового соціального порядку, 

сприяє опануванню і «програванню» нових соціальних ролей, дає змогу 

долучатися й випробувати власні здібності в нових сферах суспільного життя. 

Словом, іграїзація медіаконтинууму призвичаює актора до норм, правил, 

методик інформаційно-комунікаційної взаємодії, яка є затребуваною, 

актуальною для сьогодення, як наслідок, сприймається акторами як 

повсякденна, рутинна соціальна практика. 

Іграїзація медіаконтинууму, що одним із проявів має атмосферу легкості 

перетворення, генерування ситуацій непередбачуваних емоційних і 

інтелектуальних переживань, підштовхує акторів до пошуку, продукування і 
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тиражування інформаційно-комунікаційних тактик, стратегій, практик, які б 

володіли енергією подання інформації в максимально зручній формі за 

максимально стислий час. Саме креалізованість медіаконтинууму, володіючи 

високим ступенем смислової компресії, семантичною місткістю, 

прагматичною інтенсивністю, створює сприятливі, облігаторні умови 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. 

Закономірним наслідком «виродження» живого, безпосереднього, 

фізично відчутного спілкування й переходу в «заочну зону спілкування» стала 

трансформація інформаційно-комунікаційної взаємодії, що супроводжується, 

з одного боку, усуненням і девальвацією паравербальних засобів як значущої, 

істотної компоненти суб’єкт-об’єкт-суб’єктної діяльності акторів 

медіаконтинууму, з іншої, збільшення розмаїття практик технічно 

опосередкованої інформаційно-комунікаційної взаємодії, що збагачують (≠ не 

заступають) особистісний зв’язок. Набута медіаконтинуумом властивість 

опосередкованості диктує власні правила самоідентифікації, самопрезентації, 

інформаційно-комунікаційної взаємодій акторів. Так, відсутність між 

акторами безпосереднього контакту компенсується в медіаконтинуумі 

посиленням рис невимушеності, природності, невдаваності, розкутості, 

емоційності взаємодії, продукує принципову інакшість її оновленого формату, 

призводить до колоквіалізації медіаконтинууму, експонованої у взаємодії 

режимів усного й писемного мовлення.  

Медіаконтинуум, безперечно, володіє потужним аутопойєзисним 

потенціалом: здатність до генерування інформаційних запитів і інтегрального 

оновлення інформації, експоненціальне зростання тактик і стратегій 

комунікаційних актів, варіативність і розмаїття інформаційно-комунікаційних 

інтеракцій. Тож перманентність медіаконтинууму спричинює констатацію, 
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фіксацію стану, сутності медіаконтинууму, ніж дає можливість робити 

далекоглядні прогнози щодо його майбутніх трансформацій і модифікацій. 

Зорієнтованість інформаційно-комунікаційної евентуальності 

медіаконтинууму на ініціювання, встановлення й підтримання комунікаційної 

й інформаційної діяльності між акторами, віддаленими й роз’єднаними в часі 

і просторі, на наше переконання, можлива в подальшому за рахунок підтримки 

й протегування властивостей інфоцентричності, іграїзації, креолізації, 

гіпертекстовості, 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 тощо.  
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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, транскордонність, 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 
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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 

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 
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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 
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категорій, продукують потребу в існуванні надлишку, множинності життєвих 

швидкостей і ритмів; 

 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 



356 
 

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 – різнорідність соціальних суб’єктів / соціальних 

інститутів, розмаїття соціальних позицій / культурних традицій, що 

реалізують соціальнокомунікаційну діяльність у і з медіаконтинуумом, 

строкатість презентацій соціального простору тощо; 

• відкритість – нуліфікація фізичних вимірів просторово-часових 

координат перебування в і взаємодії з медіаконтинуумом соціальних суб’єктів 

/ соціальних інститутів, знецінення, девальвація межі як параметра захисту, 

конфіденційності, приватності;   

• соціальний контроль – підтримання соціального досвіду, морально-

етичних норм, генерування ціннісної гомогенізації українського суспільства; 

• мозаїчність – відтворення, віддзеркалення, уречевлення дійсності, будь-

якої сфери життєдіяльності соціуму, буття і повсякдення шляхом 

продукування, демонстрації, обміну, зберіганню миттєвих, невловимих 

мигтючих фрагментів, епізодів, уривків поза об’єктивною, причинно-

наслідковою, цілісною картиною соціальної реальності;  

• фрагментованість – зростання і збільшення пропозицій, форматів, 

ресурсів, каналів соціальнокомунікаційної діяльності відповідно до 

подрібнення / розподілу / парцеляції соціальних суб’єктів / соціальних 

інститутів;  

• мобільність – подолання просторово-часової обумовленості об’єктивної 

реальності, ступінь активності, адаптивності соціального суб’єкта / 
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соціального інституту в умовах зменшення важливості просторових 

розбіжностей, прискорення темпоральності часу, інтенсифікації комунікації, 

трансцендентування досвіду;  

• часова амбівалентність – співіснування, взаємодія і 

взаємообумовленість індивідуального часового й соціального часового 

регістрів, провідні властивості яких є симетричними, конгруентними, пор.  

колажність – ризомність, демасифікованість – глобальність, поліхронічність – 

монохронічність, надситуативна тимчасовість – ситуативна тимчасовість. 

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 суб’єктів / соціальних 

інститутів. Атрибутами технологічної евентуальності є: 

 дигіталізація – переведення аналогових даних у цифрову форму, 

трансформація соціального комунікування у напрямку рухомості, 

необмеженості, варіативності продукування, обміну, ретрансляції, зберігання, 

відтворення інформації і комунікації; 

 конвергенція – злиття, поєднання, взаємопроникнення технологічних і 

соціальних ресурсів / параметрів / компонентів у медіаконтинуумі, для яких 

характерним є не лінійний перехід від одного виду до іншого, а одночасність і 

взаємопроникність (М. Женченко);  

 ризомність – нелінійний, нонфінальний, процесуальний потенціал 

самодетермінації, саморозвитку й самоорганізації просторово-часового 

параметра соціальнокомунікаційної діяльності соціального суб’єкта / 

соціального інституту; 

  мультимедійність – синтетичне й інтегративне поєднання 

поліфонічності дійсності та мультимодальності сприйняття / інтерпретації / 

відтворення просторово-часового виміру соціального комунікування з 

використанням різних знакових систем; 
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 інтерактивність – продукування / підтримання / відтворення 

персоналізованої, індивідуалізованої, діалогової темпоральності online / offline 

соціального комунікування.  

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 – екстенсивність, інтенсифікація, динаміка, вплив  

соціальнокомунікаційної діяльності, що виходить за межі суспільств і держав 

світового порядку;   

 глокальність – дисоціація фізичного простору на суб’єктивні місця, 

позбавлені однозначної (об’єктивної, конкретизованої) фізичної ідентифікації, 

адсорбція розмаїття локальних культурних форм і глобальних моделей їх 

взаємодії; 

 правова регламентація – розробка, впровадження, реалізація, 

дотримання,  контроль, прав і обов’язків соціальнокомунікаційної діяльності 

соціальних суб’єктів / соціальних об’єктів відповідно до юрисдикції 

інформаційної політики держави; 

 часова  локальність – форматування і підтримання правил і інструментів 

встановлення часового цензора щодо розподілу інформації згідно з віком 

потенційних акторів медіаконтинууму, виокремлення часових параметрів 

безпечного доступу до медіаконтинууму відповідно до культурно-історичних 

традицій, морально-етичного досвіду, соціально-політичного устрою 

конкретної держави. 

Інформаційно-комунікаційна евентуальність створює підстави 

оцінювати медіаконтинуум як новий соціальний порядок, оснований на 

активності / пасивності інформаційної взаємодії, на перетворенні комунікації 
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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 – ієрархічність інформації, ступінь деталізації якої 

безпосередньо визначається соціальним суб’єктом / соціальним інститутом 

відповідно до його уподобань, запитів, інтересів; потенціальна можливість 

миттєво отримати доступ до інформації, яка «упакована» від важливого, 

суттєвого до другорядного, менш значущого; 

 гіпертекстуальність – комбінування, акумулювання, структурування 

нелінійнійних, відкритих, незавершених смислів, розгалужена система 

інформаційних блоків, продукованих і інспірованих в медіаконтинуумі 

постійною трансформацією, модифікацією взаємодій і взаємовідношень 

«автор – реципієнт»; 

 демасифікованість – здатність до генерування, трансляції, обміну, 

зберігання інформації, спрямованої на все більш вузькі сегменти аудиторії, 

спроможність задовольнити інформаційно-комунікаційні потреби певних 

цільових груп і інспірувати комунікаційну взаємодію між ними, посилити 

адресність спілкування; формат виникнення, існування, еволюціонування, 

процвітання мережевих спільнот;  

 іграїзація – «імплантіція» в медіаконтинуум стратегії результативної 

адаптації соціального суб’єкта / соціального інституту до нових просторово-

часових параметрів існування суспільства, яка ґрунтується на прагматичній 

спрямованості, дотриманні вузькопрактичних інтересів, переслідуванні 

міркувань вигоди і користі; спосіб стимулювання й заохочення інформаційно-

комунікаційної взаємодії; 

 креолізованість – продукування, сприяння, функціонування 

інформаційно-комунікаційного середовища, в якому вербальні й невербальні 
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(візуальні, аудіальні, відеокомпоненти) складники генерують єдине 

структурно-смислове і функціональне ціле з метою організації 

соціальнокомунікаційної діяльності між акторами, віддаленими й 

роз’єднаними у фізичних часі і просторі; 

 опосередкованість – часовий параметр здійснення інформаційно-

комунікаційної взаємодії, що відбувається у режимі реального часу, миттєвої 

/ online реакції на репліку або в режимі «відсунутого» / режимного / offline 

часу, але в будь-якому разі дистанційно, у «зоні заочного спілкування», поза 

безпосереднього, вільного, живого контакту соціальних суб’єктів / соціальних 

інститутів, демонструючи риси дистальної інтеракції; 

 колоквіалізація – експансія усної розмовної стихії, що сприяє 

експресивності, особистісності, невимушеності, інтимізації, природності 

інформаційно-комунікаційної взаємодії; 

 перманентність – потенціал аутопойєзиса, експлікований здатністю до 

постійного, безперервного накопичення, зберігання, оновлення інформації, 

продукування й генерування інформаційно-комунікаційних потреб і запитів. 

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 
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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 поширенні власного досвіду актора, додаючи йому 

рис посередності, стандартності, надіндивідуальності (мобільність, часова 

амбівалентність); 

 атрибути технологічної евентуальності медіаконтинууму спроможні 

актуалізувати наступні «зони ризиків»: дезінформація, збільшення ступеня 

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, 
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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: 

 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 
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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 
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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 

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 
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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 ним 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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ДОДАТОК 2 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ВИКОНУВАНИХ СТУДЕНТАМИ-ЖУРНАЛІСТАМИ ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Види діяльності 2014 р. 

135 

осіб 

2015 р. 

136 

осіб 

2016 р. 

140 

осіб 

Середній 

показник 

Тенденції 

змін (%) 

 

(у відсотках до кількості опитаних) 

1.  Написання авторського матеріалу 89,6 85,3 86,4 87,1 ↘  2,5 

2.  Набір та оперативне редагування 

власного матеріалу і матеріалу 

інших авторів відповідно до 

брендового стилю видання і 

чинних правил орфографії і 

пунктуації 

82,2 71,3 70,0 74,5 ↘ 7,7 

3.  Здійснення елементарних 

операцій у Windows, керування 

інтерфейсом файлових операцій 

80,7 65,4 63,6 69,9 ↘ 10,8 

4. Здійснення перевірки 

достовірності отриманої 

інформації відповідно до 

законодавчої бази про ЗМІ 

77,8 80,9 64,3 74,3 ↘ 3,5 

5. Встановлення певних  взаємин, 

які дають змогу отримувати від 

експерта достовірну та 

ексклюзивну інформацію з 

урахуванням дедлайнів редакції 

71,1 80,9 70,0 74,0 ↗ 2,9 

6. Участь у плануванні роботи 

редакції 

69,6 65,4 71,4 68,8 ↘ 0,8 

7. Проведення інтерв’ю, запис 

бесіди на цифровий носій 

61,5 49,3 47,1 52,6 ↘ 8,9 

8. Здійснення постійного 

моніторингу інтернет-видань, 

друкованих ЗМІ і телебачення 

58,5 61,0 70,0 63,2 ↗ 4,7 
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9. Аналіз інформаційних потоків під 

час роботи над авторським 

матеріалом 

48,9 72,1 62,1 61,0 ↗ 12,1 

10. Зведення отриманого 

інформаційного матеріалу у 

репортаж 

48,9 41,2 38,6 42,9 ↘ 6,0 

11. Участь у виробничому процесі 

випуску видання 

46,7 41,9 42,1 43,6 ↘ 3,1 

12. Проведення інтернет-досліджень з 

урахуванням достовірності 

посилань 

40,0 47,8 58,6 48,8 ↗ 8,8 

13. Верстання та роздрукування 

матеріалів за допомогою 

настільної редакційної системи 

36,3 48,5 36,4 40,4 ↗ 4,1 

14. Спілкування з медіааудиторією за 

допомогою електронної пошти, на 

форумах і в соціальних мережах  

34,1 57,4 78,6 56,7 ↗ 22,6 

15. Залучення рекламодавців, участь 

у комерційній діяльності редакції 

31,9 27,9 24,3 28,0 ↘ 3,9 

16. Фотозйомка й обробка 

відеозображень для інтернет-

публікацій 

30,4 28,7 60,7 39,9 ↗ 9,5 

17. Спілкування за допомогою систем 

миттєвого обміну 

повідомленнями (Skype, MNS, 

Viber, WhatsApp та ін.) 

28,1 32,4 64,3 41,6 ↗ 13,5 

18. Візуалізація контенту, 

розташування на сайті видання 

відео-, фото-контенту 

21,4 28,7 42,1 30,7 ↗ 9,3 

19. Ведення інтернет-сайту редакції 20,0 34,6 43,6 32,7 ↗ 12,7 

20. Створення та керування 

контентом сайтів (Wordpress, 

Joomla, Drupal та ін.) 

7,4 24,3 42,1 24,6 ↗ 17,2 

21. Використання RSS-технологій 6,7 27,2 42,1 25,3 ↗ 18,6 

22. Просування контенту в мережах 

(SMM) 

6,7 13,2 17,9 12,6 ↗ 5,9 

23. Розміщення на сайті видання 

аудіо-контенту 

5,2 7,4 30,0 14,2 ↗ 9,0 

24. Інші види діяльності 13,3 13,2 15,0 13,8 ↗ 0,5 
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ДОДАТОК 3 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСТОТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛИН 

СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ І СТУПЕНЯ 

ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ НАВИЧКАМИ Й УМІННЯМИ  

ЗА РОКАМИ: 

 

2014 рік (3.1) 
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2015 рік (3.2) 

 

 

2016 рік (3.3) 
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ДОДАТОК 4. 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСТОТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛИН 

СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ І СТУПЕНЯ 

ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НАВИЧКАМИ Й УМІННЯМИ  

ЗА РОКАМИ: 

 

2014 рік (4.1) 
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2015 рік (4.2) 

 

 

2016 рік (4.3) 
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ДОДАТОК 5 

 

ДИНАМИКА ПОСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТАМИ-

ЖУРНАЛІСТАМИ ТЕОРЕТИЧНИМИ ЗНАННЯМИ ДИСЦИПЛІН 

СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ / ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  
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ДОДАТОК 6 

 

РАНЖУВАННЯ ЗАДОВІЛЬНОГО / НЕЗАДОВІЛЬНОГО 

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТА-ЖУРНАЛІСТА ДО ЯКОСТІ 

ОТРИМУВАНИХ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
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ДОДАТОК 7 

 

ЧАС «ВОДОДІЛУ» ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ, 

ПОШИРЮВАНОЇ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ Й У РАДІОЕТЕРІ, НА 

ТЕРИТОРІЇ ДЕЯКИХ КРАЇН 

 

Країна Time of «watershed» Уточнення 

Велика Британія 5.30 – 21.00 Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Франція 6.00 – 22.30  Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени; 

до 20:30 анонсування таких програм 

заборонено 

Сполучені Штати 

Америки 

6.00 – 22.00 Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Канада 6.00 – 21.00 Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Італія 7.00 – 22.30 Заборона на програми та фільми «14+» 

Австралія 5.00 – 21.30 Заборона на програми та фільми «15+» 

Німеччина 5.30 – 20.00 

5.30 – 23.00 

Заборона на програми та фільми «12+» 

Заборона на програми та фільми «16+» 

Нідерланди 6.00 – 20.00 

6.30 – 22.00 

Заборона на програми та фільми «12+» 

Заборона на програми та фільми «16+» 

Республіка Кіпр 5.30 – 21.00  Заборона на програми та фільми «15+» 

Бельгія після 20.00 

після 22.00 

Заборона для перегляду дітям до 12 

років; 

Заборона для перегляду дітям до 16 

років. 

Естонська 

Республіка 

6.00 – 22.00  Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Швейцарія після 22.00 

після 23.00  

Заборона для перегляду дітям до 16 

років; 

Заборона для перегляду дітям до 18 

років. 

Російська 

Федерація  

4.00 – 23.00  Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Литва 6.00 – 23.00  Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Чехія  6.00 – 22.00  Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 

Республіка Польщі 6.00 – 23.00  Заборона на програми, що демонструють 

еротичні або насильницькі сцени 
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ДОДАТОК 8 

 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКИ ЗА РІЗНОВИДАМИ 

КРЕАЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ  У ВІДКРИТИХ ГРУПАХ (8.1) 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКИ ЗА РІЗНОВИДАМИ 

КРЕАЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ У ЗАКРИТИХ ГРУПАХ (8.2) 
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ДОДАТОК 9 

 

«ЗАТРЕБУВАНІСТЬ» ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ КРЕОЛІЗОВАНИМИ ТЕКСТАМИ 
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ДОДАТОК 10 

 

КАНАЛИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ВЛАСНИКІВ АКАУНТІВ  

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

                      Соціальна мережа 

 

 

Канал самопрезентації 

 

Facebook 

 

Instagram 

Ім
’я

 

к
о
р

и
ст

у
в

а
ч

а
 реальне ім’я, 

реальне ім’я та прізвище, 

вигадане ім’я / нікнейм. 

 реальне ім’я та 

прізвище. 

 

 реальне ім’я, 

 реальне ім’я та 

прізвище, 

 вигадане ім’я / 

нікнейм. 

 

Ф
о
т
о
зо

б
р

а
ж

ен
н

я
 

реальне фото 

персональне; 

реальне фото групове; 

умовно реальне фото; 

абстрактне зображення; 

фото відсутнє; 

фотоальбоми 

персональні; 

фотоальбоми із 

зображенням інших 

людей без персонального 

зображення власника 

акаунта. 

 реальне фото 

персональне; 

 реальне фото 

групове; 

 умовно реальне 

фото; 

 абстрактне 

зображення; 

 фото відсутнє; 

 фотоальбоми 

персональні; 

 фотоальбоми із 

зображенням інших 

людей без 

персонального 

зображення 

власника акаунта. 

 

 реальне фото 

персональне; 

 реальне фото 

групове; 

 умовно реальне 

фото; 

 абстрактне 

зображення; 

 фотоальбоми 

персональні; 

 фотоальбоми із 

зображенням інших 

людей без 

персонального 

зображення 

власника акаунта. 

 

В
ід

ео
м

а
т
ер

іа
л

и
 відеоматеріали за участю 

власника акаунта; 

відеоматеріали, в яких 

власник акаунта не бере 

участі. 

 відеоматеріали за 

участю власника 

акаунта; 

 відеоматеріали, в 

яких власник 

акаунта не бере 

участі. 

 

 відеоматеріали за 

участю власника 

акаунта; 

 відеоматеріали, в 

яких власник 

акаунта не бере 

участі. 
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К
о
н

т
ен

т
 

власний пост; 

репост інформаційного, 

проблемного, 

розважального 

спрямування; 

відповіді на коментарі до 

власних записів; 

участь в обговореннях 

інтернет-співтовариств. 

 

 власний пост; 

 репост 

інформаційного, 

проблемного, 

розважального 

спрямування; 

 відповіді на 

коментарі до 

власних записів; 

 участь в 

обговореннях 

інтернет-

співтовариств. 

 власний пост; 

 репост 

інформаційного, 

проблемного, 

розважального 

спрямування; 

 відповіді на 

коментарі до 

власних записів. 

 

Д
р

у
зі

, 
п

р
и

х
и

л
ь

н
и

к
и

 

користувачі, на 

публікації якого 

підписався власник 

акаунта; 

підписники 

(мають доступ до 

загальнодоступних 

публікацій в стрічці 

новин власника акаунта); 

following (користувачі, 

на чиї акаунти 

підписався власник 

акаунта); 

followers (користувачі, 

які підписалися на 

акаунт власника).  

 

 користувачі, на 

публікації якого 

підписався власник 

акаунта; 

 підписники  

(мають доступ до 

загальнодоступних 

публікацій в стрічці 

новин власника 

акаунта); 

 

 following 

(користувачі, на чиї 

акаунти підписався 

власник акаунта); 

 followers 

(користувачі, які 

підписалися на 

акаунт власника).  

 

 

П
ер

со
н

а
л

ь
н

і 
в

ід
о
м

о
ст

і 

повні біографічні 

відомості; 

неповні біографічні 

відомості; 

відсутність біографічних 

відомостей; 

контактна інформація; 

міста мешкання; 

освіта; 

професійний статус; 

родинний статус; 

інтереси, хобі, 

уподобання. 

 

 повні біографічні 

відомості; 

 неповні біографічні 

відомості; 

 контактна 

інформація; 

 міста мешкання; 

 освіта; 

 професійний статус; 

 родинний статус; 

 інтереси, хобі, 

уподобання. 

 неповні біографічні 

відомості; 

 відсутність 

біографічних 

відомостей; 

 контактна 

інформація; 

 освіта; 

 професійний 

статус; 

 родинний статус; 

 інтереси, хобі, 

уподобання. 

Ч
л

ен
ст

в
о
 в

 

ін
т
ер

н
ет

-

сп
іл

ь
н

о
т
а
х
 

змістовно однорідні; 

змістовно неоднорідні; 

еклектичні; 

відсутність заявленої 

участі. 

 

 змістовно 

однорідні; 

 змістовно 

неоднорідні; 

 еклектичні; 

 відсутність 

заявленої участі. 

 відсутність 

заявленої участі. 
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музичні смаки, 

улюблені фільми,  

телепроєкти, книги; 

відвідувані заходи 

тощо; 

девіз, крилатий 

вислів, влучна фраза, 

що передає життєве 

кредо власника 

акаунта. 

 

 музичні смаки, 

улюблені фільми,  

телепроєкти, книги; 

відвідувані заходи 

тощо; 

 девіз, крилатий 

вислів, влучна фраза, 

що передає життєве 

кредо власника 

акаунта. 

 девіз, крилатий 

вислів, влучна 

фраза, що передає 

життєве кредо 

власника акаунта. 
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ДОДАТОК 11 

ЧАСТОТНІСТЬ КАНАЛІВ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ  Facebook та Instagram 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

реальне ім’я 

реальне ім’я та прізвище

вигадане ім’я / нікнейм

реальне фото персональне

реальне фото групове

умовно реальне фото

абстрактне зображення

фото відсутнє

фотоальбоми персональні

фотоальбоми інших людей 

відеоматеріали за участю власника

відеоматеріали без участі власника

власний пост

репост 

відповіді на коментарі до власних записів

участь в обговореннях ІС

користувачі-друзі

передплатники 

following

followers

повні біографічні відомості

неповні біографічні відомості

відсутність біографічних відомостей

контактна інформація

інші персональні відомості

змістовно однорідні спільноти

змістовно неоднорідні спільноти

еклектичні спільноти

смаки й уподобання

фраза, що передає життєве кредо 

Facebook Instagram
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ДОДАТОК 12. 

МОДЕЛЬ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО ФОРМАТУ  

СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

 

СОЦІАЛЬНА ЕВЕНТУАЛЬНІСТЬ

ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ЕВЕНТУАЛЬНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА 

ЕВЕНТУАЛЬНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЧНА 

ЕВЕНТУАЛЬНІСТЬ

гетерогенність     
відкритість  

соціальний контроль 
мозаїчність  

фрагментованість 
мобільність   

 часова амбівалентність 

 

дигіталізація 
конвергенція 
ризомність 

мультимедійність 
інтерактивність 

 

інфоцентричність  
гіпертекстуальність 

демасифікованість 
іграїзація   колоквіалізація 

креолізованість  
опосередкованість 
перманентність 

 

глобальність 
глокальність 

правова  регламентація 
часова локальність 

МЕДІАКОНТИНУУМ 
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