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условий, необходимых для успешной реализации модели сетевой организации инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования. 

Проведённое исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных с  организацией деятельности ОС в 
МСО, и предполагает дальнейшее развитие в следующих направлениях: проектирование моделей специальной 
подготовки различных субъектов ИД; разработка дополнительных форм, методов и средств осуществления 
сетевого взаимодействия в МСО и ее интеграции в другие образовательные системы; разработка механизмов 
взаимодействия образовательных учреждений - участников ОС по освоению нового, в том числе, разработка 
моделей межшкольных профессиональных объединений педагогов, работающих над одной проблемой; 
теоретическое обоснование создания зонального Ресурсного центра по освоению новой практики образования и 
внедрению конкретных проектов.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СУБКУЛЬТУРНІ ФЕНОМЕНИ ІНТЕРНЕТУ  
 

У статті розглянуто соціально-психологічні субкультурні феномени Всесвітньої мережі, які можна вбачати 
універсальними, а також їх особливості. Увагу зосереджено на взаємозв’язку таких феноменів зі сучасним медіапростором і 
мемами. 
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Social and psychological subculture phenomena of Worldwide Web, which can be considered as universal, and their features 

have been reviewed in the article. Attention is focused on the relationship of such phenomena with modern media space and memes. 
Keywords: Internet, media space, network communications, meme. 
 
В статье рассмотрены социально-психологические субкультурные феномены Всемирной сети, которые можно 

усматривать универсальными, а также их особенности. Внимание сосредоточено на взаимосвязи таких феноменов с 
современным медиапространством и мемами. 
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Розуміння феномену Інтернету та його специфіки, взаємозв’язку Всесвітньої мережі зі сучасним 
медіапростором, особливостей функціонування мережевих видань, українських зокрема, потребує розгляду 
суттєвих соціально-психологічних рис, притаманних загалові Інтернет-користувачів, діяльність і взаємодія яких 
безумовно позначаються на всьому згаданому.  

Йдеться про універсальні соціально-психологічні субкультурні феномени, властиві як Інтернетові загалом, 
так і його українському сегментові зокрема. Всі вони є мережевими мемами, тож з огляду на вжиток в 
англомовному середовищі паралельного їм терміну Інтернет-феномен цілком доцільно послуговуватися 
відповідним запропонованим словом, зокрема й через те, що далебі не кожен Інтернет-мем є таким феноменом. Їх 
універсальність можна вбачати в загальності характеру означеного, що зумовлює його представленість  чи не в 
усіх і кожному складникові Всесвітньої мережі.  

Під мемами розуміємо одиниці культурної інформації, що за своєю природою є реплікаторами 
соціокультурних процесів, здатні до самокопіювання й конкурування одне з одним у боротьбі за ресурс існування 
– людський розум [1, с. 51]. 

Насамкінець, існують належні підстави вважати розглянуті в пропонованій роботі феномени як соціально-
психологічними, оскільки вони репрезентують певну спільність притаманних учасникам мережевої комунікації 
психологічних рис та особливостей у контексті їх розкриття і функціонування в умовах певного мережевого 
соціального простору, так і субкультурними – через їхню часту приналежність до тої чи тої субкультури. 

Зважаючи на взаємопов’язаність мережевого і загального інформаційних просторів та їх залежність одне від 
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одного, змінене й переосмислене за умов своєї значущості й актуальності виходить за межі Інтернету й посідає 
певне місце зокрема й у медіапросторі. Саме задля можливості ґрунтовнішого усвідомлення відповідної специфіки 
розгляд універсальних соціально-психологічних особливостей, їх зв’язку із виниклими в Інтернеті субкультурами 
можна вбачати таким, що є на часі. Це й зумовлює актуальність пропонованої роботи, надто за умов браку 
відповідних вітчизняних досліджень. Наразі означене представлене хіба фрагментарно й побіжно в дотичних до 
нього присвячених Мережі та проваджуваній у ній комунікації роботах, серед яких – дослідження С. Блекмор, 
Р. Докінза, Дж. Донат, І. Ксенофонтової, Р. Внебрачних, Б. Потятиника, Л. Городенко й інших науковців, комплекс 
навчальних програм «Новітні медіа та комунікаційні технології» за загальною редакцією В. Шевченко, що 
промовисто свідчить про стан розробки проблематики. 

Стаття має на меті окреслити універсальні соціально-психологічні субкультурні феномени, властиві 
широкому загалові Інтернет-користувачів, серед яких і українські, виокремити їх особливості, з’ясувати сутність і 
нюанси представлення їх у сучасному інформаційному просторі. Досягнення мети передбачає виконання таких 
завдань: 

– висвітлити сутність універсальних для Всесвітньої мережі та її користувачів соціально-психологічних 
субкультурних феноменів; 

– встановити їх специфіку; 
– з’ясувати присутність означеного в медіапросторі. 
Одним із найпомітніших і найрозповсюдженіших соціально-психологічних субкультурних феноменів, 

притаманних усьому Інтернетові загалом і чи не всім його різноманітним сегментам (УАнет, Рунет тощо), є так 
званий анонімус (уживані як українські відповідники означеного – «безосібний», «безосібник», інші). Безумовним 
натхненником виникнення цього феномену стала специфіка Інтернету як вільного, відкритого простору, його 
альтернативність звичайному суспільству, що дає змогу здійснювати в Мережі неможливе чи проблемне в ньому, 
спроможність анонімності, діяти без необхідності реєстрації та побоювань ідентифікації власної особи. 
Анонімність надає ваги конкретним думкам і вчинкам особи, вбезпечує їх од імовірності дискримінації за віком, 
статтю або іншими відповідними ознаками. Загальновідомий символ субкультури – так звана маска Ґая Фокса. 

Загалом означений мем можна тлумачити як кожного користувача окремо й водночас усіх їх разом як 
певний  колективний розум. Анонімуси репрезентують знеособлену, децентралізовану й до певної міру аморфну 
ціннісно-орієнтаційну спільність численних учасників різноманітних мережевих спільнот як цифровий глобальний 
мозок, попри свою анархічність спроможний скоординовано відстоювати власну згадану позицію [2]. 

Безосібники ідеологізують ідеї анонімності й Інтернету як відкритого та вільного для всіх простору, 
послідовно виступають проти будь-яких зазіхань на означене та втручань у функціонування Мережі, найчастіше 
здійснюваних урядами й великими корпораціями та пов’язаних із намаганнями впровадження цензури, контролю, 
нагляду за контентом і користувачами тощо. Дієвим інструментом на допомогу досягненню означеного стає 
гактивізм – сучасне явище соціального протесту, громадянської непокори, яке поєднує в собі політичну та 
соціальну активність і гакерство, полягає у відстоюванні власних цінностей і переконань шляхом використання 
комп’ютерних і мережевих технологій із акцентом на протестних акціях прямої дії. Більше того, існують підстави 
вважати, що саме рух анонімусів є втіленням гактивізму [3], переконатися в потенціалі якого (а водночас – і 
спроможностях безосібних) на власному досвіді випало й Україні через події , пов’язані зі спробами владних 
структур перешкодити діяльності найбільшого вітчизняного файлообмінника Ex.ua відкриттям кримінальної 
справи про порушення прав інтелектуальної власності, що по суті суперечить одному з чільних для 
функціонування Мережі принципів вільного доступу до інформації. За умов соціальної та політичної напруги в 
країні означене стало приводом для DDoS-атак на Інтернет-представництва влади. У результаті паралізованою 
виявилася діяльність сайтів президента, уряду, ВРУ, Конституційного суду, СБУ, МВС, Партії регіонів, навіть 
сторінка прем’єр-міністра Азарова в Facebook. Врешті-решт активна громадянська позиція широкого 
користувацького загалу змусила владу відступити, тобто по суті добилася того, чого так і не змогла тодішня 
опозиція [4]. Уже за три дні по закриттю, 3 лютого 2012-го, Ex.ua поновив свою роботу, а 7 липня того ж року 
сповістив про стовідсоткове відновлення контенту. 

Іншим характерним для всього Інтернету соціально-психологічним феноменом, на думку деяких дослідників 
безпосередньо пов’язаним зі згаданими спроможностями анонімності [5, с. 285], є тролінґ (імовірно від англ. 
trolling із фрази «trolling for suckers» – різновиду техніки спортивної риболовлі [6, с. 397]) – вид мережевої 
комунікації (насамперед), що полягає в проявах різних форм свідомо провокаційної, агресивної поведінки, 
здебільшого – цілеспрямованому оприлюдненні в Інтернеті образливих, глумливих, брутальних повідомлень. 
Користувача, який займається означеним, називають тролем (за аналогією зі злим потворним створінням зі 
скандинавської міфології, яке коїть шкоду, оскільки зазвичай вороже людині). 

Феномен тролінґу утвердився як невід’ємний складник Усесвітньої мережі, будь-яких Інтернет-ресурсів, що 
мають опцію коментування публікованих матеріалів або обміну повідомленнями між користувачами, особливо – 
соціальних мереж, різних тематичних форумів, конференцій, порталів, новинних або інших мережевих видань. 
Типово придатним для здійснення тролінґу є процес анонімної взаємодії користувачів, характерним для якого є 
неможливість ідентифікації, яку в Інтернет-просторі взагалі вбачають двозначною [7], з реальним суб’єктом 
проваджуваної комунікації [8, с. 49]. Однак троль може бути й персоніфікованим учасником певного Інтернет-
ресурсу або мережевої спільноти, що зацікавлений у більшій упізнаваності, публічності, епатажі тощо й 
намагається досягти бажаного у відповідний спосіб. 

Тролінґ, а отже і троль, завжди мають мету. Оскільки вона безпосередньо пов’язана з нагнітанням 
конфліктної атмосфери, процес її реалізації відбувається шляхом порушення нетикету (мережевого етикету) – 
неписаних правил хорошого тону, поведінки й спілкування в Інтернеті, неформалізованих традицій і культури 
мережевих спільнот, що мають рекомендаційний характер, не є суворо, чітко регламентованими, загальними й 
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обов’язковими для дотримання, одначе бажані й такі, якими керується більшість користувачів [6, с. 378]. 

Загалом на меті тролінґ переважно має дестабілізацію комунікації, поляризацію наявних суперечностей, 
розпалювання конфлікту між її учасниками, а отже – нівелювати дискусію, звести її до рівня марнослів’я, 
особистих образ, що може призводити до флеймів (обмін повідомленнями з яскраво вираженим характером 
«словесної війни», що зазвичай не має відношення до початкової теми (так званий срач), суперечка заради 
суперечки [6, с. 399]), голіварів (узагальнене позначення будь-яких суперечок насамперед у Всесвітній мережі між 
сповідниками діаметрально протилежних поглядів, які при цьому не мають жодних намірів змінювати їх або 
дослухатися до своїх візаві [10]) як безцільної (але не для троля) конфронтації [9, с. 135] та інших деструктивних 
явищ. При цьому об’єкт тролінґу може бути як фізичним – у такому разі жертвою є конкретні користувач або 
мережева спільнота – так і ідеологічним (певна проблематика, світоглядна позиція тощо) [6, с. 284]. 

Особливістю згаданого придатного для тролінґу простору є забезпечувана ним можливість створення 
своєрідного віртуального alter ego винятково на власний розсуд, чим активно послуговуються тролі й створюють 
віртуалів – нібито пересічних користувачів тої чи іншої Інтернет-спільноти, соціальної мережі тощо, які насправді 
є фіктивними, переважно жодною мірою не асоційованими із реально існуючою особою і слугують своєму 
авторові задля того, аби видавати його за когось іншого. Таким чином перед своєю цільовою аудиторією троль 
постає як начебто типовий учасник певної групи, спільноти, дискусії, що поділяє спільні для них інтереси та 
проблематику, тож здійснюваний ним тролінґ стає «грою в підробку особи без згоди більшості мимовільно 
втягнутих у неї, які не усвідомлюють своєї участі» [7]. 

Загалом розрізняють так званих товстих і тонких тролів [10] (аналогічну класифікацію зазвичай здійснюють 
і щодо тролінґу). Першому притаманна шаблонна брутальність (перехід на особистості, хамство, образи тощо), 
натомість другий вирізняється більшою нестандартністю засобів нагнітання конфліктної атмосфери, 
неоднозначністю. На відміну від троля товстого, ідентифікація і нейтралізація якого модератором або досвідченим 
користувачем не мають викликати особливих труднощів, тонкий троль спроможний уміло приховувати свої 
наміри, тож властивий тролінґові ефект руйнівної лавиноподібної агресії може виникати внаслідок діяльності не 
безпосередньо троля, а спровокованих ним звичайних недосвідчених користувачів. 

Найдієвішим засобом боротьби з тролінґом є його цілковите ігнорування, оформлене в своєрідному мемі-
закликові «не годувати троля» (роль «їжі» в цьому контексті відіграє придатна для його провокацій реакція). При 
цьому варто пам’ятати, що з огляду на неабиякі деструктивні можливості та потенціал тролінґу він є активно 
вживаним учасниками («бійцями») різноманітних інформаційних воєн. Так, наявність на українських мережевих 
виданнях, у блоґосфері й соцмережах спеціальної когорти коментаторів, покликаних здійснювати оплачуване 
відповідними владними структурами інформаційне забезпечення політики Російської Федерації, великодержавно-
шовіністичної щодо України зокрема, системну пропагандистську, провокаційну, дезінформаційну діяльність є не 
просто відомою, а й по суті документально підтвердженою [11; 12, с. 19]. 

Проблема чистоти мови, елементарної грамотності є актуальною для Всесвітньої мережі загалом. Сама 
здійснювана в Інтернеті комунікація безпосередньо пов’язана з диктатом його специфіки, що не може не 
позначатися на її особливостях. Зокрема, характер спілкування часто призводять до нехтувань найпростішими 
граматичними і пунктуаційними вимогам, до прикладу – складання всіх слів із маленької літери, ігнорування 
належних розділових знаків (усе це передовсім для економії часу), лексичних неоковирностей тощо. Подібне стає 
неабияким подразником для певної категорії освічених користувачів, які мають чи не за свій моральний обов’язок 
у досить категоричній формі вказувати на будь-які помилки, недоречності й невідповідності мовним правилам і 
виправляти їх. Ідеться про так званого Grammar Nazi (ґрамар-наці, граматичний нацист) – мем на позначення 
людини, яка неухильно дотримується норм літературної мови й вимагає цього від усіх інших, почасти – досить 
агресивно, тож до певної міри можна вести мову про її патологічну грамотність. Саме затятість, безкомпромісність 
і радикальність у відстоюванні власних позицій, нетерпимість до своїх мимовільних опонентів відбилася в мемі як 
іронічна, карикатурна паралель із нацистською ідеологією та її сповідниками [13]. 

Позбавлений належного користувацького досвіду ґрамнацист часто стає об’єктом тролінґу, коли 
демонстративної зневаги до мовних правил зазвичай вистачає для винятково сильної негативної емоційної реакції, 
фрустрації (так званого батгьорту) жертви, що як правило неминуче призводить до вже згаданого ефекту 
лавиноподібної агресії [10]. 

При цьому насамперед тонкі тролі самі спроможні дієво послуговуватися грамнацизмом. Поширеною 
схемою тут можна вбачати прискіпування до будь-яких, часом навіть незначних мовних похибок в опублікованому 
мережевим виданням матеріалові, загострення уваги на них і підбурювання його коментаторів, чого почасти буває 
достатньо для того, аби на певний час відволікти їх од конструктивного обговорення власне порушеної 
журналістами проблематики й у такий спосіб звести дискусію на марґінес звичайного флейму. Такий тролінґ 
особливо дошкульний для відвідуваних свідомими, патріотично налаштованими користувачами двомовних 
мережевих видань, коли з різних причин (поспіх, технічний недогляд, бажання якнайшвидше оприлюднити 
резонансну новину тощо) в стрічці новин їх україномовної версії з’являється матеріал російською, що за 
відсутності оперативного втручання модераторів або досвідчених користувачів може бути підданий спровокованій 
обструкції. 

Універсальним соціально-психологічним феноменом можна вбачати й Капітана Очевидність (від англ. 
Captain Obvious) – іронічне уособлення прописних істин із комічно ідеалізованими рисами такого собі супергероя. 
Цей мем слугує на позначення чогось очевидного, загальновідомого, що внаслідок цього не потребує пояснень і 
озвучення, а також тих, хто при цьому таки вдається до них. Стандартною реакцією на таке стає вислів із 
притаманною мемам фразеологічністю «Дякую, Кепе» [11]. Таким чином, «Капітаном» називають того, хто в своїй 
конкретній дії (допис, коментар, відповідь тощо) став утіленням банального й усім відомого в їх широкому 
розумінні. 
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Ідейно-стильова специфіка означеного образу запозичена й походить од типових супергероїв американських 

коміксів (до прикладу, Капітана Америки компанії Marvel Comics), тож асоціювання слова «капітан» зі званням (і 
відповідне написання «капітан Очевидність») тут є хибним, оскільки йдеться про атрибут персонажу, що внаслідок 
своєї невід’ємності перетворився на по суті власну назву, частину імені. У цьому контексті більш доречним 
видається вжиток українського відповідника «Отаман Вочевидячки» [13]. 

Як і інші згадані, означений мем вийшов за межі Інтернету. Прикметно, що по відповіді Володимира Путіна 
«Він потонув» на запитання відомого американського журналіста-телевізійника Ларі Кінґа про те, що все ж таки 
трапилося зі російським підводним човном «Курськ», тодішній і нинішній президент РФ у відповідному контексті 
зажив сумнівної слави «кепа» [10]. 

Загалом про вагомість окреслених універсальних феноменів свідчить не тільки їх помітна присутність і за 
межами Інтернету, а й те, що довкола них сформувалися субкультурні утворення зі власними специфікою, 
світоглядною зокрема, символікою та стилістикою. Однак у контексті відповідних соціально-психологічних 
особливостей неможливо оминути й інші, хоч і менш відомі, проте загальні для всієї Всесвітньої мережі меми, що 
допомагають осягати специфіку міжкористувацької взаємодії в ній. 

З огляду на постійне зростання аудиторії та динамічність розвитку Інтернету проблема користувацької 
компетенції залишається для нього завше актуальною. Як і новачка, що не має належних знань певної технології, 
зазвичай пов’язаної із Мережею чи комп’ютерами, недосвідченого користувача Інтернет-простору загалом або 
його певної сфери (учасник тої чи тої мережевої спільноти, онлайн-гри тощо) називають нубом. Загалом означене 
слово походить од англійського «newbie» («чайник»), однак – опосередковано. На ділі ж ідеться про запозичення 
слова «noob», яке, до речі, могло стати рекордним міліонним словом англійської мови. По суті значення «newbie» і 
«noob» є однаковим, проте вирішальною є прикметна стилістична відмінність, що й розводить означені слова. 
«Newbie» послуговуються на позначення початківця, поведінку якого вбачають коректною через його розуміння 
власної необізнаності й закономірне бажання усунути її. Натомість нубом називають новачка, якому притаманна 
невиправдано завищена думка про свої здібності й компетенції, внаслідок чого він не вважає себе недосвідченим. 
Основною ж відмінністю є негативне стилістичне забарвлення слова «нуб», що надає йому відтінку зневажливості 
[14]. На практиці саме воно є більш уживаним і почасти навіть стилістично нейтральним. 

У контексті зневажливості варто чітко розмежовувати поняття «нуб» і «ламер» (від англ. «lame» – 
кульгавий, калічний). Стилістична забарвленість останнього є далебі значнішою, адже в умовах мережевої 
комунікації та її комп’ютерної опосередкованості йдеться про цілковито некомпетентного учасника, впевненого в 
протилежному й тому позбавленого бажання позбутися своїх необізнаності й невміння [10]. 

Придатною для розуміння психологічної природи явища видається дещо гумористична, проте влучна 
характеристика ламерів як таких, яким притаманні «неабияка зарозумілість», банальщина, безглузді «кучеряві 
фрази, що становлять набір позбавленого змісту пишномовства» [15, с. 594]; як «резонерів, прагнення яких мати 
про все власну думку призводить до значних хиб, підміну істин нісенітними сентенціями на основі ігнорування 
елементарних логічних вимог» [15, с. 594]. 

Того, хто по ідентифікації себе Інтернет-співбесідником як нуба дотримується некоректної поведінки, 
декларує наміри перенести спілкування з мережевого простору в реальний, погрожує і нахваляється фізичною 
розправою, називають піонером. До цієї категорії приналежні зазвичай малолітні користувачі Інтернету, яким 
бракує відповідних знань і вмінь, а також належного культурно-освітнього рівня, тобто – школота [10]. 
Визначальною прикметною рисою її представника є не недоліття, а низький рівень культури й розумового 
розвитку, брак знань, які максимум не виходять за межі шкільної програми – а здебільшого навіть не 
наближаються до них – незадовільні інтелектуальні здібності [10; 13]. Означене промовисто демонструє поведінка 
школоти в Інтернеті та властиві їй агресивні вимоги уваги й поваги до власної персони, позерство, намагання 
справити враження неіснуючими спроможностями й самоствердитися за рахунок цього, безграмотність, низька 
культура мови й спілкування. Парадоксально, та за чи не основний «аргумент» у мережевому спілкуванні 
представники означеного табору мають власну «досвідченість», «дорослість» і закиди своїм опонентам у 
протилежному задля доведення їх «нікчемності», що підтверджує схильність школоти до гіперболізації власних 
спроможностей і самозвеличення, почасти – за рахунок приниження інших. 

Чи не найбільшим прошарком серед користувачів Усесвітньої мережі є саме школота, що не може не 
позначатися на контентові тих ресурсів, значний відсоток відвідувачів яких становлять представники відповідної 
категорії. Підтвердженням може слугувати численна гумористична Інтернет-творчість із приводу засмічення 
школотою контенту, зокрема популярне «Дітям не можна в Інтернет. Інтернет од дітей тупішає» [10]. 

У контексті притаманності нубам, ламерам і школоті дилетантизму, варто згадати і про так званих баяністів. 
Словом «баян» при цьому послуговуються на позначення будь-чого, що вже відоме широкому загалові, а тому 
втратило свою актуальність. Себто йдеться про певну зазвичай неодноразово згадувану й обговорювану 
інформацію (новина, жарт, відео, допис тощо), яку повторно експлуатують передовсім там, де її вже 
оприлюднювали (оскільки репост як копіювання інформації з одного джерела  в інше в класичному розумінні 
далебі не завжди є баяном) [13]. Вірогідно, ключовим і синонімічним у тлумаченні цього мему можна вбачати 
слово «повтор». 

Публікація баянів найчастіше свідчить про характерні новачкові необізнаність і недосвідченість або 
елементарну неуважність чи недбальство користувача, якого в такому разі називають баяністом [13]. Проте інколи 
баянами послуговуються цілком цілеспрямовано – передовсім із провокаційною метою або заради свідомого 
нагадування. 

Щодо висновків, то загалом універсальні соціально-психологічні субкультурні феномени властиві як 
Інтернетові загалом, так і чи не всім його складникам, що й зумовлює їх загальний характер, універсальність. 
Безпосередньо пов’язані з феноменом переосмислення дійсності в Інтернеті, процесом її неодноразової 
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трансформації під час мережевої комунікації, що призводить до викривлення початкового й набуття нового змісту, 
Інтернет-фольклором, вони як правило знову потрапляють у загальний інформаційний простір (слід зауважити, що 
підґрунтям для виникнення левової частки мемів стають саме його реалії [11]) і посідають у ньому відносно 
помітне місце, стають активно залученими до подальшого розвитку подій, які своєю чергою знаходять 
відображення в медіапросторі. До таких можемо долучити анонімусів, тролів, грамнацистів, Капітана Очевидність. 
На їх основі постали мережеві й не тільки субкультури зі власними символікою, атрибутикою, ідеологією, 
світоглядною позицією та іншою специфікою, що свідчить про вагомість явища. 

Натомість решті розглянутих у роботі в контексті соціально-психологічних і субкультурних особливостей 
мемів характерне не таке інтенсивне проникнення за межі суто мережевої комунікації, в якій вони однак є 
достатньо представленими, а отже – також універсальними, властивими широкому загалові Інтернет-користувачів. 
Доцільно вести мову про приналежність до них нубів, ламерів, школоти, баяністів. Постання таких мемів базоване 
на специфіці міжкористувацької взаємодії в Інтернеті та власне мережевої комунікації. 

Сподіваємося, що все означене як чи не перший крок у напрямкові наукового осмислення відповідної 
проблематики зможе прислужитися іншим дослідникам і посприяти їм у їхніх дослідженнях, адже нагальність 
вивчення сучасного медіапростору в усій повноті його взаємозв’язку з Інтернетом, здійснюваної в ньому 
мережевою комунікацією та відповідною специфікою не викликає жодних сумнівів. 
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