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Гірліна Н.Ю. Соціально-філософський аналіз медіакультурного простору 

соціалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

наук за спеціальністю 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії».  

– Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 
 

У дисертації вирішується актуальне завдання, яке стосується 

обґрунтування теоретичних та практичних положень щодо специфіки та 

значення соціалізації у медіа культурному просторі та його особливостей як 

об’єкта соціально-філософського дослідження. Метою дослідження є 

визначення світоглядно-когнітивних напрямів оптимізації розвитку 

медіакультурного простору соціалізації у контексті конкретно-історичних умов 

становлення інформаційного суспільства в сучасній Україні. Об'єктом 

дослідження є мисленнєві моделі медіакультурного простору соціалізації та їх 

соціальні репрезентації. Предметом дослідження є детермінанти оптимізації 

розвитку світоглядно-когнітивних і соціально-практичних форм реалізації 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору соціалізації сучасного 

суспільства. Представлена наукова розвідка здійснена на основі поєднання 

загальнофілософських, соціально-філософських та медіа-філософських 

підходів, що дозволяє забезпечити комплексний аналіз досліджуваного об'єкта і 

сформувати цілісний теоретико-методологічний інструментарій дослідження 

медіакультурного простору соціалізації.  

Взаємозв'язок простору соціалізації та медіакультурного простору не є 

поверховим, оскільки сам просторовий вимір становлення особистості тісно 

пов'язаний з інформаційною революцією й системною трансформацією 

соціокультурної сфери суспільства. Термін «медіа» при цьому інтерпретується 

як набір середовищ, за допомогою яких відбувається комунікація соціальних 

суб’єктів. Структуровані, соціалізовані середовища-медії, що виконують 

функції з освоєння культури, перетворюються в медіакультурний простір і 

становлять нове середовище соціалізації. Філософський аналіз взаємодії 
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трансформацій простору соціалізації та формуванні медіакультурного простору 

ґрунтується на єдності об’єктного, суб’єктного і діяльнісного підходів.  

Медіакультурний простір є формою руху людського буття як місце, 

відправна точка й одночасно процес, у ході якого здійснюється взаємодія 

особистості й соціального середовища у контексті її соціалізації, виховання та 

розвитку. Сам медіакультурний простір може розглядатися сьогодні як та 

частина соціального простору, яка забезпечує соціокультурну детермінованість 

процесу соціалізації. Переплетеність процесів соціалізації та становлення 

медіакультури в сучасних умовах набула системного характеру, відображаючи 

інформаційно-медійний контекст становлення нового середовища соціалізації.  

Сьогодні особливістю філософського аналізу медіакультурного простору є 

його розуміння не просто як феномену, що репрезентує певні технологічні 

новації, а як простору становлення і буття особистості. Саме у цьому розумінні 

для соціальної філософії важливо застосовувати підходи медіа-філософії.  

Медіа досліджується не як  засіб повідомлення, а як умова осягнення соціальної 

реальності, як спосіб даності світу. Специфікою медіального виміру простору 

соціалізації в сучасних умовах є його трансформація в медіакультурне 

середовище соціалізації, віртуально-комунікативне за своєю природою.  

На категоріальному рівні аналіз соціалізаційного виміру медіакультурного 

простору найбільш доцільно здійснювати у межах феноменологічної 

методології, як наповнену конкретно-суб'єктивним змістом форму буття. 

Кризові та негативні явища процесу становлення особистості у цьому 

середовищі не є результатом дії сучасних електронних медіа, а відображенням 

тенденцій до відчуження та розумового споживацтва. Використовуючи 

можливості сучасних мас-медіа та створюваного ними медіакультурного 

простору, необхідно повернути процесу соціалізації його екзистенціальну 

гуманістичну сутність. 

У тих чи інших аспектах соціалізаційний вимір медіакультурного простору 

досліджується у межах таких концептів як соціокультурне середовище 

інформаційного суспільства, інформаційний простір, віртуальний простір, 
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комунікативний простір, Інтернет-простір, інноваційний простір, електронний 

простір тощо. У повному обсязі проблема взаємодії процесів соціалізації та 

медіа досліджується у межах концепту медіакультурного простору, який можна 

схарактеризувати як простір, соціокультурне середовище соціалізації медіа-

інформаційного суспільства, а відтак – як інтегруюче поняття для дослідження 

даного феномену. Як середовище соціалізації даний простір має мережний 

характер, формуючись у процесі становлення соціальних мереж і соціальних 

медій.  Мережний медіакультурний простір потенційно здатний забезпечити 

гуманістичене середовище становлення особистості при наявності 

цілеспрямованих керуючих впливів з боку соціальних інститутів. 

Сьогодні специфіка становлення особистості та формування її цінностей 

все більше визначаються медійно-інформаційним простором віртуального 

характеру. Найбільш поширеним терміном, що репрезентує різноманітні форми 

соціалізації у соціокультурному середовищі інформаційного суспільства, є 

кіберсоціалізація. Кіберсоціалізація є соціалізацією у віртуальному просторі на 

основі засвоєння медіакультури і набуття кіберсоціального досвіду з його 

використанням у реальній життєдіяльності. Соціокультурний потенціал 

медіакультурного простору як простору кіберсоціалізації визначається його 

роллю репрезентанта медіакультури. Віртуальна життєдіяльність стає одним із 

провідних параметрів соціалізованості, її наповненість можна підвищувати за 

рахунок використання потенціалу духовної культури з акцентуванням 

інструментарію віртуальної комунікації.  

Становлення медіакультурного простору соціалізації пов’язане з 

розширенням ризиків для особистості у поєднанні інформаційно- 

технологічного та ціннісно-маніпулятивного аспектів загроз, серед яких 

найбільше значення мають візуалізації дійсності, погіршення загального 

фізичного здоров’я, Інтернет-залежність, проблеми у царині сприйняття 

інформації і мислення. Відтак важливою соціально-філософською проблемою є 

обґрунтування шляхів формування безпечного для соціалізації 

медіакультурного простору. Це вимагає конструктивного використання 
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сенсоутворюючого впливу медіакультурного простору для забезпечення 

духовності особистості; реалізації превентивних функцій щодо становлення 

медіакомпетентностей; узгодження медійно-інформаційної та соціокультурної 

функцій соціалізації на основі формування особистісної медіакультури.  

Особливу значущість мають ризики для духовного розвитку особистості, 

що лежать  у площині її відчуження від духовних цінностей і придушення 

механізмів самостійного мислення на основі  трансформації процесу 

комунікації у процес маніпуляції, а процесу пізнання – у процес розваг. 

Необхідні цілеспрямовані соціально-інституційні регулюючі впливи для 

трансформації медіакультурних феноменів у освоювані та осмислюванні 

чинники духовно-ціннісного становлення особистості.  

Медіакультурний простір створює більш сприятливі умови для 

самореалізації особистості, оскільки у ньому результати творчої активності 

суб'єкта приймаються навколишніми як прийняття його  індивідуальності і 

забезпечується максимальна активність особистості при визначенні траєкторії 

свого розвитку. Чинники, що детермінують необхідність цілеспрямованого 

соціально-інституційного керування процесом соціалізації у медіакультурному 

просторі, визначаються недосконалістю процесу самотворення з боку самої 

людини, негативними тенденціями розвитку медіапростору, загальною 

тенденцією до ослаблення традиційних інституційних механізмів соціального 

регулювання.  

Специфікою такого керування є необхідність використання 

самоорганізаційного потенціалу даного простору, що визначається мережними 

взаємодіями і акцентує значущість мережної моделі регулювання процесу 

соціалізації. Відтак основною соціокультурною проблемою становлення 

мережного простору соціалізації є поєднання цілеспрямованих соціально-

керуючих впливів та механізмів саморегулювання мереж. Визнання в якості 

базового принципу регулювання положення про духовно-культурну автономію 

особистості орієнтує на процес соціалізації не як культивування абстрактних 

цінностей, а як розвиток наявних у особистості духовних потенцій, що можливо 
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лише у межах стратегії цілеспрямованої соціалізації як складової процесу 

становлення інноваційного потенціалу українського суспільства. 

Ключові слова: соціальна філософія, медіа, соціальний простір, медіа 

культура, соціалізація, кіберсоціалізація, соціальне управління. 
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3. Гірліна Н.Ю. Проблеми інтеграції вітчизняної освіти до європейського 

медіа-освітнього простору. «Освіта і доля нації». Європейські цінності в 

освітньому просторі України». Збірник тез XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
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48-50. 

4. Гірліна Н.Ю. Мережний менеджмент в освіті. Розвиток форм та 

методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації. 

Збірник тез за матеріалами 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. Т.1. (м. 
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конференції. (м. Дніпропетровськ. 09 червня 2016 р.). Дніпропетровськ: 
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ANNOTATION 

Girlina N.Yu. Socio-philosophical analysis of the media-cultural space of 

socialization. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of the candidate of philosophical sciences (doctor 

of philosophy) in the specialty 09.00.03 - Social philosophy and philosophy of 

history. -  Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2020. 

The dissertation has solved a topical problem concerning the substantiation of 

theoretical and practical provisions regarding the specificity and importance of 

socialization in the media cultural space and its peculiarities as an object of social 

and philosophical research. The purpose of the study is to determine the outlook-

cognitive directions of optimization of the development of the media-cultural space 

of socialization in the context of concrete-historical conditions of formation of 

information society in modern Ukraine. The object of the research is the thinking 

models of the media-cultural space of socialization and their social representations. 

The subject of the study is the determinants of optimization of the development of 

world-cognitive and socio-practical forms of realization of the humanistic potential 

of the media-cultural space of socialization of modern society. The presented 

scientific intelligence is carried out on the basis of a combination of general 

philosophical, socio-philosophical and media-philosophical approaches, which 

allows to provide a comprehensive analysis of the object under study and to form a 

comprehensive theoretical and methodological toolkit for the study of the media-

cultural space of socialization. 

The interrelation of the space of socialization and the media-cultural space is 

not superficial, since the spatial dimension of personality formation is closely 

connected with the information revolution and the systemic transformation of the 

socio-cultural sphere of society. The term "media" is thus interpreted as a set of 

environments through which social entities communicate. Structured, socialized 
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media that fulfill the functions of cultural development are transformed into a 

media-cultural space and constitute a new socialization environment. The 

philosophical analysis of the interaction of transformations of the socialization 

space and the formation of the media-cultural space is based on the unity of object, 

subject and activity approaches. 

Media-cultural space is a form of movement of human being as a place, 

starting point and simultaneously a process in which the interaction of personality 

and social environment in the context of its socialization, education and 

development. The media-cultural space itself can be considered today as part of the 

social space, which provides for the socio-cultural determination of the process of 

socialization. The intertwining of the processes of socialization and the formation 

of media culture in modern conditions has become systemic in nature, reflecting 

the information and media context of the creation of a new socialization 

environment. 

Today, the peculiarity of the philosophical analysis of the media-cultural 

space is its understanding not simply as a phenomenon representing certain 

technological innovations, but as a space of becoming and being of the individual. 

It is in this sense that it is important for social philosophy to apply the approaches 

of media philosophy. Media is explored not as a medium of communication, but as 

a condition of grasping social reality, as a way of giving the world. The specificity 

of the media dimension of the socialization space in modern conditions is its 

transformation into a media-cultural environment of socialization, virtually 

communicative in nature. 

At the categorical level, the analysis of the socialization dimension of the 

media-cultural space is most expedient to be carried out within the 

phenomenological methodology, as a form of being filled with concrete and 

subjective content. The crisis and negative phenomena of the process of becoming 

an individual in this environment are not the result of modern electronic media, but 

a reflection of trends towards alienation and mental consumption. Taking 

advantage of the possibilities of modern mass media and the created media-cultural 
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space, it is necessary to return to the process of socialization its existential 

humanistic essence. 

In one aspect or another, the socialization dimension of the media-cultural 

space is explored within such concepts as the socio-cultural environment of the 

information society, information space, virtual space, communicative space, 

Internet space, innovation space, electronic space, and the like. The problem of the 

interaction of socialization processes and media is fully explored within the 

concept of media-cultural space, which can be characterized as a space, socio-

cultural environment of socialization of the media-information society, and 

therefore - as an integrating concept for the study of this phenomenon. As an 

environment of socialization, this space has a network character, forming in the 

process of becoming social networks. A networked media-cultural space capable of 

providing a humanized environment of becoming an individual in the presence of 

purposeful governing influences from social institutions. 

Today, the specifics of personality formation and the formation of its values 

are increasingly determined by the virtual media virtual media space. The most 

common term representing the various forms of socialization in the socio-cultural 

environment of the information society is cyber-socialization. Cybersocialization is 

socialization in the virtual space based on assimilation of media culture and 

gaining of cyber-social experience with its use in real life. The socio-cultural 

potential of the media-cultural space as a space of cyber-socialization is 

determined by its role as a representative of the media-culture. Virtual activity 

becomes one of the leading parameters of socialization, its fullness can be 

increased by harnessing the potential of spiritual culture with emphasis on the tools 

of virtual communication. 

Becoming a media-cultural space of socialization is associated with the 

expansion of risks for the individual in the combination of information-technology 

and value-manipulative aspects of threats, among which the most important are the 

visualization of reality, deterioration of general physical health, Internet addiction, 

problems in the perception of information. and thinking. Therefore, an important 
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socio-philosophical problem is to justify ways of forming a secure cultural and 

social media space. It requires the constructive use of the sensory-forming 

influence of the media-cultural space to ensure the spirituality of the individual; 

implementation of preventive functions in the development of media competence; 

harmonization of media-information and socio-cultural functions of socialization 

on the basis of formation of personal media culture. 

Of particular importance are the risks to the spiritual development of the 

individual, which lie in the plane of his alienation from spiritual valuesand the 

suppression of mechanisms of independent thinking on the basis of transformation 

of the process of communication into a process of manipulation, and the process of 

cognition - in the process of entertainment. Purposeful social and institutional 

regulatory influences are needed to transform media-cultural phenomena into 

mastered and comprehended factors of value formation of the individual. 

Media-cultural space creates more favorable conditions for self-realization of 

the personality, because in it the results of the creative activity of the subject are 

accepted by others as acceptance of his personality and maximum activity of the 

personality is ensured in determining the trajectory of his development. Factors 

that determine the need for purposeful socio-institutional management of the 

process of socialization in the media-cultural space, are determined by the 

imperfection of the process of self-creation by the individual, negative trends in the 

development of media space, the general tendency to weaken the traditional 

institutional mechanisms of social regulation. 

The specificity of such management is the need to use the self-organizing 

potential of this space, which is determined by network interactions and 

emphasizes the importance of the network model of regulation of the process of 

socialization. Therefore, the main sociocultural problem of becoming a networked 

space of socialization is a combination of purposeful social-controlling influences 

and mechanisms of self-regulation of networks. Recognition as a basic principle of 

regulation of the provision of spiritual and cultural autonomy of the individual 

focuses on the process of socialization not as the cultivation of abstract values, but 
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as the development of spiritual potentials available in the individual, which is 

possible only within the strategy of purposeful socialization as part of the process 

of becoming innovative potential of Ukrainian society. 

Keywords: social philosophy, media, social space, media culture, 

socialization, cyber-socialization, social management. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Соціокультурні трансформації у світі та в Україні 

виявляють обмеженість існуючих науково-пізнавальних і суспільно-практичних 

підходів до проблеми соціалізації людини. Розвиток інформаційно-медійного 

виміру соціальних відносин демонструє неадекватність домінуючих у 

суспільній свідомості технократичних настанов і змушує шукати нові 

світоглядні орієнтири відтворення цілісності соціального буття у нових 

конкретно-історичних умовах. Виникає нагальна потреба у глибокому 

соціально-філософському аналізі концептуальних характеристик 

медіакультурного простору як середовища, що безпосередньо впливає на 

становлення і формування здатності людини до забезпечення власного 

саморозвитку. 

Актуальність теми дослідження зумовлюється і тим, що медіакультурний 

простір є джерелом чисельних соціальних ризиків, а існуючі практики 

соціалізуючого впливу на підростаюче покоління показують свою 

неефективність через ігнорування медіакультурних чинників. Цей проблемний 

контекст актуалізує потребу у розробці теоретичних принципів та подальшому 

удосконаленні на цьому підґрунті соціокультурних механізмів соціалізації 

людини у медіакультурному просторі. На нашу думку, актуальність теми 

посилює необхідність конституювання методології медіафілософії як 

інтегральної частини сучасної соціальної філософії. Нагальною потребою є 

подолання технократично-споживацьких інтенцій у розумінні змісту сучасних 

інформаційно-медійних процесів, що у свою чергу визначає необхідність 

експлікації змісту відповідної сукупності категорій, до числа яких, на нашу 

думку, відноситься і поняття «медіакультурний простір». 

Проблеми соціалізації з позицій концепцій постіндустріалізму та 

інформаційного суспільства висвітлюються в працях Д. Белла, М. Кастельса, 

Й. Масуди, О. Тоффлера та ін. Позитивним результатом стало долучення до 

сфери предметних інтересів соціально-філософського дискурсу питань про 

якісні зміни соціального простору, його прискорене ускладнення у зв’язку з 
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прогресуючою інформатизацію життєдіяльності суспільства (В.П. Андрущенко, 

В.В. Брязкун, І.В. Девтеров, М.А. Журба, В.Д. Ісаєв, О.В. Петрунько, 

В.І. Палагута, С.І. Подмазін). Водночас відповідні зміни механізму суспільного 

відтворення людини переважно розкриваються у контексті аналізу 

детермінуючого впливу техніко-інтелектуального розвитку. 

Технократичну обмеженість постіндустріалізму у розумінні природи 

трансформацій соціалізації людини в сучасному інформаційному суспільстві 

прагнули подолати чимало представників української соціальної філософії та 

суспільствознавства. Тут найбільший внесок здійснили такі вітчизняні фахівці, 

як О.Є. Бухтатий, В.В. Глазунов, К.О. Горська, С.В. Демченко, Н.І. Зражевська, 

О.М.Косюк, М.А. Лепський, В.В. Лях, О.О. Семенець, В.О. Таран, І.Ю. Чайка. 

Особливо слід відзначити вітчизняних авторів, які присвятили свої роботи 

просторовому виміру процесу соціалізації у контексті становлення медійно-

інформаційного суспільства (О.П. Антіпова, Л.А. Васильєва, В.І. Воловик, 

Л.Д. Кривега, Л. Осадча, М.В. Пальчинська, І.Г. Утюж, Л.В. Чернявська, 

Л.Т. Шевчук). 

На нашу думку, вже напрацьовані значущі світоглядно-методологічні 

засади діяльнісно-діалогічного розуміння соціального простору, що виходить із 

визнання нелінійної багатомірності соціокультурного процесу детермінації 

його розвитку, в тому числі у зв’язку з інтенсифікацією розвитку інформаційно-

медійних технологій. Водночас вітчизняній соціальній філософії бракує 

цілісного аналізу змін світоглядно-ціннісних координат науково-теоретичних 

досліджень соціалізації в умовах медіакультурного простору, що збільшує 

актуальність нашого дослідження.  

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

підготовлена відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри 

соціальної філософії та управління Запорізького національного університету; 

комплексної теми наукових досліджень Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти «Медіаосвітній простір як 

середовище становлення та буття особистості у єдності інструментально-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Андрущенко%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Брязкун%20В$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Девтеров%2C%20Ілля%20Володимирович
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Журба%2C%20Микола%20Анатолійович
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Демченко%2C%20Сергій%20В
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Косюк%2C%20Оксана%20Михайлівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Васильєва%20Л.%20А.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Пальчинська%20М.%20В.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Чернявська%2C%20Людмила%20Віталіївна
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інформаційного та екзистенціально-соціокультурного вимірів» №0116U005084, 

затвердженої наказом від 20. 04. 2016 р. 

Мета дослідження – визначити світоглядно-когнітивні напрями 

оптимізації розвитку медіакультурного простору соціалізації в контексті 

конкретно-історичних умов становлення інформаційного суспільства в сучасній 

Україні.  

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання: 

-  проаналізувати літературу на предмет визначення стану дослідження 

медіакультурного простору соціалізації; 

-  експлікувати зміст поняття «медіакультурний простір соціалізації»; 

- синтезувати цілісний теоретико-методологічний інструментарій 

дослідження медіакультурного простору соціалізації; 

- обґрунтувати закономірний характер актуалізації гуманістичного 

потенціалу медіакультурного простору соціалізації в інформаційному 

суспільстві; 

- установити фактори людинотворення в процесі кіберсоціалізації; 

- діагностувати ризики дегуманізації медіакультурного простору 

соціалізації сучасного українського суспільства; 

- експлікувати духовно-гуманістичні орієнтири оптимізації розвитку 

медіакультурного простору соціалізації сучасного українського суспільства. 

Об'єктом дослідження є мисленнєві моделі медіакультурного простору 

соціалізації та їх соціальні репрезентації. 

Предметом дослідження є детермінанти оптимізації розвитку 

світоглядно-когнітивних і соціально-практичних форм реалізації 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору соціалізації сучасного 

суспільства. 

Методи дослідження. Представлена наукова розвідка здійснена на основі 

поєднання загальнофілософських, соціально-філософських та медіа-

філософських підходів, що дозволяє забезпечити комплексний аналіз 

досліджуваного об'єкта і сформувати цілісний теоретико-методологічний 
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інструментарій дослідження медіакультурного простору соціалізації. Зокрема, 

авторка використовувала концепти «інформаційно-медійне суспільство», 

«суспільство ризику», «симулятивне суспільство» як методологічну основу 

аналізу феномену медіакультурного простору. Загальнофілософські 

методологічні та аксіологічні засади дослідження сформульовані у межах 

сучасної гуманістичної філософії, у той час як інтегруючою основою 

формування концептуального базису роботи стали медіафілософські та 

медіалогічні підходи, що забезпечили синтез та системну узгодженість 

медіальних, мережевих, комунікативних вимірів соціалізації. Для аналізу 

медіакультурного простору як простору впливу значеннєвих текстів-меседжів 

був використаний герменевтичний підхід, що дав можливість інтерпретувати 

медіакультурний простір в якості репрезентації соціокультурного середовища у 

вигляді медіатекстів. Синергетична методологія використовувалася для 

обґрунтування характеристик процесу соціалізації у медіакультурному 

середовищі як інноваційному просторі становлення і буття людини та просторі 

ризику. Феноменологічна методологія використовувалася для визначення 

особистісно-буттєвого наповнення процесу соціалізації у медіакультурному 

просторі. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у 

соціально-філософській експлікації детермінант відтворення гуманістичної 

цілісності вітчизняного медіакультурного простору як закономірного підґрунтя 

соціалізації сучасної людини в умовах становлення інформаційного суспільства 

та конкретизується у такому: 

Уперше: 

-  періодизований розвиток сучасних теоретичних знань про 

медіакультурний простір на підґрунті аналізу філософських засад осмислення 

змін середовища соціалізації людини у II пол. XX – XXI ст.: на першому, 

«постіндустріальному» етапі визначається інтелектуально-технічний вимір 

цього процесу; на другому, «комунікативному» – віртуально-мережевий; на 
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третьому, «культурознавчому» – медіакультурний; і на останньому 

«філософському» – медіасвітоглядний; 

- експлікована особлива місія поняття «медіакультурний простір», що: 

1) інтегрує понятійній апарат осмислення змін у середовищі соціалізації 

сучасної людини; 2) задає гуманістичну перспективу закономірного 

відтворення культурно-духовної цілісності текстового, інтелектуально-

технічного, інформаційно-мережевого вимірів змін соціального буття сучасної 

людини. 

Удосконалено: 

- розробку цілісного теоретико-методологічного інструментарію 

дослідження медіакультурного простору соціалізації на основі використання 

інтегруючого потенціалу медіафілософських підходів як форми синтезу 

медіальних, мережевих, комунікативних вимірів соціалізації, що дало 

можливість інтерпретувати медіакультурний простір як форму репрезентації 

соціокультурного середовища; 

- розуміння інтегрального впливу медіакультури на кіберсоціалізацію як 

процес формування медіавільної людини – компетентного та відповідального 

суб’єкта інформаційно-мережевих відносин; 

- обґрунтування того, що в умовах інформаційного суспільства 

соціалізовані мас-медіа, що виконують функції з освоєння культури, 

закономірно формують нове середовище соціалізації, яке є репрезентантом 

гуманістичних інтенцій культурно-медійного контексту становлення та буття 

людини інформаційного суспільства. 

Дістало подальшого розвитку: 

- соціально-філософське розуміння джерела ризиків для соціалізації 

людини у зв’язку зі становленням українського медіакультурного простору 

визначенням невідповідностей нового інформаційно-медійного формату 

суспільних відносин його фактичному змістові: між формальною мережевою 

рівністю та фактичною медійною олігархією, між технологічною та духовною 

готовністю скористатися новим рівнем медійної свободи;  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
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- пошук детермінант оптимізації становлення та розвитку українського 

медіакультурного простору обґрунтуванням необхідності соціально-проектного 

творення інституційних умов, потрібних для забезпечення культурно-духовної 

цілісності процесу соціалізації людини як вільного та відповідального суб’єкта 

інформаційно-мережевих відносин.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається 

актуальністю, новизною й сукупністю положень, які конкретизують наукову 

новизну й полягає в тому, що здійснений соціально-філософський аналіз 

феномена соціалізації у медіакультурному просторі дозволяє краще зрозуміти 

природу сучасного українського суспільства, дію соціокультурних впливів на 

особистість в умовах становлення медійно-інформаційного суспільства.  

Результати дослідження закладають методологічну основу для подальшого 

вивчення проблем соціалізації підростаючого покоління в умовах становлення 

медіакультурного буттєвого середовища, розробки механізмів забезпечення 

соціо- та гуманоцентричного впливу соціально-виховних інститутів на розвиток 

молоді. Дослідження характеризується приростом наукових знань у царині 

створення теоретико-методологічних засад мережевого управління процесом 

соціалізації у контексті системних соціокультурних змін сучасного суспільства.  

Матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці та 

читанні нормативних курсів із філософії, соціальної філософії, філософії освіти, 

філософії культури, медіафілософії, педагогіки, культурології, соціології, етики, 

а також для створення і реалізації спеціальних курсів «Медіакультурний 

простір соціалізації», «Соціально-філософські проблеми соціалізації молоді», 

«Медіакультура»; для подальших досліджень проблем соціалізації української 

молоді; у практичній діяльності викладачів і студентів університетів, 

інститутів, коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл. 

Особистий внесок здобувача. Усі концептуальні положення й висновки 

дисертації авторка розробила особисто та виклала їх у статтях та інших 

наукових публікаціях із досліджуваної проблеми, кожна з яких підготовлена 

самостійно, без співавторства.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських, регіональних 

наукових, науково-практичних, науково-теоретичних конференціях, 

методологічних та науково-практичних семінарах, серед яких: Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-

зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» 

(Дніпропетровськ, листопад 2012 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

«Освіта і наука в Україні» (Дніпропетровськ, червень 2013 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні виклики для суспільних наук в 

умовах глобалізації» (Львів, серпень 2013 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Суспільні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» 

(Дніпропетровськ, вересень 2013 р.); ІІ Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Компетентнісний підхід у системі неперервної 

професійної освіти» (Переяслав-Хмельницький, лютий 2013 р.); VII Науково-

практична конференція з питань патріотичного виховання молоді (Запоріжжя, 

листопад 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 

100-річчю з дня народження Є.С. Березняка (Дніпропетровськ, квітень 2014 р.), 

Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» 

(Дніпропетровськ, березень 2015 р.), XVІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Освіта і доля нації». Європейські цінності в освітньому просторі 

України» (Харків, вересень 2015р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Філософія комунікації: освіта як форма суспільного діалогу» 

(Дніпропетровськ, жовтень 2015 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах 

освітнього менеджменту» (Дніпропетровськ, червень 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 

13 наукових працях, в тому числі: 7 статей опубліковано у наукових фахових 

виданнях із філософії, з яких 6 включені до міжнародних наукометричних баз; 

6 – у матеріалах тез доповідей, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 232 сторінки, з них 185 основного тексту. Список використаних 

джерел нараховує 273 найменування. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Антіпова%2C%20Ольга%20Петрівна
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-

ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ МЕДІАКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

До дослідження простору соціалізації в інформаційному суспільстві  

звертаються фахівці різних галузей знань як  в силу своєї значущості для 

розуміння процесів соціальних трансформацій, так і через свою здатність 

слугувати чи не найбільш повною репрезентацією тих феноменів, які дістали 

назву постнекласичної реальності. Відтак важливим методологічним завданням 

стає філософська рефлексія сукупності вже напрацьованих науково-

теоретичних розробок задля виявлення стану дослідженості проблеми та 

удосконалення концептуального підґрунтя її вирішення. У такий спосіб 

утворюється основа для вирішення наступних ключових завдань цього розділу 

– аналіз змісту поняття «медіакультурний простір соціалізації» та 

обгрунтування теоретико-методологічного інструментарію соціально-

філософського аналізу феномену медіакультурного простору соціалізації. До 

розв’язання поставлених завдань і переходимо.  

 

1.1. Стан дослідження проблеми медіакультурного простору 

соціалізації  

У сучасних дослідженнях медіа, які інтерпретуються як репрезентація 

масової комунікації загалом (від лат. media - засіб), розглядаються як провідний 

чинник створення нового простору соціалізації у вигляді медіакультурного 

простору, що створює і нові можливості для розвитку людини, і нові ризики. 

Медіа суттєво розширюють свої функції за межі простого інформування, 

набуваючи ролі творця особливої реальності – медіареальності, яка стає 

домінуючим компонентом буттєвого середовища людини, що виходить за межі 

її безпосереднього чуттєвого досвіду. В результаті взаємодії медіа та людини, 

як обґрунтовує у своїй класичній роботі «Медіакультура: від модерну до 

постмодерну», один з фундаторів зазначеного напряму досліджень Н.Кирилова,  

в процесі породження нової соціокультурної реальності і виникає специфічний 
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простір буття, який отримав у літературі назву «медіакультурний простір» 

[104]. 

Зазначимо, що, нашу думку, соціально-філософському конституюванню 

цього поняттю передував багатоетапний процес понятійно-теоретичного 

визначення змін у просторі соціалізації, що відбувалися впродовж II пол. XX – 

XXI ст.  

Перша фаза сучасних теоретичних знань про медіакультурний простір як 

особливе середовище соціалізації людини, напевно, пов’язана з 

постіндустріалізмом. Його представники виявили, що на підґрунті 

технологічного прогресу виникає особливий просторовий порядок суспільних 

відносин, режим доступності до інформації і технологій як основного ресурсу 

поступального розвитку [12, 136, 213].  

Існує величезна кількість робіт, присвячених постіндустріальному 

суспільству. Для розуміння процесу формування проблемного поля досліджень 

медіа культурного простору найбільше  значення мають ті наукові розвідки, які 

акцентували зв’язок трансформацій постіндустріального зразка та становлення 

інформаційно-медійних технологій. Основна ідея при цьому полягає у тому, що 

інформаційно-комунікаційні технології якраз і формують нове 

постіндустріальне суспільство і відповідно нові умови становлення та буття 

людини у вигляді медіа культурного простору.  

Тут потрібно насамперед звернутися до доробку Д.Белла, який розглядав 

постіндустріальне суспільство як репрезентант розвитку сучасної цивілізації, до 

основних ознак якого відносяться інформатизація та домінування 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також становлення глобальної 

інформаційної інфраструктури як домінуючого чинника суспільного розвитку 

[12].  Д. Белл переконливо показав, що конкретизацією терміна 

«постіндустріальне суспільство» є концепт інформаційного суспільства з 

акцентуванням інформації та мас-медіа як основи його соціальної структури. 

Відповідно на інформаційне суспільство він поширює всі принципові 

характеристики постіндустріалізму – пріоритетну роль наукового знання, 
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домінування економіки послуг та орієнтації на цілі майбутнього розвитку тощо. 

Головним же інструментом становлення постіндустріалізму є інформаційні 

технології, оскільки «вирішальне значення для економічного та соціального 

життя, для способів виробництва знання, а також для характеру трудової 

діяльності людини набуває становлення нового соціального укладу, що 

базується на телекомунікаціях» [12, с.165]. Інформаційно-телекомунікаційна 

революція у подальшому трансформує постіндустріальне суспільство у 

сервісне, максимізує роль кодифікованого теоретичного знання як основи 

технологічних інновацій та утверджує пріоритет «інтелектуальної технології» в 

управлінні.  

А. Тоффлер концептуально узагальнив роль інформації та наукового 

знання як основи технологічного розвитку постіндустріального суспільства і 

формування на цій основі нової системи соціальних та міжособистісних 

відносин за його визначенням, «нового устрою життя» з новими інститутами і 

цінностями, які формуються в «еру електроніки та інформатики» [213]. Зміни 

стосуються всього – від нових джерел енергії та способів виробництва до 

нового типу сімейних відносин та освіти, і в результаті формується нова 

інституційна основа суспільного життя, яку він називає «електронним 

котеджем». Основою влади у цьому суспільстві стає знання в різних формах - 

інформації, науки, мистецтва [213, с. 114]. Швидкі глобальні зміни приводять 

до футурошоків - руйнівних стресів та дезорієнтацій у кожної людини, які 

вимагають нової постановки питання про їх готовність до життя  в умовах 

інформаційного суспільства [213, с. 16]. Тим самим можна вважати, що саме у 

роботах А.Тоффлера започатковується чітка артикуляція проблематики 

соціалізації у контексті становлення постіндустріального суспільства як 

суспільства, що має інформаційно-медійну природу. 

Звідси виникали технократично-інформаційні інтерпретації проблеми 

соціалізації людини в умовах постіндустріального суспільства. Долучення 

людини до соціального простору описувалося виключно як функціонування 

механізмів передачі інформації, а сам цей процес трактувався з позицій 
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технологічного детермінізму і пасивності суб’єкта. При цьому і сама 

проблематика інтеграції людини і суспільства розглядається виключно з 

технічного боку, як певна система засобів масової комунікації, а також 

культурно-інформаційних структур суспільства інституційного характеру, які є 

виробниками та поширювачами інформації [166]. На нашу думку, тут 

ігнорувався особистісно-значеннєвий вимір інформації, оскільки процес 

соціалізації забезпечують знання, які мають ціннісну та суб’єктну значущість, а 

не інформацію взагалі.  

 У зв’язку з постіндустріальною хвилею змінювалося розуміння змісту 

соціалізації, коли просторове відчуження від цих ресурсів трактувалася як 

головний чинник деформації цього процесу, утворення закритих 

«меритократичних», «технократичних» режимів  [194]. Відтак медіакультурний 

простірпостіндустріального суспільства перетворювався на конкретний об’єкт 

аналізу у контексті проблематики становлення та буття людини епохи 

постмодерну, яку на концептуально-ціннісному рівні пов’язували зі 

становленням ери постіндустріалізму. Сам процес соціалізації у 

медіакультурному просторі став предметом дослідження у межах концепту 

постмодерної культури. Цей предмет відображений у настановах 

постмодернізму як у характеристиках стану постіндустріального суспільства, 

так і у інтерпретаціях екзистенціальної ситуації кожної людини, що формується 

під впливом процесів інформатизації та медіації. Однією зі складових 

постмодерністських теорій є постмодерні концепції соціалізації Ж.Бодрійяра, 

П.Бурдьє, Ф.Джеймісона, Ж.- Ф.Ліотара та інших. Вказані концепції в цілому 

також носять медіакультурний характер, оскільки ґрунтуються на визнанні 

тотального проникнення культури в соціальність у вигляді симулякрів. 

Поєднання цього процесу з формуванням візуальної (екранної) культури 

формує достатньо специфічний постмодерністський об’єкт дослідження 

процесу соціалізації, в якому індивід зустрічається не з «іншим», а зі своєю 

власною реальністю, трансльованою мас-медіа.  
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При цьому центральне місце займає розуміння процесу соціалізації у 

межах загальних характеристик феномену постмодерну (у Ліотара – відхід від 

метанаративів, у Джеймісона – пастіш, у Бодрійяра – симулякри тощо). 

Постмодернізм досліджує епоху постмодерну як нову культурнулогіку процесу 

соціалізації. Відповідно, виходячи з настанов постмодернізму, головною 

проблемою процесу соціалізації у медіакультурному просторі стає 

неможливість для людини визначитися із власним місцем у даному просторі. 

Результатом соціалізації у медіа культурному просторі епохи постмодерну 

з домінуванням знаково-симуляційної реальності є становлення людини, що не 

має чітких соцільно-ціннісних орієнтирів і усвідомлення себе як особистості, 

процес соціалізації набуває характеру універсальної стандартизації з 

аксіологічною невизначеністю. Відповідно подолання такої стихійної моделі 

соціалізації вимагає вирішення системних проблем: формування у людей 

індивіда критичного мислення у межах медіакомпетентності, регулювання 

динаміки соціальної заангажованості та індивідуальної автономії, формування у 

людини здатностей до само творення з використанням ресурсів медіа культури 

тощо. 

Тим самим формувалася основа для критичного осмислення інформаційно-

медійних просторових змін соціалізації. Одним з перших всеохоплюючу 

критику сучасних мас-медіа дав Т. Адорно, який охарактеризував їх як 

інструмент забезпечення класового панування в нових умовах [1]. Ю. Хабермас 

обґрунтував необхідність формування нової комунікативної філософської 

методології для аналізу процесів маніпулятивного впливу мас-медіа на 

сучасний світ [220, 221]. По суті йшлося про необхідність теоретичного 

визначення соціально-комунікативних змін середовища, а відтак утворювалася 

основа для настання другої фази конституювання інтересу дослідників до 

медіакультурного простору соціалізації.   

У зв’язку з цим відзначимо роботи М. Маклюена, в яких обґрунтовується 

зміна значення медіа та медіа текстів для процесу формування людини та її 

свідомості [134]. Важливе значення мали наукові розвідки Дж. Ваттімо 
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спрямовані на вивчення суб’єктних трансформацій медіапростору, коли 

комунікація значною мірою втрачає характер об’єктивної реальності і набуває 

суб’єктивного характеру своєрідної «реальності у собі» [24].  

Загальний висновок загаданих філософів зводиться до того, що у 

інформаційному суспільстві саме мас-медіа є творцями простору,  де феномени 

і процеси стають реальністю лише як складова медіа-комунікацій. При всій 

відмінності підходів всі вони сходяться і на тому, що саме становлення та 

розвиток медіа-комунікаційного простору у різноманітних вимірах та 

репрезентаціях слід вважати механізмом системних змін соціального простору 

інформаційно-мережевого характеру.  

Медіапростір у рамках «комунікативного повороту» тим самим, 

відтворювався дослідниками як простір соціалізації, який був створений, 

розвивається та функціонує на основі процесів масової комунікації, які 

реалізуються як діяльність електронних медіа і мають своїм наслідком 

формування віртуальної реальності [16]. При цьому доводилося, що процес 

формування простору соціалізації у цілому є репрезентацією загальної 

тенденції розвитку електронних масових комунікацій [268]. Розкривався 

соціалізуючий потенціал останніх, оскільки масова комунікація представляє 

собою соціально орієнтований вид спілкування; вона охоплює значні групи 

людей, практично весь соціум, а тому здійснюється на основі системного 

психологічного впливу з метою формування ціннісних орієнтирів та моделей 

поведінки, що є основою процесу соціалізації [223]. 

Вказувалося, що, здійснюючись за допомогою мережевої системи 

опосередкованих соціальних зв’язків, масова комунікація є інтегрованим 

механізмом забезпечення цілісності соціальної тканини за допомогою сучасних 

інформаційно-технологічних засобів, і реалізація цієї функції може 

розглядатися як конструювання соціального середовища і забезпечення 

зв’язаності та цілісності соціуму, що знову ж таки є важливою передумовою 

формування простору соціалізації [68]. Наголошувалося на тому, що 

медіапростір – це частина соціокультурного простору, у якому він відображує 
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сам себе, виконуючи інтегруюче-комунікативні функції стосовно соціальних 

структур та окремих людей [263]. 

Звідси робились висновки, що за допомогою медіапростору відбувається 

репрезентація базових властивостей простору соціального, які набувають нових 

форм в умовах формування електронних медіа [72]. Слідом за П.Бурдьє [20] 

висвітлюються три основні форми такої репрезентації:  

1) фізичний простір, який формується як сукупність мас-медіа, що не лише 

об’єктно визначають його наповненість, а й створюють матеріальну основу 

продукування та трансляції масової культури;  

 2) простір соціальних відносин, у якому всі люди виступають як суб’єкти 

медіакомунікації, медіавиробництва та медіаспоживання;  

3) симуляційно-символічний простір, який можна вважати 

гіперспростором поширення медіатекстів, результатів медіавиробництва у 

вигляді віртуально-символічних продуктів, які визначають змістовно-ціннісний 

вимір соціального простору в цілому.  

У такий спосіб закладалася основа для переходу до третьої фази 

предметного конституювання інтересу дослідників до медіакультурного 

простору соціалізації. Відтепер вважалося, що шляхом трансляції медіатекстів 

мас-медіа конструюють соціокультурний простір як середовище соціалізації у 

всіх вимірах та відношеннях. При цьому і ціннісно-інтерпретоване розуміння 

світу, і конституювання на його основі суб’єктно-об’єктного континууму 

соціальних зв’язків реалізується саме у формі медіакультурного простору, який 

виступає безпосереднім середовищем соціалізації та буття людини медійно-

інформаційного суспільства [20].  

Поворот до опису конкретних змін у медіакультурному середовищі 

обґрунтовувався в тому числі за допомогою аналізу феноменологічного 

контексту комунікативних змін простору соціалізації. Так, Н.Луман, 

характеризуючи амбівалентність медійно-комунікативного простору, пояснив її 

поєднанням якостей самореференції й інореференції, фактичності та іллюзорної 

трансцендентальності, виявленням через особистісні змісти й символічні 
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значення «інших»   [128, с.143]. У такій інтерпретації медіакультурний простір 

виступає не абстрактним середовищем продукування та трансляції 

медіатекстів, а як сукупність особистісних подій людей – як їхній власний 

життєвий світ. І саме це, на думку Н.Лумана, робить цей простір настільки 

ефективним середовищем реалізації процесу соціалізації [128].  

Разом з тим робився висновок щодо неможливості досліджувати, 

використовуючи класичну філософську концепцію істини і зокрема щодо 

оцінки діяльності мас-медіа [256]. Зверталася увага, що медіа за своєю 

природою виконують одночасно і функцію поєднання людини зі світом, і 

функцію наповнення її світу симулякрами, і саме у цьому полягає основна 

проблема соціалізації людини у соціумі, яка визначається феноменами 

медіареальності.  Звідси вважається, що деструктивні впливи на соціалізацію 

виникають не з свідомих маніпуляцій чи злих умислів, а з самої природи 

масової комунікації у віртуальному медіакультурному просторі, специфіки 

впливу цього простору на світосприйняття та свідомість людини, становлення її 

цінностей, сприйняття сконструйованою медіа соціальної реальності.  

Лейтмотивом наявних досліджень є утвердження медіакультури в якості 

реального соціального фундаменту становлення людини, оскільки при всіх 

негативних аспектах масової комунікації культурні сенси не втрачають своєї 

здатності виконувати найбільш фундаментальну функцію інтеграції соціуму, 

забезпечення його стабільності, підтримки базових цінностей тощо [53]. 

Звісно, обґрунтованість постмодерністського феноменологічного 

заперечення категорії «істини» у підході Н. Лумана викликає сумніви з огляду 

на те, що у цьому випадку лишається без відповіді питання об’єктивних 

критеріїв духовної глибини культурно-смислової матриці медіапростору. 

Водночас імпонує феноменологічний заклик до необхідності розробки більш 

людиномірних методологій дослідження медійно-просторових змін у 

життєдіяльності сучасного суспільства. Напевно він відповідав загальному 

підйому комплексної уваги представників різних суспільствознавчих і 
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гуманітарних наук до цієї проблеми саме у контексті культурознавчої 

термінології (5, 22, 23, 41, 60, 82, 89, 100, 118). 

Узагальнюючи відповідні цій хвилі дослідження вітчизняних і зарубіжних 

фахівців у першу чергу слід звернути увагу на тенденцію до подвійного 

вимірювання соціального середовища, коли увага одночасно звертається і на 

соціокультурний контекст, і на особистісну траєкторію становлення 

людини[45]. Відтак у фокусі наукових розвідок виявляється і система 

соціальних взаємодій на інституційному рівні, і процес трансформації вказаних 

взаємодій на індивідуальному рівні у процесі інтеріоризації загальносоціальних  

цінностей, культурних зразків, норм поведінки тощо. 

Низка дослідників відзначають інтегровану природу процесу соціалізації , 

оскільки «процес соціалізації являє собою сукупність усіх соціальних процесів, 

завдяки яким індивід засвоює визначену систему норм і цінностей, що дозволяє 

йому функціонувати в якості члена суспільства». При цьому особливо 

виділяється «активне застосування цього досвіду самою людиною під кутом 

зору своїх внутрішніх позицій» [2, с.179]. Відповідно у центрі аналізу, 

виявляється два процеси: входження у соціокультурний простір на основі 

засвоєння індивідом досвіду та відтворення і оновлення цього простору у 

процесі діяльності індивіда, що соціалізується. Н.Глебова, відзначаючи 

«двобічний характер соціалізації», обґрунтовує пріоритетність в умовах 

інформаційного суспільства індивідуального виміру, яким забезпечується 

становлення індивідуальності і на цій основі – можливості конструктивних змін 

як особистості, так і суспільства [41, с.78-79].   

На наш погляд, особливе концептуальне значення має дослідження 

процесу соціалізації у медіапросторі у межах інтеракціоністської інтерпретації 

як результату міжособистісної комунікації та взаємодії людей у процесі 

двостороннього засвоєння та відтворення особистістю соціальних цінностей, 

зокрема у версії О.Дьоміної [78, с. 80]. Тим самим міжособистісна комунікація 

у межах медіакультурного простору на основі мережних віртуальних структур 

долучається до аналізу процесу соціалізації в сучасних умовах. 
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Переважна більшість дослідників при дворівневому аналізі процесу 

соціалізації віддає перевагу його особистісному виміру [42], що, на нашу 

думку, є проявом вихідних постмодерністських інтенцій цього підходу. У 

наявних дослідженнях особистість у всьому комплексі її здатностей і 

характеристик, що мають прояв у творчій діяльності, розглядається як 

найбільш значущий чинник інтеграції процесів соціалізації і комунікації, 

притаманних медіакультурному простору [266]. Відтак у змістовному вимірі 

досліджуваного феномена розкривається не стільки інформаційний аспект 

становлення людини, скільки міра творчого засвоєння культурного досвіду і 

формування власних здатностей креативної діяльності у межах медіа-

культурного простору. Синтез процесів соціалізації та комунікації розуміється 

як доповнення традиційних форм становлення людини її залученням до сфери 

інформаційних технологій та мережево-медійної комунікації. Соціалізована 

людина не просто інтегрується у систему соціокультурних відносин, а й 

набуває необхідних якостей медіасуб’єкта, а традиційна схема соціалізації на 

основі адаптації, інкультурації та ідентичності доповнюється факторами 

креативної інноваційності та самоактуалізації [81].  

Звернемо увагу і на нові соціально-філософські інтенції в окремих 

суспільствознавчих дослідженнях. Т.Руденко вважає, що інтеграція людини до 

суспільства відбувається лише тоді, коли «встановлюється рівновага між 

процесами соціалізації та індивідуалізації... При цьому відбувається взаємна 

трансформація і особистості, і середовища»[182, с.63]. М.Доннік вважає, що 

«мета соціалізації - самореалізація в соціумі» [73, с. 71]. О. Сторож підкреслює, 

що «у процесі соціалізації особистість переходить з позиції реципієнта 

соціальних впливів до позиції активного суб’єкта, …за рахунок діяльності і 

творчої реалізації» [204, с.249]. 

Відповідно найбільш виразною рисою медіакультурного підходу до 

аналізу зміни просторових механізмів соціалізації слід вважати відмову від 

сприйняття особистості як об’єкта соціокультурних впливів з домінуванням 

факторів засвоєння досвіду і адаптації і утвердження погляду на неї як на 
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активного суб’єкта цього процесу з домінуванням факторів інноваційної 

трансформації, саморозвитку, креативності та динамічності. Соціалізація як 

засвоєння людиною культурного досвіду та її залучення до суспільних відносин 

на основі оволодіння адаптивними механізмами підпорядковується завданню 

становлення вільної і творчої індивідуальності як суб’єкта саморозвитку і 

джерела інноваційних перетворень соціального середовища. Саме ці новації 

лежать в основі інституційних змін в соціалізаційному процесі зі зменшенням 

ролі традиційних чинників та зростанням факторів, пов’язаних із розвитком 

медіакультури і інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідники 

проблеми підкреслюють, що «процес соціалізації особистості в сучасному 

соціумі актуалізується насамперед внаслідок розширення меж соціалізації та 

зміни уявлень про цей процес» [119, с.128]. У межах цієї методологічної 

настанови  дослідники аналізують проблеми, пов’язані із соціокультурними 

змінами у процесі соціалізації, обумовленими появою медіа як нового 

соціального інституту, аналізують нові риси процесу соціалізації, які 

виникають у результаті взаємовпливу медіа та соціокультурної сфери 

суспільства, визначають залежність змін у ціннісних засадах процесу 

соціалізації від розвитку медіакультурного простору, аналізують різні аспекти 

соціально-виховного впливу на підростаюче покоління з врахуванням впливу 

мас-медіа [31, 80, 88, 120, 127, 164, 201, 239]. 

Разом із тим, відзначимо, що стрімка інформатизація та медіатизація 

сучасних суспільства і, зокрема, українського визначають потребу перегляду 

вихідних світоглядних позицій, з яких представники суспільствознавчих і 

гуманітарних наук досліджують проблему соціалізації людини в нових умовах 

[39]. Культурознавча парадигма в цьому випадку виявляє свою обмеженість, 

вимагаючи пошуку нових соціально-філософських горизонтів оновлення 

духовного змісту культурних форм, у тому числі, і тих, що виникають у зв’язку 

з інформаційно-медійним форматом суспільних відносин. Так чи інакше, постає 

комплекс філософсько-наукових проблемних завдань щодо забезпечення: 
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- системного розуміння медіакультурного простору соціалізації як форми 

соціального буття; 

- експлікації потенційної та актуальної свободи людини у 

медіакультурному просторі; 

- максимізації впливу медіакультури на становлення гуманноцентричної та 

соціоцентричної особистості; 

- елімінації із суспільної і зокрема теоретичної свідомості стереотипних 

уявлень про вплив мас-медіа на особистість; 

- пошуку можливосте управляти процесом соціалізації у медіакультурному 

просторі на модельно-парадигмальному та суб’єктному рівні. 

Пошук рішень зазначених завдань стимулював настання четвертої 

соціально-філософської фази рефлексії світоглядних метатеоретичних засад 

наукових досліджень проблеми соціалізації у медіакультурному просторі. 

Спроба філософського, категоріального аналізу цієї проблеми у цілому носять 

симптоматичний характер, даючи окремим авторами певні підстави твердити, 

навіть, про народження самостійної галузі філософського знання – 

медіафілософії, у фокусі якої, за визначенням В.Савчука, – не лише медіа-

простір, а мета-аналіз медіа реальності в цілому, вивчення глобальних 

трансформації людини та її соціального середовища під впливом електронних 

мас-медіа. Основна проблема при цьому бачиться як поглинання людини 

медіареальністю по мірі того, як медіа з посередника комунікації 

перетворюються у елемент внутрішнього світу самої людини [187, с.139].  

Хоча вперше термін «медіафілософія» з’явився відносно недавно, як 

вважається, у роботах Ю.Хабермаса початку 1990-х років [220], уже можна 

говорити про класичні роботи даного напряму у авторстві Ф.Хартмана, 

Ф.Кіттлера, М.Морсе, С.Мюнкера, А.Рослера, М.Сендбота [253, 259, 265, 267], 

на основі яких і сформувалася нова галузь філософського знання. У численних 

дослідженнях розроблені різноманітні моделі медіапростору як пізнавальний 

інструментарій філософської рефлексії медіа та їх впливу на соціальний простір 

становлення і буття людини інформаційного суспільства. При цьому сам 
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медіапростір  розуміється або як частина, або як вимір соціального простору, у 

межах якого здійснюються взаємодії соціальних суб’єктів у процесі 

продукування та споживання мас-медіа.  

Концептуальні витоки сучасного соціально-філософського аналізу 

медіакультурного простору соціалізації знаходимо у працях видатних 

філософів сучасності, таких як Ж. Бодрійяр, Г.Дебор, С.Жижек, М. Хайдеггер 

та ін. [15, 50, 68, 235] Дослідження медіапростору на основі поєднання медіа 

філософських та соціально-філософських підходів у контексті проблематики 

соціального простору здійснюється у роботах таких зарубіжних та вітчизняних 

авторів як П.Бурдьє, В.Брязкун, П.Воробієнко, Н.Зражевська, В.Лях, 

І.Коротков, Ж.Ліотар, Л.Ороховська, К.Стецюра та інші (15, 20, 63, 89, 95, 109, 

123, 151, 203). У роботах зазначених авторів предметно розкривається 

медіальна та медіа культурна визначеність сучасного соціального простору.  

Основний змістовний вимір соціально-філософських досліджень 

медіакультурного простору концентрується навколо проблематики медіа 

вільної людини, збереженню її суб’єктності, характеристики соціального 

простору інформаційного суспільства та особливостей буття людини у ньому [9, 

30, 52, 73, 114, 177, 226, 228].Г.Дебор у межах своєї концепції «суспільства 

спектаклю» і медіакультурний простір характеризує як одну з його 

репрезентацій – «культуру спектаклю» [63]. Ж.Бодрійяр у контексті процесів 

медіалізації створив концепцію «симулятивного суспільства», у межах якої 

цілком доречно характеризувати медіакультурний простір як «простір 

симулякрів» [15]. Загальний висновок згаданих філософів зводиться до того, що 

у інформаційному суспільстві саме мас-медіа є творцями простору,  де 

феномени і процеси стають реальністю лише як складові медіакомунікацій. При 

всій відмінності підходів всі вони сходяться і на тому, що саме становлення та 

розвиток медіакультурного простору у різноманітних вимірах та репрезентаціях 

слід вважати механізмом системних змін соціального простору інформаційно-

мережевого характеру.  
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Українські дослідники (С.Довгаль, І.Мартинюк, О.Злобіна, Н.Соболєва, 

В.Тихонович, О. Баришполець, Г. Мироненко, Л. Найдьонова, О.Мусієздов) 

доходять до висновку, що медіакультурний простір дедалі більше визначає 

процеси соціалізації у суспільстві, що трансформується. Причина цього –  поява 

нових механізмів, інструментів, способів трансляції культури. Зазначені 

інструментальні зміни, як вказує Л.Чернявська,  трансформуються у змістовні, 

характеризуючи процес становлення нового соціального простору, що 

змістовно визначається медіакультурою [230, c.168]. 

 Серед вітчизняних філософів слід звернути увагу на доробок  

Н.Зражевської, яка досліджує взаємозалежності між культурними 

трансформаціями постмодерного характеру та діяльністю мас-медіа у царині 

духовного виробництва, яке характеризується процесами симулякризації, 

невизначеністю ціннісних орієнтирів та надзвичайним світоглядним 

плюралізмом [89]. Останні характеристики дають підстави досліджувати 

медіакультурний простір у межах синергетичної методології як 

складноорганізовану відкриту систему, і тут найбільшу роль відіграють 

настанови постнекласичного раціоналізму, застосовані до проблематики 

простору та часу [241]. У якості чинника та складової системних 

соціокультурних змін медіапростір та медіареальність та процеси медіатизації 

культурної сфери, які з ними пов’язані, більшістю сучасних авторів, зокрема, 

М.Пальчинською, характеризуються переважно у процесуальному вимірі, як 

потік глобальних інновацій, культурних змін, які надають і соціуму 

процесуального, нестабільного, плинного характеру [157]. Підкреслюється 

суб’єктний вимір цього процесу, оскільки його реальним соціокультурним 

змістом є інноваційні практики конкретних людей. Тут встановлюється 

взаємозв’язок між соціалізуючим потенціалом медіакультурного простору та 

медійною діяльністю людей, який полягає у цілісності процесу зміни 

постіндустріального суспільства та середовища соціалізації і відповідно 

характеристик постмодерної особистості. Важлива особливість 

медіакультурного простору, яка у цьому контексті підкреслюється 
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дослідниками – це безмежність у фізично-просторовому відношенні 

можливостей для розвитку людини, що розширюються одночасно з подальшим 

розвитком глобальних мас-медіа [22, 40].  

 Загальний висновок, до якого доходять сучасні медіа-філософи: в умовах 

інформаційного суспільства соціалізовані мас-медіа виступають як дедалі 

більш зростаючий у своїх можливостях чинник творення суспільних умов буття 

людини, насамперед у вигляді «віртуального» світу як симулякризованої 

соціокультурної реальності. Результатом є те, що реальність стає зануреною у 

віртуальні образи, і медіа формують реальне культурне середовище 

становлення людини, у якому продукуються та транслюються культурні коди, 

ціннісні сенси. Відтак, на думку В.Савчука, «медійність— це екзистенціальний 

проект» [186, с. 25.]. Медіатизація культурної сфери приводить до 

перетворення реальної культури у штучно-віртуальну, «тіло, яке майже 

повністю «медіатизоване», функціонує за допомогою протезів і говорить 

штучним голосом» [81, с. 125].  

Відтак вважається, що інформаційне посередництво медіа та 

медіакультура в умовах становлення постіндустріального суспільства виконує 

системотворчі функції стосовно формування соціокультурного середовища 

соціалізації та буття людини, результатом діяльності мас-медіа є творення її 

життєвого простору. Як вказує А.Скорик, медіакультура при цьому, особливо у 

телекомунікаційних репрезентаціях, виступає не стільки інструментом розваг 

та отримання задоволення, скільки основою особистісних адаптаційних 

стратегій на основі створення віртуальної реальності [197, с. 116]. 

Конструктивістські інтенції медіа філософії мають прояв у спробах 

визначити філософські засади медіаосвіти. Тут у центрі уваги науковців – аналіз 

таких показників формування особистості, як «інформаційна компетентність», 

«медіакомпетентність», «медіаменталітет», «медіаграмотність» тощо. Зокрема, 

у низці робіт здійснюється обгрунтування напрямів формування 

медіакомпетентності особистості у процесі соціалізації. Цей аспект 

дослідження знаходиться переважно у царині філософії освіти, у такий спосіб, 
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долучаючись до проблемного поля соціально-філософських досліджень [17, 30, 

84, 117, 203]. 

Підкреслимо, що під впливом процесів медіафілософських розвідок 

традиційне розуміння соціалізації особистості як її входження в культуру 

зазнало суттєвих змін [42]. 

Традиційна модель спиралася на класичні роботи соціологів. Відзначимо 

Г. Тарда, який започаткував розуміння соціалізації як процес входження 

індивіда до складу тієї чи іншої соціальної спільноти (нації, народу, 

суспільства) на основі використання механізмів наслідування досвіду 

попередніх поколінь [210]. Серед класичного спадку потрібно виділити і 

науковий доробок Ф. Гіддінгса, в роботах якого соціалізація розглядається як 

чинник та репрезентація становлення людської соціальності [127]. Указані 

автори стали фундаторами так званої «широкої» концепції соціалізації, яка і 

зараз широко використовується соціологами та філософами, оскільки дає 

можливість розглядати цей процес у комплексі усіх зовнішніх та внутрішніх 

чинників перетворення людини у соціальну істоту, які мають неоднозначний 

характер і постійно змінюються зі зміною соціальних умов буття людини. 

Разом з тим у сучасних дослідженнях використовуються методологічні 

засади «вузького» розуміння процесу соціалізації, що концентрує увагу 

насамперед на його змістовних характеристиках і опирається на теорію 

біхевіоризму Б. Скінера, концепцію символічного інтеракціонізму Дж. Міда, 

відповідні аспекти психоаналітичного вчення З. Фрейда, настанови культурно-

антропологічної школи М. Міда й К. Леві-Стросса, методологічні положення 

функціональної теорії Т. Парсонса і Р. Мертона [235]. Великого поширення 

набула екзистенціалістська концепція (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс), в якій процес 

соціалізації інтерпретувався через призму оволодіння людиною комплексом 

соціальних ролей різного типу, які в умовах відчуження ведуть до 

протиставлення реальної соціальності істинній сутності людини [224]. 

Х. Ортега-і-Гассет став найбільш відомим представником концепції соціалізації 

«масової людини», в якій становлення особистості визначається соціально-



39 

психологічними особливостями «людини натовпу» [152]. У постмодернізмі 

(Ф. Гваттарі, М. Фуко, Ж. Дельоз та ін.) обгрунтовувался  концепція 

індивідуалізації як основа соціалізаційного процесу, при цьому останній 

виводиться за межі механізмів розкриття людської природи, натомість 

акцентується динамічність людського розвитку як результату змін під впливом 

комунікативних актів [187]. Загалом у традиційних теоріях соціалізації 

розроблялася дуже  широка проблематика як зовнішніх соціокультурних 

факторів становлення людини і різноманіття впливів на цей процес, так і 

внутрішніх чинників саморозвитку особистості у всьому багатстві мотивів, 

цінностей, моделей поведінки тощо.  

Зазначені різноманітні підходи об’єднує визнання основним процесом  

засвоєння людиною соціального та культурного досвіду у процесі свого 

становлення. У свою чергу, спроби розкрити сутнісні особливості форми і 

змісту культурного досвіду у поняттях «медіафілософії» задали іншу парадигму 

науково-теоретичного опису цього процесу. Так, О. Петрунько для 

характеристики нової моделі соціалізації на основі інтеграції особистості у 

медіакультурний простір вживає термін «модель медіасоціалізації». На її 

думку, входження людини з раннього віку до медіасередовища на основі 

залучення до процесу медіаспоживання трансформує середовище буття у 

медіапростір, а процес соціалізації – у процес медіасоціалізації. Медіа 

поступово витісняють традиційні інститути соціалізації і становлення 

особистості відбувається у середовищі штучних медіальних репрезентацій поза 

участю реальних соціальних структур [161, с.86]. Позитивним при цьому є те, 

що соціалізація у медіапросторі разом з реальними соціальними процесами 

знищує і пов’язані з ними конфліктні ситуації ціннісного характеру. 

Відповідно: «основна особливість процесів соціалізації в епоху 

інформаціоналізму полягає в елімінуванні конфліктів, що виникають на основі 

формування різних життєвих цінностей та соціальних стереотипів» [185, с.299].  

Нова модель соціалізації у медіакультурному просторі також 

характеризується як «віртуальна соціалізація». Віртуальна реальність при 
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цьому, як вказує В. Ісаєв,  інтерпретується в якості додаткового соціального 

простору, який надає нові широкі можливості для саморозвитку особистості та 

реалізації індивідуальних схильностей і прагнень [96]. Віртуальний простір 

соціалізації радикально змінює і систему цінностей, і форми, і сенси 

становлення особистості, що «дозволяє говорити про віртуальність як про 

особливе середовище соціалізації індивіда» [27, c.214]. У дослідженнях 

особлива увага звертається на новий вимір процесу становлення ідентичності у 

віртуальному медіакультурному просторі. «Ігри з ідентичністю» дозволяють 

кожному експериментувати як з чисто зовнішньою самопрезентацією, так і з 

формуванням внутрішньо-духовних чинників власної цілісності. Передумови 

для різноманітного і ефективного спілкування на особистісному рівні у процесі 

соціалізації створюють й інші властивості візуального простору, такі як 

просторово-часова необмеженість діяльності та комунікації,  легкість і 

необмеженість візуалізації різних індивідуальних ідентичностей тощо [119, 

с.131]. На нашу думку, слід погодитися з філософами, які вважають 

неперспективним розгляд інтернет-соціалізації як просто складової соціалізації 

у реальному соціокультурному просторі. Адже йдеться про різні виміри 

нормативності у цих просторах, практично повну заміну суб’єктно-об’єктної 

детермінації процесу соціалізації суб’єктно-суб’єктною, становлення цілком 

нових механізмів соціалізації, пов’язаних з мас-медіа та мережами [130, с.150]. 

При всіх своїх позитивних властивостях медіакультурний простір як 

середовище соціалізації не тільки розширює можливості розвитку здібностей, 

особистості, активізації її життєдіяльності як соціального суб’єкта, ціннісної 

диверсифікації мотивів саморозвитку та діяльності, а й створює численні 

загрози та ризики. При цьому у соціально-філософських дослідженнях є різні 

оцінки міри таких ризиків – від їх інтерпретації як рушійної сили інноваційних 

трансформацій на особистісному та соціальному рівні до есхатологічних 

висновків щодо  знищення реального життя і заміни живої людини зі всіма її 

переживаннями, діями та відчуттями віртуальними фантомами. Найбільш 

поширеним у дослідженнях негативним аспектом соціалізації у 
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медіакультурному просторі вважається ризик загрозливого зниження реальної 

діяльнісної активності індивідів, без якої неможливе становлення особистості у 

процесі соціалізації [236, с.15; 18, с. 215]. 

Соціально-філософське осмислення необхідності та напрямів 

цілеспрямованих впливів з боку суспільств як на медіакультурний простір, так і 

на його потенційних учасників виводить на проблему управління процесом 

соціалізації з метою попередження негативних впливів медійних 

трансформацій на процес становлення і розвитку людини. Адже рівень 

негативного впливу медіакультурного простору на процеси соціалізації людини 

прямо залежить з одного боку, від здатностей особистості до ефективної 

саморегуляції і опору маніпуляціям, а з іншого – від аксіологічно-когнітивних 

характеристик самого простору соціалізації. Відтак постає проблема 

виокремлення інституційно-керуючого виміру цього процесу, який пов’язаний 

з регулюванням медіакультурного простору соціалізації та формуванням 

ефективних соціально-виховних стратегій підготовки особистості до життя у 

цьому просторі. 

Сьогодні основні досягнення в її вирішенню полягають в філософській 

експлікації змісту поняття «медіакультура». Остання розглядається, по-перше, 

як медіакультура особистості – наслідок процесу соціалізації, щовизначає 

характерні її особливості, зокрема, здатність до самостійної й ефективної 

життєдіяльності у медіапросторі; наявність умінь та навичок роботи з 

медіатекстами; розвиненість критичного мислення та когнітивно-ціннісного 

інструментарію до самостійного осмислення медійно-інформаційних 

феноменів; сформованість здатностей та мотивації до творчої участі у 

формуванні медіакультури суспільства [65]. По-друге, як медіакультура 

суспільства, тобто зміст медіакультурного простору соціалізації і відповідний 

культурний зміст процесу соціалізації в умовах становлення медіа реальності 

[89]. 

Характеризуючи взаємовідношення особистісної та соціальної медіа 

культур у межах медіакультурного простору соціалізації, дослідники, як 
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правило, погоджуються, що сучасні інформаційно-медійні технології надають 

кожній людині розширені можливості творчого самовиразу, вибору форм та 

напрямів розвитку, інструментів для самореалізації та творчої діяльності. 

Відтак динаміка особистісно-соціальної медіакультурної взаємодії суттєво 

розширює можливості соціалізації, водночас радикально змінюючи 

спрямованість та зміст процесу соціалізації. Як вказує Н.Кирилова, 

«медіакультура містить у собі не тільки культуру виробництва й передачі 

інформації, але й культуру її сприйняття; вона може виступати й показником 

рівня розвитку особистості, здатної аналізувати, оцінювати той або інший 

медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання за допомогою 

медіа» [104, с.17-18].  

Проте при цьому практично всі філософські течії кінця XX – початку 

ХХІст.ст. акцентують увагу переважно на негативних сторонах і впливах 

медіакультури на розвиток суспільства та людини. Оцінюючи аргументацію 

різних авторів стосовно природи медіакультури та її впливу на процес 

соціалізації людини, згодні з тими дослідниками, зокрема, П.Стромом, які не 

пов’язують медійні трансформації безпосередньо з визначенням напрямів та 

особливостей подальшого розвитку людини та соціуму [270, р.116]. Мас-медіа, 

будь-які інформаційно-технологічні новації лише репрезентують нові 

можливості людини стосовно освоєння світу та власного саморозвитку. 

Позитивний чи негативний результат використання цих можливостей залежить 

від  самої людини, її ціннісних орієнтацій, прагнень, очікувань тощо.  

У цьому плані медіакультура потенційно є позитивним чинником 

соціалізації за межами ідеалів споживацтва та бездуховності, маніпулятивної 

соціокультурної практики, беззмістовних уніфікуючих стандартів масової 

культури. Звільнившись від негативних ціннісних основ власних діяльності та 

буття, людина отримує свободу у виборі сенсів та форм саморозвитку, і тільки 

на цій основі набуде здатності користуватися можливостями медіакультурного 

простору на засадах гуманізму та соціоцентризму. У цьому сенсі можна 

говорити про медіакультуру як цілком закономірний етап розвитку людини та 
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людства, етап, який вимагає нових зусиль щодо забезпечення духовності 

власного середовища буття.  І ці зусилля, як вказує С.Демченко, вимагають 

всебічної рефлексії дороговказів реалізації гуманістичного потенціалу 

медіакультури у просторі соціалізації, оскільки інакше забезпечити розкриття 

сутності людини у процесі її становлення буде неможливо [69, с.95]. 

Резюмуючи матеріал цього підрозділу можемо твердити, що 

конституювання сучасного розуміння медіакультурного простору пов’язана з 

такими фазами теоретичного осмислення змін соціалізації людини у зв’язку зі 

змінами соціального простору що відбувалися впродовж XX-XXI ст.:  

- на першому етапі були визначені зміни у вимірі інтелектуально-

інформаційного середовища; 

- на другому етапі фокус уваги був перенесений на комунікативно-

мережевий вимір цього процесу; 

- на третьому– усвідомлюється необхідність більш комплексного аналізу, а 

відтак робиться спроба визначити просторові зміни процесу соціалізації у 

культурознавчій термінології.  

- на четвертому–відбувається самовизначення особливої частини 

соціальної філософії – медіафілософії, яку у контексті викладеного, можна 

зокрема визначити і як  форму усвідомлення людиною просторових змін 

процесу її соціалізації. 

Останньому етапу бракує філософської експлікації значення та смислу 

такого важливого поняття медіафілософії як «медіакультурний простір». 

Вирішенню цього завдання присвячено наступний підрозділ дисертації.   

 

1.2.  Зміст поняття «медіакультурний простір соціалізації» 

У величезному масиві літератури, присвяченій проблемі медіакультурного 

простору соціалізації, можна відстежити фундаментальні концептуальні 

відмінності, що засновані на якісно різних трактовках змісту філософської 

категорії «простір». Існують їх різні змістовні лінії, що так чи інакше 

відтворюються і сучасними авторами. 
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Перша генетично пов’язана з розумінням простору як місця, де 

знаходяться певні матеріальні об’єкти і предмети, як самостійна сутність, яка в 

принципі може існувати і самостійно у вигляді порожнечі. Матеріальні об’єкти, 

які його наповнюють, жодним чином не впливають на його характеристики, але 

існувати без простору не можуть. Навпаки, сам же простір існує завжди і скрізь 

і є абсолютним, слугуючи об’єднуючою основою існування для всіх 

матеріальних об’єктів. Одним з перших цю концепцію обґрунтовував Демокріт, 

вважаючи, що простір – це те місце, де знаходяться і взаємодіють атоми [219, 

с.309-311].  

Виходячи з цього, у літературі можна зустріти визначення таких родових 

ознак медіакультурного простору соціалізації: 

- цей простір наповнений матеріальними та нематеріальними 

(віртуальними) об'єктами, що мають соціокультурну визначеність; 

- для цього простору характерний певний взаємозв'язок вказаних об'єктів у 

вигляді взаємодій, процесів, трансформацій тощо; 

- всі предмети даного простору характеризуються певною локалізованістю 

та відмежованістю один від одного; 

- діє чіткий принцип детермінованості та взаємовизначеності даних 

об’єктів і процесів [153]. 

Інший підхід до дослідження теми дисертації задає друга лінія у трактовці 

змісту категорії «простір», що генетично сходить до вчень Платона та 

Аристотеля. Зазначені філософи розглядали простір як прояв властивостей тіл, 

які в ньому перебувають. Без певних тіл, об’єктів простір, навіть у вигляді 

порожнечі, не існує, це по суті певна інтегративна цілісність усіх місць 

реальних об'єктів та взаємозв’язків між ними [165, с.436-439; 6, с. 327-331]. У 

більш узагальненому вигляді, наприклад, у концепції Р. Декарта, простір 

інтерпретується як вимірність речей [67, с. 477-478.]. Звідси медіакультурний 

простір соціалізації можна зрозуміти, зокрема, як певний вимір процесу 

становлення людини і суспільства. 
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У сучасній філософії категорія «простору» наповнюється екзистенційним 

конотаціями та дедалі більше змістовно диверсифікується практично у всіх 

сферах пізнання. Можливості використання евристичного потенціалу категорії 

«простір» для побудови категоріально-понятійного апарату власних 

предметних областей і різноманітних теорій забезпечили його поширеність 

насамперед у галузях знання, що відображають людиновимірність об’єкта 

пізнання: політології й соціології як науках про діяльність у політичному чи 

соціальному просторах; психології, де простір є характеристикою сприйняття 

людиною свого буттєвого оточення; педагогіці, де освітній, виховний, 

пізнавальний простір є сферою взаємодії педагога та учня; мистецтвознавстві та 

естетиці, де широко використовуються поняття простору живопису, скульптури 

чи художнього твору; лінгвістиці, де досліджується простір тексту та 

комунікації; інформатиці, яка грунтується на процесах у інформаційному, 

медійному чи віртуальному просторах тощо [111, с. 124]. При цьому слід 

вказати і на постійне збагачення змісту категорії «простір», яке здійснюється 

різноманітними галузями знання у процесі його використання для дослідження 

власного предмета. 

Категорія «простір» має суттєве значення для розуміння процесу 

становлення та буття людини. Простір, як справедливо вказує Л.Шевчук, у 

будь-якому форматі – соціальний, інформаційний, медійний тощо – розуміється 

як те, що знаходиться за межами людини, середовище, яке виступає як 

зовнішнє по відношенню до суб’єкта [241, с.27]. Разом з тим це є породження 

діяльності суб’єкта, коли йдеться про такі виміри простору, як «простір буття 

людини», «соціокультурний простір», «простір життєвого світу людини», 

оскільки при цьому простір інтерпретується як результат взаємодій, у яких 

людина бере участь, як результат активності та вибору суб’єкта. У цьому сенсі 

саме простір буття людини є формою існування соціальності, суспільства. 

Однак при цьому, як вказуєМ.Терещенко, в умовах постмодерну визначити 

соціальне досить складно взагалі, відповідно «постмодерн вільно чи мимоволі 

повернув у фокус думки проблему соціального» [211, с. 11]. 
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І справді, сам соціальний простір у різноманітних вимірах – культурний 

простір, економічний простір, освітній простір тощо – виступає як діяльність та 

форма існування і розвитку буття конкретних людей, яке репрезентується у 

вигляді дій, процесів, взаємин, комунікації, що мають суб’єктний характер. 

Поняття «соціальний простір» використовується для просторової 

характеристики суспільства, як єдність взаємопов’язаних відносин, процесів і 

взаємодій у соціальному середовищі [87, с.6]. Соціальний простір у своїй 

основі, як на матеріальний субстрат, опирається на фізичний простір, в якому, 

власне, і відбувається соціалізація та буття людей. «Простір необхідний для 

життя, оскільки всі події, що відбуваються, локалізовані й без просторового 

субстрату немає пам’яті, - відзначає Гі Дебор. -  Суспільство, розвиваючись у 

певній місцевості, надає простору певний зміст : і виявляється тим самим 

замкненим усередині цього місцеперебування» [63, с.127].  

Викликає інтерес й онтологічне обгрунтування категорії «соціальний 

простір», проведене В.І.Воловиком [29]. Погодимося, зокрема, що вона 

позначає особливий інтегруючий вимір суспільства взагалі, а з іншого – дає 

можливість у межах цілісності соціального життя відобразити його 

різноманіття і багатовимірність. У сучасних умовах вона по суті 

використовується і як ефективний інструментарій концептуального 

моделювання суспільства.  

Із часів упровадження цього поняття Ф. Тенісом фахівці різних галузей 

знань розробили дуже багато підходів щодо його інтерпретації, визначаючи 

його і як інтегровану у соціальні відносини частину простору фізично-

природного, і як глобальне середовище життєдіяльності людини, і як 

предметний вимір цієї життєдіяльності, і як просторову характеристику 

соціальної структури тощо [145, с.7-8].  

У контексті нашого дослідження цікавим є розуміння соціального 

простору, викладене у роботах відомого французького дослідника П. Бурдьє. 

Він визначив його як певну інтегровану цілісність, що об’єднує створювані 

структурами різних видів капіталу поля. Цей простір життя і діяльності людини 
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є по суті результатом соціального конструювання і репрезентації соціальних 

відносин (соціальності загалом). Отже, соціальний простір, хоча і має фізичну 

основу, насправді є суб’єктним, оскільки визначається суб’єктивним 

сприйняттям світу (у Бурдьє це - символічний капітал, який у його концепції 

позначає культуру). Цей суб’єктно-символічний вимір визначає характеристику 

соціального простору як символічного простору [20, с.127-129].  

Саме у цій своїй якості символічного простору соціальний простір і 

породжує сучасний медіапростір (і різні його іпостасі – віртуальний, 

комунікативний, мережний, медіакультурний тощо). Трансформація мас-медіа 

у основу кодово-знакового структурування соціального простору трансформує 

його у медіапростір. Домінування медіакомунікацій у соціальному просторі 

(який і сам за своєю суттю є простором комунікації та взаємодій) стимулює 

деяких дослідників навіть твердити, що соціальний простір, як і медіапростір, є 

не формами суспільного життя, а самим суспільством (чи мережево-медійним 

суспільством). Конструювання медіапростору є одночасно моделюванням 

цього суспільства [258].  

У такому вигляді поняття соціального простору долучено до сучасних 

концепцій інформаційного суспільства, найбільш системно – у теоретичних 

розробках стосовно глобального мережевого суспільства М.Кастельса. Разом з 

тим продовжують залишатися актуальними і традиційні уявлення про 

соціальний простір як про певну порядок або упорядковану сукупність умов та 

відносин, що забезпечують вплив суспільства на людину [166, с.71]. У цілому 

обґрунтованим представляється висновок, що саме концепт соціального 

простору є вихідним при аналізі соціокультурних процесів інформаційного 

суспільства та визначенні його особливостей, пов’язаних з розвитком 

електронних мас-медіа і медіа культури. На основі його інтерпретації у межах 

медіа філософських підходів відкриваються можливості у твердження 

медіапростору як виокремленого предмета соціально-філософських досліджень.  

Важлива складова соціального простору – соціокультурний простір. 

Останній розуміється дослідниками як комплекс різноманітних форм трансляції 
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культури, що формують середовище культурного буття людини та 

забезпечують її культурний розвиток і самореалізацію [166, с.72].  Крім того, на 

думку деяких авторів, поняття «соціокультурний простір» позначає простір, 

сформований людиною, культурою, суспільством (Л. Осадча) [153], відповідно 

саме соціокультурне в людині інтерпретується як «набуте» у процесі розвитку 

(Д. Силічев), що максимально близько співвідноситься з процесом соціалізації 

[193].  

Саме у цьому сенсі соціокультурний простір є простором 

соціокультурного буття людини (Н. Крилова), де відбувається «долучення 

особистості в культурні взаємодії різних утворень — субкультурних, 

міжсубкультурних і транссубкультурних» і становлення людини відповідно на 

ментальному; індивідуально-культурному; субкультурному та 

макрокультурному рівнях [117, с.28].  

О. Петрунько характеризує соціокультурний простір як «конкретний, 

безпосередньо даний людині соціальний простір, за допомогою якого вона 

активно долучається до культурних зв’язків із суспільством і де вона здобуває 

перший досвід самостійної культурної діяльності. Це сукупність різних (макро і 

мікро) умов її життя і соціальної (рольової) поведінки; середовище її мінливих 

інтересів; її випадкові і глибинні взаємодії з іншими людьми; конкретне 

природне, речове і предметне оточення, представлене як відкрита до взаємодії 

частина соціуму» [159, с.72-73]. На думку О.Попович, саме «соціокультурний 

простір утримує в собі напрацьований століттями потенціал, що розгортається в 

напруженому полі системи наукового знання, яке відображає людський досвід 

глобалізації культуротворення» [170, с. 6].  

Окремі дослідники, зокрема, Л.Чернявська, доводять, що просторові 

аспекти соціалізації в інформаційному суспільстві безпосередньо повязані з 

медіа та характерною для них культурою [230, с.127]. Н. Кирилова також 

визначає медіапростір як особливий тип культури, який характерний для 

сучасного інформаційного суспільства, де може розглядатися як певна 

репрезентація транзитивних процесів, пов’язаних зі становленням постмодерну 
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і максимізацією значущості медіа в соціокультурному житті суспільства [114, с. 

84].  

Д.Портер визначає поняття «медіакультурний простір», виходячи з 

культурно-комунікативної природи медіа і відносячи його до середовища 

поширення інтернет-культури. Відповідно і медіакультурний простір 

інтерпретується як простір культури, який розвивається на основі використання 

електронних медіа.  Що стосується суб’єктного виміру медіакультурного 

простору, то він визначається культурним рівнем сприйняття медіальних 

феноменів, насамперед  у аксіологічному вимірі (власне, саме це для конкретної 

людини трансформує медіапростір у медіакультурний простір). Структурно  

останній включає в себе низку сфер, таких як технічна; змістовно-продуктивна; 

суб’єктно-продуктивна; комунікаційно-мережна технологічна. У своїй 

сукупності ці сфери складають інформаційне інтернет-середовище 

медіакультурного простору [268]. 

Ключове значення медіакультурного простору для соціалізації особистості 

дослідники бачать у поєднанні двох чинників. З одного боку, інтеграція 

індивіда до цього простору відбувається у будь-якому випадку, це елемент 

життєвого досвіду та життєвого процесу людини постмодерного суспільства.  З 

іншого боку, освоєння цього простору є необхідною умовою саморозвитку, 

соціальної адаптації та ефективної життєдіяльності і творчості в умовах 

постмодерних трансформацій. Зрештою, сам медіакультурний простір 

створюється людиною постмодерну у процесі своєї життєдіяльності та на 

основі власного розуміння сенсів свого буття, у цьому ж створеному нею 

просторі людини і перебуває [38].  

При цьому створюється специфічне віртуальне середовище соціалізації та 

буття, яке є предметом численних досліджень.Одну з найбільш відомих спроб 

осмислення медіакультурного простору як віртуальної реальності та 

віртуального простору представляє теорія симулякрів Ж. Бодрійяра та 

Ж.Дельоза. У межах наших наукових інтересів найбільше значення має 

розуміння симулякра як знака, буттєвість якого визначається творенням власної 



50 

симуляційної реальності. Відповідно дослідниками віртуальна реальність 

сприймається як «специфічна сфера конструювання соціальної реальності» 

[219, с. 57], і з нею пов’язується віртуальний простір, створений на основі медіа 

та мереж.  

Поняття «медіакультурний простір» у філософській інтерпретації також 

розглядається як репрезентація поняття «віртуальний простір», у 

соціокультурному сенсі – репрезентація віртуальної реальності, що у свою 

чергу є складовою простору соціокультурного і в якості такої впливає на 

визначеність соціальних практик та когнітивно-ціннісних засад діяльності всіх 

суб’єктів, які в тій чи іншій мірі включені у процес продукування, трансляції, 

споживання продукції мас-медіа. Віртуальність медіакультурного простору 

забезпечується за рахунок використання у культурному виробництві 

електронних медіа та відповідних медіатехнологій. У буттєвому сенсі його 

віртуальність означає віртуалізацію простору життя та діяльності кожної 

людини [264, р. 128]. Значення віртуального статусу медіакультурного 

простору ще й у тому, що через поняття віртуального простору встановлюється 

змістовний зв’язок досліджуваного феномену з категоріями інформаційного 

простору, медіапростору, кіберпростору та іншими репрезентаціями 

віртуальної реальності.  

Віртуальність медіакультурного простору соціалізації суттєво максимізує 

його філософську предметність, оскільки на сьогодні сама віртуалістика 

виступає у якості світоглядної системи, а «віртуальна реальність, - за словами  

О. Дзьобаня, - зазнала якісного стрибка - вона стала категорією філософії,  що 

не тільки уособлювала якісь гранично абстрактні умоосяжні конструкти, а й 

цілком конкретні, здатні відображати проблеми, пов’язані з самим 

повсякденним життям людини, її природою, буттям» [71, с. 69].  Слід сказати, 

що належність медіакультурного простору соціалізації до об’єктів віртуальної 

реальності суттєво посилило увагу до нього вітчизняних філософів, про що 

свідчить, зокрема, вихід фундаментальної колективної монографії «Медіа та 

філософія: грані взаємодії» (2017 р.) [139].  
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Соціалізаційний вимір медіакультурного простору у філософських 

розвідках найчастіше пов’язується з особистісною проблематикою, оскільки 

саме цей простір є середовищем самовизначення особистості в інформаційному 

суспільстві, орієнтуючи, за виразом англійського дослідника у царині медіа 

комунікацій Л. Мічела,  процес формування особистості у простір поєднання 

об’єктивних медіа культурних патернів та людської індивідуальності [266, с. 7]. 

Саморозвиток особистості в умовах необхідності її ідентифікації з 

медіареальністю робить необхідністю долучення медіакультурних сенсів у 

процес соціалізації. Це особливо виразно проявляється у становленні 

медіаосвіти, яка виступає по суті формою репрезентації медіакультури  в 

освітньому процесі, інституційною формою формування медійної ообистості, 

яку можна розглядати як домінуючий тип постмодерного суспільства. Проте і 

за межами традиційних освітньо-виховних інститутів, як вказують автори 

монографії «Кіберосвіта», вплив медіакультури на зміни у процесі соціалізації 

досить сильний, оскільки і сама система медіакультури є специфічною формою 

освіти та соціалізації  [30, с.28]. 

Медіакультурний простір є найбільш повною репрезентацією цієї 

глобалізації соціокультурного простору, забезпечуючи подолання просторово-

змістовних обмежень щодо інтеграції особистості до світової культури і 

формування постмодерної моделі інтерсуб'єктивного соціального простору як 

середовища становлення постмодерної особистості. 

Звернення до соціо- та медіа- культурних чинників соціалізації людини дає 

можливість всебічно охопити вплив на цей процес нових культурних чинників 

та механізмів, що відображає поява концепту «культуралізація» у межах більш 

загальної теорії інкультурації. Основний сенс таких новацій полягає в 

акцентуванні у межах медіакультурного простору активності людини у процесі 

власного становлення, появи можливості у кожного суб’єкта не приймати ті чи 

інші культурні цінності і вносити до них власні зміни.  Відтак у процесі 

соціалізації відбувається не лише репродукування «культурної людини», а й 

формується механізм системних соціокультурних змін. Відповідно доцільно 
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говорити і про соціо- та людинотворчий потенціал медіакультурного простору 

соціалізації, оскільки «центральне філософське питання теорії соціалізації треба 

розглядати як суб'єктно-суб'єктний двосторонній процес взаємодії» [170, с.9]. 

Т. Прохоренко у зв’язку з цим констатує радикальне розширення 

соціалізаційного простору у процесі розвитку нових медійно-інформаційних 

технологій, що утверджує «розуміння соціалізації як процесу, що поєднує 

визнання активної ролі соціальної системи з активними проявами 

індивідуальних засад» [173, с.129]. Соціалізація виявляється формою реалізації 

гуманістичного призначення медіакультурного простор у вимірі становлення 

індивідуальності під впливом соціальних чинників і відповідно механізм 

продукування соціальних інновацій та індивідуальної креативності. Медійно-

інформаційному суспільству, однак, притаманні і специфічні культурні форми 

здійснення соціалізації, що не мають позитивного виміру.  

Загалом специфікою соціо- та медіакультурного виміру процесу 

соціалізації дослідники вбачають у розмаїтті «зв’язків людини з навколишнім 

світом», не лише у тому, що існує поза людиною, а й у тих змінах, «які 

відбуваються в ній самій, у її фізичному й духовному стані. Саме це вказує на 

взаємозалежність між культурою й соціалізацією» [228, с.207]. У змісті поняття 

«медіакультурний простір соціалізації» тим самим має визначатися культурна 

специфіка процесу соціалізації в інформаційному суспільстві [183, с. 152]. 

Поняття «медіакультурний простір соціалізації» відображає зростання ролі 

в соціальному житті таких факторів, як глобальний розвиток засобів масової 

комунікації, віртуально-медійні трансформації соціокультурної сфери, 

становлення соціальних мереж тощо. Саме у межах цих процесів культура 

суспільства все більше проявляється як медіакультура, тим самим 

трансформуючи соціальний простір становлення і буття людини, що вимагає 

відповідного понятійного осмислення сучасного медіакультурного простору як 

самостійного феномена.  

Разом з тим можна говорити про все більшу медіакультурну визначеність  

простору буття людини в умовах інформатизації суспільства та поширення 
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електронних медіа, що ставить проблему радикальних трансформацій усього 

процесу соціалізації людини епохи постмодерну. Аналіз медіакультурних 

новацій у цій царині стає важливою складовою сучасних соціально-

філософських досліджень, зокрема, як обґрунтовано показує С.Довгаль, і за 

рахунок залучення потенціалу медіафілософії, де медіапростір, 

медіакультурний простір по суті є репрезентацією простору соціального [72, 

с.9]. При цьому простір соціалізації поступово понятійно визначається у 

контексті проблематики медіальності та розвитку медійної складової 

комунікативних процесів.  

Відповідні суспільні зміни утворюють контекст змін у понятійно-

категоріальному апараті суспільствознавчих наук, що її досліджують. У процесі 

змістовного дослідження поняття «медіакультурний простір» теоретичний 

дискурс збагатився за рахунок низки суміжних понять, таких як «інформаційна 

культура», «інформаціологія», «комунікавістика», «комунікативна культура», 

«електронна культура», «віртуальна реальність», «кіберпростір» тощо. З іншого 

боку, сам концепт медіакультури знайшов репрезентацію у низці таких понять 

як «медіареальність», «медіатекст», «медіапростір», «медіаосвіта», 

«медіаменеджмент», «медіапедагогіка» [41]. 

Акцентування медійної складової дослідження філософських аспектів 

проблеми соціалізації в інформаційному суспільстві дає підстави розглядати 

медіакультурний простір в якості провідного соціально-філософського поняття, 

що позначає невід’ємну частину соціального простору. Тим самим 

відображається динаміка «комунікаційного повороту» в культурі 

постмодерного суспільства, перетворення масової комунікації у найбільш 

значущий компонент системи чинників процесу соціалізації.  

Для філософських досліджень процесу соціалізації особливо важливою є 

інтегральна якість цьогопоняття, тобто можливість комплексно досліджувати 

трансформації процесу соціалізації як у контексті взаємодії різноманітних 

соціокультурних феноменів епохи постмодерну, так і у контексті наявних 

наукових традицій вивчення соціального простору і місця людини в ньому.  
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Концепт медіакультурного простору дозволяє переорієнтувати соціально-

філософський аналіз проблеми соціалізації та буття людини на вивчення 

медійно-комунікативних феноменів і тим самим адаптувати і дану царину 

досліджень до настанов, пов’язаних із комунікативним поворотом у філософії. 

При цьому суттєво актуалізується проблематики інтерактивного спілкування у 

віртуальному просторі; тексту та гіпертексту; кодування та розуміння у процесі 

комунікації тощо. На цій основі виникають і нові напрями соціально-

філософського дослідження простору комунікації як віртуального середовища 

міжособистісної взаємодії, які здійснюється на основі використання 

електронних мас-медіа. З цієї нової проблематики з’являються і нові підходи до 

аналізу процесу соціалізації як складової взаємодій у медіакультурному 

просторі. Виникають і нові напрями соціально-філософського дослідження 

простору комунікації як віртуального середовища міжособистісної взаємодії, 

які здійснюється на основі використання електронних мас-медіа [43].  

При всій відмінності цих підходів дослідники сходяться на тому, що саме 

становлення та розвиток медіакультурного простору у різноманітних вимірах та 

репрезентаціях слід вважати механізмом системних змін соціального простору 

інформаційно-мережного характеру. Різні автори характеризують цей процес у 

межах різних концептів.  Дж. Ваттімо вказує на суб’єктну трансформацію 

медіапростору, коли комунікація значною мірою втрачає характер об’єктивної 

реальності і набуває суб’єктивного характеру своєрідної «реальності у собі» 

[24]. Г.Дебор у межах своєї концепції «суспільства спектаклю» і 

медіакультурний простір характеризує як одну з його репрезентацій - «культуру 

спектаклю» [63]. Ж.Бодрійяр у контексті процесів медіалізації створив 

концепцію «симулятивного суспільства», у межах якої цілком доречно 

характеризувати медіакультурний простір як «простір симулякрів» [15]. 

Загальний висновок дослідників зводиться до того, що у інформаційному 

суспільстві саме мас-медіа є творцями простору, де феномени і процеси стають 

реальністю лише як складова медіакомунікацій. 
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Доцільно виділити такі характеристики медіакультурного простору 

соціалізації, які визначають його специфіку як складової суспільства та об’єкта 

наукового пізнання.  

1. Як частина соціального простору, утворює особливе середовище 

соціальної діяльності, соціальних взаємодій, соціальних відносин. В умовах 

інформаційного-медійного суспільства поступово набуває характеристик 

інтегрально-атрибутивної форми соціального буття, в якому синтезуються його 

економічна, соціально-політична та духовні складові. 

2. Економічні, соціально-політичні і духовні відносини утворюють 

внутрішній зміст медіакультурного простору, визначаючи конфігурацію його 

просторово-часових структур, рівень медійної свободи людини, наприклад, у 

вимірі права на розпорядження медійним часом, його ціни і доступності для 

різноманітних учасників суспільних відносин. У свою чергу, медіакультурний 

простір задаючи соціально-комунікативні матриці мережевих 

індивідуалізованих відносин потенційно сприяє зростанню симетричності, 

рівня демократичної відкритості медійнопреставленим економіці, політиці та 

духовній сфері.  

3. Інформатизація та медіатизація у своїй сукупності виступають в якості 

зовнішньої форми медіакультурного простору, що, зі свого боку, здійснює 

зворотний змістовний вплив на зазначені процеси, забезпечуючи їх наповнення 

культурно-духовними смислами і в такий спосіб актуалізуючи властивий їм 

гуманістичний потенціал. 

4. Утворює особливі просторово-часові структури соціалізації людини 

інформаційно-мережевого суспільства у вимірах інкультурації, набуття 

ідентичності та індивідуалізації, визначаючи тим самим нелінійність 

протікання соціального часу: водночас реалізуються різноманітні вектори змін, 

відбувається медіокультурна мультиплікація просторово-часових рядів, а в 

ситуації виникнення медіакультурної множини часових контекстів 

ускладнюється проблема взаєморозуміння учасників суспільних відносин.  
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5. Специфіка соціалізації у медіакультурному просторі відображається у 

вигляді понять, що інтегрують його особливості: медіасоціалізація, інтернет-

соціалізація, віртуальна соціалізація тощо. Найбільш адекватним, з нашого 

погляду, є термін «кіберсоціалізація». 

6. Медіакультурний простір соціалізації поєднує віртуальну та реальну 

соціалізацію індивіда, проте в обох випадках вирішальну роль відіграють мас-

медіа. Відповідно цей простір характеризується становленням мас-медіа як 

інституту соціалізації та переходу до цього інституту пріоритетних функцій від 

традиційних інститутів соціалізації (сім’я, освіта, церква тощо). 

7. Функціонує як простір інтерсуб’єктної комунікації, тобто це 

комунікативний простір і основним ресурсом соціалізації у ньому виступає 

комунікація з використанням електронних медіа. Домінуючою формою є не 

трансляція соціального досвіду, а різноманітні форми діалогічної та полі 

логічної комунікації. 

8. Досліджуваний простір за сучасних умов має мережевий характер і його 

базову структуру складають соціальні, інформаційні, комунікативні мережі 

різного типу та рівня. Відповідно і соціалізація все більше носить характер 

мережевої соціалізації та взаємодій у мережевих структурах. 

9. Відзначається полікультурністю, забезпечуючи зв'язок національних і 

глобальних вимірів соціального буття людини інформаційно-медійного 

суспілства. Тому його можна вважати складовою глобального простору, що 

формується у процесі становлення глобальної цивілізації. Він є і механізмом і 

результатом формування глобального соціального, економічного, 

інформаційного простору та інтеграційних процесів загальнопланетарного 

характеру. Відповідно він радикально гомогенізує простір соціалізації людини 

ХХІ століття. 

10. Для даного простору характерним є активістський тип соціалізації, 

оскільки роль самої людини як суб’єкта власної соціалізації радикально зростає 

внаслідок прямого доступу до соціалізуючих комунікативних процесів та медіа. 

Внаслідок цього спостерігається домінування креативно-інноваційних процесів 
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соціалізації (стосовно соціуму та самого індивіда) над адаптивними, і 

відповідно даний простір відповідає потребам інформаційного суспільства у 

максимізації людського потенціалу та інноваційній моделі соціального 

розвитку. Основу взаємодій у цьому просторі складають суб’єкт-суб’єктні, а не 

суб’єкт-об’єктні процеси. 

11. Разом з тим перетворення медіа в інструмент впливу зумовлює 

ризиковість медіакультурного простору для соціалізації у вимірі її можливих 

маніпулятивних технократичних спотворень, що визначає пріоритетність для її 

суб’єктів набуття відповідних культурно-духовних якостей як 

медіакомпетентність, медіакреативність, медіаменталітет тощо, відповідно їх 

формування передбачає становлення у цьому просторі системи медіаосвіти та 

медіа виховання та використанням різноманітних форм мережевого і медіа 

менеджменту для управління процесом соціалізації у цьому просторі [47, 48]. 

Виходячи з визначених вище характеристик, медіакультурний простір 

соціалізації доцільно визначити як інтегрально-атрибутивну форми соціального 

буття людини у сучасному суспільстві, що формується під інформаційним 

впливом електронних мас-медіа і водночас трансляції духовних смислів і 

цінностей медіакультури, у такий спосіб забезпечуючи поєднання процесів 

реальної та кіберсоціалізації людини у системі соціально-комунікативних 

взаємодій переважно мережевого характеру. 

Таким чином, поняття «медіакультурний простір» позначає реальний 

простір соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства та 

окреслює системну наукову суспільствознавчу проблему, яка вимагає 

серйозного філософського осмислення для визначення подальших перспектив 

розвитку суспільства в умовах становлення медіареальності та буття людини в 

ній.  
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1.3. Теоретико-методологічний інструментарій соціально-

філософського аналізу медіа культурного простору соціалізації  

Методологія соціально-філософського дослідження медіакультурного  

простору як середовища соціалізації ґрунтується насамперед на розумінні 

особливостей просторового виміру суспільних процесів і зв’язку 

досліджуваного феномена з процесами становлення медіапростору, 

віртуального простору, електронного простору, інтернет-простору тощо. Всі 

означені феномени є об’єктами постнекласичного типу, системними 

синергетичними утвореннями, які мають комплексну природу і пов’язані з 

різними сферами соціального буття. Все це зумовлює методологічні труднощі 

для осмислення особливостей соціалізації у медіакультурному просторі як 

складової глобальних соціокультурних трансформацій, результатом яких є 

становлення інноваційних просторових характеристик інформаційного 

суспільства. На нашу думку, подолання цих труднощів можливе на засадах 

компліментарності, синтезу традиційної соціально-філософської методології з 

низкою інших методологічних підходів (медіафілософського, 

постнекласичного, філософсько-управлінського та іншими методологіями), що 

надає дослідженню міждисциплінарного та метапарадигмального характеру. 

Аналіз соціалізаційних процесів за своєю природою є міждисциплінарним, 

що випливає з необхідності синтезу різноманітних підходів у різних сферах 

знання, різних за своєю предметністю та цілями аспектів їх дослідження, 

різноманітних методологій. Для всіх них об’єднуючим началом виступає 

соціально-філософське узагальнення концептуальних, методологічних та 

ціннісно-світоглядних засад дослідження людини та суспільства. Причина 

цього полягає насамперед у філософській предметності самого процесу 

соціалізації, який є інтегруючим феноменом соціального буття людини. Тому 

його дослідження вимагає найбільш загальних засад синтезу відповідних 

теоретико-методологічних основ, що може забезпечити лише соціально-

філософське осмислення. 
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Значущість саме соціально-філософської методології дослідження процесу 

соціалізації в умовах становлення медіареальності в українському суспільстві 

зростає внаслідок його перехідного характеру і актуалізації проблеми 

забезпечення модернізацій них трансформацій. Особистісний ресурс 

інноваційного розвитку нашої країни вирішальною мірою опирається саме на 

потенціал особистісної активності підростаючого покоління, а остання 

закладається у процесі зміни орієнтирів та форм його соціалізації. Відповідно 

потрібен глибокий соціально-філософський аналіз можливостей максимізації та 

використання зазначеного ресурсу, без чого неможлива науково обґрунтована 

стратегія змін у цілепокладанні, інституційному та духовно-ціннісному 

забезпеченні процесу соціалізації і підготовки нового покоління до необхідних 

для українського суспільства активних креативних дій. При цьому також слід 

зазначити, що людинотворчість як найбільш важливий вимір теоретичного 

розгляду процесу соціалізації у медіакультурному вимірі також має виразну 

соціально-філософську предметність, оскільки становлення людини, як 

показала В.Москаленко, відбувається як процес набуття нею характеристик 

соціальної істоти за рахунок занурення у соціокультурну сферу 

суспільства[143, с.138]. 

Оскільки під культурою розуміємо «спосіб людського існування, форму, за 

допомогою якої все соціальне набуває змісту людської самовизначності» [8, с. 

38], саме культурний вимір соціалізації найбільш чітко визначає людиновимірні 

характеристики цього процесу. Йдеться про становлення аксіосфери 

особистості, її духовності, формування механізмів взаємодії соціального та 

індивідуального у межах певних культурних кодів, забезпечення механізмів 

культурної спадкоємності тощо. 

Методологія визначення сутності та специфіки процесу соціалізації у 

медіакультурному просторі є складовою традиційної філософської 

проблематики внутрішньої соціальної природи людини і відповідно має 

спиратися на загальновизнані і усталені загальнофілософські методологічні 

принципи.  



60 

У межах логіко-когнітивних методологічних настанов найбільш доцільно 

виокремлювати концептуальні підходи до аналізу досліджуваного феномена, у 

тому числі і у історико-філософському вимірі, а також здійснювати найбільш 

широкі узагальнення результатів дослідження на основі формування понятійно-

категоріальної та дефінітивної системи аналізу і пояснюючихтеоретичних 

конструктів.  

Онтологічний підхід дає можливість розглядати соціалізацію як одну з 

важливих складових людського буття з визначенням взаємодії особистісного 

розвитку та характеристик життєвого середовища людини.  

Гносеологічний вимір методології лежить в основі аналізу процесу 

соціалізації у всій багатовимірності як об’єкта пізнання, відкриває можливості 

його аналітичної структуризації та визначеності критеріїв визначення 

компонентних складових. 

Аксіологічна складова методології дослідження процесу соціалізації 

орієнтує на розуміння зазначеного об’єкта через призму цінностей 

соціокультурної сфери суспільства та індивідуальних ціннісних орієнтирів, 

відповідно в останньому випадку суб’єкт соціалізації формується у процесі 

інтеріоризації високих цілей й ідеалів загальносуспільного значення та 

поєднання своїх сенсожиттєвих орієнтирів цінностями та цілями суспільства. 

Застосування загальнофілософської методології дослідження процесу 

соціалізації в медіакультурному просторі не просто обумовлене потребами 

визначення певного концептуального фундаменту забезпечення його 

міждисциплінарного характеру, воно створює додаткові пізнавальні 

можливості для урізноманітнення наукового інструментарію за рахунок 

використання евристичного потенціалу добре розроблених філософських 

понять і підходів. Це  сприяє розширенню можливостей всебічного і повного 

аналізу процесу соціалізації, забезпеченню цілісності усього наукового 

дослідження і формуванню валідних і обґрунтованих зв’язків при розробці 

гіпотез дослідження у цілісній системі міждисциплінарних, компліментарних та 

метапарадигмальних побудов.  
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Традиційні засади філософського дослідження соціокультурних феноменів 

у нашому випадку слугують також конструктивною основою використання 

історико-філософських та компаративістських підходів і відповідно аналізу 

різних точок зору та генезису наукових уявлень про процес соціалізації. 

Загалом використання міждисциплінарної методології на основі 

загальнофілософських підходів і принципів забезпечує поєднання усього 

різноманіття дисциплінарно-галузевого знання у межах соціально-

філософського характеру дослідження і представлення їх як цілісної 

концептуальної моделі. У той же час створюються і можливості плідного 

використання надбань постмодерністської філософії щодо розуміння об’єкта 

дослідження як динамічного, мінливого, невизначеного,  такого, що 

знаходиться у процесі постійного становлення та змін. 

Соціально-філософський вимір дослідження процесу соціалізації у 

медіасередовищі має достатньо широку проблематику, однак у змістовному 

сенсі він обумовлений насамперед культурною визначеністю зазначеного 

процесу, оскільки становлення людини як соціальної істоти відбувається як 

процес освоєння культури. І людина, і суспільство існують у культурному 

просторі. Культура визначає соціальність соціуму та людини, а оволодіння 

культурою є основним змістом соціалізації. Постійна присутність культури в 

людині як соціальній істоті та в соціальному просторі як середовищі її буття 

(при всій неоднозначності міри такої присутності та характеру культурних 

цінностей) детермінує і соціально-філософську визначеність дослідження 

медіакультурної специфіки процесу соціалізації. Культурна, чи медіакультурна 

діяльність лежить в основі становлення соціальної людини, формування 

людиновимірності середовища її буття, соціуму та світу. Відповідно і 

соціалізація людини у медіакультурному просторі має досліджуватися як аналіз 

взаємозв’язку соціальних форм її буття та індивідуальних інтенцій 

саморозвитку у контексті формування свідомого ставлення стосовно власного 

вибору життєвого шляху.  



62 

Враховуючи, що в основі соціально-філософської предметності процесу 

соціалізації загалом знаходиться взаємодія особистісного та соціального начал 

становлення людини, найбільш ефективною методологією дослідження медіа-

культурного простору соціалізації людини є діяльнісний підхід, на основі якого 

здійснюється поєднання об’єктного та суб’єктного вимірів досліджуваного 

процесу. За таких умов простір розглядається як єдність об’єктивного 

середовища становлення людини та її уявлення про це середовище [270, р. 65]. 

При цьому медіакультурний  простір набуває характеру людиновимірності, і це 

створює методологічні передумови поєднання аналізу його динамічних змін в 

умовах інформаційного суспільства зі змінами у сутності та цілях процесу 

соціалізації як феномену особистісного розвитку. 

Разом з тим багато дослідників, зокрема, А.Ізотова, вказують на істотні 

труднощі у процесі використання класичних методологій аналізу процесу 

соціалізації для індивідуалізованих механізмів становлення людини у 

медіакультурному просторі [93, с.128]. Практично всі існуючі моделі – від 

психоаналітичної «особистісного контролю» до сучасних адаптаційних та 

інкультураційних – налаштовані на відтворення суб’єкт-об’єктної взаємодії, у 

них «особистості відводиться роль об’єкта щодо суб’єкта – суспільства, який 

активно впливає на неї» [113, с. 178]. У центрі більшості методологій 

дослідження соціалізації знаходиться проблематика пристосування та 

занурення у культурний простір з боку людини заради забезпечення успішності 

функціонування як соціальної істоти. Проте у межах медіакультурного 

простору, мережево-комунікативних взаємодій традиційна методологія 

детермінації соціалізації соціальним середовищем уже не є ефективною. 

Набагато значущішим стає фактор взаємодії мережевих індивідів, кожен з яких 

по суті стає самостійним агентом соціалізації, привносячи у цей процес власні 

індивідуальні особливості. Тому, на нашу думку, для даного дослідження 

актуальною є суб’єктно-інтеракціоналістська методологія, яка, з одного боку, 

акцентує увагу навзаємодетермінації розвитку людини та суспільства у процесі 
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соціалізації, а з іншого, орієнтує на розкриття особливої ролі мережево-

суб’єктної взаємодії у цьому процесі.  

Оскільки сам медіакультурний простір є феноменом, що має постмодерно-

культурну визначеність, то і аналіз соціалізації людини у цьому просторі 

вимагає звернення до постмодерних методологічних настанов. Одна з головних 

полягає в конституюванні постмодерністами нового розуміння медіареальності 

як створюваної мас-медіа гіперреальності, тобто певної симуляція реального 

соціального буття, яка має для визначення спрямованості, форм  і змісту 

процесу соціалізації більше значення, ніж справжня життєдіяльність 

суспільства [216, с.247].  

При всьому різноманітті у теоретико-методологічному плані постмодерні 

концепції соціалізації у сучасному медіакультурному просторі  виходять з ідей 

філософії становлення, найбільш послідовно представленої у філософії 

М.Хайдеггера. Відповідно концептуальні розробки проблеми становлення 

людини у постмодерністській філософії (Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз, Ф.Джеймісон, 

Ж. Дерріда, Ж. Ф. Ліотар та ін.) відзначаються апелюванням до невизначеності 

та неоднозначності процесу становлення і буття людини у медіаральності.  

У контексті проблематики соціалізації найбільше значення, на нашу думку,  

мають методологічні висновки постмодерністської філософії, які стосуються 

характеристики становлення та буття людини у медіакультурному просторі 

інформаційного суспільства. Насамперед йдеться про «комунікативний 

поворот», пов’язаний з підвищеною увагою представників постмодернізму до 

мовно-культурних та герменевтичних аспектів проблеми соціалізації [123]. Тут 

присутній розвиток діалогічної концепції буття, де соціалізація людини є 

результат комунікації з Іншим, у  процесі якої відбувається її інкультурація, 

освоєння культурних кодів і матриць, а водночас і формування особистістю 

самої себе і у подальшому – її самореалізація та самоактуалізація. У цьому 

контексті можна визначити необхідність діалогово-герменевтичної методології 

під аналізу тих аспектів соціалізації у медіакультурному просторі, які пов’язані 

зі змістовною комунікацією як освоєнням культурного змісту простору буття та 
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осмисленням сенсів мови у процесі оволодіння значеннєвим виміром 

міжособистісного спілкування. 

Зазначені настанови розвиваються в постструктуралізмі, де розроблено 

когнітивний інструментарій аналізу таких складових процесу соціалізації в 

медіакультурному просторі як взаємодія тексту зі свідомістю, 

загальнокультурної комунікації та персонального досвіду.  Напевно, це 

дозволяє відтворювати динаміку мінливості й ірраціональності у людських діях 

під час долучення індивідів до усталених соціокультурних інститутів. 

Виходячи з постмодерністських настанов, середовище культури та 

комунікації як простір соціалізації людини має вигляд відкритого тексту, що 

перебуває у постійному процесі змін і становлення, будучи для кожної окремої 

людини безмірним і нескінченним у власних сенсах і тенденціях розвитку. У 

межах такого методологічного підходу медіакультурний простір соціалізації 

виступає репрезентацією мінливості та невизначеності буття людини та 

суспільства. 

У цьому пункті комунікативно-герменевтична методологія перетинається з 

найбільш популярною у межах постмодерністського дискурсу синергетичною 

методологією. Розуміння сталості як певної динаміки хаотичного розвитку 

цілком відповідає природі соціалізації у медіакультурному просторі як 

невизначеному результату різносторонніх взаємодій між людьми у 

нестабільному і мінливому соціальному просторі інформаційного суспільства. 

Хаос у соціальному середовищі і відповідно процесі становлення людини 

сьогодні розглядається як конструктивна передумова успішного розвитку, а не 

ознака деградації чи дезорганізації. Саме хаотичність і невизначеність є 

найбільш сприятливими ознаками соціального середовища, яке забезпечує 

прояв людських здатностей і успішну соціалізацію в умовах динамічної 

збалансованості мінливості і сталості, застійного і трансформаційного, 

штучного та природного, складного і простого, внутрішнього і зовнішнього, 

множинного та одиничного [238, с. 123]. 
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Найбільшу методологічну роль серед таких дихотомічних характеристик 

медіакультурного простору соціалізації, на нашу думку, має співвідношення 

між усталено-традиційним й постмодерно-інноваційним. Зростання значущості 

характеристик інноваційності пояснюється тим, що новим для людини є не 

лише розкриття горизонтів її особистісного становлення, а й новизна широких 

соціокультурних обріїв тотальної зміни її простору буття в умовах 

інформаційного суспільства. Людина у своєму відкритті особистісного світу 

дуже часто не може покластися на наявний соціальний досвід, оскільки основні  

складові процесу соціалізації у медіакультурному середовищі відбуваються у 

зовсім інших в порівнянні з традиційними просторах – віртуальному просторі, 

просторі інтерактивних поліморфних інформаційних взаємодій, просторі 

символів та симулякрів тощо. 

 За таких обставин цілком виправданим є звернення до синергетичної 

методології, яка, з одного боку, є найбільш розробленою у межах 

постмодерністського дискурсу, а з іншого – добре підходить для аналізу 

складно організованих і невизначених у своєму розвитку систем. У межах 

синергетичного підходу увесь процес соціалізації у медіакультурному просторі 

постає як поєднання усталеності у вигляді цілеспрямованої діяльності 

соціально-виховних інститутів та хаотичності у вигляді стохастичного впливу з 

боку медіасередовища. В управлінсько-організаційному відношенні маємо 

справу з інтеграцією упорядкованості соціальних процесів через діяльність 

інституційних механізмів управління та самоорганізацією неформальних і 

стихійних структур, взаємодій, окремих особистостей. Разом з тим зберігає 

актуальність і розуміння соціалізації як «переплетіння впливу суспільства на 

людину і людини на суспільство (соціалізація - індивідуалізація)», «не тільки як 

процесу виховання бажаних рис і якостей, але й як спонтанного впливу на 

індивіда соціального середовища, в результаті чого він залучається до культури 

і стає повноцінним членом суспільства» [237, с.142-143]. 

Відтак соціалізація у медіакультурному просторі  може бути 

проаналізована як динамічний баланс цілеспрямованого соціально-виховного 
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впливу суспільства через певні соціальні інститути на індивіда та хаотичної 

взаємодії різноманітних чинників неформального характеру, через які 

реалізуються впливи стихійних процесів комунікації, віртуалізації, медіатизації. 

При цьому людина у процесі соціалізації засвоює у якості конструктивно-

соціального увесь зміст медіакультурного простору, і відповідно якість цього 

процесу залежить від характеру змісту, наповнення цього простору – у 

когнітивно-ціннісному, фізичному, духовному сенсах.  

Методологічна парадигма нашого дослідження характеризується 

можливостями різновекторного дослідження процесу соціалізації особистості у 

медіакультурному просторі з акцентуванням як об’єктних, так і суб’єктних та 

інтегрованих складових цього процесу. Одним з найбільших позитивних 

моментів такого підходу є можливість інтерпретації процесу соціалізації 

водночас і як мотиву відповідальності самої людини, і як атрибуту системних 

трансформаційних процесів постмодерного зразка. Соціалізація людини 

виступає як постійний вибір власної траєкторії розвитку, що здійснюється нею 

в умовах взаємопереплетення численних альтернатив, пропонованих 

медіакультурним середовищем. 

Особливості такої ситуації і способи впливу на конструктивний вибір 

особистості вимагають залучення для потреб нашого дослідження методології 

медіафілософії, яку можна розглядати як найбільш адекватну адаптацію 

постмодерністських концепцій комунікативістики та віртуалістики, доробку 

соціології та психології медіакультури тощо стосовно специфіки проблематики 

становлення та буття людини у медіасередовищі.  Відповідно «медіафілософія 

… продумує ситуацію того, як впливають на людину, на її картину світу, 

світогляд, спосіб ідентифікації, на її тіло й почуття, засоби масових 

комунікацій, як можливе існування людини у ситуації всезростаючого потоку 

інформації, що спокушає, захоплює й поглинає її» [186, с. 37-38].  

Медіафілософська методологія орієнтує на дослідження медіакультурного 

простору не стільки під кутом зору інформаційно-технологічних новацій та 

нових можливостей комунікації, скільки стосовно проблем умов і форм 
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когнітивно-ціннісної діяльності людини у медійному буттєвому середовищі, її 

мотивів, наслідків для самої людини і соціуму. У цілому, на думку В.Савчука, 

саме ця сфера філософського знання розкриває «спосіб конституювання 

соціального й індивідуального тіла» [186, с. 39]. Медіа-філософська 

методологія є пріоритетною для нашого дослідження, оскільки вона допомагає 

розкрити в умовах медіальних трансформацій одну з головних соціально-

філософських проблем – щодо природи та специфіки медіакультури як 

середовища, механізму та результату становлення постмодерної особистості. 

Медіакультурний простір досліджується як умова і місце взаємодії мас-медіа та 

людини  з виходом на результат цієї взаємодії – становлення соціального в 

людині, формування передумов розвитку постмодерного суспільства у вигляді 

певних здатностей та мотивів діяльності людини. Особливо важливою для 

нашого дослідження є увага медіафілософії до активності суб'єкта у ході 

власного становлення, а розробка проблематики соціалізації в руслі традиційної 

соціокультурної визначеності мотивів діяльності людини сприяє включенню у 

предметне поле соціальної філософії тематики медіальності, медіа, 

медіакультурного простору.  

Позитивний аспект використання медіафілософської методології для 

досягнення цілей нашого дослідження становить можливість через 

медіафілософську концепцію становлення та буття людини залучити теоретичні 

підходи франкфуртської школи щодо таких медіальних феноменів як 

«репрезентації», «кодування-декодування», «репродукції суб’єкта» ( Т. Адорно, 

[1]); гендерні та психоаналітичні підходи до дослідження процесу соціалізації 

та принципи аналізу процесу «ідентифікації з персонажем» у теорії 

структуралізму (А. Бергер) [13]); методологічні засади формування 

стимуляційної реальності як середовища соціалізації (Ж. Бодрійар, С. Жижек 

[15, 81]) і взагалі будь-які деконструктивістські підходи щодо соціалізації 

особистості, розроблені у межах постмодерністської філософії. Окремої згадки 

заслуговує розроблена постмодерністськими філософами теорія ситуативності 

сприйняття репрезентацій та фрагментарності сприйняття інформації і 
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мислення, яка може бути продуктивно використана у процесі аналізу 

механізмів соціалізації у медіакультурному просторі, інтерпретованому як 

людиновимірне середовище . 

Медіафілософська методологія є корисною і для інтеграції у концептуальні 

засади нашого дослідження теоретичних настанов культурологічних наукових 

розвідок у царині медіареальності, медіасфери, медіакультури. Насамперед 

йдеться про застосування розроблених на основі соціолого-культурологічної 

методології когнітивно-понятійних інструментів системного аналізу впливу 

мас-медіа та загалом процесів медіатизації на людину у соціокультурному 

просторі (Ж.Ліотар [123]). Творчий доробок одного з творців теорії мас-медіа 

та загалом медіанауки Г.М. Маклюена доцільно використовувати як 

інтегровану методологічну парадигму аналізу будь-яких медіальних феноменів 

та процесів [134]. Серйозним методологічним потенціалом володіє 

медіаконцепція М.Кастельса і стосовно ролі «галактики Інтернет» у 

становленні людини, і стосовно зростаючого значення мережевих форм 

комунікації та соціалізації у сучасних умовах [103].  

У межах медіафілософських концептуальних побудов доцільно 

використовувати концепцію інформаціології, яка дозволяє оцінювати медійно-

інформаційні процеси не просто як розвиток технологій, а як створення 

соціокультурного середовища, що забезпечує нові можливості розвитку 

людини [258]. Інформації, комунікація, медіа інтерпретуються на основі 

еколого-ноосферного розуміння процесу становлення та буття людини, 

саморозгортання інформації виступає механізмом упорядкування світу людини, 

забезпечення його людино вимірності, цілісності та гармонійності. 

Медіакультурні трансформації цього світу розглядаються як можливості нової 

гуманістичної перспективи розвитку соціокультурного середовища, при 

наявності відповідних ціннісних засад. Закладається важлива у 

методологічному відношенні настанова стосовно гуманістичного 

вирішенняпроблем становлення та  буття людини у медіакультурному просторі 

за рахунок наданню інформації не статусу самоцінності, а функції антропо-
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екологічної трансформації соціального середовища, щоі відкриває перспективи 

гуманоцентричної переорієнтації процесу соціалізації людини. 

Медіафілософська методологія забезпечує критичне подолання розуміння 

медіа та процесів медіатизації як технологічних феноменів, трансформуючи 

проблеми розвитку інформаційних технологій у проблеми формування нового 

середовища становлення і буття людини, а зрештою – її нового культурного 

простору. На її основі відкриваються можливості підпорядкування результатів 

дослідження медіа як похідних від характеру і інструментів комунікації 

концепції саморозвитку особистості у медіакультурному просторі.  Медіа, як 

справедливо зазначають автори колективної монографії «Медіа в новій 

соціокомунікативній парадигмі», перестають бути просто інструментом 

продукування інформації та джерелом формування картини світу, натомість 

перетворюючись у інструмент розширення гуманістичних горизонтів розвитку 

людини та суспільства [140, с.94]. 

У відповідності з таким підходом у нашому дослідженні медіа позначають 

не тільки технічні засоби комунікації, а й специфіку середовища, що 

ґрунтується на їх використанні людиною для пізнання світу і себе та 

забезпечення власного саморозвитку.  Стосовно медіакультурного простору 

соціалізації медіальність розуміється нами як вимір того соціокультурного 

середовища, у межах якого і на основі взаємодії з яким визначаються 

специфічні риси процесу становлення та буття людини. У цьому контексті 

медіальний вимір постмодерного соціокультурного простору визначається 

певними особливостями з погляду нових можливостей соціалізації людини. 

Насамперед йдеться про радикальні кількісні та якісні зміни потоків 

інформації, результатом чого є переформатування культурного простору в 

інформаційно-культурний. Становлення та розвиток переважно електронних 

мас-медіа доповнює цей процес становленням віртуального виміру 

соціокультурного простору з відповідними змінами у процесах комунікації та 

соціалізації. А синтез процесів інформатизації та медіатизації, на думку 

американського дослідника Дж. Штраубара, приводить до становлення 
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медійно-інформаційного суспільства, у якому інформація виступає у якості 

інтегруючої характеристики медіакультурного простору, визначаючи його 

цілісність та взаємозв’язок складових [269, с.19].  

Проте і віртуальна складова трансформації медіакультурного простору 

соціалізації є дуже значущою. Медіареальність має дуже мало спільного з 

традиційними формами комунікації у вигляді друкованого тексту та й у цілому 

ґрунтується на візуальних образах, а не на вербальній інформації. Відповідно 

чи не найважливішою методологічною проблемою слід вважати віртуалізацію 

простору соціалізації у медійно-інформаційному суспільстві, що примушує 

звернутися до концептуальних розробок у цій царині. 

Оскільки віртуальна соціалізація є однією з особливостей становлення 

людини у медіакультурному просторі, для нашого дослідження важливими є 

певні методологічні настанови теорії віртуальної комунікації у їх філософській 

інтерпретації. Якщо у реальному соціокультурному просторі суб'єкт 

соціалізації існує і поза комунікацією, соціалізація у віртуальному просторі не 

може існувати без віртуальної комунікації, без занурення у віртуальність немає 

ані віртуального буття, ані становлення віртуального суб’єкта. Оскільки саме 

віртуальні комунікативні акти приводять до появи тієї або іншої ідентичності 

віртуального суб’єкта, можна зробити висновок про породження самою 

віртуальною комунікацією суб’єктів комунікації та соціалізації. 

Дослідження віртуальності на сьогодні здійснюється у межах низки 

підходів. Для зарубіжної віртуалістики характерним є розуміння віртуального 

простору та загалом віртуальності як кіберпростору («кіберспейс»), з чим, 

зокрема, пов’язано і розуміння процесу соціалізації у віртуальному просторі як 

кіберсоціалізації. Кіберпростір при цьому розглядається у найбільш широкому 

плані, як все, що пов’язано з процесами комп'ютеризації та діяльністю 

інформаційної індустрії [258]. 

У вітчизняній науці найбільш поширеною є концепція Н.А. Носова [149], 

яка є репрезентацією ідеї поліонтологічності і дає можливість інтерпретувати 

віртуальність в якості філософської  категорії на одному рівні з категоріями 
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простору, часу, руху. У межах такого підходу віртуальність постає як форма 

просторової організації буття людини у єдності з діяльністю суб’єктів, що її 

породжують та об’єктів, що її наповнюють.  

Ще один напрям, представлений у дослідженнях В.Д. Іванова, 

В.І.Ігнатьєва, М.Ю. Опенкова, І.Г. Корсунцева, О.Косюк, перетинається із 

дослідженнями філософів-постмодерністів у сфері симуляційної реальності 

[248, 254]. Віртуальність розглядається як достатньо вузька сфера буття, 

пов’язана з потенційно-умоглядним заміщенням об'єктів реального світу їх 

образами, що мають стимуляційну природу [112].  

Віртуально-комунікативна природа процесу соціалізації у 

медіакультурному просторі ставить і проблему нових ризиків для його 

суб’єктів, відповідно цей простір може бути схарактеризований як простір 

ризику. Це в цілому відповідає і характеристиці постмодерного соціуму як 

суспільства ризику, і ця відповідність надає медіаризикам глобальних 

масштабів, які визначаються новими культурними сенсами, значеннями, 

кодами, що презентують та актуалізують для конкретних людей зміст 

постмодерної медіакультури, а через простір її поширення – і медіакультурне 

середовище соціалізації [206]. 

Витоки нових загроз для людини вбачаються у глобальних процесах 

інформаційно-технологічного характеру, які визначають специфіку 

медіакультурного простору – його цифровій трансмісії, віртуалізації, 

дигіталізації. Формуванню, у термінології К.Горської, «цифрової культури» [53, 

с. 7]. Найбільші ризики пов’язані з медіаконвергенцією, яка на основі 

дигіталізації здійснює інтеграцію усіх інформаційних процесів у медіапросторі, 

результатом чого є становлення єдиного мережево-інформаційного простору, 

що об’єднує усі медіа-ресурси. В результаті відбувається радикальне 

розширення функцій, форматів, каналів впливу мас-медіа, які працюють як 

єдиний інтегрований чинник впливу на процес становлення людини. У 

результаті подібних трансформацій інформаційний тиск на суб’єктів 

медіакультурного простору постійно зростає, сьогодні його технологічну 
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основу становлять «інтегративні медіа», «кроссмедіа», «гібридні медіа» [148]. 

Потужність нових мас-медіа настільки велика, що створюються передумови 

конструювання дигітальної матриці простору соціалізації, яка відображає 

надсучасну медіа реальність, що репрезентує абсолютно нові коди  медіа 

культури [271, р. 127]. 

Ризики та загрози соціалізації людини у такому дигіталізованому 

медіакультурному просторі  мають найбільш виразні прояви у змінах ціннісних 

засад становлення і розвитку людини. У межах медіарельності відбувається 

елімінація бінарної морально-ціннісної основи самоідентифікації людини, їй на 

зміну приходить медіальна аксіосфера. Оскільки остання не містить моральних 

дихотомічних опозицій як обов’язкової передумови формування системи 

цінностей і утверджує медіареальність,  яка може знаходитися і за межами 

добра і зла, тобто однозначної моральної характеристики, набуваючи якісної 

визначеності лише фактом існування, де суб’єкти соціалізації потрапляють у 

середовище ціннісної дезорієнтації та невизначеності. Тут не діють традиційні 

моральні норми, натомість людині пропонуються достатньо комфортні умови  

продукування чи трансляції нових сенсів без вирішення складних проблем 

морального, екзистенційного вибору.  

Поряд з морально-ціннісними виникають і суттєві комунікативні ризики. У 

межах Інтернету формується достатньо специфічний простір комунікації, а в 

його межах діють мережні співтовариства різної спрямованості, способів 

ідентифікації, ціннісної гомогенності. Проте у будь-якому випадку це є 

абсолютно новий різновид міжособистісної комунікації як за формою, так і за 

змістом і способом впливу на особистість. Дослідники відзначають, що нові за 

якістю і формою способи комунікації стають передумовою міжпоколінного 

розриву у способах оволодіння соціальним досвідом. Практичні навички, 

картина світу, розуміння цінностей і просто життєві навички доінформаційного 

покоління не знаходять місця у життєвому світі та проблемах становлення 

підростаючого покоління віртуального світу.  
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Цей розрив має дуже драматичний характер, оскільки пов’язаний з 

невизначеністю нових форм оволодіння соціальним досвідом, сприйняття 

інформації, оцінки медіакультурних реалій. Виникають дуже серйозні 

суперечності процесу соціалізації, коли традиційне засвоєння норм і культури 

опирається на таку ж традиційну раціональну картину світу, а мережеві 

комунікації орієнтують на невизначеність і множинність вибору. Практичним 

результатом відторгнення традиційної системи соціалізації є звуження 

індивідом власної комунікації і відповідно розвитку у соціокультурному 

просторі до обмежених мережних взаємодій з добровільним усуненням з 

простору реальності і зануренням в ілюзорний світ віртуально-мережних 

взаємодій. 

Об’єктивні характеристики медіакультурного простору, який сам 

знаходиться у процесі становлення і пов’язаний з численними новаціями та 

суперечностями, перетворюють  середовище соціалізації у простір ризику. 

Виходячи з цього, дослідники, зокрема, М.Пальчинська, достатньо переконливо 

обґрунтовують, що такі ризики слід вважати різновидом соціального досвіду, 

який є атрибутивною характеристикою сучасного варіанту соціалізації [157, с. 

79]. За рахунок такого «досвіду ризику» елементи невизначеності з 

медіакультурного середовища входять у буттєвий простір людини і роблять 

ризик постійним і навіть необхідним компонентом її існування, що, як 

вважають фахівці, має розглядатися як потенційно конструктивний і 

позитивний процес, який суттєво підвищує мобільність, динаміку, якісні 

показники особистісного саморозвитку у ході соціалізації. 

Однак на сьогодні не потенційно, а актуально проявляються переважно 

негативні виміри соціалізації через ризики. Дослідники при аналізі реальних 

змін у процесі соціалізації в умовах становлення медіакультурного простору 

констатують наявність таких феноменів як деградація креативності, 

деактуалізація потреби розуміння, заміна усвідомленості операційними 

навичками медіа-комунікації тощо. Найбільшу небезпеку становленню людини 

М. Хайдеггер бачить саме у втраті глибинного осягнення людського буття, 
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оскільки «в осмислення інша сутність, ніж в усвідомлення й наукового 

пізнання, і навіть інша сутність, ніж у культури та освіти» [222, с. 252]. 

Інформаційно-раціоналізоване «вирахування буття» витісняє всі інші форми 

розвитку когнітивно-ціннісних здатностей людини.  

Самоцінність особистісного розвитку, людських прагнень, 

міжособистісних відносин знаходиться під загрозою внаслідок утилітарного 

розуміння процесу становлення, освіти, інкультурації. Необхідні для 

гуманістичної соціалізації культурні сенси, моральні норми особистісні 

розуміння мають бути цілеспрямовано інтегровані у середовище соціалізації, 

яке формується на основі медіакультурного простору, що ставить проблему 

застосування аксіологічних методів дослідження. Адже, за зауваженням 

І.Короткова,  самі по собі медіальні системи не продукують ціннісно-моральних 

орієнтирів розвитку людини. «Медіа в якості всеохоплення свого проникнення 

саме через буденну свідомість маніфестує нейтральне в його нестримному 

бажанні вибухнути різноманіттям буття» [109,с. 41-42].  

Увага саме до буттєво-осмисленого виміру процесу соціалізації у 

медіакультурному просторі цілком закономірно приводить до залучення 

феноменологічної методології, яка є надзвичайно ефективною для аналізу  

медіальних вимірів процесу соціалізації на принципах екзистенціалізму. 

Особливо акцентується значущість феноменологічної дескрипції, оскільки у 

процесі застосування феноменологічної методології соціокультурна динаміка 

описується через сприймаючу її свідомість [18]. Вважається, що саме завдяки їй 

медіакультура із зовнішніх інформаційних процесів перетворюється у живий 

світ людини.  

Відтак медіакультурний вимір процесу соціалізації досліджується 

насамперед через переживання і сприйняття суб’єктом власного становлення та 

впливу на нього тих чи інших чинників у межах індивідуального буттєвого 

простору. Зразком такого суб’єктивного осмислення буття можна вважати 

«філософію фотографії» - один з найбільш інноваційних напрямів утвердження 

постмодерністських настанов у медіа філософії [265]. При цьому суб’єктивний 
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образ розглядається не просто як відображення реальності, що викликає певну 

особистісну реакцію, а як комплексна характеристика усього процесу взаємодії 

людини та зовнішнього світу у єдності трансцендентного і раціонального, 

емоційного і духовного, суб'єктивного і об’єктивного, особистісного й 

соціокультурного. Дослідники дуже високо оцінюють евристичний потенціал 

такого підходу до аналізу процесів соціалізації, оскільки він дає можливість 

використовувати не лише раціонально-каузальні підходи, а й образність [232, 

с.121]. 

Для подолання цієї лінійності, на нашу думку, необхідно зосередитися на 

аналізі простору соціалізації людини під різними кутами зору. Тобто слід 

забезпечити відтворення особливої синтетичності змісту категорії «медіа 

культурний простір» як позначення органічної єдності соціокультурного, 

інформаційного, віртуального вимірів буття людини та  суспільства. Для цього 

важливе методологічне значення має розкриття специфіки просторового 

розгляду процесу соціалізації, дане, зокрема, й у класичній праці В.Москаленко 

«Соціалізація особистості». На думку автора, соціально-просторовий аспект 

соціалізації індивіда полягає у комплексному аналізі становлення людини на 

основі формування взаємодій з різними сферами діяльності та долученості до 

них, а також формування діяльнісних та комунікативних взаємодій з іншими 

людьми. При цьому потрібно враховувати, що різноманіття вимірів соціального 

простору визначає і дію різних чинників стосовно становлення особистості 

[143, с. 156-159]. 

Сьогодні інноваційність процесу соціалізації визначається чинниками, 

пов’язаними з формуванням єдиного інформаційно-медійного простору; 

зростанням ролі суб’єктивного виміру процесів інкультурації та ідентичності; 

екосистемними цінностями процесів глобалізації та переглядом у зв’язку з цим 

принципів гуманістичного світогляду; розширенням уніфікаційних процесів у 

транснаціональному культурному просторі; зростанням факторів ризику у 

нерівноважному постмодерному суспільстві. Стосовно процесу соціалізації чи 

не основним інноваційним моментом слід вважати наявність можливостей для 
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визначення кожною людиною власної траєкторії саморозвитку. У межах 

глобального медіакультурного простору здійснюється інтеграція і 

взаємопереплетення різноманітних культур, цінностей, картин світу і 

відповідно основаних на них сенсожиттєвих орієнтирів носіїв тих чи інших 

цінностей.  

Поширені на рівні повсякденності сенси, що лежать в основі 

індивідуальних траєкторій розвитку, і визначають собою буття глобального 

медіакультурного простору, який виступає не лише середовищем соціалізації, а 

й умовою забезпечення певної структурованості та організованості 

нерівноважного за своєю природою становлення людини в умовах 

постмодерного суспільства. Відповідно медіакультурний простір як 

інноваційне середовище соціалізації інтерпретується в якості середовища, що 

створює, хоча б і потенційно, передумови для розкриття внутрішніх потенцій 

до саморозвитку  суб'єктів соціалізації, генерує потрібні для цього сенси і 

цінності, а зрештою на виході соціалізаційного процесу забезпечує формування 

людини нової соціальної якості. 

Загалом у межах концепту соціокультурного інноваційного простору 

медіакультурний вимір процесу соціалізації досліджується як результат 

взаємодії культурної та медійної складових соціального середовища 

становлення та буття людини. У фокус наукових розвідок при цьому 

потрапляють проблеми нових медіальних форм впливу соціокультурного 

середовища на вибір людиною способів саморозвитку та діяльності. 

Більш змістовно визначеним слід вважати концепт інформаційного 

простору, який відображає становлення інформаційних технологій, формування  

мережевих форм комунікації на основі Інтернету, становлення нового 

соціокультурного середовища діяльності та комунікації у вигляді кіберпростору 

– простору, де продукується, транслюється і споживається інформація. Загалом, 

за визначенням В.Бодрова,  «інформаційний простір - це простір, створений за 

допомогою цифрових телекомунікаційних технологій» [16, с.8].  

Медіакультурний простір соціалізації теж є інформаційним, і у цьому сенсі він 
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характеризується інформаційними потоками у різних вимірах, механізмами і 

способами роботи з інформацією тих чи інших його суб’єктів тощо.  

Більш конкретним втіленням інформаційного простору є простір 

віртуальний. Віртуальний простір відображає віртуальну реальність, тобто 

системну репрезентацію інформаційних потоків, які продукують штучне 

середовище буття суб’єкта. Це організований простір, що є симуляцією 

матеріальної реальності, по суті середовище симулякрів, поо які вже йшла мова 

вище. Медіакультурний простір соціалізації як віртуальний простір 

відрізняється від реального соціокультурного простору тим, що 

характеризується не цілісністю і завершеністю, а різноманіттям і хаотичністю, 

протиставленням хаотичності упорядкованому буттю. Акцентуються ті його 

характеристики, які, виражаючи іманентність віртуальності самій структурі 

буття, у той же час втілюють розширені можливості умоглядного 

конструювання дійсності.  

Конкретизацією віртуального простору, що також має відношення до 

характеристик медіакультурного простору соціалізації, є концепти 

комунікативного та інтернет-простору [252], які акцентують можливість 

комунікації без безпосередньої фізичної присутності без виходу за межі 

життєвого простору особистості. Аналіз комунікативної мережевої реальності 

розкриває такі її риси: водночас відкритість і закритість; різновекторність та  

багатоканальністьї; взаємодія віртуальної та соціальної реальності у процесі 

комунікації; поліпросторова інтегрованість тощо. У той же час під час 

подальшого дослідження не слід змішувати між собою комунікацію у 

віртуальних різновидах простору та реальну соціокультурну комунікації. Вони 

мають і спільні, і особливі характеристики, а їх взаємодія при розширенні 

можливостей спілкування все ж вимагає врахування обмежень, які існують при 

переходах у різних типах просторів.  

У будь-якому випадку слід намагатися аналізувати феномен 

медіакультурного простору як поєднання реальних та віртуальних складових 

процесу соціалізації. Як результат в науковий вжиток ввійшло поняття 
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«третинна соціалізація» як позначення оволодіння суб’єктом нормами, 

цінностями, сенсами спілкування, моделями поведінки у соціальній спільноті, 

що має віртуальний характер. Третинна соціалізація має відношення до 

реальної, первинної соціалізації, проте може не супроводжувати її змістовно, 

доповнюючи та полегшуючи процес інкультурації, а навпаки, зводити людину 

на манівці «перекрученої» соціалізації, яка не має нічого спільного з реальною 

культурою соціуму, його історичним минулим, традиціями, досвідом тощо. По 

суті це форма дисфункції процесу соціалізації, яка набуває особливо широкого 

поширення в умовах глибоких соціокультурних трансформацій і заміни 

традиційних культурних кодів, чому сприяє і специфіка віртуального 

спілкування.  

Людина стає частиною дуже багатьох мережних співтовариств з 

величезним різноманіттям цінностей і цілей, це визначає у цілому мозаїчний та 

амбівалентний характер впливу третинної соціалізації на становлення 

особистості. Особливий ризик становить формування у члена мережевої 

спільноти ілюзії належності до соціуму, легкості адаптації до наявних норм і 

відстороненості в результаті від реального процесу інкультурації. При цьому є і 

позитивні аспекти належності медіакультурного простору до мережевого 

простору Інтернету, які полягають у відкритості величезної кількості 

інформації і комунікативних каналів, корисних для процесу соціалізації; 

наявність нових можливостей, пов’язаних з різноманіттям соціальних ролей і 

самовираження; доступності компенсаторних механізмів, які дозволяють 

полегшити психологічні проблеми реальної соціалізації тощо. У цілому 

дослідники виділяють найбільш значущі функції інтернет-простору у вигляді 

поєднання просторів ілюзорного та компенсаторного [251, р.45-46]. 

Незважаючи на те, що медіакультурний простір як складова інтернет-

комунікацій може розглядатися у методологічному плану як аутопоетична за 

логікою свого розвитку система, реалізація цього підходу ускладнена з огляду 

на віртуально-реальну подвійність процесу соціалізації. Разом з тим 

соціалізація в Інтернеті займає дедалі більше місця у житті багатьох 
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представників підростаючого покоління, при цьому розширення можливостей 

такої соціалізації є наслідком свідомих чи несвідомих дій самих користувачів 

мережевого Інтернет-простору. Відтак віртуальність мережної комунікації 

дедалі більше виступає атрибутивною характеристикою медіакультурного 

виміру простору соціалізації.  

Для нашого дослідження важливе значення будуть мати концептуальні 

розробки в сфері іноваційності – істотній характеристиці медіакультурного 

простору. Сьогодні інноваційність розглядається не стільки у плані 

інформаційно-комунікаційних  технологій, скільки як соціокультурний 

феномен у межах концепту суспільства знання. Медіакультурні інновації мають 

чіткий суб’єктний вимір, оскільки динаміка змін суспільства знання 

визначається розвитком інноваційної культури його членів. Соціокультурно-

суб’єктна інноваційність безпосередньо визначає здатність суспільства до 

реалізації власного потенціалу саморозвитку, а готові до креативних інновацій 

люди формуються у межах медіакультурного простору соціалізації. Відтак 

результатом інноваційності медіакультурного простору є здатність суспільства 

до системних інновацій, а сам цей простір розглядається як сфера формування 

інноваційного типу культури людини та суспільства, на основі якої не лише 

відбуваються  трансформації процесу соціалізації, а й створюються нові форми 

взаємозв'язків інноваційних змін у різноманітних галузях культури,  науки, 

освіти.  

Саме інноваційність процесу соціалізації, обумовлена становленням 

медіакультурного простору і відповідно формуванням нетрадиційних чинників 

впливу на становлення людини вимагає розробки нової інтегрованої 

методології аналізу цього феномена. Враховуючи медіальну визначеність 

інновацій, процес соціалізації в медіакультурному просторі досліджується на 

основі методологічних настанов, розроблених і обгрунтованих у медіалогії [64]. 

Дана дисципліна претендує на узагальнене представлення у теоретичному 

вигляді тих процесів, які характеризують медіальний вимір соціокультурного 

простору інформаційного суспільства. Зі змістовного боку вона представляє 
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собою інтеграцію теорій та методологій, в основному гуманітарного характеру, 

які спрямовані на дослідження інформаційно-комунікаційних технологій у 

єдності з трансформаціями, які відбуваються під їх впливом у соціумі, його 

духовній сфері, і зрештою – у процесі становлення та життєдіяльності людини.  

Медіалогія сьогодні розглядається дослідниками як найбільш ефективний 

методологічний апарат для аналізу взаємозв’язку медіальних трансформацій, 

змін у суспільстві та характеристиках особистості і середовища її буття. 

Медіалогія допомагає об’єднати методологічні підходи стосовно процесів 

медіатизації,  які розробляються у філософії (медіафілософія), у культурології 

(медіакультура), у освітньо-виховній царині (медіаосвіта, медіавиховання), в 

управлінні (медіаменеджмент) тощо. Відповідно набуває цілісності і понятійно-

категоріальний апарат дослідження медіального виміру соціокультурного 

розвитку.  

Для нашого дослідження найбільше значення має кілька концептів, які 

розробляються у межах медіалогії. Насамперед  це поняття «медіареальності», 

на основі якого установлюються загальні засади буття та соціалізації людини і 

відповідний понятійний інструментарій дослідження процесу становлення 

людини у медіакультурному просторі. Поняття медіаосвіти, яку деякі 

вітчизняні дослідники, наприклад, П.Воробієнко, називають кіберосвітою, та її 

конкретизації (медіавиховання, медіапедагогіка), лежить в основі формування 

теоретичні засад та процесу моделювання соціально-виховних у 

медіакультурно-освітніх практик [29]. 

Слід підкреслити чітку визначеність медіалогічних методологічних 

підходів постмодерністською філософією, у тому числі метатеоретичними  

настановами медіафілософського дискурсу, зокрема К. Крилової;  критичним 

дискурс-аналізом, розробленим фундаторами дискурсології (М. Пешо, Н. 

Фрекло, Т. ван Дейк), медіакультурною теорією М. Епштейна та іншими. У 

цілому, оскільки «медіалогія акумулює інструментарій різноманітних 

культурних дискурсів» [120, с.129], саме на її основі і у межах її понятійного 

апарату і методологічних підходів найбільш доцільно реалізовувати принципи 
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міждисциплінарності та поліпарадигмальності щодо дослідження процесу 

соціалізації людини у медіакультурному просторі. 

Концептуально медіалогія представляє собою медіа-орієнтовану 

філософсько-культурологічну методологію аналізу соціалізації як складової 

медіакультурних процесів. Особливо слід підкреслити трансдисциплінарність 

та поліметодологічність медіалогії, де актуалізуються у межах інноваційних 

підходів такі традиційні методи як історичний, порівняльного аналізу, 

структурно-функціональний, семіотичний, феноменологічний тощо. Проте 

найбільше значення має все ж спеціально розроблений інструментарій, 

адаптований саме для потреб медіального виміру соціокультурних процесів. 

Мається на увазі медіакультурологічна методологія, що дозволяє поєднувати 

академічно-раціональні теоретичні підходи  та прикладні методики при 

обґрунтуванні інтегрованого медіакультурного дискурсу, та медіафілософська 

методологія, яка орієнтує на трансдисциплінарність дослідження 

медіакультурного простору з використанням як метапарадигмальних синтезів, 

так і інтуїтивно-ірраціональних підходів постмодерністських авангардних 

методів [186, с.39].  

На нашу думку, інтегрована методологія медіалогії найбільше актуалізує 

інноваційного використання системного методу для визначення  структурних 

особливостей медіакультурного простору як середовища соціалізації людини та 

геременевтичного методу для дослідження його змістовних характеристик. 

 Системна методологія набуває виразні риси репрезентанта 

постнекласичної  «відкритої раціональності» з акцентуванням активності 

суб’єкта пізнання, що дозволяє всебічно розкрити медіакультурний простір 

соціалізації як різносторонню систему міжсуб’єктної медіакомунікації, у межах 

якої на основі дії когнітивних механізмів інкультурації відбувається 

становлення людини. Як теоретичний концепт медіакультурний простір можна 

охарактеризувати в якості теоретичної основи системного розгляду 

комунікативно-соціалізуючих процесів, які забезпечують становлення людини 

у середовищі, що функціонує на основі медіальних практик.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 

1. Змістовною особливістю соціалізації у медіа культурному просторі 

є особливості медіа та медіа культури. Початок дослідження медіа та 

медіакультури більшість фахівців пов’язує з наявністю інструментарію 

пізнання та комунікації (медіа як посередник), що по суті характеризує 

становлення людини як соціальної істоти. Сучасне розуміння медіакультури 

виникло на основі трансформації медіа у мас-медіа та набуття останніми 

віртуальних форм і здійснювалося у чотири етапи. На першому етапі 

медіакультура як предмет дослідження стала інтегрованою частиною теорій 

постіндустріального суспільства і розглядалася у межах культурологічних 

концепцій постмодерного зразка. Другий етап характеризується дослідженнями 

медіакультури як складової процесу переходу мас-медіа від статусу 

інструментальних посередників до статусу змістовного наповнення 

соціокультурного середовища буття людини (у термінології М. Маклюена, 

«mediaisthemassage») у межах парадигмального «комунікативного повороту» 

наукових розвідок. Третій етап досліджень пов’язаний з набуттям 

медіакультурою атрибутивного статусу культури інформаційно-медійного 

суспільства, тобто простору становлення та буття людини цього суспільства, з 

відповідним структуруванням предмета дослідження за основними напрямами 

пізнавальної та соціальної діяльності (медіапсихологія, медіаменеджмент, 

медіаосвіта, медіавиховання тощо). Одним з напрямів стало і дослідження 

медіасоціалізації (віртуальної соціалізації, кіберсоціалізації) як соціалізації 

людини у медіакультурному просторі. Четвертий етап характеризується 

становленням медіафілософської рефлексії проблеми з набуттям 

медіакультурою та медіакультурним простором соціалізації філософської 

предметності та інтеграції до сфери філософського знання. 

2.  Аналіз наукової літератури показує, що зміст поняття 

«медіакультурний простір соціалізації» перетинається зі змістом більш 

загальних понять (простір, соціальний простір, соціокультурний простір) та 
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суміжних понять, що розкривають просторовий вимір сучасного медійно-

інформаційного суспільства (інформаційний простір, комунікаційний простір, 

віртуальний простір, медіапростір тощо). На основі аналізу наукових розвідок у 

зазначеній царині доцільно зробити висновок, що взаємозв'язок простору 

соціалізації та медіакультурного простору не є поверховим, оскільки сам 

просторовий вимір становлення особистості тісно пов'язаний з інформаційною 

революцією й системною трансформацією соціокультурної сфери суспільства. 

Термін «медіа» при цьому інтерпретується як набір середовищ, за допомогою 

яких відбувається комунікація соціальних суб’єктів. Структуровані, 

соціалізовані середовища-медії, що виконують функції з освоєння культури, 

перетворюються в медіакультурний простір і становлять нове середовище 

соціалізації. Переплетеність процесів соціалізації та становлення медіакультури 

в сучасних умовах набула системного характеру, відображаючи інформаційно-

медійний контекст становлення нового середовища соціалізації.  

3. Узагальнення наукових розвідок дає можливість здійснити 

комплексну характеристику медіакультурного простору соціалізації та 

експлікацію змісту цього поняття. Останнє позначає просторову форму 

соціального руху як місце, відправна точка й одночасно процес, у ході якого 

здійснюється медіокультурне опосередкування взаємодії соціального 

середовища й особистості у контексті її соціалізації, виховання та розвитку. 

Медіакультурний простір слід розглядати як частину соціального простору, яка 

забезпечує соціокультурну (інформаційно-медіальну) детермінованість процесу 

соціалізації. Саме у цьому розумінні для соціальної філософії важливо 

застосовувати підходи медіафілософії.  Медіа досліджується не як  засіб 

повідомлення, а як умова осягнення соціальної реальності, як спосіб даності 

світу. Специфікою медіального виміру простору соціалізації в сучасних умовах 

є його трансформація в медіакультурне середовище соціалізації, віртуально-

комунікативне за своєю природою. Сам медіакультурний простір соціалізації 

доцільно визначити як інтегрально-атрибутивну форму соціального буття 

людини медійно-інформаційного суспільства, що формується під впливом 
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електронних мас-медіа і трансляції духовних смислів і цінностей медіакультури 

і забезпечує поєднання процесів реальної та кіберсоціалізації людини у системі 

соціально-комунікативних взаємодій переважно мережевого характеру. 

4. Медіакультурний простір характеризується як амбівалентний 

феномен з погляду впливу на можливості становлення людини з використанням 

інноваційних ресурсів, які формуються на основі гуманітарного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. З одного боку, розширюються 

можливості реалізації людиною своїх іманентних потенцій до саморозвитку, з 

іншого боку, зростають загрози маніпулювання людьми, формування тенденції 

до культурного споживацтва та спрощення процесів інтелектуально-ціннісного 

розвитку. У межах синергетичної методології медіакультурний простір постає 

як відкрита та складно організована система, що знаходиться у стані 

коадаптації з іншими просторами і розвивається за рахунок інформаційно-

ціннісного взаємообміну з ними, формуючи складно структуровані і 

різноманітні середовища, що і формують індивідуальний простір становлення 

кожної людини. Виходячи з культурної визначеності процесу соціалізації і в 

умовах домінування медіареальності, його можна схарактеризувати як процес 

залучення людини в сучасну культуру через медіапростір. Останній як простір 

віртуальної реальності набуває своїх соціалізаційних функцій лише 

трансформуючись у культурний феномен, тобто репрезентуючись у 

медіакультурному просторі. Найбільш виразною особливістю медіакультурного 

простору як середовища соціалізації є його віртуально-симулятивна природа.  

5. Цілісний теоретико-методологічний інструментарій дослідження 

медіакультурного простору соціалізації формується на основі 

міждисциплінарних та метапарадигмальних методологічних принципів у межах 

поєднання підходів класичної та постмодерністської філософії. У якості основи 

соціально-філософського виміру дослідження постулюється принцип 

соціокультурної визначеності та взаємодії особистісного й соціального начал 

становлення людини. З арсеналу постмодерністської філософії найбільш 

доречним є залучення методологічних настанов деконструктивізму та 
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постструктуралізму, при цьому середовище культури та комунікації виступає 

як простір соціалізації людини і має вигляд відкритого медіатексту. У межах 

синергетичного підходу увесь процес соціалізації у медіакультурному просторі 

постає як поєднання усталеності у вигляді цілеспрямованої діяльності 

соціально-виховних інститутів та хаотичності у вигляді стохастичного впливу з 

боку медіасередовища.  

6. Медіакультурний вимір проблем соціалізації обумовлює звернення 

до медіалогії як основи інтеграції соціально-філософської та медіафілософської 

методологій.  Медіалогія допомагає об’єднати методологічні підходи стосовно 

процесів медіатизації,  які розробляються у філософії (медіафілософія), у 

культурології (медіакультура), у освітньо-виховній царині (медіаосвіта, 

медіавиховання), в управлінні (медіаменеджмент) тощо.Медіафілософська 

методологія орієнтує на дослідження медіакультурного простору у контексті 

проблем умов і форм когнітивно-ціннісної діяльності людини у медійному 

буттєвому середовищі, її мотивів, наслідків для самої людини і соціуму. 

Інтегрована методологія медіалогії найбільше актуалізує інноваційне 

використання системного методу для визначення  структурних особливостей 

медіакультурного простору як середовища соціалізації людини та 

геременевтичного методу для дослідження його змістовних характеристик. 
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РОЗДІЛ 2. ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

МЕДІАКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

У сучасній соціально-філософській і науковій літературі виникнення і 

розвиток феномену медіакультурного простору часто-густо висвітлюється у 

вимірі загроз асоціалізації людини покоління епохи Інтернету, труднощами 

збереження індивідуальності під гомогенізуючим впливом масової 

медіакультури [79]. Зазначений підхід сприяє формуванню та розповсюдженню 

спрощених суто негативних уявлень у деконструктивістському дусі, що не 

враховує закономірний характер змін умов і форм соціалізації людини в умовах 

інформатизації суспільства. Відтак у фокусі нашої роботи – визначення 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору соціалізації. Для цього 

зосередимося на обґрунтуванні закономірного характеру актуалізації 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору соціалізації в умовах 

інформаційного суспільства та встановимо фактори людинотворення у процесі 

кіберсоціалізації. Вирішенню всіх завдань і присвячені наступні підрозділи. 

 

2.1. Актуалізація гуманістичного потенціалу медіакультурного 

простору соціалізації в інформаційному суспільстві 

Медіакультурний простір соціалізації найбільше значення має з погляду 

впливу на розвиток людини та особистості, а тому сучасні його дослідження 

покликані розкрити його потенціал як чинника цього розвитку. Термін 

«потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова 

«potentia», що означає «сила», «приховані можливості», джерело сили або 

можливостей, які можуть бути практично реалізовані [126].  

У контексті проблематики соціалізації йдеться насамперед про можливості 

використання медіакультурного простору для формування людського 

потенціалу, який дослідники пов’язують не стільки з матеріальними факторами, 

скільки з можливостями саморозвитку. За М.Гузенком, «людський потенціал – 

не обсяги виробництва і відповідний рівень доходу, а можливості людського 
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вибору, які розширюються»[55, с.34]. Саме у цьому контексті слід аналізувати і 

гуманістичний потенціал медіакультурного простору соціалізації – як потенціал 

до нарощування можливостей розвитку людини, як потенціал розширення 

аксіосфери на засадах гуманістичних цінностей, як потенціал трансформації 

медійно-інформаційних технологій в інструментарій забезпечення розвитку 

людини та людиновимірності усіх соціальних та технологічних процесів. 

Дослідження саме гуманістичного потенціалу медіа культурного простору 

необхідні насамперед внаслідок того, що на сьогодні сформований переважно 

негативний імідж його системостворюючих складови – мас-медіа, Інтернету, 

масової комунікації тощо. Однак в основі цього –«відсутність стратегічних, 

аксіологічних орієнтирів у розвитку комунікативних процесів» [66, с.130], 

відповідно мова має йти про спрямованість змін середовища соціалізації у 

результаті становлення медіакультури.  

На нашу думку, розкриття гуманістичного потенціалу медіа культурного 

простору має здійснюватися з врахуванням не лише комунікативних та 

інтерсуб’єктних процесів, які здійснюються у ньому, а насамперед з погляду 

того, як на процес соціалізації впливають нові соціально-інституційні 

утворення інформаційного суспільства, в які інтегрується людина у процесі 

свого становлення. Важливим є соціально-системостворюючий та 

аксіологічний вимір даного простору, який і дозволяє розглядати його в якості 

інструменту гуманістичного розвитку людини у середовищі медіакомунікації та 

виявляти його гуманістичний потенціал як простору соціалізації.  

Відтак  вказаний потенціал є по суті результатом взаємодії самого процесу 

соціалізації людини та становлення нових соціальних інститутів 

медіакультурного характеру, у процесі якого відбувається формування нового 

середовища соціалізації. Гуманістичний вимір медіакультури слід розглядати 

як її внутрішні інтенції до становлення соціального середовища та цінностей, 

сприятливих для формування людини та інформаційного суспільства. 

Слід сказати, що у вітчизняній літературі вказана проблема розглядається 

дещо редуковано, в основному в межах розвитку комунікативного потенціалуяк 
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чинника формування цінностей та загалом соціалізації. При цьому часто 

відбувається ще й абсолютизація інформаційно-технологічних процесів і 

гуманістична складова медіа культури, пов’язана зі становленням нових вимірів 

середовища соціалізації (і відповідно нових якостей суспільства та людини) 

ігнорується. Навіть позитивні характеристики медіакультурного простору при 

цьому сприймаються технологічно-спрощено, по суті з виокремленням людини 

за межі суспільних відносин (потенціал розвитку розуміється лише як набір 

певних ментально-комунікативних характеристик) [144]. 

Тому згодні з дослідниками, які для дослідження медіакультурних 

трансформацій пропонують ввести «поняття гуманістичної інтенційності», 

яке«дає змогу перейти від розгляду потенціалу особистості, обмеженого 

рамками людського досвіду, до встановлення та розкриття діалектичної 

взаємодії процесу розвитку особистості, включеної в комунікативні процеси, із 

соціально-інституційними перетвореннями, що виникають на основі інтернет- 

комунікацій» [66, с.132]. 

Таким чином, розуміння гуманістисного потенціалу медіакультурного 

простору соціалізації як певної внутрішньої, латентної спрямованості мас-медіа 

до становлення сприятливих для розвитку інформаційного суспільства та 

людини соціальних структур та цінностей є вельми продуктивним для нашого 

дослідження. Відкриваються можливості поєднання соціокультурних змін 

інформаційної епохи з розвитком внутрішнього світу особистості, що є 

суб’єктом цих змін. Гуманістичний вимір мережно-інформаційних процесів 

трактується не лише у межах індивідуального людського розвитку, а й як 

системні медіакультурні трансформації, як синтез екзистенційно-

гуманістичного, соціально-інституційного та медіакультурного процесів. Сам 

процес соціалізації у медіакультурному просторі постає як коадаптація 

особистісних та соціокультурних процесів, що протікають у цьому просторі. 

Дослідження гуманістичного потенціалу медіакультурного простору 

соціалізації на сьогодні є одним з напрямів теоретичного аналізу проблем 

становлення людини в умовах швидких соціокультурних та технологічних змін. 



89 

Практичний вимір даного напряму досліджень пов’язаний з вивченням 

можливостей використання даного потенціалу для забезпечення 

людиновимірних характеристик реального простору становлення та буття 

сучасної людини. Даний процес доцільно схарактеризувати як актуалізацію 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору соціалізації через 

діяльність тих чи інших соціальних інститутів та суб’єктів.  

«Актуалізацію»(лат.actualis—діяльний,діяльнісний, фактичний) 

визначають як позначення переведення в дію, стан активності того, що існувало 

лише потенційно чи латентно. У «Філософському енциклопедичному 

словнику» актуалізацію характеризують як «здійснення, перехід від стану 

можливості в стан дійсності» [217]. Відповідно актуалізацію гуманістичного 

потенціалу медіакультурного простору соціалізації слід розглядати як процес 

переведення його позитивного впливу на розвиток людини та суспільства, що 

має інтенціональний характер, у реальні соціокультурні практики, спрямовані 

на розвиток особистості. Саме у цьому плані, як актуалізацію особистісного 

розвитку у межах сучасних медійно-інформаційних процесів, розглядають 

вказану проблематику у межах соціально-філософського дискурсу і вітчизняні 

дослідники [62]. 

Відповідні умови для прискорення зазначених процесів формуються мірою 

інформатизації і медитізації сучасного суспільства. Стрімкий розвиток мас-

медіа та інформаційних технологій змінює характер соціокультурного простору 

життєдіяльності людини ХХІ ст. Увесь спектр її характеристик, здібностей, 

нахилів – починаючи від ціннісних орієнтирів і закінчуючи практичними 

моделями поведінки – зазнає істотних медійно-інформаційних впливів. По суті, 

електронні мас-медіа формують медіакультурний простір соціалізації 

інформаційного суспільства, поєднуючи інформаційні технології з трансляцією 

культурних патернів та сенсів, що і має своїм результатом продукування 

людини інформаційного суспільства [169, с. 234].  

Вважається, що термін «інформаційне суспільство» з’явився у 60-х рр. XX 

ст., однак відносно авторства ідуть дискусії. Найбільш поширеними серед 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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авторів терміну - професор Токійського технологічного інституту Ю. Хаяши, 

американський вчений-економіст Ф. Махлуп, ще один японський науковець 

Т.Умеасо Петрухно. Ми поділяємо думку тих науковців, які вважають 

фундатором концепту останнього, оскільки саме у його роботах спостерігається 

найбільш раннє осмислене та концептуально обґрунтоване вживання терміну 

(1961 - 1963 рр.) [162, с.127-128]. 

Що стосується повноти концептуального обґрунтування інформаційної 

революції, то тут найбільше значення мають роботи видатного японського 

професора Й.Масуди. У 1966 р. у межах колективної роботи «Інформаційна 

технологічна революція» вийшла його революційна праця «Комп’ютопія» 

[136], у довершеному вигляді концепція інформаційного суспільства 

сформульована у його роботі 1981 р. «Інформаційне суспільство як 

постіндустріальне суспільство».  

Інформаційне суспільство И. Масуди розглядав насамперед як 

використання передових технологій для забезпечення розширення 

можливостей людини щодо вільного розвитку, вибору альтернатив діяльності, 

створення ефективних соціальних інститутів, і як наслідок – ліквідації будь-

яких панівних впливів. Це суспільство об’єктивізації інформації, і в його 

розвитку головною стане «інформаційна користь», оскільки основу останнього 

визначатимуть комп’ютерно-комунікаційні мережі, що поєднуватимуть усіх 

людей.   

И.Масуді належить перша ґрунтовна концепція критеріїв інформаційного 

суспільства, яких він виділяє 17.  При цьому головною є зновуж таки цінність 

інформаційних технологій для забезпечення повноти життя кожної людини: 

вводячи концепт «час-цінність» дослідник розгортає концепцію використання 

інформаційних технологій для збагачення людського життя та діяльності [136, 

с. 105]. Ці ж технології будуть обумовлювати демократичну трансформацію 

соціального устрою з домінуванням процесів автономізації, партиципатизму, 

синергізму [136, с.39]. Разом з тим И. Масуда бачив і загрози та ризики 

формування інформаційного суспільства. До них він відніс футурошоки, що 
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виникають як результат дуже динамічних соціальних змін; радикальне 

зростання небезпеки тероризму та загрози для індивідуальності людини, 

пов’язані зі спробами використання інформаційних мереж для установлення 

нового типу соціального контролю [136, с.46].  

На нашу думку, найважливішим з точки зору забезпечення актуалізації 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору є можливість для 

людини вільно і ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології як для власного розвитку, так і для конструювання соціальних 

відносин. Таке бачення відповідає підходу Й. Масуди до визначення специфіки 

свободи людини в інформаційному суспільстві, яка по суті є визначальною 

засадою актуалізації гуманістичного потенціалу медіакультурного простору. 

Він писав: «Інформаційне суспільство відкриває нове поняття свободи і 

рівності, що втілюватиме свободу прийняття рішень і рівності можливостей. 

Найбажанішою свободою буде та, яка передбачає вільний вибір людиною 

напряму реалізації цінності часу в процесі використанім доступного для неї 

майбутнього часу. Назвемо це «свободою рішення». Йдеться про вибір 

цілеспрямованої дії і право кожного вільно визначати, як використовувати 

майбутній час для досягнення мети» [136, с.43]. 

Гуманістично орієнтований медіакультурний простір у цьому плані 

виступає і передумовою і наслідком розвитку інформаційного суспільства. Слід 

погодитися з М. Маклюеном, який уникає технократичних спрощень, 

встановлюючи передумови формування інформаційного суспільства не лише у 

процесах інформатизації, а й у розвитку масових комунікацій та медіакультури. 

Саме М.Маклюен започаткував тенденцію розгляду інформаційного 

суспільства як медійно-інформаційного, акцентувавши значущість процесу 

формування електронно-віртуальної реальності та інформаційних мереж [134, 

с. 28-29].  

Визначень інформаційного суспільства дуже багато, оскільки сам феномен 

є предметом міждисциплінарних досліджень і має значну наукову літературу. 

Однак у межах соціально-філософського дискурсу він трактується як 
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«суспільство нового типу, що формується в результаті нової соціальної 

революції, породженої вибуховим розвитком і конвергенцією інформаційних і 

комунікаційних технологій», як «якісно новий етап соціотехнологічної 

еволюції суспільства, що формується в результаті довгострокового соціально-

економічного розвитку, який передбачає збільшення ролі інформації і знань, а 

також формування та споживання інформаційних ресурсів у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства за допомогою розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, що існують у глобальних масштабах» [57, с. 22].  

Основні ознаки інформаційного суспільства групуються за трьома 

критеріями: свобода доступу та відбору інформації для кожної людини, 

домінування у якості соціально-системостворюючого чинника інформаційно- 

медійних технологій, визначення соціальних процесів інформаційною 

інфраструктурою суспільства [59]. На нашу думку, найважливішим є 

можливість для людини вільно і ефективно використовувати інформаційно-

комунікаційні технології як для власного розвитку, так і для конструювання 

соціальних відносин.  

Філософськи узагальнюючи накопичений у сучасному суспільствознавстві 

масив знань про інформаційне суспільство, можна твердити, що в ньому 

відбуваються мережево-інформаційні трансформації онтологічного 

(екзістенційного) топосу життєдіяльності людини. Неодмінна частина 

зазначеного процесу відповідні зміни соціокультурного простору, в якому 

виникають особливі медіакультурні відносини, за допомогою яких відбувається 

продукування та трансляція знань, що забезпечують становлення і розвиток 

людини [75, с.23].  

На певному етапі у своєму розвитку вони досягають кібернетичної фази, 

проявом якої стає формування медіакультурного інтернет-простору, 

виникнення і відтворення у ньому мережі он-лайнових спільнот, сукупності 

віртуальних субкультур, повязаних певною мережею етики, що, на думку  

С.Куцепала, в сучасному суспільстві й визначає «зміст та форми соціалізуючої 

комунікації» [118, с.14].  В.Савчук навіть вказує, що «медіа не тільки стають 
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самостійною, але і єдиною, або, підсиливши тезу, онтологічною умовою 

існування людини» [186, с. 10].  

Характеризуючи цей поворот у формуванні нового соціалізуючого 

простору, М. Кастельс охарактеризував Інтернет як «комунікаційний медіум» 

що формує «галактику Інтернет» [103, с. 18]. Відповідно становлення і буття 

людини відбувається там, де «реальність ...повністю схоплена, повністю 

занурена у віртуальні образи, у вигаданий світ» [103, с. 351].  

На думку В.Демченко, оволодіння індивідом досвідом у процесі 

міжособистісної комунікації слід характеризувати у якості «відносин між 

образами, що призводить до визначення старого і нового типів соціальної 

організації за допомогою дихотомії «реальне - віртуальне»» [68, с.35], що і 

приводить у результаті соціалізації до становлення «кіберособистості», 

«цифрового покоління» [167, с.9]. 

Цей процес має амбівалентний характер. Так, він наділяє людину 

більшими можливостями розвитку її індивідуального потенціалу та автономії. 

Саме за рахунок медіакультурного простору, на думку американської 

дослідниці-футуролога С.Маккарті, сучасне інформаційне суспільство 

розширює і буде у подальшому розширювати можливості саморозвитку 

людини та необхідні для нього соціальні умови [264, р.87]. 

Водночас перед людиною постають і нові вимоги щодо оволодіння новим 

культурними компететнціями в сфері медіатворчості, медіаосвіти, критичного 

мислення, оскільки саме це гарантує розвиток особистості в умовах мережевої 

децентрації, яка стає визначальною рисою виникаючого медіакультурного 

простору.  

Дотримання цих вимог, комплексне зростання медіакультури людини – 

провідна умова реалізації внутрішніх можливостей медіакультурного простору 

і в такий спосіб реального конституювання інформаційного суспільства як 

гуманоцентричного цивілізаційного проекту.   

Саме тому для актуалізації гуманістичного потенціалу медіакультурного 

простору головним виявляється навіть не використання інноваційних 



94 

інформаційних технологій, а формування системи інтерактивних зв’язків у 

вигляді мереж міжсуб’єктної комунікації, що спираються на можливості 

Інтернет-середовища. У такий спосіб реалізуються можливості саморозвитку 

особистості, формування нового соціально-комунікативного середовища, 

сприятливого для становлення креативної та активної людини, інноваційного 

суб’єкта соціального розвитку, орієнтованого на гуманістичні цінності. 

Медіакультурний простір соціалізації виникає як безмежне за своїми 

потенційними можливостями комунікативне поле взаємодій та кооперативної 

діяльності, яке здатне стати найбільш сприятливою за всю історію людства  

сферою самоактуалізації та самореалізації людини.  

У зазначеному контексті гуманістичний потенціал медіакультурного 

простору соціалізації слід уявляти як сукупність конкретних можливостей, що 

закономірно визначаються сформованою мережею симетричних соціальних 

відносин між рівноправними особистостями – носіями високої медіакультури, 

рівень якої вирішальною мірою впливає на буттєвий світ людини, наповнює 

індивідуальне та громадське життя, створює реально діючі механізми 

регулювання міжсуб’єктних відносин та комунікації у політиці і економіці, 

формування індивідуальної та суспільної свідомості, культури, моралі. У межах 

медіакультури формуються сучасні уявлення людини про себе і світ, про цілі та 

сенси життя, про належні форми поведінки та спілкування, про соціальні норми 

та участь у конструюванні свого буттєвого середовища. Згодні з 

Т.Логвиновською, яка обґрунтовує необхідність розрізняти соціалізацію як 

«об'єктивне соціальне явище й аспект людського онтогенезу та соціалізацію як 

мету і специфічну цілеспрямовану діяльність», тобто об’єкт вивчення та 

планування [125, с. 373]. 

Отже, в основі актуалізації гуманістичного потенціалу медіакультурного 

простору соціалізації – відповідний рівень медіакультури, яка виступає 

реальним змістовним наповненням середовища соціалізації сучасної людини. 

Визначення рівня медіакультури має кілька вимірів, які мають досліджуватися 

у процесі аналізу медіакультурного простору соціалізації. Йдеться про сферу 
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соціальних впливів мас-медіа; процес взаємодії різноманітних типів культур, 

насамперед віртуальної та реальної, у медіапросторі; медіакультуру як 

специфічний інститут соціалізації особистості інформаційного суспільства, 

наповнений відповідними економічними, соціально-політичними і духовними 

формами, структурами, процесами; особлива форма споживання культурних 

цінностей, інформації, зразків наслідування; механізм становлення аксіосфери 

людини, її картини світу; особлива сфера нормування діяльності та поведінки 

людини, формування її способу життя тощо. 

Крім того, гуманістичний потенціал медіакультури та створюваного нею 

простору соціалізації має і особистісно-екзистенційний вимір, оскільки, на 

думку О. Федорова, на її основі і в її межах відбувається становлення цілком 

реальної людини, «здатної сприймати, аналізувати, оцінювати медіатекст, 

займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання в області медіа», людини, 

що  «є активною учасницею цього процесу й містить у собі культуру передачі 

інформації й культуру її сприйняття» [216, с. 64]. Медіакультура виступає 

соціокультурною реальністю на рівні окремих людей, соціальних груп, 

поколінь,  визначаючи реальне життя кожної конкретної людини суспільства 

ХХІ ст. 

Як реальний соціальний феномен, медіакультура має прояви в усіх сферах 

життєдіяльності сучасного суспільства, починаючи від побуту і закінчуючи 

найвищими досягненнями духовної творчості. Свідомість і мотивація людини, 

основана на них діяльність також у повній мірі демонструють потужність 

медіакультурних впливів. Медіакультурні сенси, цінності, значення, моральні 

настанови входять до сфери самопізнання й самоактуалізації особистості і 

величезної кількості субкультур. Численні дослідження фіксують об'єктивний 

характер впливу медіакультури на людину і все соціальне життя в цілому, при 

цьому дослідники особливо виділяють медіакультурну визначеність основних 

системостворюючих соціальних сфер ціннісно-нормативної та комунікаційної 

[141, с.136].  
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Інтегративний характер впливу медіакультури на реальні процеси 

соціалізації та буттєве середовище людини детермінується такими 

атрибутивними характеристиками зазначеного феномену, як  системність і 

цілісність, які у свою чергу є своєрідною трансляцією даних характеристик 

культури взагалі на сферу діяльності мас-медіа. Можна констатувати, що саме 

медіакультура інтегрує, поєднує в єдине ціле різновекторні процеси 

соціального простору інформаційного суспільства, створюючи єдине 

середовище буття і соціалізації для всіх його членів. Звідси нідерландська 

медіафілософ С.Крамер виводить і значущість медіакультури для розвитку 

людини та суспільства, оскільки негативні тенденції в її розвитку 

безпосередньо відображаються на глобальних характеристиках людини та 

суспільства, особливо, що стосується духовно-ціннісної сфери [261, р. 132].  

Для сучасної людини саме медіакультура виступає змістовною основою у 

когнітивно-інформаційному відношенні та ціннісним орієнтиром як 

формування практичних життєвих навичок, так і способів пізнання 

навколишнього світу. При цьому когнітивно-ціннісна значущість 

медіакультури визначається її долученням до всіх сфер соціальної 

життєдіяльності і здатністю репрезентувати і відображати все різноманіття 

реальності, яка оточує людину. За рахунок медіакультури забезпечується 

цілісність простору буття людини, функціонування комунікативного 

міжсуб’єктного простору; взаємозв’язок різних складових соціальної структури 

тощо. Медіакультурна взаємодія на різних рівнях соціальної структури має 

своїм результатом по суті формування соціальності як реальної системи 

відносин і суб’єктної характеристики членів інформаційного суспільства у 

вигляді розуміння ними умов власного буття; засвоєння соціальних норм; 

установлення взаємозв’язків між особистісним буттєвим світом та 

соціокультурним середовищем; формуванням критеріїв та системи оцінювання 

соціальних і особистісних феноменів; вибір чи створення власних економічних, 

соціально-політичних та культурних проектів участі у соціальних 

перетвореннях і конструюванні соціальної реальності; забезпечення певної 
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інтеграційної основи ціле покладання і діяльності учасників суспільних 

відносин. 

Віртуально-електронна природа медіакультурного простору соціалізації 

змінює характер інкультурації людини у сучасному суспільстві. Для людини 

медіакультури цей процес як ніколи набуває приватного та суто 

індивідуалізованого характеру, оскільки діяльність та комунікація у 

віртуальному середовищі відбуваються поза пояснюючим контекстом 

суспільного досвіду, характерним для життєдіяльності у реальному 

соціальному просторі. Суспільство лише в дуже опосередкованому вигляді 

можу впливати на індивідуальний контакт людини з культурними надбаннями 

у медіапросторі. Це радикально змінює значущість індивідуальних чинників 

культурного розвитку та мотивів до участі в культурному житті, що має мас-

медійну природу.  

Розвиток мас-медіа, Інтернету, віртуальних комунікацій та соціальних 

мереж формує нове середовище соціалізації насамперед як новий культурний 

простір з новими можливостями розвитку людини та суспільства. У процесі 

інтеграції у цей новий культурний простір особистість не тільки отримує певні 

знання, цінності, навички, але й набуває статусу об’єкта медіальних впливів, які  

визначають процес його формування і життєдіяльності. Такі впливи стають 

атрибутивною характеристикою буття людини взагалі, оскільки здійснюються 

паралельно з набуттям людиною статусу суб’єкта, творця свого життєвого 

віртуального простору.  

Відтак долучення людини до медіакультурного простору в умовах 

інформаційного суспільства може розглядатися і як неодмінна умова 

становлення особистості, і як його результат, і як його механізм. 

Медіакультурні чинники та впливи є головними факторами, які визначають 

основні параметри середовища соціалізації у ціннісному інформаційному, 

інтелектуальному, комунікаційному та інших важливих для розвитку 

особистості вимірах. У порівнянні з традиційним простором соціалізації, як 

вказує Л.Чернявська,  медіакультура суттєво розширює соціалізуючу діяльність 
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і в суб’єктному, і в об’єктному плані за рахунок привнесення нових змістів, 

нових сенсів буття, нових форм комунікації та діяльності, нових тем та образів, 

нових візуальних, вербальних та кінестетичних можливостей самовираження та 

міжсуб’єктної взаємодії [230, с.142].  

Гуманістичний вплив медіакультурного простору соціалізації визначається 

насамперед її дедалі більшою роллю у продукуванні та трансляції духовних 

цінностей, загалом процесі формування духовної культури людини. При цьому 

саме духовне виробництво суттєвим чином змінюється, оскільки сам простір 

соціалізації набуває форми комунікативно-інтертекстового середовища, у 

якому кожна людина стає співпричетною до духовного виробництва і по суті 

конструює віртуально-духовний простір свого буття. У віртуальному вимірі 

культурне середовище розвитку людини є зовсім не ідеальний феномен, це 

реальне медіакультурне соціальне середовище, яке повністю інтегрує людину 

як діяльнісного суб’єкта і як об’єкта духовно-ціннісних впливів. Особливої 

ефективності цьому процесу, вважає Л.Осадча, надає мережева форма 

комунікаційних взаємодій і встановлення взаємозв’язку між глобальними 

процесами становлення мережево-інформаційного суспільства та формуванням 

мережево-медійного простору соціалізації на базі Інтернету, Інтранету, 

Екстранету [153, с. 85]. 

Відповідно у практичному вимірі, як реальний соціальний феномен 

сучасний медіакультурний простір соціалізації має мережево-медійну форму. 

Саме з поширенням мережі Інтернету пов’язують і виникнення «мережевого 

суспільства». Останнє представляє собою реальну соціокультурну та 

соціально–економічну структуру, яка характеризує напрям та форми розвитку 

сучасного інформаційного суспільства і проявляється практично скрізь, 

звичайно, з певною національною специфікою.  

Для нашого дослідження особливо важливим є соціально-управлінський 

вимір мережевої трансформації простору соціалізації, оскільки саме мережева 

модель організації суспільного життя відкриває реальні перспективи заміни 

жорстких механізмів управління процесом соціалізації з використанням 
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директивних впливів ієрархічної структури м'якими засобами регулювання з 

використанням потенціалу мережевої самоорганізації та комунікації. Це 

можливо тому, що мережева структура суспільства радикально трансформує 

ієрархічні просторові характеристики соціального буття, більше того, ініціює 

процес поступової заміни замкненої системно-функціональної організації 

економічної, соціально-політичної і духовної сфер просторово-мережевими 

структурами відкритого децентрованого типу. 

Медіальні трансформації та становлення мережних форм комунікації є 

дуже близькими і взаємообумовленими процесами, оскільки, як вказує 

І.Девтеров, вони поєднуються на рівні чи не основного соціалізую чого 

чинника сучасності – процесу формування соціальних мереж, забезпечуючи 

процесам мас-медійної комунікації характеристику соціальності [65, с.136]. 

Відповідно електронні мас-медіа формують простір мережевої комунікації 

соціальних суб’єктів, так формуються соціальні мережі як певні співтовариство 

людей, які здійснюють комунікацію на тих чи інших інтернет-сайтах, 

об’єднуючись за спільними інтересами різного характеру. Медіакультурний 

вимір соціальних мереж має прояв у тому, що останні виступають як мас-медіа, 

оскільки мають медійно-комунікативну природу, продукуючи і транслюючи 

інформацію у процесі комунікативних взаємодій. Це дає підстави дослідникам 

робити висновок про те, що є підстави використовувати поняття «соціальні 

мережі» і «соціальні медіа» як синонімічні [65, с.138]. 

Початок ХХІ ст. характеризується тим, що соціальні мережі, такі як 

«Facebook», «ВКонтакті», «Твіттер» набувають інституційного характеру і 

стають набагато більш значущими чинниками соціалізації, ніж традиційні 

інститути. [140, с.64]. Цей інститут слід вважати гуманістичним за своєю 

природою, з одного боку, враховуючи його соціалізуючий вплив на 

становлення підростаючого покоління, а з іншого – виходячи з того, що він 

поєднує комунікативно-культурну діяльність із медійними формами 

продукування і трансляції духовного, гуманістично значущого контенту. 

Соціальні мережі радикально посилюють гуманістичний потенціал мас-медіа і 
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відповідно вплив медіакультурного середовища на становлення людини. 

Водночас вони стрімко витісняють з простору соціалізації традиційні канали 

комунікації та навіть традиційні інститути соціалізації, які залишаються за 

межами медіакомунікації. 

У зв’язку з цим М. Кастельс характеризує їх як поєднання інформаційних 

технологій і соціальних форм, що і робить їх репрезентантом інформаційної 

епохи [103, с. 65]. Медіаінформаційні комунікації, насамперед Інтернет, є 

основою формування соціальних мереж, що забезпечує найбільш вільне 

середовище становлення та розвитку підростаючого покоління: «Інтернет як 

агент соціалізації через свої властивості і особливу будову передає цінності 

свободи» [54, с. 126].  

Дослідники, зокрема, Ю.Кокарча, характеризують соціальну мережу як 

«інтернет-співтовариство користувачів, об’єднаних за будь-якою ознакою на 

базі одного сайту», «як підгрунтя для діалогу, полілогу, за допомогою якого 

люди можуть здійснювати зв'язок між собою, об'єднуватися за специфічними 

інтересами» [106, с.84]. Соціальні мережі є найбільш дієвим механізмом 

становлення віртуального медіа-комунікативного простору соціалізації 

інтерактивного типу. О. Петрунько пропонує «розглядати соціальні мережі як 

комунікаційний і соціалізувальний ресурс та альтернативне соціалізувальне 

середовище, де особисте і соціальне, реальне і віртуальне сплітаються в єдину 

реальність, в єдине «мереживо», де «можливі дорослішання, самосоціалізація і 

само актуалізація» [160, с.76]. 

У літературі [60, 65, 68, 80, 121] розкриваються різноманітні виміри 

соціальних мереж: 

соціологічний – як форма існування груп людей у процесі постійного само 

репродукування;  

комунікативний – як віртуальний простір спілкування та взаємодій;  

політичний - як засіб політичної комунікації;  

дискурсивно- культурний – як спілкування у межах певних культурних 

патернів та мови;  
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психологічний – як простір міжособистісних взаємодій, що має 

особистісно-формуючий характер;  

філософський – як загальна форма соціальної організації;  

юридичний – як механізм нормотворчості тощо. 

Соціальні мережі виступають як якісно нові механізми соціалізації, які 

відповідно формують і нову особистість, і нове соціокультурне середовище. У 

своїй сукупності вони створюють інформаційно-мережевий простір сучасного 

суспільства, яке також набуває інформаційно-мережного характеру. За їх 

рахунок насамперед і відбувається максимізація соціалізуючого впливу мас-

медіа і становлення медіа культурного простору соціалізації. Самі ж «соціальні 

мережі стають віртуальними аналогами традиційних соціальних спільнот. На їх 

основі молодь починає по-новому вирішувати завдання самореалізації і 

самопрезентації»[173, с. 130.] Самоконструювання особистості відбувається у 

соціальних мережах на основі творчої діяльності щодо створення власного 

віртуального світу у межах яскравого та різноманітного комунікативного 

простору.  

Соціалізаційний потенціал соціальних мереж формується переважно на 

основі того, що мережево-медійні інформаційні структури стали соціально-

комунікативними, і, що дуже важливо, самі їх суб’єкти, конкретні люди, будучи 

залученими у процес соціальної комунікації мережного характеру, стають 

одночасно у суб’єктами продукування мережного контенту. Створюються 

передумови для масового перетворення суб’єктів соціальних мереж у творців 

як інформаційного наповнення комунікаційного процесу, так і в цілому 

мережно-просторової організації соціокультурного середовища і 

соціокультурного часу.  

Оскільки у межах цього процесу суб’єктивації мережної комунікації 

відбувається соціалізація як інформації, так і процесу її продукування і 

трансляції, сам мережевий контент трансформується у соціальний об'єкт, а 

соціальні мережі стають механізмами соціалізації, які дають можливість 

створювати не просто індивіда, що адаптується, а творчу особистість, що 
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одночасно із власним становленням трансформує соціальні відносини [69, с.27]. 

Сьогодні основні новації процесу соціалізації, пов’язані з масовою 

комунікацією, інтерактивним продукуванням цінностей та знань, формуванням 

комунікативних спільнот, творенням і консолідацією віртуальних субкультур, 

становленням нових форм діалого-полілогових зв’язків комунікативних 

суб’єктів здійснюються саме на рівні соціальних мереж.  

До цього слід додати, що соціальні мережі не просто впливають на процес 

соціалізації вирішальним чином, а ще й започатковують новий, віртуальний 

механізм соціальної стратифікації, на що вказує і М. Кастельс. Він називає 

мережеву форму соціальної організації «сегментованим суспільством», 

оскільки мас-медіа та комунікаційні технології за своєю природою є 

механізмами диверсифікації інформації і відповідно аудиторій її сприйняття, 

що й приводить до сегментування у просторі соціальних мереж їх суб’єктів за 

різноманітними ознаками, як то цінності, уподобання, субкультури, стилі та 

способи життя тощо [103, с. 220]. Цим соціальні мережі суттєво підсилюють 

гуманістичний потенціал медіакультурного простору. 

Стаючи складовою мережевого буттєвого простору людини, медіакультура 

у повній мірі виступає як інститут соціалізації з набором відповідних функцій: 

- комунікації, яка здійснюється як забезпечення когнітивно-ціннісної 

взаємодії мережних суб’єктів і загалом організація їх взаємозв’язку на 

принципах діалогу та полілогу, інтерактивності соціальних мереж у процесі 

становлення людини; 

- інформування та загалом поширення інформації, яка є особливо 

важливою для медіакультури як  сфери продукування і трансляції інформації 

соціалізуючого значення; 

- унормування, яка реалізується через засвоєння у медіакультурному 

просторі норм, досвіду, знань, ідеалів, що транслюються через соціальні 

мережі;  

- дозвілля, оскільки і медіакультура, і соціальні мережі наповнені 

різноманітними розвагами, ігровими формами діяльності, а комунікація в них 
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часто має форму проведення дозвілля, і все це є достатньо ефективними 

каналами соціалізаційного впливу на людину; 

- соціокультурно-ціннісного інтегрування, яка проявляється у об’єднанні 

учасників мережного медіакультурного простору у вигляді певних спільнот, 

субкультур, он-лайнових співтовариств тощо, які самі по собі вже виступають 

дієвими факторами соціалізації; 

- розвитку, у якій прямо реалізується соціалізуючий потенціал соціальних 

мереж та медіакультури як чинників когнітивно-ціннісного розвитку людини та 

формування її мотивації до саморозвитку і трансформації власного буттєвого 

середовища; 

- посередництва, яку взагалі виконують усі медіа, у даному випадку мова 

йде про функціонування посередницьких механізмів соціальних мереж 

стосовно інтегрування людини у медіакультурний простір соціуму та 

встановлення взаємозв’язків між різними соціальними сферами становлення і 

буття людини. 

У межах мережевого медіакультурного простору суб’єкт соціалізації 

отримує можливість використовувати різноманітні медіаінструменти та 

мережні зв’язки для конструювання власного культурного середовища, 

проектування свого саморозвитку, узгодження різних аспектів особистісного 

становлення – починаючи від цінностей і знань і закінчуючи почуттєвою 

сферою, інтуїцією та трансцендентальними уявленнями. Взагалі дослідники, 

зокрема, Н.Зражевська, відзначають, що в епоху електронних медіа будь-які 

зміни середовища соціалізації визначаються головним чином саме розкриттям 

потенціалу медіакультури та технологій медіакомунікації, а також розвитком 

мережно-віртуальної реальності [89, с.243].  

Мережевий простір соціалізації визначається насамперед 

медіакультурними новаціями і тими можливостями, які вони формують для 

саморозкриття особистісного потенціалу в соціальних мережах. Оскільки цей 

процес у своїй основі опирається на зміну цінностей та цілепокладання у 

процесі формування суб’єктності та мети впливу на людину у процесі її 
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соціалізації, виникає проблема статусу медіакультури у просторі соціалізації у 

контексті аксіологічного виміру медіакультурного простору загалом, тобто 

визначення ціннісної релевантності медіакультури завданням розвитку людини 

ХХІ ст.  [23, с.118]. 

Медіакультурний простір соціалізації забезпечує змістовне та діяльнісне 

поєднання внутрішнього світу людини та культурного середовища її розвитку 

через її занурення у медіакомунікацію і загалом інформаційні потоки. Від 

характеру останніх залежить якість включення особистості в освоєння 

культурних практик медійно-інформаційного суспільства. Якість середовища, у 

якому відбувається цей процес, тобто його екологія, визначає і сприятливість 

умов формування креативної та соціоцентрично орієнтованої особистості у 

процесі соціалізації. Особливо важливою є спрямованість медіакультурного 

середовища на індивідуальні потреби саморозвитку суб’єкта соціалізації. 

Можливості особистісної переорієнтації медіакультурного простору 

виростають із нових комунікаційних технологій медійно-мережевого характеру, 

які репрезентують характерні для сучасного інформаційного суспільства 

процеси демасифікації і пов’язані з ними урізноманітнення векторів 

соціального часу.  

Саме з можливостями індивідуального саморозвитку та формуванням 

індивідуальних траєкторій інтеграції у соціокультурне середовище, наданим 

Інтернетом, соціальними мережами і комп’ютерними технологіями, пов’язують 

нелійне ускладнення соціального часу, в якому з’являються індивідуальні та 

групові часові лакуни. Медіакультурний простір, особливо у своїй мережевій 

формі, по суті забезпечує індивідуальні просторово-часові контініуми для 

кожної людини, він забезпечує оригінальні та неповторні форми темпоральної 

зустрічі кожної людини зі світом її буття, з культурним середовищем, з іншими 

людьми.  

Соціальний час тим самим розширюється і набуває унікального 

особистісного вигляду і водночас виникають проблеми співвіднесення різних 

часових контекстів і взаєморозуміння різних медіакультурних трендів. Простір 
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і час соціалізації стають більш індивідуальними, мінливими і нестійкими, 

зростають ризики конфліктів, темпоральних розривів. Вони ж водночас стають 

більш варіативним і суб’єктно орієнтованим, самовідтворюючими та 

креативними. Власний світ буття створюється самою людиною, при цьому 

кожною її дією у медіакультурному просторі, тобто «тут і зараз».  

Але знов підкреслимо, що нові можливості для розвитку людини 

одночасно означають розширення спектру ризиків та загроз для цього розвитку. 

Так, І.Утюж, вказуючи на те, що «прагнення зрозуміти процеси, що призводять 

до змін людини і соціуму в цілому, є основоположною інтенцією соціально-

філософской рефлексії», одним з найбільш значущих процесів вважає розвиток 

сучасної масової культури і необхідність визначитися з її природою – «сучасна 

масова культура настільки чітко демонструє риси хворобливого розщеплення і 

амбівалентності,…, або ж це сингулярних перехід до надособистості» [215, с.9]. 

Відповідно, з одного боку, можна говорити про розщепленість та 

ірраціональність сучасного суспільства як проекту постмодерністської 

культури, а з іншого боку -  про сингулярний перехід людини у надособистість 

на основі виникнення нових форм діяльності та поведінки, свого роду нового 

сценарію буття у межах технологічного та соціального простору 

інформаційного суспільства. 

На її думку, сьогодні можна говорити про домінування «наративів 

психічної аномальності в глобальному дискурсі інтернет-простору». І 

причиною цього є те, що «інтернет-простір нерідко сприймається як спроба 

самореалізації шляхом розвитку Alterego, особливий світ, створений 

колективним уявою постіндустріального суспільства постмодерну у відповідь 

на реальний світ, який не здатний задовольняти потреби» [215, с.9]. Саме 

тенденцію сприйняття симулятивної реальності, створюваною людиною у 

віртуальному просторі, як єдиної (чи основної) реальності, дослідниця вважає 

основною загрозою розвитку людини. Ігрові практики виводяться на рівень 

ідентичності, проблемні ситуації вирішуються у віртуальному просторі, а не в 

реальному житті, формується неадекватне уявлення про власну особистість, і як 
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результат – «внутрішня реальність стає фундаментальною» [215, с.10]. Це 

призводить до тотального відчуження людини від реальності аж до 

патологічно-психіатричних проявів, формування стійких галлюцинаторних 

образів, «що сприймається як ізольований фрагмент особистості і здатний … до 

спонтанної активності …у вигляді фантома, відокремленого частиною 

свідомості індивіда». Відчужуючись від соціальної реальності, людина створює 

для себе «доповнену реальність» віртуального характеру. При цьому сучасні 

медіа технології доповнюються психічно-симулятивними практиками, що 

приводить до появи на особистісному рівні індивідуальних симуляцій [215, 

с.10-11]. 

Крім того, не можемо обійти увагою вкрай песимістичні оцінки 

можливостей актуалізації гуманістичного потенціалу медіакультурного 

простору соціалізації в умовах становлення інформаційного суспільства у 

зв’язку з виникаючими проблемами забезпечення статусу людини в якості 

активного суб'єкта самотворення, а не пасивного споживача розваг, 

комунікативних можливостей, ігор, загалом інформації. Саме з пасивністю 

суб’єктів медіа-мережевої комунікації дослідники пов’язують ризики 

соціалізації в медіакультурному просторі серед яких такі: 

1. Неглибоке розуміння навколишнього світу, яке продукується 

насамперед культурою симулякруму. У постмодерністській інтерпретації 

простір соціалізації – поверхневий, позбавлених структурування, чіткої 

каузальності, можливостей логічного осмислення тощо.  

2. Освоєння простору соціалізації поза почуттєво-емоційними межами 

в умовах втрати індивідом цілісності та його фрагментизації. 

3. Втрата простором соціалізації характеристики історичності, 

зокрема, у вимірі індивідуальної темпоральності, що спричинює специфічні 

нерозділені, хаотичні та дискретні форми освоєння індивідом соціального 

досвіду 

4. Домінування медіально-віртуальних агентів соціалізації і 

відповідно нових форм культури як середовища соціалізації з величезним 
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різноманіттям форм, що створює ситуацію невизначеності для індивідів і 

формує нові механізми соціалізації, стираючи грані міє її різними аспектами 

5.  «Смерть суб’єкта» у сенсі припинення існування індивідуального, 

домінування просторових, а не темпоральних характеристик (постійне 

повторення теперішнього) буттєвого середовища з формуванням практик 

наслідування, театралізації, симурлякризації тощо, які стають основними 

механізмами соціалізації і витісняють з медіа культурного простору традиційні 

механізми [70, с. 63-64.] 

Відповідно головною проблемою процесу соціалізації у медіакультурному 

просторі «стає втрата індивідами здатності визначати своє місце в цьому 

просторі і будувати його когнітивні карти». Іншими словами йдеться про 

становлення людини, якій бракує: чітких соціально-ціннісних орієнтирів і 

усвідомлення себе як особистості, мотивів та особистісних інструментів 

безпечної і продуктивної взаємодії з віртуально-мережним середовищем;  

стимулів до активних творчих дій щодо конструювання середовища свого 

буття; орієнтації  на медіакультурну творчість тощо [25, с.105].  

Водночас зазначимо, що ризики та загрози соціалізації у медіа 

культурному просторі інтерпретуються у сучасній соціальнвій філософії і 

суспілдьствознавчій науці як цілком адекватний об’єкт управління, а не та 

сторона соціальної реальності, яка має бути елімінована. Постнекласичне 

розуміння реальності відводить ризику у контексті теорії хаосу та 

нестабільності важливу позитивну роль у розвитку складно організованих 

систем. Відповідно він розуміється як атрибутивна властивість і суб’єктивного, 

і об’єктивного світу, включення ризиків до системи конструювання дійсності і 

індивідуальних траєкторій розвитку вважається важливим елементом надання 

цим процесам креативності та інноваційності. Дослідники, зокрема, М.Журба, 

підкреслюють взаємозв’язок між перетворенням ризиків у конструктивну 

складову соціальної реальності та постмодерними глобальними процесами 

інформаційного суспільства [82, с. 172]. У медіакультурному просторі 

соціалізації, як і в усьому суспільстві ХХІ ст., управління ризикогенними 
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ситуаціями стає одним із ключових напрямів впливу на процес становлення 

людини.  

Отже, важливою умовою актуалізації гуманістичного потенціалу 

медіакультурного простору соціалізації стає інституційне упорядкування 

процесу мережевої соціалізації та створення передумов усвідомленого вибору її 

суб’єктами індивідуальних траєкторій розвитку, а це може розглядатися як 

управлінське метазавдання, від вирішення якого залежить майбутнє  всього 

суспільства. В теоретичному плані тут дуже важливим є питання відносно 

рамок свободи суб’єктів соціалізації, медіакультури, соціальних мереж, а також 

природи конвенціональних засад конструктивних характеристик саморозвитку, 

які мають продукуватися соціальними інститутами та транслюватися у медіа-

культурному просторі для забезпечення гуманоцентричних пріоритетів процесу 

соціалізації.  

Дедалі більшої ваги набирає завдання забезпечення взаємодії на 

людиновимірних засадах наднаціонально-глобальних та націокультурних 

компонентів соціалізації в медіа культурному просторі, який за своєю 

природою як результат глобалізації здійснює інтеграцію на транснаціональних 

засадах наявного культурного досвіду, що негативно впливає на розвиток 

національних культур і знижує їх роль в якості чинників процесу соціалізації. 

Медіакультура продукує та транслює транснаціональні культурні 

продукти, які підривають традиційні гуманістичні передумови соціалізації 

людини у вигляді впливу рідної мови, національних культури та традицій, 

етнокультурних цінностей, паритетний діалог культур в умовах 

полікультурності. Тим самим суттєво ускладнюється регулювання процесу 

соціалізації у медіакультурному просторі, який ще більше набуває характеру 

простору ризику та невизначеності. Однак, як ми вже вказували вище, саме дані 

характеристики дослідники вважають необхідними для впорядкування процесів 

соціалізації, оскільки, як вказує Е.Гідденс, «сучасні суспільства осучаснюють 

своє майбутнє за допомогою ризику й тим самим знаходять власний 

специфічний спосіб справитися з невизначеністю» [35, с. 21]. Глобальні ризики, 
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пов’язані зі становленням людини у медіакультурному просторі, пов’язані з її 

відчуженням, деадаптацією, атомізацією у віртуальному просторі буття 

настійно вимагають цілеспрямованих управлінських впливів для регулювання 

самого медіакультурного простору, який, з одного боку, має стати сприятливим 

людино вимірним середовищем соціалізації, а з іншого – сприяти поверненню 

людини у реальний соціокультурний простір. У той же час якщо лише 

констатувати те, що мережеві спілкування визначаються глобальним 

контекстом, тоді, на думку В. Конаха, залишається лише вказувати на 

невирішувані проблеми становлення людини у медіакультурному просторі за 

умов відсутності чітко визначених національних ідеалів і величезної кількості 

інформаційних ризиків [108, с. 238]. 

Сьогодні соціалізація у віртуальному середовищі часто не 

супроводжується зв’язками людини зі своїм соціальним середовищем у 

реальному житті. І фактично лише медіакультура, трансформована у 

відповідності із соціальними потребами щодо якості процесу соціалізації, може 

забезпечити цілісність становлення людини у єдності реального і віртуального, 

національного та глобального, прагматичного і духовного. Зарубіжні 

дослідники ведуть мову про становлення медіакультурного простору з 

«моральним зором» [272, р.3]. Простір медіакультури є тим середовищем, де 

може ефективно здійснюватися взаємодія різноманітних сфер і чинників 

соціалізації, на основі чого можливе конструювання інноваційних моделей 

буттєвого світу людини гуманістичної спрямованості. 

З практично-управлінського погляду важливою умовою актуалізації 

гуманістичного потенціалу медіакультурного простору є  використання 

стратегії максимізації «точок конструктивного росту», тобто тих конкретних, 

часто маргінальних чи зачаткових можливостей, які потенційно у своєму 

розвитку посилюютьгуманістичний потенціал впливу мас-медіа на становлення 

людини. У наявних дослідженнях найбільші очікування пов’язані з 

гуманістичною трансформацією механізмів віртуальної комунікації та 

мережевих систем комунікативної взаємодії, які цілком реально можуть 



110 

забезпечити трансформацію суспільства масового споживання на засадах його 

інтеграції до гуманістичної культури. При цьому, вказує В.Ісаєв, ціннісною 

основою такої гуманістичної трансформації слід вважати конституювання 

принципу людиновимірності, забезпечення орієнтації на самоцінність людини у 

всіх системах масової комунікації та соціальних мережах [96, с.317]. 

Цей підхід актуалізує аналіз медіакультурного простору соціалізації з 

позиції самої особистості, при цьому зазначений простір виступає як своєрідне 

поле взаємодії суб’єкта соціалізації з іншими людьми та середовищем свого 

розвитку загалом. У цій взаємодії визначаються можливості людини щодо 

саморозвитку на основі власного, суб’єктного вибору форм взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Знову ж таки слід констатувати, що при такій 

інтерпретації процесу соціалізації йдеться не лише про зміст медіакультурного 

простору, а й про управлінсько-організаційні аспекти забезпечення суб'єктного 

виміру становлення особистості, про створення передумов для ефективної 

суб’єктної діяльності щодо особистісної самореалізації. 

Виходячи із суб’єкт-об’єкт-суб’єктного підходу, медіакультурний простір 

соціалізації можна уявити як певний порядок взаємодії, де існує симетрична 

залежність між діяльністю людини та процесами у соціокультурному просторі. 

Найбільш значущі для процесу соціалізації взаємодії відбуваються у так 

званому «життєвому просторі», тобто індивідуально сприйнятому 

безпосередньому буттєвому середовищі у єдності з особистісними 

характеристиками людини. Медіакультурний простір виступає ту у якості 

певного поля взаємодій-можливостей, і саме наявність чимраз більшого 

спектру вибору траєкторій саморозвитку характеризує його адекватність 

потребам соціалізації. Організаційні ж аспекти досліджуваного процесу 

набувають виключно антропного виміру, виступаючи як суб'єктивно-

індивідуальні підстави та механізми вибору власних шляхів розвитку людиною. 

Характер вибору безпосередньо залежить від суб’єктних особливостей 

людини, і головною з них слід вважати креативність, здатність до 

самотрансформації з використанням інновацій різного типу. Медіакультурний 
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простір потенційно є простором самоактуалізації та самореалізації людини. 

Саме у процесі інкультурації, занурення у певний культурний простір творчість 

як потенційна властивість людини може або максимізуватися і ставати 

домінуючим лейтмотивом її саморозвитку, або сходити нанівець, 

перекреслюючи можливості самоактуалізації [18, с.218]. Загалом 

медіакультурний простір є сприятливим у творчому відношенні середовищем 

соціалізації, оскільки в ньому креативна діяльність суб’єкта та її результати 

сприймаються іншими людьми як прийняття його індивідуальності, тут не існує 

характерного для традиційного процесу соціалізації опосередкування видами 

діяльності та її результатами, що часто містить елемент відчуження.  

Тому доцільно говорити про перспективність конструктивної ролі 

медіакультури при здійсненні процесу людиновимірної трансформації  

середовища соціалізації учасників економічних і соціально-політичних 

відносин. Це положення є принциповим, оскільки налаштовує на 

оптимістичний лад при вирішення нагальних економічних і політичних 

проблем інформаційного суспільства (йдеться про загрози авторитаризму 

медіакратії, зростання «цифрової» нерівності членів суспільства). Якщо таку 

можливість гуманістичної трансформації медіакультурного простору 

відкинути, то по суті реальних перспектив позитивного розвитку суспільства не 

буде існувати, створюються передумови лише для нових версій песимістичних 

прогнозів щодо «загибелі культури» і відповідно людини в культурі.  

Насправді навіть в умовах стихійного розвитку медіакультурний простір 

породжує чимало різноманітних гуманістичних форм освоєння світу 

підростаючим поколінням. Зразками позитивного впливу на становлення 

людини слід вважати численні проекти відновлення пам'ятників, анімації, 

еколого-культурні і еколого-природні проекти, віртуальні пізнавальні та освітні 

програми, які трансформують мережно-медійне середовище комунікації у 

гуманістичний простір соціалізації людини у медіакультурі з орієнтацією на 

постмодерні цінності людиновимірності всіх соціально-природних процесів. 
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У ході таких змін сам медіакультурний простір поступово втрачає 

переважно маніпулятивно-розважальний характер, набуваючи відповідності  

завданням конструктивної інкультурації людини. Проте не йдеться про втрату 

розважально-ігрового виміру у медійній сфері взагалі, оскільки він пов’язаний 

зі специфічними характеристиками аудіовізуальна культури, комунікативної 

моделі і типу свідомості, які на ній базуються. Віртуально-симулятивний 

характер медіакультурного простору, його близькість до міфологічно-

трансцендентального обумовлюють і звернення до образно-ігрових форм 

продукування і трансляції інформації, а відповідно і закріплення домінуючого 

статусу розважальної діяльності.  

Можливість позитивної ролі розважальних функцій медіакультури та 

важливості використання її розважально-ігрового потенціалу для соціально-

виховної діяльності на сьогодні обгрунтовує дуже багато дослідників. Сьогодні 

розважальна складова медіакультурного простору соціалізації вважається 

необхідним компонентом когнітивного, морально-естетичного, 

комунікативного розвитку людини. Ігрові форми дають можливість поєднати 

релаксацію, навчання, виховання як єдиний процес становлення особистості. 

Також розважально-дозвільні форми соціалізації вважаються важливим 

аспектом включення до сфери інкультурації той невичерпний шар знань, який 

відноситься до базових цінностей та досвіду, проте не має наукового 

оформлення. Саме цей рівень повсякденного знання, вказує О.Косюк,  сьогодні 

складає основу медіакультурного простору, складає зміст медіа, що загалом не 

відзначається системними знаннями, проте забезпечує для суб’єктів 

медіапростору достатньо інформації для пізнання світу, у тому числі і 

теоретичного характеру [112, с.226]. 

Пояснювальна та адаптаційна значущість медійного знання набуває 

сьогодні все більшої значущості, і воно широко представлено в освітньо-

виховних практиках під виглядом «робочих знань», «ремісничих знань», 

«практичних знань». Завдяки саме цій неформально-медійній когнітивно-
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ціннісній сфері відбувається успішне становлення підростаючого покоління 

навіть в умовах кризи інституціоналізованих форм соціалізації.  

Разом з тим слід констатувати, що позитивні зміни медіакультурного 

простору вимагають цілком свідомого його регулювання у межах вирішення 

проблеми духовної екології - змісту інтелекту, моралі, віртуального середовища 

тощо. Відсутність обмежень для перебування у мережно-медійному просторі 

формує відкрите і потенційно креативне середовище саморозвитку, яке вимагає 

і застосування нових управлінських впливів. Основна увага при цьому має бути 

зосереджена на тому, щоб особистість сприймала медіареальність, виходячи з 

гуманістичної системи цінностей. Сьогодні також важливим є використання 

медіакультури для становлення людини зеколого-ноосферною свідомістю, що у 

свою чергу дозволяє трансформувати саме медійне середовище у процесі 

творчого саморозкриття носіїв цієї свідомості. 

У цьому пункті управління процесом соціалізації поєднуєпроцеси 

забезпечення конструктивної ідентифікації особистості на основі певних 

медіакультурних цінностей та трансформації самого медіакультурного 

простору, який здійснюється суспільними інститутами на основі спільних 

систем цінностей. Іншими словами, діалектичний синтез стохастичних 

механізмів саморегуляції медіа-простору та стратегії цілеспрямованого 

соціалізуюче-виховного впливу у межах управління медіакультурним 

простором забезпечує актуалізацію його гуманістичного потенціалу. 

Такий синтез виявляється необхідною умовою подолання ризиків 

масовизації, споживацтва та стандартизації і тим самим забезпечення 

формування сталої ідентичності суб’єкта соціалізації як результату вільного та 

відповідального вибору і конструювання ним власної життєвої моделі і 

формування способів і спрямованості соціальних взаємодій. Адже в дійсності 

нерідко, як показує М.Пальчинська, у медіакультурному просторі продукується 

так звана «мінлива» ідентичність, динаміка змін якої розглядається як постійна 

зміна різноманітних ідентичностей під впливом медіа середовища та 

комунікації в ньому [157, с. 125]. Традиційні культурні основи ідентичності або 
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знищені, або знаходяться у процесі радикальної перебудови. Існує величезна 

розбіжність щодо цінностей і норм поведінки, яка відображається і на 

особистісних установках людини. Після робіт Н.Лумана розповсюдженим стало 

розуміння власної ідентичності як самоконструювання, коли «люди самі 

характеризують себе як «сцену» [128, с. 89]. Мережева ідентичність взагалі 

формується лише у процесі міжсуб’єктної комунікації, проте не автоматично 

пов’язана зі становленням цілісної особистості.  

В умовах медіакультурного простору втрачаються традиції формування 

стабільної ідентичності, натомість складається динамічна ідентичність як 

результат ускладнення часових вимірів культурних цінностей. За таких умов 

позитивна модель ідентичності не може ґрунтуватися на цінностях 

стабільності, на черзі дня є необхідність формування у медіакультурному 

просторі такого способу ідентифікації, який відображає потребу у забезпеченні 

неперервного процесу становлення особистості у відповідності з неперервними 

змінами медіакультурного середовища. 

Звідси постає необхідність соціально-управлінської трансляції в 

медіакультурному простору духовно-ціннісних орієнтирів гуманістичної 

спрямованості та модельних зразків конструктивної просоціальної поведінки. 

Така форма трансляції, вказує І.Девтеров, може бути ефективною за умов 

відкритості простору соціалізації, коли людина сама себе створює у просторі 

медіакомунікацій [65, с. 232]. І реалізовувати таку модель, на думку 

О.Петрунько, трансляції успішно можна лише через використання потенціалу 

медіакультурного простору соціалізації, оскільки «людина інформаційного 

суспільства з раннього дитинства не лише змушена перебувати у 

медіасередовищі, створеному нею самою разом з мас-медіями, а й потребує 

цього перебування», і тільки медіасередовище «опосередковує перебіг її 

соціалізації: інформує про навколишній світ та інших людей, дає альтернативні 

зразки поведінки в соціумі, уможливлює переживання яскравих емоцій і 

почуттів, дає змогу виходити за межі буденності й переноситися у принципово 

інший альтернативний/віртуальний вимір існування» [159, с. 74].  
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Резюмуючи матеріал підрозділу, зазначимо, що субстанційне підгрунтя  

актуалізації гуманістичного потецніалу медіакультурного простору соціалізації 

утворює процес відтворення конкретно-історичної міри сполучення в певному 

інформаційному суспільстві віртуального і дійсного, усвідомленого і 

стихійного, індивідуального та суспільного. Перебільшення однієї зі сторін 

вказаних суперечливих відношень буде зумовлювати процеси соціального 

відчуження, деструкцію гуманістичної місії медіакультурного простору. На 

сучасному етапі розвиток кібернетично-інформаційних технологій зумовлює 

зростаючу віртуалізацію медіакультурного простору, яка з одного боку, 

визначає збільшення можливостей вільного індивідуального саморозвитку та 

самоактуалізації, а з іншого – ускладнює механізми відтворення єдності 

віртуальності і дійсності у процесі соціалізації, а зрештою детермінує зміну 

самої людини. Аналізу зазначеного процесу – присвячено наступний підрозділ.  

 

2.2. Фактори людинотворення у процесі кіберсоціалізації 

Необхідний компонент медіакультурного простору сучасного 

інформаційного суспільства – сукупність особливих віртуальних відносин, яку 

дуже часто називають кіберпростором і який характеризується як суб’єктне 

середовище, що формується за рахунок активних креативних дій тих людей, які 

в ньому спілкуються, тим самим створюючи як простір своєї комунікації, так і 

себе як комунікантів. При цьому віртуальність цього простору не означає його 

абсолютну відірваність від дійсності. Насправді всі його сучасні форми 

(Інтернет, мережева комунікація, комп’ютерні ігри тощо) представляють собою 

репрезентації суспільної і природної реальності. Крім того, дослідники, 

зокрема, М.Лістер, визначають дану форму реальності як простір 

нелокалізованого електронного тексту, який безпосередньо не пов’язаний з 

ауді-візуально-тактильною симуляцією реальності і у якості своїх основних 

складових має дигіталізацю, віртуалізацію, гіперпосилання, візуалізацію, 

інтерактивність і функцію поширення [263,р. 45]. У цьому просторі і 

відбувається становлення нового покоління - «покоління Z» або «цифрового 
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покоління», представники якого «вільно орієнтуються у просторі 

мультимедійних та мережевих технологій, сміливо підкорюють віртуальний 

світ, інтернет, «кіберпростір», розширюють можливості спілкування і 

взаємодії…, відстоюють свою індивідуальність, прагнуть свободи» [118, с.10]. 

Реальність цифрового покоління підтверджують численні емпіричні 

дослідження. Вітчизняні фахівці вказують, що сучасна молодь більше половини 

свого активного часу проводить у віртуальному просторі [194, с.130]. За 

дослідженнями Л.Ткаченко, у межах цього часу 53% його об’єму витрачається 

на спілкування, 22% - на навчання, 9%- на саморозвиток, 16% - на розваги. 

Значущість віртуального простору для представників «цифрового покоління 

настільки велика, що майже третина з них оцінює ситуацію зникнення 

Інтернету як катастрофу, а дві третини – як втрату найбільш цінного джерела 

інформації[212, с.145-146]. 

У літературі феномен формування медійно-віртуального простору і часу 

соціалізації останнім часом викликає все більший інтерес у вимірі процесу 

глобалізації. Чимало дослідників (Є.П. Белінська, С.В. Бондаренко, А.Є. 

Войскунскій, А.Є. Жічкіна, Т. Келер, А.В Мінаков, А.В. Мудрик, В.В. 

Нестеров, М.Ю. Сидорова, Н. І. Чудова та ін.) присвятили свої наукові розвідки 

аналізу процесів соціалізації та саморозвитку людини у віртуальному, 

медійному чи інтернет-середовищі, довівши, що становлення та буття людини 

ХХІ ст. у зазначеному середовищі вже є не футуристично-теоретичними 

абстракціями, а соціокультурною реальністю. І це, на думку Г.Цирфи, 

приводить до того, що сучасна людина і суспільство загалом живе «на стику 

двох реальностей, якими є інтернет-простір і реальне життя», що трансформує 

людину в «гіперсоціалізуючу» внаслідок суттєвого розширення вибору ресурсів 

і механізмів соціалізації за рахунок віртуальної реальності, і результатом є той 

факт, що «сьогодні процес віртуальної соціалізації в кіберпросторі вже є 

частиною нашого реального життя» [226, с.15-17].  

У 2005 р. цей процес отримав термінологічний вираз і концептуальну 

упорядкованість як процес «кіберсоціалізації». Родоначальником концепції 
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кіберсоціалізації вважається В. Плешаков, який інтерпретує зазначений 

феномен як соціалізацію людини у кіберпросторі, системні трансформації 

особистості та її самосвідомості під впливом і на основі використання у процесі 

власного становлення медійно-інформаційних технологій [167, с. 8]. 

Для характеристики нових особливостей соціалізації людини у 

медіакультурному просторі, крім кіберсоціалізації, використовуються 

синонімічні терміни з уточненням «таких її різновидів як віртуальна 

соціалізація, медіасоціалізація, інтернет-соціалізація, мережева соціалізація» 

[167, с.10].  

Т.Галіч вважає кіберсоціалізацію феноменом інформаційної цивілізації, це 

«соціалізація особистості в кіберпросторі, процес зміни структури 

самосвідомості особистості, який відбувається під впливом і в результаті 

використання ним сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій в 

контексті життєдіяльності» [32, с.253]. Кіберсоціалізація реалізується як 

комунікаційний процес віртуальними агентами соціалізації, у мережевих 

взаємодіях і породжує у цифрового покоління цілком нові цінності, 

сенсожиттєві пріоритети, очікування, потреби, інтереси, форми діяльності та 

соціальної активності в силу перетворення віртуального середовища у 

життєвий простір людини. Основна проблема кіберсоціалізації – механічне 

перенесення її суб’єктами соціальних норм цього середовища у реальний 

соціальний простір, що веде до його руйнування. І це не алегорія, а реальність, 

оскільки, як вказує В.Медвєдєва, «кіберсоціалізація людини, з одного боку, є 

інноваційним феноменом, з іншого - уже давно стала фактичною реальністю 

нашого світу, невід’ємною частиною соціалізації сучасної особистості, а також 

двигуном науково-технічного, економічного та соціального прогресу 

людського суспільства» [138, с.590]. 

На думку Н.Сергієнко, кіберсоціалізація – «це процес входження 

користувача в інформаційне суспільство шляхом адаптації та активного 

засвоєння ним кіберсоціального досвіду, ролей, норм, цінностей з подальшою 

їх інтеріоризацією для успішного функціонування у даному суспільстві [192, 
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с.123]. Результатом цього процесу є становлення  кіберсоціальної особистості 

(«офф-лайн людини» [192, с.124]), яка відрізняється новою медійною якістю 

свободи у проектуванні власного розвитку. Кіберсоціалізація здійснюється у 

процесі соціально-мережевих взаємодій і охоплює всі покоління. 

Для характеристики нових особливостей соціалізації людини у медіа 

культурному просторі, крім кіберсоціалізації, використовуються синонімічні 

терміни з уточненням «таких її різновидів як віртуальна соціалізація, медіа-

соціалізація, інтернет-соціалізація, мережева соціалізація» [118, с.10]. При 

цьому увага звертається на різних вимірах соціалізації «цифрового покоління». 

Так, Є. Прохоренко акцентує значущість віртуальної соціалізації, яка 

розглядається насамперед як засвоєння символіки культурних кодів 

кіберкультури у процесі набуття мережними комунікантами навичок та досвіду 

спілкування у кіберпросторі. Віртуальна соціалізація репрезентує та детермінує 

системні зміни самої соціальної структуриінформаційного суспільства[172, 

с.706-707].  Це, до речі, повністю збігається з настановами М. Кастельса 

стосовно формування нової кіберкультури як інноваційної субкультури 

інформаційного суспільства. Вказана культура, на думку американського 

культуролога Бена Хаймора, формується як комп’ютерно-інтерактивна 

соціальна система (технологічна складова) та інформаційно-комунікативна 

діяльність людей, яка перетворює її у соціальне середовище [255, р.112]. 

Частина зарубіжних дослідників, зокрема, Квінгвен Донг, концентрує 

увагу на інформаційній соціалізації особистості [251, р. 437]. В. Медвєдєва 

погоджується з тим, що «проблема інформаційної соціалізації стає особливо 

значущою»[138, с. 587], оскільки пов’язана з набуттям інформаційної культури 

та загалом процесом оволодіння знаннями в умовах інформаційного 

суспільства. Значна частина дослідників зосереджується на проблемах 

інтернет-соціалізації з виходом на проблематику формування віртуальної 

ідентичності суб'єкта в Інтернеті. 

Для нашого дослідження найбільше значення має звернення до того 

аспекту, який дослідники називають медіасоціалізацією. А.Тадаєва повязує її з 
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актуалізацією електронних медіа в якості чинників розвитку людини і пропонує 

розуміти «під «медіасоціалізацією» невід’ємну складову процесу соціалізації 

людини інформаційного суспільства в сучасному інформаційному просторі», 

при цьому «в процесі медіасоціалізації перебудовуються всі сфери 

життєдіяльності людини без винятку» [207, с.332].  Дослідники (О.Петрунько, 

Н.Яценко), аналізуючи розвиток особистості у медіакультурному просторі, 

вводять термін «моделі медіасоціалізації». Останні формуються в залежності 

від масштабів занурення людини у процес споживання медіа продуктів і 

відповідно від ступеня впливу на неї реального соціального оточення, 

відповідно «соціальне середовище повсякденного існування особи постає для 

неї як медіасередовище, а соціалізація особистості протікає як 

медіасоціалізація» [159, с. 71]. У медіакультурному просторі мас-медіа 

витісняють усі інші інститути соціалізації за межі цього процесу. 

Підкреслюється опосередковано-симулятивний характер соціалізаційних 

впливів у віртуальному середовищі, які дуже часто у спотвореному вигляді 

відображають соціальну реальність. Відмінність норм, цінностей, правил, 

ідеалів у кіберпросторі настільки велика від реального життя, що для неї 

застосовується термін «третинна соціалізація». Зокрема, цей  термін 

використовує англійський культуролог Ч.Фатчс, вказуючи на належність цього 

процесу до сфери віртуальних феноменів і його деструктивний вплив на 

процеси первинної і вторинної соціалізації [252, р.411]. Насамперед, 

кіберсоціалізація порушує їх системність, приводить до дезорієнтації людини у 

реальному світі, до хабітулізації, ціннісної дезорієнтації, бездуховності, 

аморальності, безвідповідальності, зниження рівня когнітивного розвитку та 

здатності до критичного мислення тощо [252, р. 412-413]. 

Інші дослідники підкреслюють медіакультурну сторону кіберсоціалізації у 

плані засвоєння суб’єктами медіапростору значень та символіки кодів 

кіберкультури. Відповідно соціалізація у кіберпросторі постає як оволодіння 

його суб’єктами значеннєво-сенсовими та технологічними інструментами 

міжособистісної комунікації у мережевому середовищі. Відзначається 
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процесуальний та динамічний характер кіберсоціалізації, оскільки при 

радикальності та повсюдності соціокультурних змін в інформаційному 

суспільстві підростаюче покоління має жити в іншому світі, ніж той, до якого 

його готують у процесі традиційної соціалізації. Відповідно кіберсоціалізація 

пов’язується зі зміною моделі соціалізації та способів освоєння 

соціокультурного досвіду [172, с. 706-707]. 

Відтак, узагальнюючи наявні дослідження, кіберсоціалізацію доцільно 

визначити як процес занурення людини у медійно-інформаційний 

(медіакультурний) простір інформаційного суспільства шляхом не лише 

адаптації до реальних соціальних відносин, а й засвоєння кіберсоціальних 

цінностей, досвіду, норм, ролей з їх подальшою інтеграцією у внутрішній світ 

особистості та використанням у реальному життєвому просторі [192, с.123].  

Кіберсоціалізація торкається усіх вимірів буття людини в інформаційному 

суспільстві, проте основним своїм змістом завдячує становленню людини у 

медіакультурному просторі Інтернету, оскільки саме ця складова віртуального 

простору визначає його специфіку як віртуального, мас-медійного та 

мережного феномена. На сьогодні інтернет-простір не є лише простором 

комунікації, він, на думку вітчизняної дослідниці О.Антіпової, формує і 

реальне середовище буття людини через застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій, визначаючи і соціальне життя людини[5, с. 79]. 

Відповідно можна зробити висновок про те, що у кіберпросторі становлення 

людини набуває форми соціалізації не просто у  віртуальній реальності, а в 

кіберреальності, медіареальності, яка здійснює власне самоконструювання в 

реальності матеріальній через формуванню інноваційних технологічних видів 

діяльності, нових способів організації соціального життя, генерування нових 

механізмів саморозвитку людини у ціннісному, когнітивному та тілесному 

вимірі. 

 Медіакультурний простір Інтернету як середовище кіберсоціалізації 

характеризується локалізацією у віртуальному мережевому просторі, і це 

обумовлює його інтегруючу роль стосовно соціалізуючої дії інших соціальних 
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інститутів, які отримують можливості впливу на особистість лише  через 

глобальну мережу. У ній і відбуваються основні події, пов’язані зі 

становленням підростаючого покоління, при цьому одні соціальні норми 

можуть замінюватись іншими, а у процесі віртуальних комунікативних 

інтеракцій здійснюється процес повірки всіх цінностей, ідей і знань, які 

транслюються у реальному соціокультурному середовищі,  на їх відповідність 

потребам і реаліям медійно-інформаційного суспільства. Кіберсоціалізація є 

реальним втіленням дуалізму буття людини цього суспільства, коли одночасно 

діють і реальні, і віртуальні практики [65, с. 112]. 

У порівнянні з традиційною соціалізацією кіберсоціалізація людини веде її 

до майже тотальної самостійності щодо вибору стратегії саморозвитку, форм та 

сенсів її реалізації. В ідеалі результатом означеного процесу є становлення 

нового типу людини – медіа-вільної людини, здатної до самостійного вибору 

життєвих цілей та способів їх досягнення за наявності навичок інтерактивної 

взаємодії та ефективної комунікації з іншими людьми й достатніми 

медіакомпетентностями, рівнем інформаційної культури для протистояння 

маніпулятивним впливам зовні. При відсутності сприятливого для цього 

процесу медіакультурного середовища результатом стає неадаптована до 

соціальних реалій людина з відсутністю здатностей та мотивів до самостійного 

і відповідального вибору життєвого шляху, дуже часто носій кібераддикцій. 

У будь-якому випадку йдеться про надзвичайно високий рівень 

самостійності та активності суб’єкта соціалізації у віртуальному просторі, по 

суті про поєднання власного самобудування та конструювання свого життєвого 

середовища у цьому просторі.  Найбільш привабливим з погляду такого 

суб’єкта є саме можливість прояву індивідуальності у процесі конструювання 

себе і свого життєвого світу. «Сполучення ілюзорного, фантастичного світу, - 

вказує А.Тадаєва, - за умови функціонування його за законами реальності, 

роблять сучасний інформаційний простір надзвичайно привабливим та таким, 

що сприяє вдосконаленню і підвищенню ефективності соціалізації в реальному 

соціальному світі» [207, с.333]. О.Дзьобань пише, що «віртуальна реальність як 
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простір соціалізації створюється самою людиною через недосконалість 

наявного світу, присутність у ньому соціальних вад, які не дозволяють людині 

знайти повноту буття» [71 с. 74]. Внаслідок недосконалості соціального 

середовища можливості віртуалізації життєвого простору людини є 

нескінченними, тому цей процес не слід вважати негативним, «створення 

віртуальних реальностей є умовою динамізму й розвитку як людини, так і 

суспільства в цілому» [71, с. 74].  

У літературі під «медіа-вільною людиною» розуміють тип людини, що в 

умовах віртуальної соціалізаціїнабуває здатності до саморозбудови себе як 

цілісної істоти, при цьому процес саморозвитку на духовних засадах 

супроводжується сублімацією творчості і на соціокультурне оточення [203, с.7]. 

Людина такого типу не уникає труднощів буття у медіакультурному просторі, 

сприймаючи його як своє природно-соціальне середовище, як продовження 

себе, і прагнучи розбудовувати його у відповідності з духовними цінностями, 

які сама сповідує. Така духовно-креативна інтерпретація сенсу та цілей 

кіберсоціалізації медіа-вільної людини дає підстави для інтегрованого 

розуміння медіакультуи та людини, медіакультури як єдиного суб'єкта 

соціалізації. Процес саморозвитку людини у медіакультурному просторі, на 

думку Є.Стецюри, є одночасно і процесом удосконалення її «медіального тіла» 

як її продовження у процесі саморозкриття вільної індивідуальності та активної 

соціально-конструктивної діяльності [203, с.8].  

Відзначимо параметри виникаючої нової «медійної» якості свободи 

людини: урізноманітнення форм комунікації, створення власного буттєвого 

простору, недоступного іншим, відсутність як соціального контролю, так і 

нормативної відповідальності; реалістичність віртуальних процесів 

міжсуб’єктної взаємодії в умовах абстрагування від реального соціального 

середовища; наявність можливостей багатократних варіантів конструювання 

власної віртуальної реальності; практично безмежний рівень самостійності у 

процесі прийняття рішень щодо поведінки у цьому просторі незалежно від її 

наслідків [32, с.254]. 
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Зазначимо, що тут йдеться насамперед про параметри «медійної» свободи 

як зовнішньої, такої яка віповідає на питання: «свобода від чого?». У такому 

одномірному зрізі інформаційний зміст медіакультурного простору набуває 

технократичного характеру. Так, на думку А.Моля, у процесі стихійної 

кіберсоціалізації її суб’єкти орієнтуються на виключно прагматичне, утилітарне 

знання, пов'язане з набуттям навичок електронної комунікації, соціальної 

навігації у мережному просторі, інструментів самопозиціонування та 

сампрезентації у процесі міжсуб’єктної комунікації тощо. Однак «таке 

розуміння кіберсоціалізаціі є великою помилкою, бо без елементарних знань 

про людську комунікацію, без навчання орієнтаціям, які мають функціональне 

значення для існуючої у кіберпросторі системи взаємних рольових очікувань, 

актори не зможуть повною мірою скористатися можливостями, які перед ними 

відкриваються» [142, с.118]. Відповідно кіберсоціалізація по суті ставить 

завдання системного перегляду керованих форм навчання та виховання для 

забезпечення ефективності використання віртуального простору з метою 

отримання оптимальних з погляду інтересів людини й суспільства форм і 

результатів становлення особистості. 

У культурно-ціннісному сенсі кіберсоціалізацію слід розглядати як 

соціалізацію людини у медіакультурі, оскільки вона формує «людей 

медіакультури» як набір певних моделей, ідеалів, образів, проектів 

саморозвитку, обраних та створених ними самими. При цьому домінують саме 

медіакультурні принципи соціалізації, пов’язані з неперервною 

трансформацією ідентичності людини, пріоритетністю ігрової діяльності, 

«перфомансу» як способі набуття соціальних навичок та самопрезентації, 

орієнтацією суб’єкта на конструювання себе та навколишнього світу, яка 

сприймається як невід’ємний атрибут становлення соціальності. Культура 

саморозвитку людини, яка у вигляді  сукупності її потреб, здатностей, прагнень 

і вмінь визначає базисні характеристики соціалізації на індивідуальному рівні, 

на думку Н.Зражевської, принципово змінюється в напрямі максимізації 

процесів саморегулювання власної життєдіяльності і вибору життєвих сенсів, 
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медіатизації й віртуалізації, що робить надзвичайно гострою проблему 

віртуальної ідентичності [89, с.164].  

Віртуальна ідентичність є специфічним виміром кіберсоціалізації, 

відображаючи процес відділення процесів становлення і сприйняття людиною 

самої себе та інших людей від реальних комунікативно-пізнавальних 

соціальних процесів, наслідком чого і стає феномен конструювання 

віртуальних особистостей як базового при визначенні структури ідентичності 

людини у віртуальному просторі. Позитивні аспекти конструювання 

віртуальних особистостей дослідники бачать і формуванні додаткових 

можливостей саморозбудовування людини у процесі кіберсоціалізації.  

Однак не меншими за масштабами є і проблеми, породжувані анонімністю 

віртуальних особистостей і відповідно виникненням бажань виходу за соціальні 

норми у процесі «асоціальної соціалізації». Комплексно-негативним 

результатом одномірної кіберсоціалізації стає поява атомізованого індивіда. На 

думку Ю.Хабермаса, він стихійно інтегрується у суспільне життя цілком чи 

переважно через медіакультурний простір, втрачаючи реальні соціальні зв’язки 

та розуміння соціальних реалій [221, с. 210-211].  

Оскільки основою кіберсоціалізації є мережа «Інтернет», на нього 

впливають усі інновації, пов’язані з мережними трансформаціями соцільного 

життя. На думку американського дослідника Д. Леопарда, тут йдеться про такі 

фактори  соціалізації як інтенсифікація соціальних інтеракцій, комунікацій та 

взаємодій; зростання і якісне розширення соціалізуючої інформації та 

можливостей вибору систем цінностей, принципів мотивації, моделей 

поведінки; становлення нових форм соціальних залежностей як позитивного, 

так і негативного характеру; поширення нетрадиційних способів продукування, 

трансляції, інтеріоризації на індивідуальному рівні соціального досвіду та 

культурних надбань; упровадження нових моделей управління та регулювання, 

пов’язаних з активністю суб’єкта та мережно-медійним середовищем його 

становлення і буття [262, р.29]. 
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Вважається, що активність суб’єкта соціалізації ініціюється самою 

мережею «Інтернет», яка за своєю природою спрямовую людину до прояву 

власної унікальності і різноманітної креативної діяльності. Саме об’єктивна 

можливість творчості і навіть запрограмованість медійно-мережевого простору 

на активність його суб’єктів та вироблення у них здатності до конструювання 

власного середовища саморозвитку в інтернет-мережі як простору 

опосередкування будь-яких соціокультурних взаємодій та процесів 

розглядається в якості передумови подолання негативних аспектів 

кіберсоціалізації у вигляді атомізму,  ізоляціонізму, споживацтва тощо.  Відтак 

Інтернет-простір розглядається як консолідуюча складова середовища 

кіберсоціалізації [154, с.41]. 

За формою процес соціалізації молоді у медіакультурному просторі 

Інтернету схожий на традиційний, оскільки в ньому також здійснюється 

входження людини до сфери норм, досвіду, культурних цінностей соціуму, які 

продукуються та поширюються через мас-медіа, і трансформують їх у складову 

власної особистості, своїх самосвідомості, картини світу, сенсу життя, 

мотивації тощо, на основі яких і здійснюється інтеграція не лише до медіа 

простору, а й до реального соціокультурного простору інформаційного 

суспільства. Специфіка даного процесу визначається особливостями самого 

медійно-мережного простору Інтернету та буття людини у ньому, і відповідно 

до цієї специфіки можна виокремлювати як позитивні, так і негативні аспекти 

соціалізації в Інтернеті. 

На думку деяких авторів, віртуальний простір для інтелектуальної 

соціалізації особистості має позитивне значення, коли людина не просто 

репродукує наявні знання та пристосовується до наявного знанієвого 

середовища, а  створює нові знання як ресурс розвитку себе та суспільства. 

«Звичайне соціальне знання, - підкреслюють М.Ажажа та Л.Муц, -  не 

представляє інтересу для нового покоління, що вже має принципово інше 

знання. Більш того, дане знання може бути навіть небезпечним для нового 

покоління, оскільки воно може бути неповним, неактуальним знанням і тим 
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самим знизити загальний рівень соціалізації покоління» [2, с.181]. Віртуальне 

середовище забезпечує своєрідний фільтр для того, щоб непотрібне знання не 

передавалося «цифровому поколінню», і сприяє створенню продуктивного для 

нього знання. 

Загалом позитивний характер мають такі специфічні риси даного процесу 

як розширення можливостей оволодіння іншими культурами та здійснювати 

комунікацію з представниками різних країн і культур; подолання просторово-

часових обмежень у комунікації за рахунок використання інформаційних 

технологій; становлення єдиного медіа культурного простору на рівні всієї 

загальнолюдської глобальної спільноти, у тому числі і у вигляді різноманітних 

Інтернет-спільнот та субкультур; радикальне збільшення форм і змістовного 

наповнення спілкування в мережі; швидке оновлення та велика кількість 

інформації, що знаходяться у легкому для доступу та використання вигляді. 

Разом з тим виділяються і актуально чи потенційно негативні результати 

перенесення процесу соціалізації в інтернет-простір. Це насамперед далеко не 

рівноцінна заміна реальної комунікації віртуально-симуляційною; посилення 

соціальної аномії, ескапізму внаслідок надто стрімкого розширення ціннісно-

світоглядної основи соціалізації; домінування фрагментованого та інтуїтивного 

знання, а також крайнього ціннісного релятивізму у процесі інноваційних 

трансформацій сфери соціалізації; деградація навичок безпосереднього 

спілкування і загалом мовної сфери людини внаслідок примітивізації 

електронно-віртуальної комунікації; витіснення реальних взаємодій у 

життєдіяльності людини взаємообміном за допомогою віртуальних образів, що 

приводить до різкого обмеження реальних соціальних зв’язків і можливостей 

формування реальної ідентичності; проблеми з зануренням у тканину 

соціального життя для інтернет-спільнот та он-лайнових співтовариств, а також 

електронних субкультур; загальне скорочення на рівні соціуму реальних  

соціальних взаємодій за рахунок розширення набагато менш продуктивної 

віртуальної взаємодії; формування залежності від віртуального простору 

Інтернету аж до повної відмови від реальних соціальних зв'язків і розвиток на 
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цій основі відчуження, депресії, феноменів аутизації та соціофобії, 

неадекватного сприйняття зовнішнього світу тощо.  

Особливість віртуальної соціалізації у медіакультурному просторі 

найбільш чітко проявляється у такому феномені як домінування візуальних 

різновидностей спілкування та чинників становлення людини. Саме штучно-

симуляційний світ медіаобразів формує і змістовно наповнює буттєвий світ 

сучасної людини, визначаючи способи сприйняття світу, цінності та моделі 

поведінки підростаючого покоління. На думку Г.Дебора, навіть формується 

«суспільство вистави», або «глядацьке суспільство», у якому саме образна 

інформація в ігровій формі, видовище визначають соціальність людини,  стають 

основним інструментом формування особистості та конструювання соціуму 

[63, с. 57].  

Візуальність у цьому контексті слід розуміти вже не просто як образну 

форму комунікації, а як певний тип соціальних відносин, опосередкований 

видовищем, спектаклем. Саме на основі таких образів-посередників і 

відбувається утвердження кіберсоціалізації, чинники якої набувають реальності 

у вигляді медіакультурних феноменів, які визначають життя людини з самого 

раннього дитинства. Візуальність соціалізації у віртуальному просторі 

забезпечує її відповідність характеру соціальних відносин,  оскільки саме 

суспільство, в яке інтегрується сучасна людина, «не є видовищним випадково 

або поверхово — у самій своїй основі воно єглядацьким» [63, с. 3].  

Візуальні образи у віртуальному просторі соціалізації сприймаються її 

суб’єктами як світ гіперреальності тактильним чином. Відповідно 

медіакультурна образність впливає на людину через систему почуттів, не 

стільки змістом самої візуальної інформації, скільки способом та формою її 

трансляції. Г.Маклюен підкреслює, що «інтенсивність акценту на візуальному 

копіюванні і точності — це вибухова сила, що розриває на фрагменти світ» 

[134, с. 134], і у цей фрагментований світ у процесі кіберсоціалізації 

інтегрується людина, безумовно, з ризиком самій стати «фрагментованою 

особистістю».  
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Цей ризик особливо посилюється у зв’язку з домінуванням серед чинників 

кіберсоціалізації тих різновидностей духовного виробництва, які виконують 

розважальну функцію. Це пов’язано як з перфомативним характером 

суспільства постмодерну, так і з чисто ринковими аспектами його діяльності. 

Адже ігрові та дозвільно-розважальні інформаційно-медійні продукти мають 

значно більшу популярність, ніж пізнавально-виховні проекти, які орієнтовані 

на розвиток духовних цінностей. Це по суті відображає реальний стан 

духовного розвитку суспільства, оскільки прив’язаність медіакультури до 

розваг, а не до духовного світу людини, насправді відображає поширеність у 

реальному соціальному житті утилітарних та гедоністичних цінностей. 

Не можна відволіктися і від комерційних інтересів, відособленого 

функціонування рекламно-бізнесової сфери, як і потреб значної кількості 

людей у отриманні певних компенсацій за брак реальних переживань і 

творчості у своєму житті. Розважальність як «споживання» того, чого немає у 

реальному житті, в умовах недостатнього розвитку духовності приводить до 

збіднення духовного життя, а також і до уніфікації процесу соціалізації в 

умовах, коли всі споживають приблизно однакові продукти індустрії розваг.  

Розважальний характер кіберсоціалізації робить її надзвичайно 

ефективною, формуючи в суспільстві систему цінностей та ідеалів, що 

кореняться не в реальному житті, а в образах віртуальної реальності. Оскільки 

ж ці образи зовсім не обов’язково узгоджуються із соціальними нормами та 

взагалі реальністю, у медіакультурному просторі соціалізації виникає потужна 

тенденція асоціальності та деструктивного нон-конформізму, яка спирається на 

різноманітні медійні субкультурні цінності та прагнення суб’єктів соціалізації 

до задоволення. Враховуючи дуже ранній вік залучення підростаючого 

покоління до віртуального простору загрози духовному світу зарубіжні 

дослідники, зокрема, М.Девіс оцінюють як дуже великі  [250, р. 14]. 

При всіх потенційних можливостях особистісного саморозвитку 

медіакультурного простору процес кіберсоціалізації нерідко продукує 

одномірну зовнішню бездуховну свободу і на когнітивно-ціннісному, і на 
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поведінковому рівнях. Насамперед йдеться про систему цінностей, оскільки, на 

думку І.Девтерова, формування кіберпростору приводить і до нових цінностей 

у процесі соціалізації [65, с.238]. Споживацькі орієнтації приводять до 

поширення пасивності та конформізму, а це утруднює сприйняття духовних 

цінностей. Моделі поведінки за умов орієнтації на стереотипи масової культури 

інтеріоризуються суб’єктами соціалізації як стандартні рольові набори, що 

визначають не індивідуальний спосіб життя, а просто виконання певних 

функцій у відповідності з певними соціальними ролями. На когнітивно-

інтелектуальному рівні домінує процес закріплення в якості буттєвих 

орієнтирів життєвих стереотипів, які формуються на основі мас-медійних 

стандартів щодо оцінки та вирішення тих чи інших життєвих проблем.  

Масовизація і стандартизація віртуального простору приводять до того, що 

духовне життя людей визначається не стільки цінностями і мораллю, скільки 

розвитком інформаційно-комунікативних технологій. Складається 

парадоксальна ситуація невідповідності гуманістичних потенцій 

медіакультурного простору соціалізації до надання людині можливостей 

саморозкриття у межах індивідуальної стратегії самотворення та мас-

медійними реаліями  кіберсоціалізації, що поєднують індивідуалізацію 

духовно-інформаційного впливу на суб’єктів соціалізації з його масовою 

спрямованістю і відповідно стандартизацією результатів. 

Ще однією проблемою кіберсоціалізації при величесному 

стандартизуючому впливові є відсутність усталених ціннісно-поведінкових 

рамок внаслідок величезного різноманіття медіакультурних зразків, які 

пропонуються людині. Реально віртуальна соціалізація у медіакультурному 

просторі, як показав Е.Гідденс, орієнтує особистість на засвоєння 

неунормованого поза всякими ціннісними узагальненнями і відповідно 

становлення людини підпорядковується епізодичному та фрагментарному [36, 

с.36]. Відтак медіакультурний простір кіберсоціалізації потрібно 

схарактеризувати як організоване на принципах віртуальної взаємодії та 

комунікації співтовариство людей, що організовуються дистанційно навколо 
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певних цінностей та когнітивно-поведінкових стандартів за принципом їх 

суміжності. 

Візуальність як базова характеристика кіберсоціалізації також визначає 

суттєву специфіку цього процесу, приводячи до поширення нетрадиційних 

способів та практик інтеграції до соціокультурного середовища і його 

сприйняття під впливом медіакультурних чинників. Панування у медіакультурі 

візуальних образів створю ефект екранної культури, образне сприйняття світу 

виникає на основі своєрідного екрана-посередника між людиною та світом, 

який одночасно і відображає реалії, і проектує людські прагнення.  

Становлення екранної культури як репрезентації у процесі 

кіберсоціалізації впливу медіакультури супроводжується становленням та 

проникненням у простір соціалізації нових, медійних за своїм характером форм 

та видів мистецтва і літератури. У медіакультурному просторі сформувалися 

мультимедійна поезія, гіпертекстова наративна література, цифрові фотографія-

живопис, інтерактивна література, або нет-арт, цифрові фотографія-живопис, 

радіо-музика, кінематограф-анімація. Наявність такого феномену суттєво 

інтенсифікує процес перфоматизації медіакультурного простору як 

віртуального середовища кіберсоціалізації. У зв’язку з цим О.Косюк 

характеризує медіакультурний простір перформансу як середовище та джерело 

виникнення проектів квазіреальності [112, c.49].  

Взаємозв’язок кіберсоціалізації та продукування квазіреальності як 

складової середовища становлення людини має прояви у межах процесу 

бурхливого розвитку ігрового виміру медіакультури. У сучасних наукових 

розвідках показано, що це не є випадковістю, оскільки максимізація ігрової 

діяльності у мас-медіа та становлення індустрії кіберігор відображає глибинні, 

суттєві структури людського буття, які відомі ще з епохи міфологічної 

свідомості [105, с.41]. Ігрова складова характерна для будь-якого суспільства і 

взагалі є невід’ємним компонентом будь-якої культури. У межах медіакультури 

просто зняті обмеження  на розвиток розважально-ігрових форм, які були 

присутні раніше, і внаслідок цього розважально-ігровий компонент, як і в часи 
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домінування міфології, знову набув статусу провідної форми організації 

культурного життя.  

У цілому віртуальність соціалізації у медіакультурному просторі носить 

амбівалентний характер, і використання її якісно нового ресурсу, кіберресурсу, 

також вимагає регулювання в соціоцентричних цілях. Простір кіберсоціалізації 

при цьому набуває виглядусистемного електронно-віртуального представлення 

медіакультурного простору. Значення кіберпростору як середовища  

соціалізації практично повністю визначається його належністю до форм 

репрезентації медіакультури. У процесі кіберсоціалізації медіа культура 

особистості формується як культуру її інтеграції у кіберпростір та взаємодії з 

ним, а також культуру безпечної життєдіяльності у кіберпросторі. 

Дані емпіричних досліджень, зокрема, А. Лучинкіної [130-132], вказують 

на наявність об’єктивного потенціалу позитивного впливу кіберсоціалізації на 

особистість – насамперед, на думку О.Лаже, за рахунок  створення умов «для 

більш раннього, в порівнянні з попереднім поколінням, долучення до 

соціальної діяльності» (практично з трирічного віку). Крім того, «у сфері 

віртуальної реальності формуються властивості людини-діяча, що 

характеризується високим рівнем процесів моделювання, цілепокладання, 

прогнозування та саморегуляції. Ці фактори сприяють більш ранньому 

оволодінню підлітками соціальних видів діяльності, що активізує їх включення 

у віртуальний світ мережі «Інтернет» [119, с. 130]. 

Враховуючи медіакультурну визначеність процесу кіберсоціалізації, до 

його змістовних складових слід віднести традиційні медіакультурні складові 

стосовно знання мас-медійних процесів, формування критичного мислення, 

уміння працювати з медіа текстами, наявність етичної превенції деструктивним 

впливам тощо. Можна говорити про специфічний вимір соціалізації у медіа 

культурному просторі, який стосується набуття людиною суб’єктності 

кіберпростору або іншими словами медіа свободи через розвиток особистісної 

медіакультури. 
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Основною складовою останньої є медіакомпетентність, яка виникає як 

результат цілеспрямованої підготовки особистості до життя у кіберпросторі і 

забезпечує розвиток її комунікативних здатностей на основі використання 

ресурсів мас-медіа і з розумінням культурних медіальних кодів, медіа мови, 

медіа текстів. Саме медіакомпетентність виступає основним критерієм 

успішності інтеграції людини у кіберпростір, міри розвитку творчого 

потенціалу людини у цьому просторі, оволодіння нею необхідними для цього 

цінностями і нормами. У більш широкому плані мова йде про 

інституціоналізацію через даний феномен змісту медіакультурного простору, 

що виводить на проблему соціалізуюче-виховного аспекту кіберсоціалізації у 

контексті атрибутивних характеристик медійно-інформаційного суспільства. 

Враховуючи загальну орієнтацію цього суспільства на саморозкриття 

людини та використання людського потенціалу як основного ресурсу розвитку, 

головною проблемою кіберсоціалізації слід вважати збереження унікальності 

людини, її індивідуальності у стандартизуючому медіасередовищі за рахунок 

його культурно-змістовної якості. І у випадку соціалізації у віртуальному 

медіакультурному просторі позитивним результатом цього процесу має стати 

становлення «людини культури» [23, с. 9].  

Проте становлення такої людини не відбувається само по собі за рахунок її 

перебування у просторі медіакультури, а вимагає цілеспрямованих 

соціалізуючи зусиль з боку соціальних інститутів. Управління соціально-

виховним процесом дає можливість узгоджувати стихійні впливи на 

особистість, які мають місце у медіакультурному просторі, та вирішення 

завдань соціуму у царині виховання людини у процесі кіберсоціалізації. 

Організоване перенесення процесів соціалізації у кіберпростір радикально 

трансформує його когнітивно-ціннісні характеристики, однак такі зміни не 

можуть здійснитися стихійно, а є наслідком реалізації системної стратегії 

щодорегулювання простору соціалізації за рахунок соціально-виховних 

впливів.  
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З огляду на результати попереднього розділу, у її фокусі – формування 

відповідної медіакультури. У процесі кіберсоціалізації відбувається культурний 

взаємообмін людини та кіберсередовища, і важливо, щоб людина транслювала 

у це середовище позитивні цінності та життєві орієнтири, формуючи його 

відповідний характер і сприятливий для себе буттєвий простір.  

Тобто йдеться про необхідність наповнення зовнішньої віртуальної 

свободи позитивним внутрішнім змістом. Цілісна модель кіберсоціалізації 

зумовлює формування свободи, яка відповідає на питання: «Для чого?».  

Відтак основним напрямом регулюючого впливу на процес 

кіберсоціалізації слід вважати формування духовної культури підростаючого 

покоління як тієї системи цінностей, що буде визначати внутрішню свободу 

його діяльності щодо трансформації соціальних відносин, а відповідно і 

майбутнє суспільства. Оскільки духовна культура може розглядатися як 

комплексна характеристика духовного світу людини та духовного життя 

суспільства, через її репрезентації (наука, освіта, мораль, художня творчість 

тощо) відкривають зміст та характер кіберсоціалізації як системи чинників, що 

діють на людину. Духовна культура також безпосередньо через цінності та 

мотивацію визначає автономні і водночас соціально значущі форми 

життєдіяльності та саморозвитку суб’єктів соціалізації. Не буде 

перебільшенням сказати, що від якостей духовної культури особистості 

залежить і успішність процесу соціалізації, і відповідно від наповненості 

духовними чинниками медіакультурного простору – успішність процесу 

кіберсоціалізації[46].  

У межах духовної культури формуються ціннісні засади вільного 

визначення молоддю своїх сенсожиттєвих орієнтирів та способів 

життєдіяльності. Гуманістичне наповнення медіакульутрного простору як 

середовища кіберсоціалізації можливе лише як продукування та 

репродукування системи духовно-культурних цінностей, які визначають 

сутнісний сенс людського буття.  
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Водночас саме недостатня сформованість та відсутність організованих 

каналів трансляції необхідних для розвитку соціуму та людини духовних 

цінностей є причиною відчуження покоління від духовної культури, поширення 

деструктивних молодіжних субкультур та в цілому згортання свободи людини 

та руйнування механізмів її відповідальності. Оскільки, як вважає 

К.Гайдукевич, «культурні цінності, виявляючи позитивний або негативний 

зміст явищ та об’єктів дійсності, окреслюють межі добра і зла, прекрасного і 

потворного, ідеального і негідного та визначають відповідність вчинків людей 

потребам суспільства» [31, с.6].  

Позбавлена духовно-ціннісних орієнтирів, обмежена технократичним 

виміром, кіберсоціалізація буде мати наслідком зменшення зацікавленості 

людей до соціальних проблем, формування чисто поверхової аксіосфери на 

особистісному рівні без глибинного морально-ціннісного фундаменту, 

відсутність ефективної орієнтації культурно-ціннісного характеру, некритичне 

занурення у середовище «симулякрів» і різноманітних мас-медійних 

міфологем, що утворюються в результаті  віртуалізації соціокультурної сфери 

[82, с. 129]. Тобто у технократично сформованому кіберпросторі будуть 

превалювати приватні інтереси і відповідно найбільшого поширення набуває 

транслювання таких цінностей як матеріальне споживання, життєвий успіх, 

відстороненість від соціальних проблем, прагнення до розваг тощо. А це 

прямий шлях до субкультурної маргіналізації, відчуження, десоціалізації та 

різноманітних девіацій.  

Зрештою для успішної соціалізації особистість має вийти за межі суто 

утилітарної технократичної комунікації. Але для повернення до реальних 

соціальних відносин зі сфері віртуального кіберпростору суб’єкт соціалізації 

має відчувати потребу у своїх зусиллях від суспільства та отримати 

стимулюючі до перспектив розвитку у реальному соціальному просторі і часі 

ціннісні орієнтири.  

Пасивність соціально-виховних інститутів в умовах стихійного розвитку 

медіакультурного простору соціалізації, підкреслює В.Вербець,  формує 
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результат, коли «інтереси, потреби та запити молодої особи суттєво 

випереджують пропонований соціальними інститутами рівень функціонування 

офіційно затверджених етично-нормативних моделей, норм, стандартів  і 

стереотипів пізнання, спілкування та духовно-творчої діяльності» [26, с.19]. 

Модель керованої соціалізації традиційного типу відійшла в минуле, а процес 

кіберсоціалізації здійснюється стихійно, що і обумовлює величезні проблеми з 

формуванням духовних цінностей у молоді.  

Проблема у тому, що укорінення у національній культурі з використанням 

традиційних форм її трансляції в умовах інноваційних змін простору 

соціалізації практично не відбувається. Підростаюче покоління відчужується 

від традиційних форм духовної культури, і, не маючи чітко артикульованої з 

боку соціальних інститутів альтернативи, потрапляє в ситуацію ціннісної 

дезорієнтації, а відтак несвободи. Причина цього полягає в ролі традиції як 

механізму ідентифікації людини в культурі свого народу, оскільки традицію 

інтерпретують як базову якість людини, народу та суспільства, що визначає і 

напрями ідентифікації та самовизначення [89, с.43].  

В умовах відсутності процесу укорінення у власній культурній традиції 

суб’єкт соціалізації не отримує ціннісних критеріїв діяльності у 

медіакультурному середовищі і легко піддається деструктивним впливам 

кіберпростору. Без формування духовності, що опирається на національні 

культурні традиції, молоде покоління не може здобути внутрішню свободу у 

мультикультурному середовищі кіберсоціалізації, де взаємодіють 

найрізноманітніші культурні зразки, моделі, цінності. 

Звідси зрозуміло, що управління процесом кіберсоціалізації має бути 

зорієнтоване на насичення медіакультурного простору репрезентованими у 

національній культурі та кращих культурних надбаннях людства духовними 

цінностями, які і визначатимуть характер середовища становлення 

підростаючого покоління. Проте при цьому потрібно розуміти, що на основі 

традиційних форм культури та підходів до трансляції її змісту добитися 

результативності впливів на підростаюче покоління не вдасться. Медійно-
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інформаційний, віртуальний характер буттєвого середовища суб’єктів 

соціалізації вимагає звернення до постмодерних форм та механізмів трансляції 

духовної культури.  

Слід сказати, що саме трансформації у духовній культурі мають бути 

зорієнтовані на відображення постмодерних за своєю сутністю процесів, які 

характеризують феномен кіберсоціалізації. Нові ціннісні орієнтири, нові форми 

та моделі діяльності, які упроваджуються у соціальну тканину поколінням 

постмодерну, і знаменують собою зміну соціокультурних відносин та 

аксіосфери соціуму при переході від епохи модерну до соціокультурних 

ландшафтів постмодерного типу. Зв’язок соціальних інновацій та проблем 

становлення покоління початку ХХІ ст. цілком очевидний, вважає І. Девтеров, 

оскільки молодь, інтегруючись у нове за своєю якістю (кіберпростір) 

медіакультурне середовище, одночасно і здійснює глибинні інноваційні 

трансформації самого постмодерного соціуму [65, с.322]. 

Існує глибинна суперечність між прагматичними орієнтирами 

споживацького характеру та трансцендентальними духовними настановами. 

Цінності масової культури, трансльовані електронними медіа у процесі 

кіберсоціалізації, значною мірою носять нігілістичний характер, орієнтуючи  на 

відмову від ідеалів альтруїзму, колективізму, духовності і тим самим 

виявляються далекими від постмодерних ідеалів, що спрямовані на формування 

ноосферної свідомості. Останні залишаються відчуженими від індивідуального 

світу людини «моральними абсолютами» в ситуації відсутності індивідуальних 

зусиль, спрямованих на поєднання високих духовних ідеалів з власними 

прагненнями щодо самоактуалізації. Такі зусилля мають опиратися на 

відповідну мотивацію і культуру, які самостійно, без підтримки з боку 

соціально-виховних інститутів, не формуються людиною на належному рівні.  

Вільна медійна самоактуалізація людини інформаційного суспільства може 

вважатися успішною лише за умов, коли вона здійснюється через соціалізацію 

як процес оволодіння високими духовними цінностями у межах 

медіакультурного простору. Така духовно-культурна наповненість 
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кіберсоціалізації забезпечується на основі поєднанням особистісного 

саморозвитку та діалогу з «Іншим» у екзистенціальному сенсі такої комунікації. 

Тому можна говорити  про збереження у ході кіберсоціалізації базового для 

становлення людини процесу синтезу індивідуальної та соціально-діалогової 

складової саморозвитку на основі вільної інтеграції людини у духовно-

культурне середовище, яке, безумовно, має бути створене за рахунок 

цілеспрямованих зусиль соціально-виховних інститутів. Що стосується самого 

такого синтезу, то він має вигляд індивідуального самостійного творчого акту 

самого суб’єкта соціалізації на основі перенесення власних цінностей в тканину 

духовного життя соціуму. Результатом такого індивідуального синтезу у 

процесі кіберсоціалізації є формування духовної свободи людини як 

специфічної особистісної характеристики, яка визначає мотивацію її поведінки 

у повсякденному житті та стратегічні сенсожиттєві пріоритети особистісного 

розвитку.  

Таким чином, можна говорити про наповненість процесу кіберсоціалізації 

духовно-культурним сенсом за умови його орієнтації на формування 

особистості, яка  здатна поєднувати у процесі інтеграції до медіакультурного 

простору здатності до саморозвитку і самоорганізації у духовно-ціннісному і 

соціально-конструктивному вимірах. Основною проблемою при цьому є 

«вписання» духовних цінностей традиційного походження у динамічний 

духовний світ постмодерної людини. Радикальне розширення напрямів та форм 

духовного розвитку людини у медіакультурному просторі при домінуванні 

індивідно-особистісного начала такого розвитку провокує масову відмову 

підростаючого покоління наслідувати духовні традиції у вигляді абсолютних 

моральних цінностей.  

Хоча у літературі саме це є основним об’єктом критики змісту процесу 

кіберсоціалізації, ми вважаємо, що загалом це один з аспектів гуманізації 

простору соціалізації людини постмодерної епохи, оскільки абсолютність 

навіть і в духовній культурі є джерелом авторитаризму та придушення 

особистісного начала. Формування гуманістичних духовних цінностей, 
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альтернативних традиційним, може розглядатися, на думку Л.Васильєвої, як 

спосіб інноваційної трансформації всієї духовної культури, і соціалізація 

підростаючого покоління по суті є становленням нових системи цінностей, 

соціальної реальності, пізнання та комунікації [23, с.129]. 

Можна констатувати, що кіберсоціалізація в ідеалі спрямована на 

встановлення кореляцій між духовною культурою, яка формується у межах 

медіа культурного простору, та духовним світом і загалом типом особистості 

людини постмодерної епохи. Виникає необхідність розробки засад 

моделювання процесу формування духовної культури такої особистості з 

використанням засобів соціально-виховного впливу, змістом якого має стати 

переорієнтація на саморозвиток людини на основі особистісних духовно-

моральних сенсів, а не абстрактних моральних абсолютів. Це і є реальний 

процес гуманізації медіакультурного простору, який має бути протиставлений 

технократичним споживацьким моделям самоактуалізації, які нерідко 

розвиваються у віртуальному середовищі. 

Кіберсоціалізацію можна розглядати як свого роду експериментальну 

модель становлення медійно-вільної людини. Експериментальний статус 

свідчить і про пробний характер діяльності щодо становлення людини у нових 

соціокультурних умовах, і про далекі від набуття більш-менш завершених форм 

способи соціалізуючої діяльності. Дослідники проблеми, зокрема, О.Петрунько, 

характеризують можливості дійсно вільного розвитку людини у медіа-

середовищі  не стільки як наявний факт, скільки як екзистенціальну потенцію 

нового покоління, з творчістю якого формуються і нові людино вимірні 

характеристики постмодерного суспільства [161, с. 217].  

Проте попри всю незавершеність цієї моделі соціалізації, можна окреслити 

ті напрями її становлення, які мають вирішальне значення для трансформації 

процесу кіберсоціалізації у конструктивному напрямі. Насамперед йдеться про 

становлення нових екзистенціальних засад інкультурації та вироблення 

моральних цінностей, що виходять за межі традиційного виховання.  Нарешті, 

особливо слід підкреслити безсумнівну наявність креативного потенціалу щодо 
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системних медіакультурних змін в усіх сферах соціальної життєдіяльності, 

який продукується новими цінностями самоактуалізації та максимізації 

індивідного начала процесу кіберсоціалізації. 

Д.Леопард, вказуючи, що саме мас-медіа сьогодні формують світогляд та 

життєві стратегії підростаючого покоління, підкреслює, що вони здатні 

здійснювати процес адаптації до соціальних норм та навчання соціально 

прийнятної поведінки [262, р.34]. Інші дослідники вказують на об’єктивність 

цього позитивного впливу, яка випливає як із значущості віртуальних агентів 

соціалізації, так і з того, що мас-медіа про суті стали відігравати для 

підростаючого покоління роль «значущих інших», які значно швидше і 

якісніше можуть «пояснювати всі зміни, що відбуваються у суспільстві, а також 

давати корисні поради для успішного вбудовування у суспільство у межах цих 

змін» [83, с.43]. 

Проте вказаний потенціал духовно-гуманістичного розвитку загалом 

розкривається у несприятливих медіакультурних умовах, що і є основною 

причиною його скоріше латентного, ніж реального стану. В умовах ексцесів 

технократичного споживацтва кіберсоціалізація позбавляється оптимальних 

форм набуття молоддю духовної культури гуманістичної спрямованості. 

Кіберсоціалізація скоріше нагадує не творчий саморозвиток, а споживання 

інформації, підтверджуючи думки щодо негативного впливу масової культури 

на духовний світ людини і формування «штучної, технологічної людини» [65, с. 

125]. Більше того, є навіть тенденція до криміналізації медіакультурного 

простору, «наслідком цього стає втрата духовно-моральних орієнтирів 

особистості, генезис антицінностей, формування агресивних схильностей 

молоді» [243, с. 72].  

До негативних тенденцій розвитку медіакультурного простору потрібно 

віднестися як до реальності, в якій перебуває підростаюче покоління, і 

відповідно як до об’єкта конструктивних соціально-регулюючих впливів. Як 

справедливо підкреслив Ю.Хабермас, «мас-медіа і інші суспільні системи, які 

гуманітарії розцінюють як небезпечні монстри, насправді є такими продуктами 
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людської праці, із якими потрібно не воювати, а жити в мирі і турботливо 

доглядати за ними, слідкуючи при цьому, щоб вони не використовувались в 

якості зброї пригнічення людини» [220, с.369].  

Тобто слід шукати нові способи насичення даного простору духовно-

моральним змістом, звертаючись і до проблеми використання трансцедентних 

цінностей для конструктивної перебудови наявних медіа-комунікативних 

процесів на основі згадуваної багатьома філософами «трансцендентної 

перспективи» [241, с. 76]. Значення трансцендентних цінностей полягає у їх 

ефективності як антиподів бездуховності продукції мас-медіа, а також у їхній 

здатності суттєво збільшувати внутрішню свободу учасників медіакультурного 

простору. З іншого боку, саме ці цінності в умовах процесі десекуляризації та 

інтеграції наукового знання та суб’єктивного бачення світу відповідають 

постмодерним орієнтирам на різноманіття і полікультурність. 

Відзначимо когерентність трансцендентних цінностей і віртуального 

медіакультурного простору, що  дає підстави упровадження в науковий обіг 

терміну «трансцендентна віртуальна реальність». Сповідуючи трансцендентні 

цінності, вказує вітчизняний дослідник М.Петрушкевич, людина одночасно 

знаходиться у реальному, матеріальному світі, та світі надчуттєвому, 

віртуальному, який сприймається як надприродна реальність, що навіть більш 

важлива ніж реальність константна [163, с. 186]. Це зближує характеристики 

простору трансцендентних ідей та віртуального простору, відповідно 

медіакультурне середовище соціалізації є надзвичайно сприятливим для 

зростання впливу трансцедентних цінностей, що сприймаються як органічні 

складові віртуального світу, що мають позаемпіричне походження.  

Кіберсоціалізація у межах віртуального медіакультурного простору 

загалом активізує використання трансцендентних духовних цінностей як 

інструменту формування духовної внутрішньої свободи людини. Досвід 

використання релігійних цінностей для формування духовного світу людей 

показує ефективність особистого духовного досвіду, переживання у рамках 

зміненої свідомості, що доводять особисто для людини існування 
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трансцедентних феноменів. І теоретичні дослідження, і практичний досвід 

вказує на ефективність в якості духовного чинника становлення людини її 

власного трансцендентного досвіду, який може стати альтернативою 

негативним впливам мас-медіа і фундаментом самостійного продукування 

індивідом власних духовно наповнених сенсожиттєвих орієнтирів та 

поведінкових моделей.  

Є й підстави використовувати трансцендентні цінності для духовного 

наповнення процесу кіберсоціалізації, оскільки значна частина фахівців 

сьогодні схильна розглядати психіку людини у якості певної віртуальної 

реальності, у тому числі і інтерсуб’єктивного характеру [163, с. 93]. При цьому 

сама ця суб’єктивна віртуальна реальність має онтологічний статус, що поєднує 

людську свідомість та Універсум. У цілому можна констатувати, що у межах 

віртуального медіакультурного простору радикально зростають можливості 

здійснення процесу кіберсоціалізації на основі використання духовного 

потенціалу трансцендентних ідей та цінностей.Утверджується принцип 

реальності віртуальних просторів як середовища становлення та буття людини і 

можливість духовної трансформації цього середовища.  

Конструктивний саморозвиток людини у процесі кіберсоціалізації на 

основі трансцендентних цінностей оцінюється як достатньо перспективний, 

особливо коли йдеться про інтеграцію людини до віртуальної спільноти на 

основі таких цінностей. Медіакультурний простір у цьому випадку справді стає 

сферою вільного творчого експериментування людини щодо власної  

ідентичності та напрямів духовного розвитку. При цьому існують і можливості 

соціально-виховного впливу на цей процес у вигляді використання у медіа-

освіті трансцендентних ідей та підходів для формування духовно зорієнтованої 

медіа культури суб’єкта соціалізації. А.В. Федоров сформулював таке завдання 

як «духовно-релігійне виховання аудиторії з домінантою теологічних цінностей 

над художніми, а Божественного й Земного над медійним» [216, с.69].  

Узагальнюючи проблематику досліджень кіберсоціалізації, слід 

підкреслити, що конструктивний напрям розвитку цього виміру становлення 
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особистості бачиться насамперед як утвердження когнітивно-розвиваючої 

функції медіакультурного простору та підпорядкування їй функції 

розважально-ігрової. За таких умов кіберсоціалізація дійсно стане формою 

використання інформаційних технологій для сталого формування нової 

медійної якості свободи людини, що і визначає її гуманістичну трансформацію.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 

1. Показано, що медіакультурний простір соціалізації - це реальний 

соціальний феномен, який вирішальною мірою впливає на буттєвий світ 

людини і інтенціонально спрямований на максимізацію умов розгортання 

сутнісних сил людини. Інтеграція людини у медіакультурний простір в 

сучасних умовах може розглядатися і як неодмінна умова становлення 

особистості, і як його результат, і як його механізм. Медіакультурний простір 

соціалізації виникає як безмежне за своїми потенційними можливостями 

комунікативне поле взаємодій та кооперативної діяльності, яке здатне стати 

найбільш сприятливою за всю історію людства  сферою самоактуалізації та 

самореалізації людини. Це визначає гуманістичний потенціал зазначеного 

простору, який дозволяє орієнтувати процес соціалізації на основне завдання 

інформаційного суспільства – формування умов для саморозвитку людини.  

2. Установлено, що в основі формування медіакультурного простору 

знаходиться процес становлення медіа-комунікативних мереж, а тому простір 

соціалізації інформаційного суспільства також набуває мережевої форми. 

Соціальні мережі радикально посилюють соціалізаційний потенціал мас-медіа і 

відповідно вплив медіакультурного середовища на становлення людини. 

Можливості особистісної переорієнтації медіакультурного простору як 

реалізація його гуманістичного потенціалу виростають із нових комунікаційних 

технологій медійно-мережного характеру, які репрезентують характерні для 

постмодерного суспільства процеси демасифікації та відповідного нелінійного 

ускладнення соціального часу. З можливостями індивідуального саморозвитку 

та формуванням індивідуальних траєкторій просторово-часових трендів 
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інтеграції у соціокультурне середовище, наданими Інтернетом, соціальними 

мережами і комп’ютерними технологіями, пов’язують становлення 

гуманістичної цивілізації нового типу. 

3. Гуманістичний вимір медіакультурного простору соціалізації має 

особистісний вимір, оскільки при організованому використанні можливостей 

мережевої віртуальної комунікації для впливу на розвиток людини останній є 

не просто наслідком комунікативно-інформаційних впливів, а самотворенням 

людиною себе через освоєння ресурсів та можливостей Інтернету зі свідомим 

регулюванням власної життєдіяльності в мережі. Конструктивна соціалізація 

можлива лише як сумісне творення соціальної реальності самою людиною та 

формуючими середовище її буття мас-медіа, і в цьому має прояв потенціал 

медіакультурного простору як чинника людинотворення на засадах 

гуманістичних цінностей. Найбільші очікування пов’язані з гуманістичною 

трансформацією механізмів віртуальної комунікації та мережевих систем 

комунікативної взаємодії. Позитивні зміни медіакультурного простору 

вимагають цілком свідомого його регулювання у межах вирішення проблеми 

формування трансцендентної духовної перспективи. 

4. Обгрунтовано, що найбільш характерною рисою медіакультурного 

середовища соціалізації слід вважати становлення медійно-мережної 

віртуальної реальності, яку часто називають кіберпростором. У ньому 

здійснюється процес кіберсоціалізації як процес людинотворення у медійно-

інформаційному просторі, який за своєю суттю є процесом віртуальної 

соціалізації, що забезпечує інтеграція людини у соціокультурне середовище, 

яке відбувається за допомогою засвоєння та використання нею сучасних 

електронних технологій комунікації. Кіберсоціалізація торкається усіх вимірів 

буття людини в інформаційному суспільстві, основним фактором 

людинотворення стає становленню людини у медіакультурному просторі 

Інтернету, чим і визначається її специфіка як віртуального, мас-медійного та 

мережного феномена. 
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5. Віртуальність кіберсоціалізації у медіакультурному просторі носить 

амбівалентний характер, тому забезпечення реалізації потенціалу 

людинотворення вимагає регулювання в соціоцентричних цілях. Простір 

кіберсоціалізації при цьому набуває виглядусистемного електронно-

віртуального представлення медіакультурного простору, транслюючи 

гуманістичний потенціал останньої на рівень особистісного розвитку. 

Інтегральним чинником людинотворення у процесі кіберсоціалізації 

виступають культурні засади формування медіасвободи як цілісного соціально-

духовного феномена. Головною проблемою кіберсоціалізації слід вважати 

збереження унікальності людини, її індивідуальності у стандартизуючому 

медіа-середовищі за рахунок його культурно-змістовної якості. 

6. В умовах насичення медіакультурного простору протилежними 

ціннісними орієнтаціями та взірцями інкультурації й ідентифікації процес 

кіберсоціалізації  стає дуже нестандартним і наповненим численними ризиками. 

Важливим чинником людинотворення стає активність самого суб’єкта, 

значущість якої випливає з необхідності для особистості здійснювати постійні 

вибори за відсутності стабільних соціально-ціннісних пріоритетів, постійні 

зміни та перегляди власної життєвої позиції та сенсів буття. Утвердження 

ефективних управлінських стратегій у царині регулювання кіберсоціалізації 

матиме своїм результатом максимізацію творчих здібностей людини на основі 

використання медійно-інформаційних технологій, що в якості результату дасть 

конституювання креативної моделі соціалізації у медіакультурному просторі. 

Можна говорити про наповненість процесу кіберсоціалізації духовно-

культурним сенсом за умови його орієнтації на формування особистості, яка  

здатна поєднувати у процесі інтеграції до медіакультурного простору здатності 

до саморозвитку і самоорганізації у духовно-ціннісному і соціально-

конструктивному вимірах. Основною проблемою при цьому є «вписування» 

духовних цінностей традиційного походження у динамічний духовний світ 

постмодерної людини. 
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РОЗДІЛ 3.  

ОПТИМІЗАЦЯ РОЗВИТКУ МЕДІАКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

У сучасному українському суспільстві у звязку з прогресуючою 

інформатизацією всіх основних сфер його життєдіяльності відбувається 

стрімкий розвиток  медіакультурного простору саме як середовища соціалізації. 

Відтак актуалізується потреба пошуку і впровадження оптимальних форм 

забезпечення реалізації гуманістичного потенціалу нових просторових форм 

буття людини. На нашу думку, задоволенню цієї потреби має сприяти 

відповідна дослідницька праця на соціально-філософському рівні щодо 

насамперед діагностики ризиків дегуманізації медіакультурного простору, його 

технократичних, інструменталістсько-споживацьких спотворень у контексті 

конкретно-історичних реалій сучасної України. Далі на цій основі 

уможливлюється експлікація духовно-гуманістичних орієнтирів оптимізації 

розвитку медіакультурного простору соціалізації сучасного українського 

суспільства. До вирішення цих завдань і приступаємо. 

 

3.1. Ризики дегуманізації медіакультурного простору соціалізації 

сучасного українського суспільства 

Описані у попередньому розділі стрімкі медіакультурні, кібернетично-

інформаційні зміни процесу соціалізації людини не оминають і сучасну 

Україну. Процеси інформатизації, впровадження нових медійних, 

кібернетично-мережевих форм суспільних відносин – все це змінює механізми 

соціалізації, зумовлюючи тим самим і як нові можливості, так і нові ризики. 

При цьому ризики дегуманізації розглядаємо як наслідки діяльності його 

суб’єктів, які породжують негативні з погляду характеру соціалізації людини 

феномени чи процеси, або сприяють більшій вірогідності їх настання. Якщо на 

рівні міжособистісних взаємодій чинниками ризику можна вважати ціннісно-

мотиваційні основи та особливості поведінки людей, які випливають з її 

статусу учасників медіакультурного простору, то на рівні функціонування 
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соціальних інститутів такими факторами вже є особливості діяльності мас-

медіа, функціонування соціальних мереж, характеристики комунікаційних 

процесів в Інтернеті; а на рівні усього українського суспільства ризики є 

проявом специфіки наявних форм та механізмів суспільних відносин 

(економічних, політичних, соціальних, духовних), поширених моделей 

управління інформаційно-комунікативними процесами,  домінуючих цінностей 

та способів життя тощо. Це є відображенням характеристики інформаційного 

суспільства як «суспільства ризику». Як вказує один з фундаторів даного 

концепту Е.Гідденс, «жити в епоху «пізньої сучасності» - значить жити в світі 

випадковостей та ризику» [35, с. 107]. 

Аналізуючи останній макросуспільний рівень, відзначимо низку 

ризикоутворюючих чинників. Насамперед, відзначимо стрімкі темпи 

формування відповідної інформаційно-кібернитичної інфраструктури та 

долучення українців до нового медійного формату життєдіяльності. Так,у 

1997р. користувачі Інтернету в Україні становили лише 1% дорослого 

населення. Сьогодні в Україні 65% населення старше 15 років є постійними 

користувачами Інтернету (більше 21 млн. осіб) при цьому 65% населення 

(майже 22 млн. осіб) мають Інтернет дома. Для порівняння: таких користувачів 

було у 2004 р.12%, 2010 р. – 33%, 2015 р. – 58%. Найбільшу долю постійних 

користувачів Інтернету складають молоді люди віком від 15 до 35 років (43%). 

Крім того, відзначимо, що функціонуючі в Інтернет соціальні мережі 

охоплюють величезну аудиторію. Так, на літо 2019 року кількість постійних 

користувачів Фейсбуку досягала 54% українців [171]. 

Стрімкість розвитку медіакультурного простору має наслідком 

нерівномірність доступу до нього, повязані з часовими, міжпоколінними 

колізіями. Йдеться про вікові диспропорції його суб’єктного складу, з якого 

виявляються майже вилученими представники старших поколінь. В той же час 

домінуюча тільки-но утворюваному медіапросторі молодь часто-густо 

виявляється не готова до нової інформаційної якості свободи, потрапляючи в 

https://inau.ua/sites/default/files/file/1903/dani_ustanovchyh_doslidzhen_za_1-y_kvartal_2019_0.pdf
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пастки споживацтва та стаючи жертвами різноманітних маніпулятивних 

впливів.  

Спостерігається збереження ієрархічності у медійно-інформаційних 

відносинах, незважаючи на повсюдне впровадження нових мережевих форм їх 

організації. Реалізації їх демократично-громадянського потенціалу 

перешкоджає різка соціальна поляризація українського суспільства на дуже 

вузькі надбагаті олігархічні групи та величезну масу незаможного населення.  

В умовах слабкості та нечисельності середніх верств, інформаційна 

політика, що здійснююється в сучасному медіапросторі у тому числі в інтернет-

мережах, нерідко набуває незбалансованого характеру, підпорядковуючись 

інтересам вкрай вузьких соціальних груп. Особливо слід вказати на залежність 

мас-медіа від олігархічних кланів, які, як обґрунтовано показує В.В. Глазунов, 

по суті і визначають основний зміст інформаційного контенту 

медіакультурного простору [37], розпоряджуючись у такий спосіб медійним 

часом, навязуючі власні просторово-часові тренди більшій частині населення, 

яка, отже, позбавляється можливості визначити індивідуальні траєкторії 

власного саморозвитку. Це особливо чітко проявляється при аналізі основних 

власників вітчизняного медіаринку, три чверті якого контролюють п’ять 

фінансово-промислових груп [242].  

Програмний директор партії “Голос” Павло Кухта вказав, що саме вони 

визначають порядок денний для України: “Вони контролюють медіа – три 

чверті українського інформаційного ринку контролюють олігархи: Фірташ і 

Льовочкін, Пінчук, Ахметов та Коломойський”…. Олігархи формують правила, 

за якими буде жити країна. Викривлюють їх так, щоб могли заробляти гроші, 

створюючи собі тепличні умови» [242]. 

Так, медіахолдінг “Новини” з телеканалами ZIK, “112” та NewsOne 

належить олігарху В.Медведчуку. Власником “5 каналу” та телеканалу 

«Прямий» є Петро Порошенко.Рінат Ахметов контролює медіахолдинг “Медіа 

Група Україна”, до якого, кім всього іншого, входить ТРК “Україна”, а також 

канали «34», «XTRATV», «НЛО», «Донбас» ті інші . Під контролем Ігоря 
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Коломойського знаходиться група “1+1 Медіа”, до якої входить телеканал 1+1, 

кілька розважальних каналів та інформаційна агенція “УНІАН”.Під 

впливом Віктора Пінчука перебувають ІСTV, СТБ та Новий канал. Головний 

медіаресурс Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна – телеканал “Інтер”, «Інтер+», 

К-1, К-2, НТН, Мегаспорт, та низка ЗМІ, які входять до холдингу “U.A. 

InterMediaGroup” [242]. 

За цих умов існуюча культура медійно-інформаційних відносин часто 

набуває технократичного характеру, спрямовуючись на обслуговування 

поточних комерційних і політичних інтересів. За умовим недостатньої 

інституційної спроможності народжуваного медіакультурного простору, 

духовно-ціннісної незрілості, «молодості» більшості його учасників, він тим 

самим ризикує перетворитися на арену маніпуляцій, інформаційних конфліктів, 

своєрідну громадянську «війну всіх проти всіх». 

Водночас результатом інформаційного маніпулювання з боку мас-медіа, як 

показав Г.Дебор, є перетворення суб’єкта на споживача, у тому числі 

споживача продуктів культурного, духовного виробництва, а оскільки останні 

транслюються йому як симулякри, то і «реальний споживач стає споживачем 

ілюзій» [63, с. 14]. Найбільша загроза при цьому, на думку М.Хайдеггера,  

виникає внаслідок того, що людина сприймає цей процес споживання 

симулякрів як реальний процес оволодіння культурними цінностями, і 

занурення у простір роз’яснених мас-медіа симулякрів провокує «зростаючу 

непотрібність власного розуміння» [222, с. 88]. Між тим олігархічні засоби 

масової інформації продукують потрібну їм картину світу. Як показують 

дослідження, серед тем ЗМІ лідують політика та бізнес (40% контенту медіа), 

питання духовного життя, безпеки, дозвілля, екологічної ситуації сімейна 

тематика займають у сукупності близько 10% газетних площ та телеефіру, 

загальносуспільна тематика всього - 5% [90, с.46]. 

На нашу думку, негативні наслідки технократизації медіакультурного 

простору посилюються в контексті внутрішньонаціональної соціокультурної 

слабкості України. Здобувши незалежність в добу глобалізації та прогресуючої 



149 

інтернаціоналізації, українське громадянське суспільство та держава 

переживають кризу власної ідентичності, історичної та національної пам’яті. 

Існуючі розриви суспільної свідомості зумовлюють різновекторність і 

фрагментарність духовного підгрунтя народжуваного медіакультурного 

простору. Як наслідок, українці потрапляють до найрізноманітнішіх, часто 

діаметрально протилежних «каналів» культурної комунікації і відповідно 

створюваних ними когнітивно-ціннісних просторів і сенсостворюючих 

механізмів. Медіаінформаційний простір тим самим відкривається для 

українців як сукупність розривів соціокультурного характеру, у межах якої не 

прослідковуються ані гомогенізуючи вектори, ані чіткі напрями розвитку, ані 

наявність узагальнюючих орієнтирів для конкретних особистостей чи культур. 

Це приводить до руйнування традиційних соціалізуючи функцій культури[82, 

с.65]. Остання здійснюється в умовах невизначеності та еклектичності 

ціннісного середовища, браку передумов для групової та індивідуальної 

соціальної ідентифікації, дисфункції традиційних норм і механізмів в умовах 

медіа культурної глобалізації. Наслідком є соціальна аномія та соціальна 

фрустрація значної частини «цифрового покоління» наших співгромадян.  

Медіа-комунікативні трансформації, пов’язані з формуванням 

віртуального простору та соціальних мереж у сучасній Україні, несуть ризики 

насамперед через руйнування традиційних інститутів та процесів соціалізації. 

«Інтернет- комунікації, - вказує Н.Головач, -  змінюють уявлення про простір і 

час, універсалізується шоу-культура, яка формує нове ставлення до 

самореалізації й само презентації» [52, с.239]. Віртуальні комунікації та 

глобальні мережі дозволяють ознайомитися з досвідом багатьох поколінь за 

дуже невеликий проміжок часу, проте при цьому несуть загрозу руйнування 

ідентичності підростаючих поколінь українців під впливом глобалізаційно-

уніфікуючих процесів. Культурно-комунікативна глобалізація руйнує 

традиційні нормативні засади соціалізації, маргіналізує молодіжні субкультури, 

породжує глобальні тренди до нігілізму чи, навпаки, ціннісного фанатизму. 

Максимізуються ризики аномії, апатії, безвідповідальності та пасивності 
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молодих українців в умовах глобальних некерованих змін та посилення 

хаотичності і не прогнозованості соціального розвитку [52, с.240]. Тобто можна 

дійти висновку, що у сучасному вітчизняному мережно-медійному просторі 

молода людина схиляється до утилітарного прагматичного розвитку поза 

стратегічних життєвих планів, що підриває морально-ціннісні засади 

конструктивної соціалізації. 

Можна говорити якщо не про тотальну деструкцію життєвого простору 

особистості, то про його кризовий стан, який породжує і кризову свідомість, 

кризову картину світу, кризове буття. В який спосіб різноманіття 

медіакультури може стати основою формування гуманістичного інноваціно-

цілісного простору буття та саморозвитку людини, на яких засадах 

медіакультура сама може стати «конструктивно зібраною» і тим самим 

сприйматися особистістю як надійна основа формування гуманістичних 

цінностей і сенсів життя – це та проблема, яка показує напрями подолання 

загроз медійно-інформаційного суспільства та формує порядок денний для 

обґрунтування напрямів регулюючого впливу з боку інститутів держави та 

громадянського суспільства на медіакультурний простір соціалізації. 

Водночас в умовах громадянських, олігархічних інформаційних 

конфліктів, «війни всіх проти всіх» ціннісно-когнітивний розвиток 

українського громадянина формуються не стільки як результат 

цілеспрямованого впливу соціальних структур, що носить інституціональний 

характер, скільки на основі поточних маніпулятивно-споживацьких 

фрагментарних медійно-інформаційних впливів. Враховуючи  випадковість, 

різновекторність факторів соціалізації у медіакультурному просторі (за змістом, 

формами, ціннісними характеристиками, способами здійснення процесів 

сенсоутворення тощо), доцільно говорити про системні ризики внаслідок 

розбіжності спрямованості процесів соціалізації (традиційно-модерного 

соціально-інституційного та постмодерно-глобалізаційного інформаційного 

медіакультурного), дезорієнтації самих суб’єктів соціалізації і, нарешті, 
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виникнення в сучасному українському суспільстві передумов для домінування 

деструктивних чинників соціалізації медіакультурного характеру. 

Насамперед це стосується Інтернету як агента соціалізації, дослідження 

якого дають підстави деяким авторам дійти висновку про те, що поширення 

мас-медіа та мереж «призводить до появи можливих кризових форм інтернет-

соціалізації, серед яких виділяють: негативні залежності, компульсивну 

(нав’язливу) віртуальну поведінку, занурення в світ внутрішніх переживань, 

коли зменшується потреба в активному засвоєнні зовнішнього середовища» 

[32, с.254]. До кризових форм соціалізації у вітчизняному медіакультурному 

просторі дослідники також відносять ігроманію, укорінення моделей агресивної 

поведінки, антиправових орієнтирів як основи формування асоціальної 

поведінки. Загалом «постійне перебування в мережі «Інтернет» негативно 

позначається на процесі соціалізації через скорочення безпосередніх соціальних 

взаємодій з оточуючими, звуження соціальних зв’язків, зміни в спілкуванні з 

друзями і близькими, розвиток депресивного стану» [32, с.254]. 

Одним з руйнівних чинників для вітчизняного медіакультурного простору 

є інформаційна війна, яку веде проти України Росія. Цей факт підтверджують 

дослідження відомих німецьких фахівців М.Безнер та П.Робіна «Кібернетична 

та інформаційна війна в українському конфлікті», в якому автори вказують на 

«розвиток російської кіберагресії в Україні» на всіх напрямах – від 

традиційного телебачення до соціальних мереж та чатів, використовуючи в 

якості основного інструмента дезінформацію в системах інтернет-комунікацій. 

Інформаційні атаки спрямовані на формування в українському суспільстві 

відчуття вразливості та безпорадності, дискредитацію органів державної влади, 

підміну реальних подій симулятивними пропагандистськими кліше.  

Має місце і зовнішній ефект інформаційної війни, оскільки, 

використовуючи тактику «забруднення інформаційних каналів», російські 

медійні агенти намагаються ввести зовнішній світ в оману стосовно російсько-

уркаїнського протистояння, яке інтерпретується як внутрішній громадянський 

конфлікт в Україні. Особливо негативний ефект для вітчизняного 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Cyber-Reports-2017-01.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Cyber-Reports-2017-01.pdf
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медіапростору має той факт, що значна частина жителів України користується 

електронною поштою російських провайдерів, та бере участь у комунікаціях в 

російських соціальних мережах чи інших інтернет-ресурсах. Це дає змогу 

російській владі цілеспрямовано впливати на умонастрої наших громадян та 

здійснювати шпигунську діяльність. М.Бензер та П.Робін акцентують 

надзвичайну актуальність проблеми інформаційної безпеки для медіапростору 

України, особливо що стосується протидії інформаційній агресії та формування 

інформаційно-медійної компетентності українських громадян [94]. 

Можна говорити про зростання різноманітних загроз, у тому числі і 

крайніх форм ризику не лише для соціального розвитку, а й для здоров’я і 

навіть життя підростаючого покоління з ростом інтенсивності та тривалості 

віртуальної комунікації, що торкається шкідливих складових медіа-простору – 

сфери азартних ігор, порнографії та сексуальної розпущеності,  ресурсів, що 

пропагують насильство, спільнот, пов’язаних з наркотиками та психотропними 

речовинами тощо. Особливе занепокоєння викликає поширення в Інтернет-

просторі ворожнечі на расовому, національному чи соціальному підгрунті, 

провокації до самогубства, тероризму, антигромадських чи протизаконних дій, 

що добре демонструє у своїй монографії «Діти і медіа: соціалізація в 

агресивному медіа середовищі» відома вітчизняна дослідниця О.Петрунько 

[161].  

Щоправда, слід зазначити, що дослідники відзначають і конструктивні 

складові трансформацій особистості під впливом медіакультурного простору, 

пов’язані з формуванням більш ефективних способів пізнання та організації 

інтелектуальної діяльності, більш ефективних моделей комунікації та більш 

дієвих способів організації соціального життя. Г.Смолл вважає, що «на сцену 

виходить нова раса - цифрові аборигени… Для розвитку мозку до його 

нинішнього стану треба було кілька сотень тисяч років, а для еволюції, яка 

відбувається під впливом сучасних технологій, виявилося досить одного 

покоління!» [198, с.9]. Те, що старше покоління сприймає як деградацію і 

ризики, насправді є дуже швидка адаптація віртуального покоління до нових 
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умов, створюваних медійно-інформаційними технологіями, і це відкриває 

величезні можливості для розвитку людства. На концептуальному рівні це 

обґрунтовується у нових теоріях (наприклад, суспільства ризику), де ризики 

розглядаються як чинники інноваційного розвитку, а не перепони на його 

шляху. Наприклад, дослідники вказують на велике позитивне значення 

інтернет-простору для професійного вибору вітчизняних школярів[191, с.47; 

122, с.141]. 

Опоненти подібних поглядів вказують на те, що насправді адаптаційні 

можливості молодого покоління, яке соціалізується і живе у віртуальному 

медіакультурному просторі, значно менші, ніж у людей, які формувалися в 

умовах традиційного середовища соціалізації. Традиційно соціалізовані люди 

більш пластичні і гнучкі щодо когнітивного розвитку та вирішення 

нестандартних завдань, набагато краще піддаються адаптації та 

перепрофілюванню діяльності, легше сприймають нові ідеї, і набагато краще 

вміють спілкуватися. Відтак питання щодо дуже великих когнітивних, 

інтелектуальних, логічних ризиків розвитку у медіакультурному просторі 

зберігають свою актуальність. Дослідник М.Журба вказує, що «цифрове 

покоління» швидко сприймає інформацію, проте позбавлене інструментарію 

глибокої роботи з нею, воно привчене до яскравих форм пізнавальної 

діяльності, проте позбавлених глибокого логічного аналізу [82, с.216]. 

Зокрема, потрібно вказати на наявні соціологічні дослідження, на основі 

яких фіксуються обезцінення в українському суспільстві пріоритетних 

цінностей – активності, свободи, комунікації, демократії, мобільності тощо. 

Відбувається  істотне звуження соціальних механізмів щодо передачі 

культурних досвіду та цінностей, при цьому термінальні цінності суттєво 

поступаються своєю значущістю цінностям інструментальним. Це означає, що 

пріоритетними для більшості представників «цифрового покоління» є 

повсякденні проблеми та прості культурні потреби, які для свого задоволення 

не вимагають суттєвих духовних, інтелектуальних чи діяльнісних зусиль і 

цілком вписуються у пасивну модель життєдіяльності. При цьому дослідники 
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вказують, що віртуально-медійні канали сьогодні для української молоді є 

практично єдиним інструментом культурного розвитку, наслідком чого стає 

«прагматизація свідомості особистості, нехтування зверненням до духовно-

культурної спадщини і цінностей» [8, с.40]. 

Соціологічні дослідження показують безпосередній зв’язок між 

модернізаційними процесами в українському суспільстві, пов’язанними з 

ціннісно-соціокультурними змінами системного характеру, та проблемами 

соціалізації підростаючого покоління. Найбільші ризики у контексті інтеграції 

до глобального інформаційно-медійного простору В.Береза пов’язує з втратою 

особистісної «ідентичності з відсутністю відчуття перспектив життєвого 

шляху». Мінімізація соціалізаційних ризиків бачиться на шляху «подолання 

кризи ідентичності»та «створення ефективних технологій, які оптимізують 

процес засвоєння особистістю цілей і цінностей культури» [14, с.161]. Крім 

усього іншого це допомагає становленню в нашій країні сучасного 

західноєвропейського типу соціалізації, результатом якої є вільна особистість з 

високим рівнем активності та відповідальності. 

У будь-якому випадку емпіричні дослідження вітчизняної молоді 

виявляють її схильність до використовувати медіакультурний простір більшою 

мірою як місце пасивного відпочинку, споживання, ніж як майданчик активної 

діяльності, творчості. Так, у порівнянні з 1990-ми суттєво знизилося читання 

художньої літератури (з 39% до 26%), більш ніж у 2 рази скоротилося 

відвідування театрів та концертів (з майже 10% до 4%) [98]. Заняттями у 

вільний час у громадських організаціях охоплено лише 2-3% молоді, а участю у 

політичних і неполітичних організаціях та молодіжних угрупуваннях біля 3% 

[10, с.74]. Соціологічні опитування молоді Дніпра показують тотальне 

домінування комунікативно-розважальної складової культурного розвитку 

молоді. Орієнтовані на комунікацію 42% і на розважання - 21,2%. У той же час 

на самореалізацію орієнтовано 11,7% молоді міста, на творчість - 10,5%, на 

пізнавальну діяльність - 8,5% [56, с.32]. 

Найбільш розповсюдженими видами занять серед студентської молоді 
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м.Харкова у 2016 р. виявились, перш за все, ті, що пов’язані з використанням 

мережі «Інтернет»: перегляд різної інформації - 54,2% «часто» і 26,1% 

«завжди» та спілкування в соціальних мережах - 51,7% «часто» і 27,4% 

«завжди». 65,4% молодих людей ніколи не займались музикою, 64% ніколи не 

займались у неспортивній секції за інтересом, 39,8% ніколи не відвідували 

виставки 30,8% - театри, 28,5% -концерти. Найбільш розповсюджені типи 

діяльності - перегляд телепередач, фільмів (88,2%), спілкування в мережі 

Інтернет (82,1%), заняття творчістю в колективі або самостійно – всього 9,2% 

та 7,1% відповідно. Опитування показують, що молоді люди бажали б 

присвятити вільний час розвагам та спілкуванню (83,3% та 81,3% відповідно), 

при цьому майже 3/4 опитаних не мають бажання брати участь у будь-яких 

спілках і гуртках, спрямованих на організацію їхнього дозвілля [56, с.33-35]. 

Поряд із цим соціологічні дослідження української молоді показують, що 

домінуючою життєвою метою у значної частини опитаних (42,4%) є прагнення 

зробити кар'єру. Альтруїстичні наміри в молодих людей відступають на задній 

план - тільки 15% із них мають намір бути корисними людям. Схоже, що й 

самовдосконаленню теж мало місця в житті сучасної молоді - лише 7,7% 

юнаків і 13,1% дівчат вважають це важливим у своєму житті. Тільки 12,5% 

опитаних вибирають робочі професії [135, с.137-138].  

Крім того, соціологи фіксують обезцінення в українському суспільстві 

пріоритетних цінностей – активності, свободи, комунікації, демократії, 

мобільності тощо [8]. Відбувається істотне звуження соціальних механізмів 

щодо передачі культурного досвіду та цінностей, при цьому термінальні 

цінності суттєво поступаються своєю значущістю цінностям інструментальним. 

Це означає, що пріоритетними для більшості представників «цифрового 

покоління» є повсякденні проблеми та прості культурні потреби, які для свого 

задоволення не вимагають суттєвих духовних, інтелектуальних чи діяльнісних 

зусиль і цілком вписуються у пасивну модель життєдіяльності. При цьому 

дослідники вказують, що віртуально-медійні канали сьогодні для української 

молоді є практично єдиним інструментом культурного розвитку, наслідком 
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чого стає «прагматизація свідомості особистості, нехтування зверненням до 

духовно-культурної спадщини і цінностей» [8, с.40]. 

Вищенаведені соціологічні відомості свідчать, як мінімум, про підвищену 

ризиковість процесу соціалізації в сучасній Україні. Йдеться про системний 

брак можливостей для людини реалізувати у реальній діяльності свою родову 

креативну соціально-субєктну сутність у тому числі і у вимірі 

медіакультурного простору. Розвідчужене буття в останньому можливе лише як 

становлення людини в якості самодостатнього суб’єкта життєдіяльності. А для 

цього у процесі власного становлення людина має набути здатність критично 

мислити, самостійного осягати життєвий простір, володіти навичками 

конструювання власного життєвого шляху і трансформації соціокультурного 

середовища тощо. Проте сформувати людину, здатну до вольових зусиль ради 

пізнання себе та світу  і творчості можна лише на основі її інкультурації через 

освіту та культуру, що виступають чинниками становлення духовної сфери 

особистості. Подолання ризиків відчуження можливе лише як інтеграція 

інститутів соціалізації на базі сучасних соціальних медіа, які зазнали 

гуманістичного окультурення у ціннісному та комунікаттивнорму сенсі [96, 

с.327]. 

Звісно, медіакультурний простір є простором ризику за своєю природою, 

про що зазначили вже у другому розділі. Але в сучасному українському 

суспільстві зазначена ризиковість надзвичайно збільшується у зв’язку із 

слабкістю соціокультурних механізмів амортизації. Маніпулятивний вплив, 

посилений сучасними технологіями медійноінформаційного впливу та 

організації комунікації не зустрічає належної протидії. За цих умов виникає 

ймовірність формування «диктатури» електронних мас-медіа як форми 

духовного поневолення людини, позбавлення її здатності осмислювати та 

аналізувати процеси інформаційного обміну, а натомість перетворення на 

пасивного споживача інформаційних продуктів. Зазначена форма відчуження 

грунтується на візуально-віртуальних образах і симулякрах, завядки яким 

втрачається діалогічна природа міжособистісного спілкування та духовні 
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смисли отримання інформації, а натомість максимізується сфера підсвідомості, 

інстинкти, стереотипи. 

В українському суспільство, як і в інших країнах, технократично 

орієнтована діяльність мас-медіа має тенденцію до нівелювання людських 

здібностей до самостійного освоєння навколишнього світу, і це є чи не 

головною загрозою дегуманізації творчої природи людини, її духовного світу. 

Інформація в цьому випадку сприймається як суто технічний процес передачі та 

одержання, що суттєво зменшує значущість того її виміру, який відноситься до 

освоєння, інтеріоризації знань, їх перетворення у  складову особистості. У такій 

формі отримана від мас-медіа інформація є не джерелом саморозвитку людини, 

а механізмом поглинання її культурного середовища і її сутності як культурної 

істоти. Становлення і буття людини, на думку І. Челишевої, починає 

визначатися не стільки культурними кодами і значеннями, скільки 

комунікативними умовами отримання інформації, залежними від розвитку 

технологій, і в результаті процес комунікації перетворюється у процес 

маніпуляції [229, с.65]. Як відзначає С.Литвиненко, «технократичне ставлення 

до світу обмежує свідомість, гальмує здатність та потребу мислити творчо й 

цілісно, формує «людину-споживача»; сучасні інформаційні технології, 

комп’ютери, відеотехніка руйнують та обмежують безпосередні контакти 

людини із собою, природою й іншими людьми» [124, с.17]. 

Як інформаційно-комунікативна діяльність вітчизняних мас-медіа, так і 

створюваний у її результаті медіакультурний простір відтак можуть набувати 

характеру маніпулятивності. Інформаційне маніпулювання, навіть у своїй 

неспеціалізованій і нецілеспрямованій формі, виступає механізмом обмеження 

чи навіть повного знищення свободи суб’єкта соціалізації насамперед тому, що 

перешкоджає самому процесу формування такої суб’єктної свободи, 

підмінюючи процес самостійного вибору сенсів власного розвитку та буття 

нав’язаними симулякрами. Слід сказати, що така форма маніпулятивного 

впливу на особистість є новою і на сьогодні ані організованих форм 

соціального контролю чи обмеження щодо неї, ані стихійних процесів 
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самоконтролю у межах самих українських мас-медіа ще не вироблено. Більше 

того, навіть достатньо чітко сформульованої і артикульованої соціумом позиції 

щодо інформаційно-медійного маніпулювання немає.  

Така основа процесу соціалізації створює ризик формування пасивного 

соціального суб’єкта, без високих духовних прагнень, обмеженого мас-

медійними стандартами і стереотипами. А такі творчо обмежені та 

безініціативні люди у свою чергу формують і обмежене у своїх інтенціях до 

пізнання та духовного розвитку суспільство, яке не здатне не тільки 

вирішувати, а й продуктивно осмислювати глобальні проблеми свого розвитку. 

Вся реальність, яка об’єктивно є неоднозначною і проблемною, постає як 

зрозуміла, зручна для буття та споживання, медіакультурна реальність 

наповнює буттєвий світ людини симулякрами, на основі яких зручно 

конструювати власне безпроблемне життя. Відтак постає питання щодо загроз 

симулятивних форм освоєння світу у межах медіакультурного простору 

соціалізації, про вплив симулякрів та основаних на їх використанні маніпуляцій 

на процес становлення особистості [37]. 

Сьогодні існує реальна можливість перетворення вітчизняного 

медіакультурного простору на середовище продукування та поширення 

культури симулякрів, результатом чого може стати заміна реального 

середовища соціалізації реальністю симулятивною. Як наслідок, актуалізується 

низка ризиків, пов’язаних як з характеристиками людей, які формуються у 

межах культури симулякрів, так і з появою суб’єктів, які зв’язують своє життя і 

діяльність з виробництвом і трансляцією цієї культури. Нові медіа, проникаючи 

у духовний світ людини, здійснюють її деперсоналізацію, змінюють її 

свідомість і картину світу [148, с. 244]. Отже, виникають передумови для 

формування суб’єктів і об’єктів маніпуляційних впливів у медіакультурному 

просторі соціалізації і перекручених форм здійснення міжсуб’єктної 

комунікації та мережевих взаємодій. Гносеологічною ж передумовою 

маніпуляції свідомістю є природа самих симулякрів, які транслюють не 

реальність, а ілюзії. Медіакультурний простір тоді стане простіром тотальної 
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симуляції, здійснюваної мас-медіа, і система симулякрів різного рівня визначає 

маніпулятивну природу середовища становлення та буття людини. 

Сьогодні є всі підстави сприймати загрози інформаційно-маніпулятивного 

забруднення медіакультурного простору українського суспільства, у якому 

здійснюється становлення та буття наших співвітчизників, рівнозначними 

екологічним проблемам природного середовища життєдіяльності. З одного 

боку, йдеться про значущість цього простору для становлення людини і 

формування постмодерних соціокультурних ландшафтів. З іншого боку, 

дослідження показують дуже велику невідповідність змістовного наповнення 

медіа культурного простору завданням розвитку соціуму та формування 

духовної особистості.  

Цілеспрямована трансляція високих духовно-культурних сенсів у в 

український медіапростір на основі відповідних соціально-інституційних 

стратегій є необхідною внаслідок того, що для продукції мас-медіа загалом 

характерним є процес сенсоутворення буденно-утилітарного рівня. По суті це 

означає, на думку Д.Харві, вихід за межі творення особистості у просторі 

культури, спосіб «позбуватися цінностей, життєвих стилів, стійких взаємин» 

[254, р.126]. Відтак проблема ризиків у медіакультурному просторі соціалізації, 

інтерпретована через призму життєвих сенсів та духовних цінностей, полягає у 

підмініпродукування культурних значень і «розуміючої комунікації» 

натурально-повсякденною буденністю в її прагматичному вимірі та 

технологічною комунікацією, що породжує симулятивно-іллюзорну реальність. 

У результаті при величезному наростанні обсягів інформації у 

медіакультурному просторі останній може ставати більш бездуховним і 

ворожим людині. Н.Зражевська характеризує ці процеси як прояв 

антропологічної стратегії медіакультури, орієнтованої на фрагментовану 

особистість, позбавлену цілісності та укоріненої у реальних соціальних 

відносинах ідентичності, що призводить до заміни особистості споживачем [89, 

с.138].  
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Причиною цього є орієнтація мас-медіа на комунікацію, яка ґрунтується не 

на свідоме та осмислене сприйняття інформації її суб’єктами у контексті 

статусно-значеннєвого акцентування міжсуб’єктної взаємодії у системі 

суспільних відносин, а просто формальний інформаційний обмін статусно та 

культурно не ідентифікованих комунікантів. Між тим численні філософські 

дослідження, у яких комунікація постає як основа антропного виміру світу та 

соціуму, вказують на необхідність змістовно-сенсового та діалогового 

наповнення спілкування з виходом на проблематику значущості мови, 

культурних кодів, особистісних значень тощо.  

Саме у такому сенсі комунікація розглядається як одна з основних 

категорій постмодерністської філософії і ввійшла у понятійну систему 

соціальної філософії. Комунікація, за Н.Луманом, розглядається як 

визначеність соціального на основі її належності до процесу взаємодії мови та 

свідомості людини [128], а також, за Ю.Хабермасом, і як один з 

системостворюючих стосовно соціуму соціальний процес і повсякденна 

практика буття людини у власному життєвому світі, де тільки інтеракційні 

взаємодії визначають можливість свободи людини [220, с.78-79]. При 

відсутності такої стратегії формування комунікативного середовища і 

орієнтації на відчужений у антропному сенсі інформаційний обмін реально у 

медіакультурному просторі домінуючими стають маніпулятивні аспекти 

комунікативних взаємодій, які тільки посилюється зі зростанням значущості 

комунікації та удосконаленням технологічних засобів її здійснення. Оскільки 

медійне маніпулювання при цьому здійснюється на основі регулювання змісту 

та форм подачі інформації, воно не сприймається людьми як зовнішній примус, 

а виглядить як власний вибір, і тому є надзвичайно ефективним.  

Основні ризики комунікативного характеру для суб’єктів соціалізації у 

медіакультурному просторі постають як результат втрати масовою 

комунікацією характеру міжособистісного спілкування. Це показали у своїх 

роботахЄ. Гуссерль, X. Ортега-і-Гассет,  М. Хайдеггер, Ж-П. Сартр, К. Ясперс, 

розглядаючи комунікацію як загальну характеристику буття людини у 
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контексті домінування такого виміру, як духовно-значеннєва інтерактивна 

взаємодія людей у процесі спілкування. Комунікація не зводиться до обміну 

інформацією, а має особистісний сенс, представляючи собою взаємодію 

особистостей як духовно-культурних універсамів. Саме завдяки цьому 

комунікація і постає як форма і умова буття людини у її соціальності, а відтак і 

основа самої соціальної тканини. У межах масової комунікації спостерігається 

опосередкована мас-медіа, соціальними мережами, Інтернетом взаємодія 

людей, проте вона носить інформаційно-формальний, а не особистісно-

значеннєвий характер.  

Тому у філософському сенсі масова комунікація явно не може 

розглядатися як оптимальна форма міжособистісним спілкуванням.Адже 

основне завдання комунікації - це встановлення взаєморозуміння між 

суб’єктами, яке може слугувати основою для формування спільних інтересів і 

на цій основі спільної діяльності і конструктивного співробітництва (відома 

американська медіа дослідниця Мері Чайко називає таку форму єднання людей 

«зверхзв’язаністю» («Superconnected»), підкреслюючи її роль у формуванні 

соціальних зв’язків [249, р.238]. У межах масової комунікації базові 

характеристики комунікативного процесу як особистісного феномену 

(визначеність особистісних значень спілкування, встановлення 

взаєморозуміння на основі духовно-ціннісних орієнтирів суб’єктів у контексті 

соціокультурного середовища) є достатньо обмеженими внаслідок переважно 

формалізованого способу обміну інформацією. 

Це по суті замінник реальної комунікації, який її учасниками сприймається 

як реальне спілкування в силу того, що мають місце міжособистісна взаємодія 

та інформаційний обмін. Головна загроза для учасників масової комунікації в 

українському суспільстві тим самим виникає з браком спільних соціально 

значущих національних цілей, проектів та ідеалів як основи взаєморозуміння, 

узгодження творчих інтенцій, реалізації себе через розуміння і підтримку 

Іншого. Без цього вітчизняний медіакультурний простір лишається 
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фрагментарним, а його учасники приречені на самотність, ізольованість, 

відчуженість від інших людей та зовнішнього світу.  

У той же час саме такий негативний сценарій формування медіа 

культурного середовища соціального буття реалізується сьогодні в Україні, 

коли мас-медіа стають основним чинником маніпулятивного олігархічного 

управління через продукування та поширення технократичних і споживацьких 

настанов масової медіакультури. Можна констатувати, що, впливаючи на 

процеси соціалізації при допомозі дій маніпулятивного характеру у процесі 

організації масової комунікації, електронні мас-медіа перестають бути 

інформаційними посередниками і перетворюються у глобальний фактор 

переформатування суспільства, середовища розвитку людини і самої людини на 

далеких від гуманістичних цінностей засадах.  

Сприйняття зовнішнього світу лише як потоку інформації у віртуальному 

просторі формує орієнтацію мережних суб’єктів до автоматичного і 

некритичного споживання інформації, що циркулює у Інтернет-просторі, тобто 

як мало пов’язаних одна з одним аудіо-відео кліпів. Пізнання світу стає 

надзвичайно поверхневим, а мислення стає уривчастим, адаптованим до 

кліпової інформації, на «розшифровування» якої спрямовуються всі зусилля. 

Атрофуються всі інші необхідні для соціалізації людини складові когнітивно-

ціннісної діяльності - абстрактне мислення, комунікаційний інтелект, почуттєве 

спілкування, емпатія, концентрована увага тощо. Створюються великі 

проблеми у реальному спілкуванні віч-на-віч, пам’ять також стає поверховою, 

оскільки покладається на електронні бази інформації, в умовах багатозадачної 

та багатовекторної комунікації розвиваються специфічні форми стресу, які 

фахівці називають техногенним виснаженням мозку[198, с.9]. 

У той же час за рахунок візуалізації досягається руйнівний ефект 

створення симулятивної реальності, які стає основою формування 

бездуховності, створюючи середовище значеннєвих інверсій, здійснюваних у 

процесі перекодування самих позитивних образів.Особливу небезпеку несе 

візуальне насильство, яке на сьогодні можна вважати основною формою 
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легітимізації у медіакультурному просторі агресії, жорстокості, дегуманізації 

соціуму. Американські дослідники, автори монографії «Культура, суспільство і 

медіа» на основі численних емпіричних досліджень роблять висновок, про те, 

що постійне споглядання насильства формує у підростаючого покоління 

емоційну жорстокість і схильність до агресивних вчинків. «Повсякденність» 

екранного кривавого насильства робить дітей та підлітків байдужими до чужих 

страждань, це повільний, латентний процес десоціалізації [244, p. 129]. Фахівці 

констатують формування у підростаючого покоління не просто агресивності, а 

схильності до насильства, що має переважно мас-медійні причини та форми. 

Специфічною особливістю людини, сформованої у межах такого 

медіакультурного простору, є відмова від самостійного осмислення інформації і 

формування інтелектуального споживацтва, специфічного споживацького 

медіа-мислення. Негативні наслідки цього пов’язані не лише з ослабленням 

творчих інтенцій у суб’єктів соціалізації, а й порушенням таких 

інтелектуально-психічних здатностей як зосередженість та концентрація, 

власне розуміння інформації, вольові пізнавальні зусилля тощо. Постійний 

доступ до легкої, адаптованої для сприйняття без власних розумових зусиль 

аудіовізуальної інформації провокує формування у підростаючого покоління 

кліпового мислення і мозаїчних пам’яті та свідомості. 

Грунтуючись на цьому, деякі філософи повязують з новим технологіями 

аудівізуалізації перетворення медіакультурного простору у простір 

споживання, який несе ризики позбавлення людини творчості як сенсу її 

існування [18].  У постмодерністських дослідженнях цього феномену 

акцентується символічна функція споживання, пов’язана якраз з поширенням 

образного виміру життєвого простору людини, який нідерландський дослідник 

Еріх Клюттенберг називає «ілюзорним, оманливим простором» [260]. 

Споживання у межах символічного обміну сьогодні торкається кожної людини 

і пов’язане з фактором «смерті автора», перетворення творця матеріальних чи 

духовних цінностей у споживача результатів власної діяльності. Відтак 

творчість взагалі зникає із сфери життєвих сенсів людини, позбавляючи її 



164 

ціннісно-особистісних основ власного становлення і буття, можливостей 

самоактуалізації і конструктивної трансформації соціуму. 

Тим самим формується «людина аудіовізуальна» - носій гедоністичної 

системи цінностей як основи формування життєвої позиції та сенсожиттєвих 

пріоритетів. При цьому технічні досягнення, які лежать в основі нових способів 

передачі інформації, є безсумнівно позитивним зрушенням щодо розширення 

можливостей розвитку людини, і аудіовізуальність як ключова риса останньої 

також має оцінюватися як конструктивне досягнення, яке допомагає більш 

повно розкрити потенціал людини. Але разом із тим це сприяло руйнуванню 

«гутенбергівської культури», яка забезпечувала через освоєння писемних 

текстів формування навичок логічного, самостійного та послідовного мислення. 

В умовах сучасного суспільства це означає виникнення розривів, лакун у 

медіакультурному просторі, який тим самим стає фрагментарним, актуалізуючи 

ризики появи несамостійної людини, що легко піддається процесам 

маніпулювання. У максимумі може йтися про загрозу тотального 

підпорядкування індивіда стандартно-універсальним  формам сприйняття світу. 

Формується медіакультурне середовище, констатує С.Гарькавець, що 

«позбавлене індивідуалізації та разом із цим впливає на кожного окремо, де б 

він не знаходився», і це особливо ефективно діє через підсвідомість людини 

[34,  с.27]. 

Сучасні мас-медіа ставлять своєю метою не об’єктивне інформування, а 

завоювання і збереження споживачів своїх послуг будь-якою ціною. Відповідно 

зміст інформаційних продуктів, форми подачі інформації, канали 

комунікативної взаємодії підганяються під суб’єктивні побажання і запити 

людей. Комунікативний простір заповнюється стандартизованою, усередненою 

інформацією ігрового чи розважального характеру, що не вимагає від людини 

жодних зусиль для свого сприйняття і створює комфортне і безпроблемне 

буттєве середовище, яке носить симулятивний характер і мало чим пов’язане з 

реальним світом. 
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На думку О.Косюк, найбільш чітко цей напрям розвитку медіакультурного 

простору проявляється у феномені «інфотейменту», тобто поєднанні 

інформування та розваг, при якому реальність включається як один з вимірів 

ігрового віртуального простору [112, с. 133]. Загрози для людини поринути у 

неадекватний симулятивний світ у цьому випадку виникають в результаті того, 

що дійсність не відображується, а моделюється, конструюється у відповідності 

зі сценарієм «вистави», який пропонується на засадах інтертекстуальності, 

використання різноманітних віртуальних образів та ігрових форм комунікації. 

Саме інфортеймент вважається найбільш ефективною формою провокування у 

людей кліпові-файлової свідомості. Реальність трансформується у найбільш 

зручну для споживача форму її освоєння, і споживається як ефектне та цікаве 

видовище. Враховуючи необхідність зацікавити аудиторію, у центрі уваги 

виявляються події, що мають деструктивний вплив на людину – катастрофи, 

девіації, насилля тощо, людина взагалі перестає орієнтуватися на усталені 

цінності та реальність, поринаючи у світ аномалій та шоу.  

Відтак можна констатувати ризики занурення особистості у симулятивний 

світ пов’язані з новим онтологічним статусом мас-медіа, переорієнтації на 

споживацькі потреби аудиторії у розвагах. Медіакультурний простір 

трансформується у інформаційно-комунікаційне середовище, яке зорієнтоване 

не на соціокультурну реальність, а на її симулятивно-ігрове моделювання. При 

цьому не лише деформується інформація про реальний буттєвий світ людини, 

але й акцентуються негативні аспекти людського внутрішнього світу, пов’язані 

зі страхами, алармістськими очікуваннями, девіаціями тощо. 

Слід сказати, що наявний антигуманістичний сценарій розвитку 

медіакультурного простору в сучасній Україні не є невідворотним, оскільки за 

своєю природою масова комунікація за допомогою електронних мас-медіа 

може бути і справжньою, значеннєво-особистісною. Медіакультурний простір 

при належному інституційно-цінннісному впорядуванні, як це вже було 

показано у другому розділі нашої роботи, має потужний гуманістичний 

потенціал. Чинниками дегуманізації та негативних впливів на становлення 
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особистості їх роблять соціально-політичні і соціокультурні деформації в 

розвитку суспільства: слабкість середніх верст, соціальна поляризація, 

олігархізація, глобальні та громадянські інформаційні конфлікти, слабкість 

культури діалогу, абсолютизація технологічної детермінації комунікативних 

дій, ігнорування необхідності узгодження комунікації з соціокультурною 

реальністю (симуляція дійсності), максимізація суб’єктивного виміру 

комунікації.  

Розриви медіакультурного простору мають компенсуватися розвитком 

духовного виміру медіа та інформації. В той же час в сучасному українському 

суспільстві цьому заважає екзистенційного, герменевтичного виміру 

вітчизняної масової комунікації, в основі якого лежить прагнення до розуміння 

іншої людини та співпереживання їй. Установлення контактів з іншою 

людиною на основі розуміння її духовного світу, значеннєво-сенсової 

комунікації вимагає суттєвих інтелектуальних та вольових зусиль. Чисто 

поверховий обмін інформацією в межах масової комунікації є комунікативною 

взаємодією без такого особистісно-екзистенціального розуміння, що не 

стимулює до інтелектуального розвитку.  

Те ж саме стосується і аксіологічного виміру проблеми. Екзистенціальна 

комунікація можлива лише на основі ціннісного відношення до інших людей, 

при цьому ефективно може здійснюватися лише на основі гуманістичних 

цінностей. Втрата гуманістичних орієнтирів взаємодії з іншими людьми 

приводить до втрати вітальних орієнтирів як сенсу життєдіяльності та 

комунікації і до руйнування інтенції до життя [65, с.213]. Саме це нерідко 

відбувається у медіапросторі українського суспільство, де життя перестає бути 

цінністю, що підтверджується наповненням масової культури сценами 

насильства, смерті, апологією руйнування. Відкидання цінності життя є по суті 

знищення підстав екзистенційної комунікації як основи соціальної взаємодії, 

взаємодопомоги та солідарності [52, с.237-238]. 

З проаналізованих вище проявів ризиків соціалізації у медіакультурному 

просторі стає цілком очевидно, що вони є не абстрактними передбаченнями. А 
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цілком реальними феноменами і процесами, об’єктивними і відповідно 

належними до об’єктів наукового розгляду фактами, які доцільно розглядати у 

межах таких понять як  «імовірність», «загроза», «небезпека», «перешкода», 

«шкода». Ризики дегуманізації вітчизняного медіакультурного простору 

інтерпретуються нами як реальні чи потенційні характеристики буттєвого 

простору українського суспільства, які сприяють зростанню імовірності або 

реальності феноменів чи процесів, що викликають загрози гуманістичній 

спрямованості соціалізації сьогоденних і прийдешніх поколінь українців.  

Аналіз робіт вітчизняних дослідників [164, с.237-238] дає можливість 

структурувати основні ризики, пов’язані з соціалізацією такої людини у 

медіакультурному просторі сучасного українського суспільства: 

1. Візуалізація інформації викривлює цілісність сприйняття світу і 

викликає викликає деформацію сенсорного та когнітивного світосприйняття, 

перешкоджаючи належному розвитку понятійного мислення,  

2. Формування психологічної залежності від віртуального простору та 

візуальних образів викликає відчуження від живої комунікації та обмеження 

реальних сфер взаємодії з іншими людьми. 

3. Віртуальні ігри стають на місце реальної ігрової взаємодії, 

виключаючи її як необхідний соціально-психічного особистісного становлення. 

4. Віртуально-візуальні образи мас-медіа носять не стільки 

інформаційний, скільки трансформуючий стосовно картини світу представників 

«цифрового покоління» характер, що часто здійснюється у вигляді руйнування 

традицій та духовних цінностей.  

5. Мозаїчність сприйняття образів, що руйнує цінності цілісності 

людини та світу 

6. Стандартизація, уніфікація сприйняття на шкоду розвитку 

індивідуальності, високому смаку, естетичним цінностям.  

7. Спрощене розуміння життя та смерті і загалом моральних норм і 

відповідних суспільним нормам моделей поведінки 

8. Дуже рання та тотальна рання сексологізація свідомості людини з 



168 

руйнуванням духовних цінностей між статевого спілкування. 

9. Засилля транс культурних універсальних патернів на шкоду 

національним. 

У результаті вітчизняні соціологічні дослідження констатують у 

«цифрового покоління» низку явно асоціальних характеристик: розмитість 

громадянських та патріотичних цінностей, соціальну інертність, схильність до 

уникнення відповідальності за свою позицію та поведінку, вихід у своїх 

життєвих планах за межі високих ідеалів та служіння людям, несамостійність 

мислення і відповідно неготовність до прийняття рішень у проблемних 

ситуаціях, деформація соціальної солідарності на фоні відсутності 

соціоцентричних ідеалів, дезінтеграція між способом життя та стилем 

осмислення навколишнього світу і відповідно світоглядна невизначеність, 

прагматизація та матеріалізація сенсожиттєвих цінностей; деформація 

національного менталітету з готовністю прийняття будь-яких цінностей, 

схильність до прийняття маніпулятивних впливів мас-медіа з віртуалізацією 

картини світу і способу життя, відкидання моральних регулятив, політична 

пасивність, орієнтація на низькопробні культурні зразки [52, с.237-238]. 

Інші дослідники відзначають небезпеку ризиків соціалізації в інтернет-

просторі, що негативно впливають на становлення світоглядних орієнтирів 

підростаючого покоління, серед них: засилля в інформаційному просторі 

сурогатної інформації (недостовірної, реклами, насилля, порнографії), перевага 

неповноцінного спілкування і підпорядкування йому реальних контактів з 

живими людьми, зомбування та маніпулювання з наслідком у вигляді інтернет-

залежніості тощо. У результаті «під впливом віртуального світу кіберпростору 

в індивіда нерідко виникає небезпека відірваності від реального життя» [64, с. 

129]. 

Це виводить проблему забезпечення сприятливого медіакультурного 

простору соціалізації на рівень проблем національної безпеки, відтак захист 

дітей та підлітків від руйнівного впливу віртуальної комунікації сьогодні є 

однією з пріоритетних соціальних проблем, яка може бути вирішена лише на 
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рівні соціально-інституційного регулювання. І йдеться не лише про діяльність 

відповідних соціальних інститутів чи соціально-виховної системи, а й про 

управління розвитком самого медіакультурного простору у 

загальнодержавному вимірі. Адже, зокрема в інтернет-просторі небезпеки для 

підростаючого покоління не мають ані суб’єктної, ані географічної або 

національної локалізації, і відповідно мінімізація і попередження ризиків 

вимагає системних дій на рівні усього суспільства. Лише цілеспрямований на 

всіх рівнях (від глобального до локального) регулюючий вплив на процес 

соціалізації у медіакультурному просторі та на сам цей простір може 

забезпечити безпеку становлення особистості і майбутнє українського 

суспільства. 

 

3.2. Духовно-гуманістичні орієнтири оптимізації розвитку 

медіакультурного простору соціалізації сучасного українського суспільства 

На нашу думку, підвищення медіакультури людини втілює у собі 

інтегральний духовно-гуманістичний дороговказ зняття ризиків дегуманізації 

процесу соціалізації, коло яких було окреслено у попередньому розділі. 

Узагальнюючи викладений вище матеріал дисертації, сформулюємо уточнене 

визначення поняття «медіакультура» з акцентуванням особистісного виміру як 

позначення комплексу здібностей, настанов, життєвих спрямувань (включаючи 

цінності, знання, інтелектуальні навички, життєві орієнтири тощо), на основі 

якого людина здійснює свою діяльність у медіакультурному просторі щодо 

участі у продукуванні та транслюванні інформації, комунікації, а також 

різноманітних видах медіатворчості і впливу на трансформації зовнішнього 

середовища.  

За своєю сутністю феномен медіакультури людини ґрунтується на її 

здатності до комунікацій, а тому виступає як основа діалогового, що 

ґрунтується на взаємодії з іншими суб’єктами, способу інтеграції та діяльності 

людини у суспільному житті. Саме високий рівень медіакультури визначає 

духовно-ціннісний, інструментально-технологічний та креативний аспекти 
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соціалізації людини у медіакультурному просторі. Від рівня її розвитку 

залежить і розвиток особистості у цьому просторі, насамперед у сфері 

формування здатності до самостійної роботи з медіатекстами та засвоєння 

способів самостійного освоєння медіасередовища. 

Дуже часто основною складовою медіакультури людини вважають її 

інформаційну культуру як її здатність забезпечувати власну ефективну 

життєдіяльність в умовах інформаційного суспільства на основі розуміння 

інформаційних процесів і оволодіння способами участі в них, поряд із етичним 

виміром проблеми [5]. На нашу думку, має йтися про єдину медійно-

інформаційну культуру особистості, яка поєднує здатності, що стосуються й 

інтеграції до медіакультурного простору, і ефективної діяльності в умовах 

динамічних інформаційних обмінів. У першому випадку вона має 

інтерпретуватися в якості ціннісної основи вибору сенсожиттєвих пріоритетів 

та способу життєдіяльності людини медійно-інформаційного суспільства, а в 

другому – як інструментальна основа безпосередньої діяльності в 

інформаційному просторі, роботи з комп’ютером, комунікації в соціальних 

мережах тощо. Медійно-інформаційна культура, вказує Л.Васильєва,  є одним з 

вимірів загальної культури людини в сучасних умовах, який набуває 

інтегруючого значення по відношенню до процесу інкультурації та соціалізації 

людини загалом, пронизує всю її культуру і забезпечує її цілісність [23, с.218]. 

Видається, що якісна медійно-інформаційна культура, яка формується заходами 

превентивного соціального виховання, є основним інструментом попередження 

ризиків дегуманізації соціалізації у медіакультурному просторі. 

У формування медіакультури надзвичайно важливо відійти від 

захопленості її зовнішніми, технократичним аспектами, а натомість звернути 

уваги на її внутрішній, духовний зміст – сукупність відповідних гуманістичних 

цінностей буття людини. Основні складності щодо визначення останніх 

повязані з пов’язані з динамічністю та неоднозначністю буттєвого середовища 

сучасного українського суспільства. У процесі соціалізації молоді українці 



171 

перебувають під дією різноманітних і часто протилежних за спрямованістю 

чинників впливу на їхні цінності та сенсожиттєві пріоритети.  

При цьому, як уже відзначалося вище, медіакультурний простір містить 

дуже багато джерел впливу, які за своїм характером є деструктивними, 

продукують ціннісний нігілізм і бездуховність, проте є достатньо потужними і 

популярними у молодіжному середовищі насамперед внаслідок 

несформованості у підростаючого покоління критичного мислення і сталих 

ціннісних орієнтирів.  

Дія цих деструктивних чинників має цілком конкретні негативні 

результати у вигляді розмивання духовно-гуманістичних орієнтирів в умовах 

браку в сучасному українському суспільстві сталих світоглядних засад соціо- і 

націокультурної ідентифікації. Як наслідок, спостерігаються загрозливі 

тенденції:  

- відчуження підростаючого покоління від національних культурних 

традицій, історії, духовного досвіду, носіїв патріотичних цінностей та 

національно-державної самосвідомості;  

- міжпоколінний розрив, особливо що стосується наступності духовних 

пріоритетів та цінностей різних поколінь;  

- ціннісна дезорієнтація молоді як результат нігілізму стосовно 

національної системи цінностей та духовності;  

- домінування на діяльнісному рівні активності у сфері прагматичних та 

індивідуальних інтересів з відповідним пониженням соціальної активності; 

зниження зацікавленості до власної освіти і культурного розвитку;  

- відкидання значущості соціоцентричних і гуманістичних цінностей та 

соціокультурної інтеграції у власному становленні як особистості [89]. 

Йдеться про витіснення із процесу соціалізації найважливіших чинників, 

які визначають його соціоцентричний та гуманоцентричний характер.   

У той же час результати соціалізуючого впливу у вигляді досвіду 

соціокультурної комунікації, інтеріоризація духовно-моральних орієнтирів у 

результаті інституційних соціалізуючи впливів формують ту складову 
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аксіосфери особистості, яка становить так звані «предметні цінності». Це ті 

цінності, на основі яких формуються особистісні критерії визначення 

характеристик зовнішнього світу та власних орієнтирів буття у вигляді 

бінарних опозицій - добра та зла, істини та хибного знання, прекрасного та 

потворного, справедливості та кривди. Наявність предметних цінностей 

визначає ефективність соціально-виховного впливу у вигляді формування 

духовних сенсожиттєвих орієнтирів, які «закріплюються в молодіжній 

свідомості та її субкультурі як «суб’єктивні цінності» (настанови та оцінки, 

імперативи та забобони, цілі та проекти), які виступають у формі нормативних 

уявлень та  є орієнтирами діяльності особистості, спільноти й суспільства» [26, 

с.28].  

Дослідники відзначають, що при цьому у представників «цифрового 

покоління» поряд з корисними навиками комунікації та взаємодії у медіа 

культурному просторі формуються неадекватні ціннісно-змістовні орієнтири 

соціалізації у вигляді зразків поведінки медіаперсонажів. Цей процес дуже 

важко піддається контролю, у той час як саме його негативні наслідки є однією 

з вирішальних причин проблем соціалізації у віртуальному просторі. 

О.Петрунько вказує, що вже сьогодні неможливо контролювати вплив 

медіапростору на соціалізацію підростаючого покоління, однак цілком 

можливо мінімізувати негативні аспекти цього впливу. Основним засобом такої 

протидії вона, як і багато інших дослідників, вважає системне формування 

особистісної медіакультури, насамперед засобами освіти [161, с. 286]. 

Оскільки головною проблемою процесу соціалізації у мережевому 

медіакультурному просторі є формування духовності людини, то і основною 

метою оптимізації медіакультурного простору слід вважати саме формування 

передумов, соціального середовища, дії чинників соціалізації у напрямі, 

сприятливому для формування духовності на базі розвитку духовно-

гуманістичних цінностей. При цьому саму духовність у контексті проблематики 

соціалізації слід розглядати не просто як процес трансляцію духовних 

цінностей у мережному просторі, а насамперед як інноваційний потенціал 
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розвитку українського суспільства через саморозкриття кожного конкретного 

індивіда як духовної особистості. Це дозволяє набагато краще зрозуміти 

специфіку процесу духовного зростання людини в умовах домінування 

мережевих комунікації та взаємодій, оскільки, по-перше, акцентує у системі 

регулювання процесу соціалізації ті аспекти, які пов’язані з розвитком 

активності суб’єктів соціалізації, а по-друге, на основі поєднання духовного 

становлення людини з процесом її соціокультурної ідентифікації орієнтує на 

духовне визначення її й ресурсної спроможності до самореалізації та 

самоактуалізації.  

Відповідна перебудова медіакультурного простору в такий спосіб 

забезпечить те, що впливи соціальних інститутів набудуть системного 

характеру, поєднуючи загальні цілі соціалізації (інтелектуально-когнітивні, 

національно-ментальні, комунікаційні, психологічні) із завданнями духовного 

розвитку та духовної детермінації усього процесу становлення особистості. 

Відтак провідним завданням оптимізації процесу медіакультурної мережевої 

соціалізації стає забезпечення духовної мотивації життєвого вибору суб’єкта 

соціалізації. Очікуваним завершальним результатом оптимізації – такий 

регулюючий вплив на мережеві взаємодії, що забезпечить  формування у наших 

співвітчизників медіанокультурної свободи для духовно визначеної 

соціоцентричної діяльності і конструктивної трансформації соціокультурного 

оточення на гуманістичних засадах. 

Вибір такого вектору підводить до розуміння амбівалентності 

медіакультурної свободи як інтегрального ідеалу трансформацій 

медіакультурного простору. Зрештою свобода в ньому передбачає особливу 

сукупність симетричних субєкт-обєкт-субєктних, державно-громадянських 

поліархічних відносин, яка передбачає єдність регуляції і саморегуляції, 

відкритості і традиційності. Йдеться про потребу сполучення мережевого 

громадянського саморозвитку та державно-інституційного регулювання 

медіакультурного простору[44]. У сьогоденному соціально-філософському 

дискурсі визначення міри такого сполучення – предмет палких дискусій. 
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Найбільш крайню позицію в них займають представники 

посмодерністської філософії, які відстоюючи цінність децентрації мережевого 

«ризомного» простору, навіть наближаються до майже анархістського 

заперечення держави [266]. На нашу думку, така позиція небезпечна – вона 

зумовлює абсолютизацію медійонокультурної свободи суто у її зовнішньому 

технократичному вимірі та ігнорування її іншого внутрішнього, духовного 

виміру. На нашу думку, держава – неодмінна умова збереження цілісності 

«децентрованої» або, точніше кажучи, симетрично влаштованої 

медіакультурної мережі.  

Тому виходимо з визнання гуманістичної цінності держави для 

формування медіакультурного простору, яка в умовах сучасного українського 

суспільства і справді може відігравати провідну роль у процесі соціалізації. Тут 

погоджуємося з відповідним висновком Є. Савіна [184, с. 138]. У будь-якому 

випадку державна державна медіакультурна політика визначає міру свободи 

простору індивідуального розвитку у системі медійно-мережних комунікацій. 

При цьому максимальне її збільшення буде зумовлюватися переведенням 

вітчизняного державного управління процесом соціалізації на інституційній 

засади.  

Звідси значущий орієнтир духовно-гуманістичного розвитку 

медіакультурного простору утворює модель непрямого державного 

регулювання с акцентуванням розвитку інститутів та суб’єктів громадянського 

суспільства та механізмів саморегуляції процесу комунікації. Разом з тим 

дослідники відзначають надзвичайну складність взаємодії особистості, 

інститутів громадянського суспільства та системи системою зовнішнього 

регулювання процесу соціалізації. Слід погодитися з В. Зінченком, який вважає, 

що «в інтересах оптимізації впливу середовища на особистість необхідно, з 

одного боку, не абсолютизувати можливість регулювання цієї складної, 

різноманітної системи спілкувань, а з іншого, - не покладатися цілковито на 

спонтанність, саморегуляцію процесу соціалізації» [85, с. 24].  
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На нашу думку, відмова від державного регулювання медіакультурного 

простору соціалізації приведе лише до його руйнування. Тому формування 

симетричного децентрованого медіакультурного простору не має 

розцінюватися як відмова від державних інструментів управління процесом 

соціалізації. В той же час інструментарій державного регулювання має 

формуватися у контексті духовно-гуманістичних розвитку із забезпечення 

паритетного взаємозв’язку загальносоціальних та індивідуальних цінностей й 

інтересів та уникнення маніпулювання свідомістю, особливо на основі 

корпоративних інтересів.  

У практичному вимірі трансформація нормативних в тому числі державно-

правових засад медіакультурного простру на духовно-гуманістичних засадах 

здійснюється насамперед як процес змістовного оновлення соціального 

виховання з метою забезпечення симетричної соціалізації учасників 

медіакультурних відносин як маси, так і представників еліти (передусім, 

економічної та політичної). Тобто збільшення медіакультурної свободи означає 

зростання рівня суб’єктності всіх учасників медіа-інформаційних відносин, 

рівня їх відповідальності у відношенні до себе, суспільства і глобальної 

людської спільноти. 

Разом із тим збільшення медіакультурної свободи наших співвітизників 

передбачає їх творчу соціалізацію. У літературі остання розуміється як «процес 

стійкої, загальної адаптованості на підставі активізації незахисних 

адаптаційних механізмів психіки, що призводить до систематизації, 

конструювання, інтегрування нею образу світу, структурним компонентом 

якого є уявлення про саму себе як частину цього світу, який тісно пов’язаний з 

детермінуючими складовими творчого мислення» [204, с. 252]. Соціальне 

виховання інтерпретується як цілеспрямований процес створення суспільством 

та державними інститутами умов для конструктивного з погляду інтересів 

суспільства і особистості розвитку і формування відповідних ціннісних 

орієнтацій [182, с.64]. Слід сказати, що вітчизняні науковці розробили 
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достатньо ефективні технології забезпечення творчої соціалізації особистості в 

умовах медіакультурного простору [30]. 

Духовність людини є результатом розкриття її внутрішніх інтенцій до 

духовного розвитку та впливів її життєвого середовища, які ініціюють та 

стимулюють такий розвиток, у нашому випадку – сприятливі для формування 

духовності особистості медіакультурні комунікації та взаємодії. При цьому як 

якість внутрішніх та зовнішніх чинників, так і характер їх взаємодії визначає 

рівень духовного розвитку суб’єкта медіакультурної соціалізації у дуже 

широкому спектрі - від повністю орієнтованої при визначенні власних 

сенсожиттєвих пріоритетів на духовні цінності до бездуховної. Завдання 

регулювання медіакультурного простору соціалізації полягає у тому, щоб 

створити найбільш сприятливу для духовного розвитку особистості 

інтегративну взаємодію зовнішньо-соціальних та внутрішньо-особистісних 

факторів становлення людини у процесі мережних комунікацій.  

Дослідники при цьому підкреслюють, що медійно-інноваційна 

трансформація простору соціалізації сприяє зростанню самостійності людини у 

цьому процесі за рахунок розширення можливостей вибору способів 

комунікації та взаємодій. Сам процес соціалізації, за О.Лаже, здійснюється в 

умовах «переходу від стану об’єкта впливу до суб’єктивованої взаємодії, що 

створює значно більш сприятливі умови для закріплення моделей поведінки…, 

можливістю персоналізації, що активує можливості самоідентифікації 

особистості» [119, с.131]. 

Збільшення медіакультурної свободи, самостійності людини має 

супроводжуватися реалізацією духовно-культурного підходу, що орієнтує на 

створення умов для становлення медіавільної людини, свобод якої що 

формується на основі засвоєння духовних і гуманістичних цінностей 

українського суспільства. Мережеве медіакультурне середовище соціалізації у 

цьому випадку виступає в якості репрезентанта зазначених цінностей. По суті, 

він має відігравати роль механізму адаптації духовних і гуманістичнгих 

цінностей до специфіки життєвого простору конкретного суб’єкта соціалізації. 



177 

Це випливає із того, що засвоєння духовної культури здійснюється лише в 

індивідуальному життєвому просторі, на основі власного буттєвого досвіду, 

коли медіальні впливи набувають індивідуально-особистісні форми [148, с.126]. 

Основною проблемою у процесі формування духовності людини у процесі 

медіакультурної мережевої соціалізації є складність узгодження різноманітних 

зовнішніх та внутрішніх чинників детермінації духовного розвитку особистості. 

Установлення гармонічної збалансованості усіх складових цього процесу, 

максимальне використання їх соціо- та гуманоцентричного потенціалу є 

об’єктом управлінських впливів у тій чи іншій мірі практично всіх соціальних 

інститутів, однак найбільш ефективні соціально-інституційні механізми 

регулюючих впливів діють у сфері освіти[40]. Духовно-культурна детермінація 

освітньої діяльності в сучасних умовах не викликає сумнівів, оскільки освіта у 

постмодерному вимірі утверджує домінування особистісного саморозвитку 

людини на основі духовних цінностей. Становлення мережевих форм освітньої 

діяльності актуалізує проблеми використання духовного потенціалу освіти для 

забезпечення людиновимірної трансформації медіакулттурного простору 

соціалізації.  

Г.Лещук пов’язує цей процес з максимізацією «просвітницького і 

навчального компоненту в друкованих і електронних ЗМІ», оскільки саме це, 

виходячи з наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду, істотно розширює 

можливості впливу за межами інституційної системи освіти та соціалізації. 

Просвітницький вимір медіакультурного простору і, зокрема, Інтернету є 

надзвичайно важливим, оскільки за його рахунок відкриваються можливості 

соціоцентричного регулювання процесу соціалізації, і одночасно «розвинути, 

задовольнити незліченні інтереси і захоплення. Тобто, засоби масової 

комунікації можуть створити ефективні можливості для самоосвіти і 

самореалізації людини в практично необмеженому діапазоні» [122, с. 80]. 

Засобами освітньо-виховних впливів, які супроводжуються необхідними 

організаційно-управлінськими діями щодо формування мережевої освіти і 

медіаосвіти, створюються обнадійливі перспективи конструювання 
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сприятливого для духовного розвитку особистості медіакультурного 

середовища, в якому можна ефективно попереджувати або виправляти 

негативні впливи на особистість мережних комунікацій і взаємодій.  У цілому 

дослідники констатують високу результативність використання саме освітнього 

інструментарію вирішення проблем суспільства у духовній царині, оскільки, як 

вказує К.Гайдукевич,  «освіта в сучасній Україні, як і у всьому цивілізованому 

світі, відіграє велику роль … як система засобів пробудження духовності 

людини в умовах пізнавальної діяльності» [31, с. 12]. Тому вважаємо, що саме 

освітня галузь має інтегрувати усі організовані впливи соціальних інститутів 

сучасного суспільства на забезпечення духовної трансформації мережного 

простору соціалізації і відповідно створення передумов для становлення 

духовної особистості у процесі мережної соціалізації.  

Методологічними підставами для регулюючих впливів у межах розвитку 

мережевої освіти та медіаосвіти слід вважати засади людиновимірності та 

антропоцентризму, і суб’єкти мережі мають розглядатися не просто як об’єкти 

трансляції знань чи цінностей, а як самодостатні суб'єкти духовної культури. 

Сама духовна культури у мережевих взаємодіях має формуватися не на основі 

культивування абстрактних моральних настанов та цінностей, а через 

ініціювання розкриття наявних у мережних суб’єктів духовних інтенцій, які є 

визначальними і щодо розвитку фізичних, інтелектуальних, комунікаційних, 

психічних та інших особистісних здібностей.  

Соціологічні відомості свідчать про наявність такого потенціалу розкриття 

позитивних інтенцій саморозвитку особистості у вітчизняному медіа 

культурному просторі. Наприклад, у А.Лучинкіної показано, що соціалізація 

поза віртуальним простором здійснюється на основі заборон (64% ) та наказів 

(51%), при рівноправному поєднанні реальних та віртуальних чинників – 

переважно на основі настанов повинності (47%) і приписів (46%). А от 

переважний вплив інтернет-комунікацій приводить до того, що соціалізація 

здійснюється на основі метафоричних настанов (72%), що максимально 
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забезпечує багатоваріантність подальшого розвитку людини і її активність у 

процесі власної соціалізації [132, с. 334-335] 

Крім того, виявлено формування у людині у процесі віртуально-мережевих 

комунікацій достатньо сильних соціоцентричних мотивів соціалізації та 

саморозвитку: мотиву внеску (діяльності на користь інших), мотиву реплікації 

(відтворення себе в нових віртуальних ідентичностях), мотиву рольового 

втілення (диверсифікація характеристик власної ролі), мотиву позначеної 

присутності (одночасна взаємодія та діяльність) тощо [130, с.155-156]. 

Відповідно робиться висновок про те, що «провідними механізмами соціалізації 

особистості в інтернет-середовищі є механізми включеності і самовираження, 

конформність і соціальна фасилітація» [130, с.151]. 

Формування у мережевому медіакультурному просторі духовно 

орієнтовного середовища соціалізації можливе лише у межах системних 

мережевих проектів соціалізуючого характеру, які ґрунтуються на визнанні 

інтегруючої ролі духовності людини щодо розкриття всіх її сутнісних сил та 

врахування впливу процесів мережної комунікації і взаємодії як специфічної 

форми інтеграції  особистості в соціум засобами власної культуротворчої 

діяльності. Лише у цьому випадку можливе становлення справді духовної 

особистості, яка свідомо обрала у якості життєвих орієнтирів духовні цінності і 

на їх основі виробила не лише імунітет стосовно деструктивних впливів 

мережного простору, але й унікальний особистісний підхід щодо реалізації 

власного творчого потенціалу культуротворення.  

Духовна особистість у процесі соціалізації, підкреслює В.Москаленко, 

виникає лише як самостійна реалізація людиною себе як певний культурно-

духовний проект, за умови активної участі людини у творенні себе як духовної 

істоти [143, с.214].  У процесі мережевої соціалізації в умовах здійснення 

інституційно підтримуваних культурно-духовних проектів людина виступає в 

якості  абсолютної цінності, абсолютного суб’єкта, відповідно максимальної 

цінності набуває  її індивідуально-значеннєва духовна сфера.  
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Визначення в якості філософської основи оптимізації розвитку 

вітчизняного медіакультурного простору настанов людиновимірності,  

визнання людини, її духовного розвитку вищою цінністю і самоціллю будь-якої 

соціально-інституційної діяльності, забезпечує змістовно-концептуальну 

системну цілісність регулювання як розвитку вказаного простору, так і 

саморозвитку в ньому мережевих суб’єктів з врахуванням особистісних та 

соціокультурних вимог до цих процесів. На цій основі можливі і методологічні 

та технологічні синтези регулюючого характеру щодо забезпечення духовного 

виховання підростаючих поколінь українців на основі інтеграції поширених на 

сьогодні практик соціально-інституційного впливу та нових мережевих форм 

організації соціалізуючої діяльності. Такий інтегрований підхід, який випливає 

з філософського розуміння значущості становлення духовно-ціннісної сфери 

людини, можна назвати інтегровано-аксіологічним.  

У практичному вимірі він виливається у низку орієнтирів для регулювання 

процесу соціалізації у мережному медіакультурному просторі на засадах 

пріоритетності духовно-ціннісної складової. До найбільш значущих слід 

віднести такі:  

- суб’єктна інтеграція, коли духовні цінності суб’єкта соціалізації 

формуються на основі його діяльнісного розвитку, становлення його духовного 

світу у процесі активної різнопланової діяльності з виконанням різних 

соціальних ролей, які стають своєрідними мікро-середовищами набуття 

вказаним суб’єктом активно-трансформуючого статусу; при цьому становлення 

аксіосфери такого суб’єкта стає репрезентацією інтегрованої соціальної дії 

даного суб’єкта, починаючи від її цілепокладання і закінчуючи  інтеріоризацією 

соціокультурних цінностей; 

- підпорядкування завдань духовного розвитку суб’єкта соціалізації 

поведінковому та в цілому буттєвому контексту на основі установлення  

когерентності духовно-моральних цінностей та подій його життя і формування 

механізмів їх відбору та прийняття у процесі практичної діяльності; при цьому 

аксіосфера суб’єкта соціалізації набуває особистісної значущості, будучи 
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результатом власних оцінок та інтерпретацій  життєвих подій і їх ролі щодо 

особистісного ї самовизначення і саморозвитку; 

- акцентування значущості у процесі соціалізації поряд зі знаннями, 

інформуванням, моральною аргументацією чинників, пов’язаних з емоційно-

почуттєвою сферою людини та ірраціонально-трансцендентних складових 

духовного світу, які мають цілеспрямовано використовуватися на основі 

культивування емоційної творчості та емпатії у межах більш загальних 

настанов гуманістичної етики; 

- практична спрямованість організації духовного становлення суб’єкта 

соціалізації на основі використання технологій соціокультурного проектування 

з виходом на цілі становлення у нього цілісної духовно зорієнтованої картини 

світу, гуманістичного світогляду, духовно-ціннісних компетентностей, які 

визначають мотиваційно-сенсожиттєві засади саморозвитку, самореалізації та 

самоактуалізації особистості в умовах медіакультурного простору та 

можливості використання комунікаційних можливостей останнього для 

розкриття власних творчих потенцій.  

У цілому інтегровано-аксіологічна методологія регулювання процесу 

соціалізації у мережному медіакультурному просторі опирається на цінності 

діалогу, особистісної комунікації та індивідуальні цінності[89].  Має бути 

забезпечене домінування тих аспектів соціалізуючих впливів, які пов’язані з 

формуванням духовної культури та духовних цінностей з використанням 

позитивного потенціалу медіакультурної сфери та мережних комунікацій. 

Результатом соціалізації є інтеріоризація людиною високих духовних цінностей 

із власного буттєвого середовища, що забезпечує превентивний вплив 

інститутів соціалізації і формування імунітет особистості відносно 

деструктивних впливів та ризиків. При цьому реалізується певна модель, 

проектований образ особистості, який затребуваний у сучасній Україні і 

відповідає потребам її особистісного та суспільного розвитку [18]. 

Звідси зрозуміло, що реалізація такої моделі можлива лише в умовах 

визначеності національних духовних пріоритетів, стратегії розвитку, 
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соціальних ідеалів. Відповідно основна проблема оптимізації розвитку 

медіакультурного простору соціалізації на основі використання духовного 

потенціалу соціокультурного середовища у нашій країні, як вважає, зокрема, 

В.Конах, пов’язана з браком чітко визначених духовних ідеалів, цілей 

виховання, модельних характеристик об’єкта соціалізуючого впливу [108, 

с.224].  

Дослідники вказують на необхідність здійснення регулюючого впливу на 

процес соціалізації у медіакультурному просторі на основі трансляції 

національних цінностей. «Тільки за умови прищеплення особистості духовності 

національного виховання, загальна культура може спиратись на глибоку 

моральну культуру, що переходить у переконання …. Циклічне проходження 

такого процесу практично і здійснює вплив на соціалізацію особистості», - 

твердить А.Шевченко [239, с.90]. Існує достатньо багато наукових розвідок, у 

яких аналізується та обґрунтовується комплекс цінностей, через які 

транслюються у процесі соціалізації національна культура, традиції, норми 

моралі тощо. В. Карлова переконливо показує, що такі національні цінності 

мають духовний характер і визначають основ їх існування та розвитку 

українського народу, у тому числі і в сучасну епоху, відіграючи функцію 

інтегрування, соціалізації, комунікації через вплив на настанови, сенсожиттєві 

орієнтири, ідеали і відтак національну самосвідомість особистості [102]. 

У той же час відзначається, що «в основі духовно-національного 

відродження мають бути цінності, які зрозумілі і близькі кожній людині» [239, 

с.92]. Такі цінності детально проаналізовані у наукових роботах, зокрема, 

Г.Ситник[195, с. 369-374]. Це цінності любові до своєї землі та Батьківщини, 

сімейні цінності, повага до старших, прагнення допомагати іншим, укорінені у 

багатьох поколіннях ідеали волелюбності та спротиву насильству, 

працелюбність, готовність на самопожертву ради ближнього, загалом достатньо 

усталені цінності православної культури любов, братства та рівності. Як 

справедливо зазначає Н.Бабенко, саме трансляція цих цінностей з 

використанням потенціалу мас-медіа і має становити основне завдання 
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вітчизняної культури у процесі формування духовності народу та 

особистості[8, c.39]. 

З огляду на мережеву природу медіакультурного простору, 

інтернаціональну відкритість останнього, що формується на перетині 

національної культури та полікультурності, модель духовно орієнтованої 

соціалізації має поєднувати цінності національної культури, укорінені у 

реальному житті людини, та полікультурності, які транслюються мас-медіа і 

загалом репрезентуються усіма аспектами процесу глобалізації. Їх гармонічна 

взаємодія забезпечується діалогічними механізмами інтеграції людини до 

глобального культурно-духовного простору, який має сприйматися як 

«інтегрована культура», коли цінності і сенси Іншого сприймаються як частина 

власного внутрішнього світу. 

Національні медіакультурні проекти мають враховувати глобальні 

«високі» інформаційні технології. Тобто максимізація конструктивно-

перетворюючого потенціалу українського суспільства опирається як на 

національні традиції, так і на найвищі досягнення людського духу у 

загальнокультурному вимірі. Водночас збереження та примноження духовно-

моральних цінностей національної культури виявляється проблематичним в 

умовах широкої експансії у вітчизняному соціокультурному просторі 

псевдодуховних життєвих орієнтирів, що нав’язуються транснаціональною 

масовою культурою при допомозі мас-медіа.  

Власне йдеться про відтворення єдності національних традицій і 

глобальних інформаційно-мережевих інновацій як важливий орієнтир духовно-

гуманістичного розвитку медіакультурного простору [40]. Для вирішення цього 

завдання виявляється потрібним формування інституційних засад 

міжнародного медіакультурного діалогу. Самоактуалізація, самореалізація, 

самотворення українським нардом самого себе і є процесом становлення 

духовно-гуманістичного ядра його медіакультури. Водночас практика показує, 

що саме духовно вмотивований саморозвиток народу є найбільш надійною 
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основою інтеріоризації ним загальнолюдських соціально значимих духовних 

цінностей. 

Для здобуття національної медікультурної свободи слід бути 

налаштованим на освоєння загальнолюдських духовних цінностей, за 

допомогою чого формується особливий духовний світ на основі вмотивованого 

вибору, у відповідності з особливими ціннісними орієнтаціями. Тобто медіа-

вільні національні суб’єкти медіакультурного простору освоюють духовні 

символи загальнолюдської культури не просто відображуючи їх значення, а 

трансформуючи у власні смисли. У процесі формування медіакультури 

українського суспільства відбувається перетворення глобально-значимого 

досвіду, і відповідно духовно-гуманістичний загальнолюдський родовий 

(соціальний, національний) зміст культури трансформується в національні 

смисли й цінності. 

У світоглядному вимірі дуже важливо сполучити глобальний та 

індивідуальний смисли цілісного медіакультурного простору. Тут важливо 

уникнути штучного нав’язування, моралізаторства, маніпуляцій, в яких ідеали 

підмінюються ідеологемами. Іншими словами, реальний результат духовно-

соціалізуючих впливів соціальних інститутів має бути пов’язаний з реальним 

буттєвим середовищем суб’єкта соціалізації, тобто мати екзистенціальний 

характер. Відповідно громадянська самоорганізація учасників медіа 

культурного простору має розглядатися як основне джерело формування 

нового змісту медійної свободи людини. Провідне завдання держави тут 

сприяти в правовий спосіб формуванню умов, що будуть сприяти відповідній 

громадській активності, соціальній творчості. Культура останньої може 

вимірюватися вмінням відкрити та встановити екзистенційний баланс 

приватного і державного, локального та глобального, національного та 

інтернаціонального.  

Тим самим важливою частиною сучасної медіакультури стає соціально-

проектна компетентність особистості, за рахунок якої уможливлюється  

поєднання не лише світоглядно-методологічного та технологічного рівнів її 
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свідомості, але відновлення її єдності із власною природою, суспільством і 

людством в цілому. Зрештою сукупність соціальних проектів (державних і 

громадянських, національних і глобальних) може розглядатися як механізм 

вирішення проблеми духовно-гуманістичних трансформацій процесу 

соціалізації. Отже, важливий орієнтир оптимізації розвиту медіакультурного 

простору – формування відповідних соціально-проектних засад формування  

медіакультури як структурно-функціональної і природовідповідної системи 

морально-етичних цінностей, поєднаних з професійним становленням українців 

як компетентних і відповідальних ініціаторів та учасників медіакультурних 

проекутів.  

Проблема формування медіакультури на проектно-модельному рівні 

вимагає поєднання низки підходів, що інтегрують загальнотеоретичні та 

праксеологічні виміри проблеми, серед них філософський, психолого-

педагогічний, історико-ментальний, соціокультурний, геополітичний, 

інформаційно-цивілізаційний, трансцендентний тощо. формування соціально-

проектних засад медіакультури, отже, стосується розвитку інтегрального 

духовно-ціннісного потенціалу українського суспільства. Відзначимо, що 

підйом соціально-проектного рівня вітчизняної медіакультури зумовлює 

водночас збільшення свободи та відповідальності всіх учасників медійно-

інформаційних відносин. 

Одним з аспектів проблеми оптимізації розвитку медіакультурного 

простору соціалізації виступає виведення з методологічно обгрунтованих 

підходів соціально-проектного формування медіакультури емпірично 

верифікованих показників у вигляді цілісної системи методик і технологій 

діагностики формування духовно-гуманістичні цінностей особистості, яку б 

могли застосовувати інституційні суб’єкти соціально-проектних перетворень 

медікультурного простору. Емпірично визначені показники ефективної дієвості 

різних механізмів впливу на медіакультуру не лише забезпечують достовірність 

й об’єктивність визначення ефективності соціалізуючого впливу соціальних 

інститутів, а й сприяють налагодженню зворотного зв’язку між структурами 
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соціокультурної сфери та складовими соціальної структури українського 

суспільства. 

На нашу думку, такі емпіричні покажчики, з одного боку, мають виявляти 

когерентність трансформаційних процесів медіакультурного простору 

постмодерного зразка з розвитком духовної культури як у статичному вигляді 

(рівень духовної культури), так і у динамічному вимірі (темпи і характер змін та 

варіативність). З іншого боку, вони мають відображати сформованість 

медікультури особистості на рівні її окремих духовно-гуманістичних складових 

(рівень духовних запитів, морально-етичні знання, ціннісна мотивація 

поведінки, характер сенсожиттєвих пріоритетів та життєвих планів, образ 

життя, рівень та спрямованість соціокультурної  активності тощо). Така 

система покажчиків може бути покладена як у основу розробки конкретних 

напрямів  здійснення духовного виховання підростаючого покоління, так і 

слугувати матрицею застосування систем моніторингу щодо процесів 

формування його медіакультури. 

 Особливо слід підкреслити таку рису проектно-модельного підходу до 

процесу формування медіакультури, як її превентивно-випереджальний 

характер. Сформована на основі проектних уявлень евристична модель духовно 

розвиненої особистості певною мірою може розглядатися як аттрактор усієї 

соціалізуючої діяльності, а науково обгрунтовані атрибутивні якості духовної 

особистості дають можливість закласти у процес соціалізації формування таких 

її якостей, які дадуть можливість уникнення чи попередження деструктивного 

впливу соціокультурного середовища. Безумовно, це можливо лише, по-перше, 

при застосуванні резонансного та скоординованого впливу соціальних 

інститутів, що відповідають за процес соціалізації, по-друге, при опорі на 

самовиховні, самореалізаційні й самоорганізаційні процеси формування 

духовного світу людини. 

Особлива увага має бути спрямована не просто на процес соціалізуючого 

впливу як відтворення духовних цінностей українського суспільства 

особистістю, а на перетворення цих цінностей у духовно вмотивований 



187 

інноваційний потенціал особистості щодо творчого перетворення себе і 

навколишнього середовища. Тому філософи особливо підкреслюються роль 

суб’єктної активності у процесі соціалізації, а індивідуалізацію як її 

пріоритетну складову, оскільки «безперечною умовою соціалізації є культурна 

самоактуалізація особистості, її активна робота над своїм соціальним 

удосконалюванням…у формуванні індивідуальності саме й полягає зміст 

соціалізації» [77, с.26]. 

Потрібно мати на увазі, що спроектовані духовні потреби, інтереси та цілі 

учасників медіакультурного простору мають відповідати прагненням 

вітчизняного суспільства до інноваційної трансформації соціокультурного 

оточення через формування нових духовних цінностей та відповідного їм 

способу життєдіяльності. Це забезпечує використання інноваційного 

потенціалу  українців у соціокультурних трансформаціях на основі 

стимулювання процесів самоактуалізації. 

Розвиток соціально-проектної складової формування медіакультурного 

простору вимагає створення інноваційної моделі соціалізації людини субєкта 

медіакультурних проектів. В її основі знаходиться процес створення у 

внутрішньому ціннісному просторі особистості настанов на проектно-

конструктивну соціальну поведінку та духовні цінності шляхом накопичення 

позитивних настанов як цілеспрямованого, так і стохастичного характеру у 

просторі буття і відповідно свідомості. Разом із тим дана модель передбачає 

наявність механізмів вирішення суперечностей між новими духовними та  

старими матеріально-прагматичними цінностями на користь перших шляхом 

самоактуалізації ресурсного потенціалу особистості до духовного оновлення за 

рахунок впливу соціокультурного середовища. Результатом реалізації моделі є 

поєднання зовнішніх соціокультурних та внутрішніх самореалізуючих ресурсів 

людини у процесі становлення та розвитку її духовної культури.  

Таким чином, в основі духовного розвитку учасників медіакультурного 

простору лежить не стільки просте транслювання ним наявних духовних 

цінностей суспільства, скільки конституювання практики включення у 
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соціально-інноваційні технології проектної актуалізації їх потенціалу. За таких 

умов навіть уже сформовані в умовах негативних соціальних впливів 

стереотипи негативних традицій та споживацьких цінностей можуть виступати 

каталізатором духовного розвитку особистості у вигляді трансформації 

ціннісних основ соціально-проектної активності із залученням духовного 

потенціалу українського суспільства. Такий вплив змістовно має грунтуватися 

на уже наявних у середовищі соціалізації ціннісних настанов творчої 

діяльності, наприклад, у вигляді відповідних народних традицій чи соціально-

професійних цінностей.  

 Реалізувати таку модель соціалізуючого впливу можна на рівні 

спеціалізованої державної програми формування духовної культури, а на 

регіональному рівні – як спеціалізований проект цього ж напряму. В основі 

ефективності таких проектів лежить установлення відповідності між ресурсно-

соціалізуючим потенціалом такого інтегрованого соціалізуючого середовища та 

потенціалом духовного розвитку особистості. Відповідно доцільно здійснювати 

узгодження цих компонентів розвитку медіакультурного простору особистості 

у вигляді змістовних кореляцій. М.Назар вказує, зокрема, на значущість 

здійснення психологічного впливу у процесі становлення особистості з метою 

забезпечення їх креативності, самоактуалізації, комунікативності і загалом 

формування адекватних життєвих планів у контексті поєднання реальної та 

віртуальної комунікації[146, с.9]. 

У межах такої моделі по-перше, відкриваються можливості  активного 

розвитку духовного світу особистості та збагачення її соціокультурних потреб 

та інтересів, а по-друге, взаємоузгоджуються та значною мірою інтегруються 

морально-ціннісні ресурси та тенденції розвитку всіх учасників 

медіакультурного простору, що забезпечує соціоцентричну та гуманістичну 

спрямованість процесу самоактуалізації сучасного українського суспільства. 

Відтак забезпечується поєднання системно-соціокультурного, що грунтується 

на раціональному використанні духовних ресурсів суспільства,  та особистісно-

орієнтованого, що грунтується на стимулюванні духовної активності кожного, 
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напрямів духовного розвитку підростаючого покоління. Ефективність 

стимулювання до самостійного вибору шляху духовного розвитку вимагає 

суттєвої перебудови діяльності медіакультурних мережевих інститутів 

соціалізації на основі розробки технологій «резонансного» і скоординованого 

здійснення духовно-соціалізуючих функцій.  

Проектування процесу духовно-гуманістичного оновлення змісту 

медіакультури людини потрібно здійснювати стосовно конкретного 

соціокультурного середовища її буття, у тому числі і таких визначальних 

інститутів, як сім’я [225]. При цьому набуття соціальної зрілості включає як 

стохастичні механізми, пов’язані із поступовим дорослішанням людини, так і 

фактори, які можуть бути цілеспрямовано скоординовані для забезпечення 

сприятливого для духовного розвитку особистості соціокультурного 

середовища. За рахунок цього забезпечується необхідне функціонування 

духовного життя суспільства в конкретному соціальному часі й просторі і 

створюється буттєвий простір, в якому особистість стимулюється до вибору чи 

зміни духовних цінностей, способів життєдіяльності, виборів соціальних ролей, 

сенсожиттєвих пріоритетів, потреб та інтересів, способів взаємозв’язку з 

іншими людьми тощо у процесі власного саморозвитку. Загалом при створенні 

такого духовно-соціалізуючого простору необхідно синтезувати інституційні 

впливи на простір буття особистості у двох вимірах - соціально-

територіальному та соціально-ціннісному, і це є складна проблема, оскільки 

дуже часто тут спостерігаються значні суперечності, передусім стосовно 

трансляції ціннісних норм у конкретні соціально-просторові структури. Сам 

процес духовного становлення має здійснюватися з урахуванням 

індивідуальних задатків кожної людини та окремих субкультурних груп, у 

системному вигляді стосовно становлення духовних якостей. В інституційно-

організованому просторі соціалізації мова у першу чергу має йти про створення 

у цьому процесі проблемних  ситуацій, що вимагають від особистості вибору та 

орієнтації в духовно-моральних цінностях і сенсах, у контексті співвіднесеності 

їх індивідуального та трансцендентно-соціокультурного змісту. Вирішальне 
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значення має створення духовно-конструюючого середовища соціалізації, де 

вмотивування особистості до духовного розвитку буде відбуватися як процес 

самостійного вибору у процесі комунікації з соціокультурним середовищем та 

іншими людьми.  

Відзначимо, що визначення духовно-гуманістичних орієнтирів оптимізації 

медіакультурного простору має враховувати особливості медіаінформаційних 

засобів впливу на людину та суспільство. Необхідність використання останніх 

при вирішенні проблем духовно-гуманістичного регулювання процесу та 

середовища соціалізації на інституційному рівні визначається низкою 

конкретних тенденцій соціокультурного розвитку сучасної України. Найбільше 

значення мають такі з них як: 

-дедалі зростаюча масовизація інформаційних процесів та діяльності 

електронних мас-медіа;  

-руйнування ієрархічних форм соціального управління та поширеність 

двосторонніх взаємодій суб’єкт-суб’єктного характеру у процесі становлення 

поліархічних форм взаємодії на організаційному та особистісному рівнях; 

-долучення Інтернету та різноманітних мережевих структур в систему 

соціальних взаємозв’язків та управління;  

-домінування у системі соціальної комунікації засад інтерактивності тощо.  

Відповідно дослідники вказують на завдання створення в інформаційних 

мережах культурного сегменту, орієнтованого на духовний розвиток учасників 

медіакультурних відносин [176]. В інструментально-змістовному плані йдеться 

насамперед про використання культурно-дозвільного потенціалу медіа 

культурного простору для управління процесом формування духовно-

гуманістичних цінностей людини.  

В інституційному вимірі завдання є більш широким – стимулювання 

становленню у мережевих медіакультурних відносинах конструктивних 

моральних норм («віртуальної етики»), через які: 

конституюються духовні цінності сучасного українського суспільства; 
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забезпечується соціальний контроль щодо ціннісних орієнтацій та моделей 

поведінки людей у віртуальному просторі;  

формується ціннісний базис належної оцінки процесів мережних 

комунікацій  та взаємодій;  

вводиться та забезпечується масова підтримка обмежень і заборон щодо 

діяльності, що несе загрози суспільству та особистості. 

По суті, мають бути впроваджені нормативні рамки духовно-гуманістичної 

переорієнтації інституційних засад медіакультурного простору соціалізації, 

наявного інформаційно-технологічного потенціалу провідних учасників цього 

простору (мас-медіа, громадські та державні інституції) в інтересах суспільства, 

його духовної сфери. У іншому випадку, без доповнення еволюційних процесів 

розвитку мас-медіа належним регулятивним впливом, вважає В.Конах, будуть 

домінувати негативні для соціуму та особистості тенденції розвитку медіа-

культурного простору, а на цій основі і зростатимуть ризики і загрози процесу 

соціалізації [108, с.427]. 

Значна частина дослідників пов’язує визначення духовно-гуманістичної 

перспективи у розвитку медіакультурного простору із загальними 

трансформаціями інформаційно-мережевого суспільства. Відповідно 

вдосконалення духовно-нормативних регулюючих засад процесу соціалізації у 

медіа культурному просторі постає як похідна від неадекватності традиційної 

моделі соціального управління більш складному та динамічному об’єкту, яким 

виступає мережево-інформаційне суспільство. Зростає амбівалентність 

традиційних політико-управлінських методів управління медіакультурним 

простором та усіма процесами, які в ньому відбуваються, в силу великої 

вірогідності, з одного боку, маніпулювання в корпоративних інтересах, а з 

іншого боку – нанесення шкоди  в разі використання авторитарних методів 

його регулювання. Вітчизняний дослідник В.Павелків цілком справедливо 

вказує на неможливість директивного управління з боку органів державної 

влади мережними комунікаціями як на одну з причин де соціалізації 

підростаючого покоління [155, с.104].   
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Відповідно у процесі обґрунтування системи духовно-гуманістичних 

нормативів процесу соціалізації постають завдання відокремлення ідеалів, 

цілей та механізмів такого регулювання в інтересах суспільства та особистості 

від цілеспрямованого маніпулювання зацікавленими суб’єктами, особливо мас-

медіа, та маніпулятивно-бюрократичних впливів в інтересах тих чи інших 

державних інститутів або олігархів. При цьому основною ознакою такого 

соціоцентричного регулювання пропонується вважати особливості процесу 

цілепокладання суб’єктів соціалізуючого впливу [206]. 

Відповідні зміни медіакультурному просторі слід коригувати із загальним 

інституційними механізмами поступального соціального розвитку українського 

суспільства. Зрештою інституційні засади соціалізації – структури 

соцієтального рівня, тобто цілісно об’єднані у масштабах усього суспільства та 

культурно легітимізовані відносини та форми діяльності, у межах яких 

вирішується завдання інтеграції до певного суспільства особистості як 

різновиду соцієтального завдання першочергового значення. Відтак 

обгрунтування духовно-гуманістичних орієнтирів розвитку медіа культурного 

простору соціалізації не може обмежуватися медійно-інформаційним 

компонентом, а натомість має враховувати і традиційні механізми соціалізації. 

Перелік таких механізмів є достатньо широким і різноманітним у розумінні 

значущості їх впливу у різних фахівців: у Е.Дюркгейма це держава, сім’я, 

мораль та релігія (у Т.Веблена – це держава, сім’я, право й приватна власність, 

у Н.Смелзера це сім’я, мораль, право, система економіки, освіта; у М.Комарова 

це економіка, держава, сім’я, наука, релігія, освіта, у В.Ядова це сім’я, освіта, 

релігія, економічна й політична системи тощо. С.Харченко до інституційної 

соціалізації відносить вплив державних інститутів та соціалізацію у межах 

громадських інститутів [223, с.27]. Медіакультурний простір тут виявляється 

інтегральною формою, зміст якої утворюють синтез економічних, соціальних, 

політичних і духовних процесів. Останні визначають характер і спрямованість 

медіаінформаційних відносин. Водночас медіакультурні форми спроможні 

здійснювати потужний зворотній вплив на всі сфери суспільного життя, а іноді 
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і випереджати їх.  

Як показують останні соціально-політичні події в Україні, медійний успіх 

може трансформуватися в досягнення неймовірних політичних висот. Але не 

будемо забувати, що медійна кіно-історія, якою б цікавою та емоційно 

зарядженою вона не була (як у випадку з фільмом «Слуга народу») не може 

замінити собою належний проект соціально-політичних змін. Впливаючи на 

психологічний рівень суспільної свідомості, вона може запустити процес 

соціальних перетворень, але для свого успіху він, у свою чергу, потребує 

серйозної науково-теоретичної, проектно-аналітичної, державотворчої 

діяльності. Таким чином, слід констатувати складність реалізації ефективної 

духовно-нормативної моделі регулювання процесу соціалізації в 

медіакультурному просторі на інституційному рівні.  

Йдеться про масштабні соціально-управлінські процеси, соціально-

комунікативні взаємодії, які мають бути цілеспрямовано ініційовані для 

досягнення бажаних для сучасного українського суспільства результатів 

процесу соціалізації у вигляді певного типу особистості і певної якості її 

цінностей, знань, способі життя та діяльності, мотивів і сенсів буття. На 

інструментально-технологічному рівні постає складне завдання обґрунтування 

та впровадження у практичний процес соціалізації механізмів формування 

конкретних гуманістичних цінностей, організаційних способів міжсуб’єктної 

взаємодії, моделей інституційного впливу, які забезпечують конструктивні 

форми відтворення бажаних для держави та громадянського суспільства 

соціокультурних досвіду, норм, моделей гуманістично-орієнтованої поведінки 

у межах медіакультурної комунікації. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3. 

1. Установлено, що процес соціалізації у медіа культурному просторі 

несе великі дегуманізаційні загрози та ризики як для суспільства, так і для 

особистості. Ризики пов’язані насамперед з маніпулятивним впливом мас-

медіа, які часто виступають виразниками приватно-олігархічних цінностей та 
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інтересів. Серед емпірично зафіксованих негативних наслідків домінування 

мас-медіа в просторі соціалізації слід вказати на інтернет-залежність, численні 

форми девіантної та аддиктивної поведінки, витиснення й обмеження 

традиційних форм спілкування тощо. Загрозу представляєтехнологіїї 

симулятивноївізуалізації дійсності, результатом чого є створення (симулятивної 

медіальної реальності), генерування насильства, перетворення творчості у 

споживання, маніпуляція, відчуження. Електронні мережі й медіа розкривають 

перед людиною безліч можливостей у процесі саморозвитку, але вибір 

залишається обумовленим тільки цінностями, сенсожиттєвими установками, 

моральними нормами, які вимагають цілеспрямованого впливу на мережний 

простір.  Саме їх формування стає пріоритетною метою соціального управління 

процесом соціалізації мережного характеру. Показано, що сучасне соціалізуюче 

середовище представляє собою  мережу інтерперсональних зв’язків, об’єднана 

єдиним предметно-смисловим полем. Соціальне управління мережною 

соціалізацією виступає формою гуманістичної за змістом переорієнтації 

соціалізаційного процесу на цінності саморозвитку особистості. 

2. Обгрунтовано, що основою гуманістичної переорієнтації 

медіакультурного простору соціалізації є поєднання на комплементарних 

засадах процесів проектування в інтересах особистості та суспільства 

медіакультурних умов розвитку особистості та забезпечення домінування 

духовних цінностей у власному життєвому просторі людини за рахунок 

цілеспрямованого соціального виховання. Однак при цьому потрібне 

збалансоване цілеспрямоване регулювання зазначеного простору в інтересах 

людини і суспільства з уникненням як процесів маніпулювання, так і процесів 

маргіналізації життєвого середовища людей. 

3. Запропоновано в якості технологічного орієнтиру впливу на 

особистість розвиток її соціально-проектної компетентності, у межах цілісної 

духовно-інтегрованої системи соціалізації в українському суспільстві, що 

забезпечує об’єднання всіх соціалізуючих структур на ціннісно-культурній 

основі, спрямованій на вдосконалювання гуманнотворчого потенціалу 
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медіакультурного простору соціалізації. Найбільш адекватною формою 

практичного застосування проектної методології регулювання процесу 

соціалізації у медіакультурному просторі є синергетична парадигма 

громадянської мережевої самоорганізації. Основною соціокультурною 

проблемою становлення мережевого простору соціалізації є поєднання 

державних планомірних соціально-інституційних впливів та механізмів 

саморегулювання мережних суб’єктів. 
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ВИСНОВКИ 

1. У науковій літературі медіакультурний простір соціалізації 

досліджується на основі більш загальних понять (простір, соціальний простір, 

соціокультурний простір) та суміжних понять, що розкривають просторовий 

вимір сучасного медійно-інформаційного суспільства (інформаційний простір, 

комунікаційний простір, віртуальний простір, медіапростір). На підґрунті 

аналізу особливостей процесу конституювання відповідного понятійного 

апарату можна визначити етапи генези сучасних досліджень медіакультурного 

простору соціалізації: перший етап є визначальним для конституювання 

медіакультури та медіакультурного простору соціалізації в якості самостійного 

предмета дослідження як складової теорій постіндустріального суспільства та 

постмодерних культурологічних наукових розвідок;другий етап 

характеризується дослідженнями медіакультурного простору соціалізації у 

межах парадигми «комунікативного повороту»; третій етап досліджень 

пов’язаний з набуттям медіакультурою атрибутивного статусу культури 

інформаційно-медійного суспільства, і відповідно культурознавчним аналізом 

процесу медіасоціалізації (віртуальної соціалізації, кіберсоціалізації); сучасний 

етап пов’язаний з осмисленням медіакультурного простору соціалізації на 

теоретико-методологічних засадах медіафілософії.  

2. На підґрунті експлікації змісту поняття «медіакультурний простір 

соціалізації» його можна визначити як інтегрально-атрибутивну форму 

соціального буття людини у сучасному суспільстві, що виникає під 

інформаційним впливом електронних мас-медіа і водночас трансляції духовних 

смислів і цінностей медіакультури, у такий спосіб забезпечуючи поєднання 

процесів реальної та кіберсоціалізації людини у системі соціально-

комунікативних взаємодій переважно мережевого характеру. Запропонована 

дефініція дозволяє інтегрувати понятійний інструментарій аналізу системних 

трансформацій середовища становлення та буття людини медійно-

інформаційного суспільства. Зазначене формулювання водночас відображає 
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сутнісну гуманістичну спрямованість медіакультурної соціалізації як процесу 

залучення людини до сучасної культури через медіапростір.  

3. Обґрунтовано цілісний теоретико-методологічний інструментарій 

дослідження медіакультурного простору соціалізації як результат 

міждисциплінарного та метапарадигмального синтезу різноманітних підходів  

із використанням інтегруючого потенціалу медіафілософії як частини 

соціальної філософії. Концептуальною основою інтегрування визначено 

стратегію «комунікативного повороту», що найбільш адекватно відображає 

особливості комунікативно-діалогічної природи соціалізації у 

медіакультурному просторі. Акцентування медіальних, мережевих, 

комунікативних вимірів соціалізації створює можливості досліджувати 

зазначений простір як специфічну форму соціокультурного простору, 

характерну для інформаційного суспільства, і на цьому підґрунті 

імплементувати до соціально-філософського інструментарію дослідження 

медіафілософські підходи. 

4. Обґрунтовано, що медіакультурний простір соціалізації виникає як 

безмежне за своїми потенційними можливостями комунікативне поле взаємодій 

та кооперативної діяльності, яке здатне стати найбільш сприятливою за всю 

історію людства сферою самоактуалізації та самореалізації людини. 

Можливості особистісної переорієнтації медіакультурного простору як 

реалізація його гуманістичного потенціалу виростають із нових комунікаційних 

технологій медійно-мережевого характеру, які репрезентують характерні для 

постмодерного суспільства процеси демасифікації. Відповідно гуманістичний 

потенціал медіакультурного простору соціалізації має особистісний вимір, 

оскільки мережева віртуальна комунікація за умов свого духовно-ціннісного 

наповнення стає механізмом самотворення людиною себе через освоєння 

ресурсів та можливостей Інтернету. Конструктивна соціалізація здійснюється 

як сумісне творення соціальної реальності самою людиною та формуючими 

середовище її буття мас-медіа, і в цьому має прояв потенціал медіакультурного 

простору як чинника людинотворення на засадах гуманістичних цінностей. 
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5. Установлено, що характерною рисою медіакультурного середовища 

соціалізації слід вважати становлення медійно-мережевої віртуальної 

реальності або кіберпростору. У ньому здійснюється процес кіберсоціалізації як 

процес людинотворення у медійно-інформаційному просторі, який за своєю 

суттю є процесом віртуальної соціалізації, що забезпечує інтеграцію людини до 

соціокультурного середовища за допомогою засвоєння та використання нею 

сучасних електронних комунікативних технологій. Становлення людини у 

медіакультурному просторі Інтернету є основним чинником людинотворення у 

процесі кіберсоціалізації як віртуального, мас-медійного та мережевого 

феномена. При цьому інтегральний вплив медіакультури на кіберсоціалізацію 

має прояв у становленні медіавільної людини. Однак це не автоматичний 

процес, оскільки віртуальність кіберсоціалізації у медіакультурному просторі 

носить амбівалентний характер, тому забезпечення реалізації потенціалу 

людинотворення вимагає відповідного інституційного регулювання задля 

формування компетентного та відповідального суб’єкта інформаційно-

мережевих відносин. Йдеться про формування трансцендентального виміру 

електронно-віртуальної репрезентації, яка в цьому випадку, транслюючись на 

індивідуальний рівень, буде сприяти особистісному розвитку людини як 

медіавільного суб’єкта. Іншими словами, кіберсоціалізація як процес здобуття 

медійної свободи передбачає наповнення технологічної медіакомпетентності 

глибокими духовно-культурними смислами. Звідси основними ознаками 

медіавільної людини як результату процесу кіберсоціалізації є становлення 

особистості, яка здатна поєднувати процес інтеграції до медіакультурного 

простору зі здатністю до саморозвитку і самоорганізації у духовно-ціннісному і 

соціально-конструктивному вимірах.  

6. Установлено, що становлення медіакультурного простору 

соціалізації пов’язане з розширенням дегуманізаційних ризиків для особистості 

у поєднанні інформаційно-технологічного (маніпуляції, візуалізація реальності, 

ігроманія, Інтернет-залежність) та ціннісно-маніпулятивного (ціннісна 

дезорієнтація, відчуження, деперсоналізація) аспектів загроз. У межах 
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соціально-філософського аналізу ризикогенність медіакультурного простору 

соціалізації визначається невідповідністю його реального стану потенційним 

можливостям розкриття його гуманістичного потенціалу. Відповідно, слід 

акцентувати ризики маніпулятивності мас-медіа (всупереч потенціалу 

особистісного розвитку), медійної заангажованості (всупереч принципу 

мережевої рівності), технологічного редукування медійних можливостей 

(всупереч завданням духовного розвитку) тощо. Особливу небезпеку 

становлять ризики відчуження особистості у медіапросторі, наповненому 

симулякрами, від духовних цінностей, а також нерозвиненості механізмів 

самостійного мислення в умовах домінування маніпулятивно-розважального 

виміру медіакультури. Відтак, важливою соціально-філософською проблемою є 

обґрунтування шляхів формування безпечного для соціалізації 

медіакультурного простору через розкриття його потенціалу трансляції 

гуманістичних культурних патернів;  формування медіакомпетентностей 

суб’єктів мережевих взаємодій; поєднання медійно-інформаційної та 

культурно-розвиваючої функцій соціалізації з орієнтацією на розвиток 

медіавільної особистості. 

7. Здійснено експлікацію духовно-гуманістичних орієнтирів 

оптимізації розвитку медіакультурного простору соціалізації сучасного 

українського суспільства на основі узгодження його гуманістичного потенціалу 

та діяльності соціальних інститутів щодо забезпечення сприятливих умов 

становлення особистості. Виходячи з амбівалентності тенденцій розвитку 

вітчизняного медіакультурного простору соціалізації та ослаблення 

традиційних інституційних механізмів соціального регулювання, обґрунтована 

необхідність його цілеспрямованої оптимізації на основі реалізації інституційно 

забезпечених медійних та соціально-виховних проектів з формування людини 

як вільного та відповідального суб’єкта інформаційно-мережевих відносин. 

Специфікою оптимізації є необхідність використання самоорганізаційного 

потенціалу зазначеного простору, який формує система мережевих взаємодій 

його суб’єктів. Базовим принципом інституційного впливу на медіакультурний 
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простір соціалізації є забезпечення духовно-культурної автономії особистості, 

що передбачає відхід від культивування абстрактних цінностей на користь 

розкриття наявних у особистості духовних потенцій саморозвитку. У 

практично-управлінському вимірі стратегія цілеспрямованого впливу на 

гуманістичну трансформацію медіакультурного простору соціалізації має 

розглядатися як складова процесу становлення інноваційного потенціалу 

українського суспільства загалом. 
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