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демонструє швидкі темпи розвитку при солідному потенціалі, але нерівномірність зростання різних показників 
уповільнюють інтеграцію країни до світового глобального ІКТ-товариства.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
У статті розглянуто особливості віртуального спілкування молоді в комунікаційному середовищі мережі Інтернет, 

висвітлені позитивні та негативні чинники комунікації та надані поради щодо її покращання 
Ключові слова: комунікаційне середовище, Інтернет, віртуальне спілкування, засоби комунікації, проблеми комунікації 
 

В статье рассмотрены особенности виртуальногообщения молодежи в коммуникационной среде сети Интернет, 
освещены позитивные и негативные факторы коммуникации и представлены советы относительное её улучшения. 

Ключевые слова: коммуникационная среда, Интернет, виртуальное общение, средства коммуникации, проблемы 
коммуникации 

 

In the article the features of virtual youth intercourse in communication environment of the Internet are considered. Positive and 
negative factors of communication are highlighted and advices of their improvement are given. 
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Комунікаційне середовище мережі Інтернет як соціокультурний віртуальний простір задовольняє потреби 
молоді у сфері спілкування, обміну ресурсами, самопрезентації особистості  та інші. Проблеми віртуального 
спілкування лежать в межах міжособистісних стосунків, характеристика такого спілкування недостатньо вивчена і 
дослідження щодо цього питання мають бути продовжені. Чим більший огляд проблем та тенденцій віртуального 
спілкування буде розглянуто, тим більше буде створено порад та пропозицій щодо позитивних можливостей 
комунікацій в мережі, забезпечення етики та безпеки віртуальних взаємовідносин. 

Середовище спілкування в мережі Інтернет науковці називають по–різному – віртуальним простором, 
кіберпростором, соціокультурним, інформаційним та комунікаційним середовищем. Все це властивості того 
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середовища, в якому молоді люди проводять значну частину свого часу, часто замінюючи ним реальне спілкування 
з друзями. Ми будемо користуватись терміном віртуального простору, як більш, на наш погляд, узагальнюючим.  

Віртуальне середовище надає невичерпні можливості знайомства з різними людьми, а це означає що на них 
можна впливати, з ними можна взаємодіяти, їм можна протистояти і т.д. Це провокує певні соціальні дисонанси і 
може мати негативні наслідки, особливо для молоді. 

Метою даної статті є висвітлення позитивних та негативних аспектів віртуального спілкування молоді в 
соціокультурному комунікаційному середовищі мережі Інтернет, встановлення проблемних зон такого 
спілкування. 

В останні роки  проблемам дослідження віртуального спілкування приділяється значна увага, що 
пояснюється всебічним розвитком Мережі Інтернет, інформаційним технологіям та глобалізацією інформаційних 
процесів. 

Питаннями віртуального спілкування опікувалися  наступні науковці: Смишляєва К.В. розглядала 
соціально–педагогічні умови організації віртуального спілкування [1], Виноградова Т.Ю. – специфіку спілкування 
в Інтернеті [2], Силаєва В.Л. – створенням  віртуальних особистостей в Інтернеті [3], Кириченко Е.А.,  Ярута А.Г. – 
мовне середовище та Інтернет–комунікацію [4], Попов Д.С. – цінності та соціальні  ролі молодих  інтернет–
користувачів [5], Леонтович О. А. –  проблеми віртуального спілкування [6], та інші. 

Віртуальне спілкування – це процес, що імітує структуру, функції і результати реальних відносин і взаємних 
дій людини, через його віртуальні образи  [1]. 

Віртуальне спілкування має свої переваги над реальним спілкуванням, на що вказують різноманітні 
дослідження, проведені науковцями: полегшується процес комунікації, знімаються психологічні бар'єри, 
вивільняється творче "я" [2]; втрачає своє значення цілий ряд бар'єрів спілкування, обумовлених такими 
характеристиками партнерів по комунікації, які виражені в їх зовнішньому вигляді, а також комунікативною 
компетентністю людини, а точніше, невербальною частиною комунікативної компетентності [7]; реалізуються  
цінності свободи, представлення себе перед іншими людьми в різних варіантах самореалізації і самоствердження 
[5]; в інтернет–співтоваристві людина–образ дорівнює тексту [2];  специфічні норми спілкування (допущення 
більшої розкутості, отже, як більшої агресивності, так і дружелюбства; вибіркова трансляція соціальних стандартів 
(так, наприклад, більша частина «віртуальних персон» наділяється атрибутами фізичної краси і сили); соціальна 
ієрархія, в основі якої лежить можливість впливу на хід комунікації [1] і т.д. 

Інтернет, як нова форма комунікації впливає на всю систему  міжособистісного спілкування. Інформаційна 
Мережа, частково зважаючи на свою масштабність, частково зважаючи на свою орієнтованість, підсилює фактор 
анонімності спілкування [4].  

В комунікаційному середовищі мережі Інтернет можна створювати «власні світи» і сприймати їх як певну 
реальність. Зі світу мрій, ідей, думок створюються матеріальні форми в реальному світі, вони ніби 
«матеріалізуються» в ньому. Але спочатку на рівні ідей існують у віртуальному світі, де можна «конструювати» 
все, що завгодно, створювати певні моделі і розглядати їх позитивні і негативні сторони.  Тому віртуальне 
середовище мережі Інтернет привабливе, адже воно нагадує про можливості здійснити на перший погляд 
«нездійснене». 

Інтернет в першу чергу створює особливу форму реалізації цінності свободи. Користувач володіє правом 
самостійного вибору інформації з різних джерел, час виходу, коло тих, з ким він має намір спілкуватися. Існує 
свобода прийняття або неприйняття тих або інших правил, які встановлені різними групами користувачів.  

Виділяється особлива свобода анонімної взаємодії з іншими суб'єктами простору. Людина не тільки має 
право не вказувати свої основні соціально–демографічні, професійні та інші характеристики, але і брати на себе в 
ігровій формі виконання різних ролей, що створює особливу свободу представлення себе перед іншими людьми в 
різних варіантах самореалізації і самоствердження [5, с. 11]. 

Більша частина молоді використовує Інтернет для спілкування. В цьому випадку Інтернет стає не тільки 
засобом зв’язку. У віртуальному просторі комунікації  створюється особливе соціальне середовище. В ній існує 
своя  специфічна мова спілкування (наявність «смайликів», абревіатур, подвоєння глаголів, підвищення 
вербалізації різних аспектів тілесного досвіду і т.д.  [1]. 

В наш час важливою є самопрезентація особистості в комунікаційному середовищі Інтернету з метою 
впливу на інших для досягнення певних цілей. Тому змінюються функції віртуального світу, за визначенням 
Черняєвої К.О. – «віртуальний світ був своєрідним осередком втечі від реальності, а в теперішній час він рухається  
в напрямку до неї. Анонімність перестає бути бажаною. Інтернет використовується як доступ до безмежних  
можливостей самопрезентації і відкриття себе для Інших» [8]. 

У віртуальному світі особистість «одягає маску», яка полегшує процес комунікації, знімає психологічні 
бар'єри, вивільняє творче "я". Унікальні можливості для самовираження дають такі інтерактивні форми 
спілкування в Інтернеті, як всілякі чати, форуми, різновиди електронної пошти, телеконференції і т.д. Їх 
щохвилинність також полегшує комунікацію, знімаючи тягар відповідальності за довгостроковість наслідків [2]. 

Засоби віртуальної комунікації відрізняються від звичайних, хоча і копіюються з реального світу 
спілкування. В комунікаційному середовищі Інтернету сильною стороною спілкування є вербальні засоби 
комунікації, а слабкою – невербальні або візуальні засоби. 

До вербальних засобів комунікації відносяться письмове та усне мовлення, слухання і читання. Усне і 
письмове мовлення беруть участь у виробництві тексту (процес передачі інформації), а слухання і читання – в 
сприйнятті тексту, закладеної в ньому інформації. 

Візуальна (невербальна) комунікація – передача інформації за допомогою невербальних засобів спілкування 
(жестів, міміки, рухів тіла, кольору, просторового середовища і т.д.). Візуальний образ задається часом і 
пануючими в цей період тенденціями. Щоб людину не сприймали негативно, вона обов'язково повинна видавати 
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певну інформацію невербальним способом. За невербальної поведінки партнера по комунікації ми можемо 
визначити його установку на спілкування [9]. 

Невербальна комунікація в мережі Інтернет  виражена дуже примітивно, в основному за рахунок мови 
знаків,  і навіть завдяки сучасним відеопрограмам  образ людини, з якою спілкуєшся, надає обмежену інформацію. 

В епоху Інтернету мовна особистість набуває нових вимірів, маніфестує в видозмінених формах. 
Комп'ютерні технології дають можливість компенсувати недолік вербальної інформації за допомогою 
мультимедійних засобів. Відбувається розвиток нової ідентичності – "візуальної" на противагу "вербальної" [6]. 

Дослідниця Ігнатьєва Е.А. вважає, що для віртуального спілкування необхідно мати  комунікативні вміння, 
які розглядаються «як комплекс комунікативних дій, заснованих на високій теоретичній та практичній 
підготовленості особистості до міжособистісного. …Віртуальні комунікативні вміння характеризуються здатністю 
комуніканта оцінювати співрозмовника за допомогою складання психологічного портрета, розуміти і приймати 
цифрову інформацію, вибудовувати віртуальні відносини, виробляти індивідуальну тактику, стратегію поведінки з 
віртуальним співрозмовником, реагувати на дії співрозмовника, вміння самопрезентації. Критеріями експертної 
оцінки ступеня освоєння комунікативних умінь віртуального спілкування є вміння: висловлювати свої думки, 
розуміти і приймати інформацію, вибудовувати віртуальні відносини, виробляти індивідуальну тактику, стратегію 
поведінки». … Стиль віртуального спілкування визначається як особливість віртуального спілкування людини, що 
характеризує його загальний підхід до побудови взаємодії з співрозмовником за допомогою комп'ютера [10]. 

Новий світ і новий стиль життя в цьому світі вимагає і нових мовних засобів комунікації або трансформації 
старих. Сленг, вироблений користувачами Інтернету, переходить в загальновживану лексику, … ігрові умови 
віртуального простору сприяють наближенню комунікації до гри, що на рівні мови проявляється в тяжінні до 
манери усної розмовної мови [2]. 

Характерними особливостями комунікації за допомогою комп'ютерних мереж, є: можливість одночасного 
спілкування великої кількості людей, що знаходяться в різних частинах світу, і, отже, живуть у різних культурах; 
неможливість використання більшої частини невербальних засобів комунікації і самопрезентації; збіднення 
емоційного компонента спілкування; анонімність і зниження психологічного ризику в процесі спілкування;  легка 
зміна формальних атрибутів, приводять до вироблення нових форм і стилів взаємодії та виникнення своєрідного 
Інтернет–етикету. На підставі наших досліджень, ми можемо зробити висновок про те, що ці нові форми несуть на 
собі сліди сильних регресивних тенденцій [11]. 

Текст повідомлення в Інтернеті є результатом  творчого та ігрового процесу. Основне завдання такої 
комунікації – письмово передати емоції та міміку усного мовлення [12, с.107].  

Комунікаційні дії, які відбуваються в мережі Інтернет можна поділити на три частини  – це  наслідування, 
діалог та управління. У віртуальному спілкуванні важливим є управління комунікацією, як форми впливу на маси. 

Управління – така комунікаційна дія, коли комунікант розглядає реципієнта як засіб досягнення своїх цілей, 
як об'єкт управління. Управління відрізняється від діалогу тим, що суб'єкт має право монологу, а реципієнт не 
може дискутувати з комунікантом, він може тільки повідомляти про свою реакцію по каналу зворотного зв'язку 
[13]. 

Разом з тим, очевидно, що непідконтрольність Інтернету соціальним інститутам має не тільки позитивну 
сторону, але і породжує ряд специфічних нормативних проблем, без вирішення яких скористатися наданими 
Інтернетом інформаційними благами і перевагами повною мірою неможливо. А тому нормативна регуляція 
глобальної Мережі таки необхідна і неминуча [14]. 

Врешті решт комунікація в мережі може набриднути, її можна уникати і поновлювати в залежності від 
бажання і цілей. Мова замінюється текстом, текст може бути скороченим або мовчазним – просто смайлики. 

Негативними чинниками віртуального спілкування є: проблема само– ідентифікації та ідентифікації, 
розвитку залежності від віртуального спілкування, проблема безвідповідальності і звикання до брехні, вживання 
специфічної лексики, спотворення інформації, ворожого ставлення до «чужаків», проблема появи он–лайн 
щоденників [13], неможливість використання більшої частини невербальних засобів комунікації і само презентації,   
збіднення емоційного компонента спілкування  [11]. 

Інтернет є іншим від звичного для нас комунікаційного середовища, яке породжує нові ситуації та 
відносини. По–перше, специфіка спілкування визначається тим, що в Інтернеті відбувається зміна провідного 
сенсорного каналу на візуальний. По–друге, спілкування в Інтернеті проходить переважно у вербальній формі. По–
третє, спрощується можливість прийняти нові соціальні ролі. При цьому форма взаємодії учасників спілкування 
може прямо транслюватиметься з реального життя, може частково змінюватися, а може і породжуватися 
абсолютно нова і незвична з точки зору сформованих звичок і традицій [15].  

Вітчизняний дослідник соціальних комунікацій Різун В.В. вказує на те, що віртуальна комунікація полегшує 
проблему нерівноправності у масовій комунікації, яка виникла між професійними комунікантами та комунікатами, 
між елітою та масами; … у віртуальній комунікації всі рівноправні (хіба що окрім менеджерів систем глобального 
спілкування – адміністраторів мереж та їх власників) і всі  можуть бути «господарями» віртуального полілогічного 
середовища спілкування [16]. 

Опитування студентської молоді КНУКіМ показали, що 49% студентів вважають Інтернет частиною 
реального світу; але лише 15% осіб влаштовують закони і правила віртуального світу більше, ніж реального; 6,7% 
навіть вважають, що скоріше можуть щось змінити у віртуальному світі, ніж в реальному. Більшість студентів 
цілком розуміють різницю між реальним і віртуальним світом, чітко розмежовуючи кордони, однак для 22% 
студентів (інколи або часто) кордон між реальним і віртуальним світом зникає; 17,5% студентів (інколи або часто) 
хотіли б переселитися у віртуальний світ; для 12% те, що відбувається в мережі цікавіше, ніж те, що в реальному 
світі; для 25% опитаних інколи віртуальний світ більш привабливий, ніж реальний; 37,8% студентів відчувають 
себе  більш комфортно в мережі Інтернет;  44,4% (інколи або часто) намагаються в реальному світі діяти так, як у 
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віртуальному. Це говорить про значний вплив на студентів мережі Інтернет, внесення в їх реальне життя певних 
стереотипів віртуального світу. 

Однією з унікальних особливостей кіберпростору є можливість поекспериментувати з самоототожненням. У 
багатьох ситуаціях – кімнатах спілкування, рольових іграх – людина може вибрати будь–яке ім'я, манеру поведінки 
і навіть стать. Люди, з якими вона буде вступати у взаємини, будуть сприймати її через слова і дії, що 
здійснюються у відповідності з обраним типом. У рольових іграх особливо цікавою є можливість вибору 
персонажа, що часто базується на основних архетипах. Людина приміряє на себе можливі особистості, і пробує 
наскільки комфортно вона себе почуває в цій ролі з іншими людьми [17]. 

У процесі комунікації, таким чином, ми виконуємо різні комунікаційні ролі. Роль визначається тим, як ми 
розпоряджаємося інформацією, що надходить до нас. Вчені Стенфордського Університету виділяють наступні 
комунікаційні ролі: сторожа, зв'язкових, лідерів думок, космополітів. Адекватне виконання цих ролей значно 
підвищує ефективність комунікації  [9]. 

Віртуальні особистості називають себе псевдонімами (username, nickname), а їх біографія в Інтернеті є 
видуманою. Це маски, за якими ховаються їх творці, що приміряють їх на себе. Інтенцією до створення віртуальної 
особистості може слугувати незадоволеність реальним життям (спроба «прожити» інше, краще життя), 
пересиченість реальним життям, бажання отримати нові відчуття, потреба в конструюванні нової – символічної 
реальності для творчого самовираження, конспірація (бажання сховати інформацію про себе від широкої 
громадськості  або донести до неї достовірні факти інкогніто) [3]. 

 
Для створення комунікативного образу в мережі Інтернет слід згадати технології, що пов’язані з іміджем 

людини та її ролями в реальному житті, для яких застосовуються так звані соціальні технології, на що вказує 
дослідниця Адамянц Т. З. [18]. 

Комунікацію в мережі Інтернет можна розглядати як певний комунікативний акт, дослідження якого є 
важливим для розуміння взаємовідносин між людьми, що спілкуються в мережі, перенесення знайомств в реальне 
життя і порозуміння між комунікантами  за допомогою деяких цифрових символів. 

Цікавою є думка дослідниці Малькової  О.Ю. Вона вважає, що «віртуальній комунікації властивий 
опосередкований, транскордонний, неінституційний, нестатусний і у багатьох випадках анонімний характер, що 
супроводжується нерозвиненістю діючих в цій сфері соціальних норм (як правових, так і моральних). ….в основі 
світогляду культури віртуальної комунікації лежить ідея непорушності особистої інформаційної свободи, яка 
багато в чому і визначає характер мережевого етосу» [14]. 

Комунікативний акт формально може бути реалізований будь–якими знаковими (семіотичними) системами, 
за допомогою яких «упредметнюються» комунікативні наміри людини, що вступає в спілкування. Це можуть бути 
написане слово, зображення (кіно, фото, відео, живопис і т. д.), мова, що лунає, музика, звуки, шуми і т. д. (а також 
їх поєднання в будь–якому «наборі»), що певним чином взаємодіють між собою [18]. 

Для покращання середовища спілкування необхідна певна його організація, на що вказує дослідниця 
Смишляєва К.В. Вона вважає що це сприятиме усуненню негативного впливу «середовища віртуального 
спілкування на користувача»[1]. 

Отже, віртуальна комунікація – як спілкування молоді в мережі Інтернет, має свої переваги, постійно 
вдосконалюється і стає більш комфортною для користувачів, про що дбають розробники програмного 
забезпечення. Вона покликана зекономити час, збільшити коло друзів – комунікантів, розширити географію 
спілкування, інколи уникнути небажаних розмов і відповідей на запитання.  

Віртуальне спілкування – стає більш ефективним та  працездатним у спільнотах та товариствах, існуючих в 
мережі, оскільки «співрозмовники» мають спільні теми для обговорення. Проблеми віртуального спілкування 
можуть стати і бажаними для комунікантів, наприклад, коли можна скоротити транзакції, в разі небажання 
спілкуватись далі, скориставшись смайликами, які несуть в собі загальне транслювання емоції. 

Для подолання психологічних труднощів спілкування дослідники радять розширити візуальний канал 
комунікантів: розширити контекст для спілкування: ввести фотографії, звуки, відеоролики, предмети з 
навколишнього середовища, що відображають культурний контекст,  спілкування доповнити картинками, чітко 
описати правила в співтоваристві; ввести в роботу спільнот віртуальні неформальні заходи, такі як «віртуальна 
вечірка», загальна фонотека улюбленої музики всіх учасників, створення особистих і колективних фотоальбомів і т.п. 
[15]. 

Віртуальне спілкування доповнюється формами та ознаками реального спілкування, а в реальне спілкування 
вносяться елементи віртуального. Віртуальне спілкування може слугувати моделлю для реального спілкування і 
навпаки. Подальші дослідження можуть стосуватися окремих форм віртуального спілкування в аспектах 
покращання комунікаційних функцій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» І 

«СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
 

У статті розглянуто різні підходи науковців до визначення сутності понять ” соціальні технології” і 
” соціальнокомунікаційні технології” в сучасному дискурсі соціальних комунікацій та з’ясовано їх системні відношення. 

Ключові слова: соціальні технології, соціально-комунікаційні технології, класифікація. 
 
В статье рассмотрены различные подходы ученых к определению сущности понятий социальные технологии и 

социальнокоммуникационные технологии в современном дискурсе социальных коммуникаций и выяснено их системные 
отношения. 

Ключевые слова: социальные технологии, социальнокоммуникационные технологии, классификация. 
 
The article considers different scientific approaches to determining the nature of concepts of social technologies and social and 

communication technologies in the contemporary discourse of social communications and their system relations are determined. 
Keywords: social technologies, social and communication technologies, classification. 

 
Актуальною проблемою сучасного дискурсу соціальних комунікацій є термінологічне увиразнення понять 

соціальних і соціально-комунікаційних технологій. Адже на сьогодні існують різні тлумачення цих 
термінологічних словосполучень та різне пояснення взаємовідношення між ними, що може викликати 
термінологічну плутанину та утруднення в подальшій дослідницькій роботі. Науковці констатують, що в сфері 
соціальних технологій практична діяльність розрізнена і безсистемна, теоретичне поле розмите і остаточно 
невизначено,  а методологічні засади виявляють свою суперечливість [11, с. 169]. 

Цим зумовлюється актуальність нашої розвідки; її мета і завдання – розглянути основні підходи науковців 
до визначення  понять «соціальні технології» і «соціальнокомунікаційні технології»  у сучасному дискурсі 
соціальних комунікацій та з’ясувати їх системні відношення. 

Значний внесок у формування ідейно-теоретичних основ соціальних технологій внесли видатні соціологи 
XX ст. М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокін, Р. Мертон та ін. Зокрема, М. Вебер заклав основи теорії соціальної дії, 
Т. Парсонс доповнив ідеї соціальних змін і соціальних дій структурно-функціональним підходом, П. Сорокін 
проаналізував істотні сторони еволюційного реформування суспільства, Р. Мертон, розвиваючи ідеї П. Сорокіна та 
Т. Парсонса, досліджував універсальний характер проблеми соціальної функціональності. 
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