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ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ НОВИХ ФОРМ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

У статті аналізується вплив нових форм соціальної комунікації на процеси побудови 

образів соціальної реальності в українському суспільстві. Виявлено залежність смислів 

нового типу суб’єктивної реальності від способів творення і поширення інформації в 

сучасному інформаційному Інтернет-просторі.  

Ключові слова: соціальна реальність, комунікація, соціальна комунікація, соціальна 

взаємодія, інформація, знання, Інтернет-простір, електронна комунікація.  

 

Постановка проблеми. Новий тип соціальної реальності, що формується в Україні, 

позначений впливом процесів глобалізації та інформатизації суспільства. Сучасні інформаційні 

і комунікаційні технології створюють широкі можливості спілкування у межах Інтернет-

простору та все більше перебирають на себе соціомоделюючі функції, пропонуючи суспільству 

певні форми соціальної взаємодії та діапазони прийнятності тих чи інших ідей.  

Під впливом сучасних інформаційних та комунікаційних технологій виникають різні 

поведінкові реакції на одержані повідомлення, вагому роль у формуванні яких відіграє 

здатність респондентів інтерпретувати повідомлення.  

Означені зміни у полі соціальних взаємодій людей відбуваються на фоні маргіналізації 

всіх підсистем українського суспільства, що посилює невизначеність у процесах 

ідентифікації та формує у пересічного українця потребу постійного поборення 

фрагментарності світу і конструювання нових його смислів не позначених традицією. 

З огляду на вище вказане постають питання реалістичності образів соціальної реальності 

створених сучасними технологіями в Інтернет-просторі, що обумовлює актуальність нашого 

дослідження. Об’єктом дослідження є проблема конструювання соціальної реальності в 

умовах інформаційного суспільства. Предметом дослідження – зміна механізму соціальної 

комунікації людей в інформаційному суспільстві під дією новітніх технологій. Мета 

дослідження: виявити залежність смислів нового типу суб’єктивної реальності від способів 

творення і поширення інформації в сучасному інформаційному Інтернет-просторі. Поставлена 

мета потребує вирішення таких завдань: окреслити позиції та ступінь дослідження проблеми 

ролі нових форм соціальної комунікації у створенні і підтримці процесів конструювання 

соціальної реальності в умовах інформаційного суспільства; проаналізувати зміни у формах 

соціальної комунікації під дією новітніх технологій в українському суспільстві; розкрити 

зв'язок між віртуальним типом реальності та формуванням смислів суб’єктивної реальності.  

Стан дослідження проблеми. Тема зв’язку між формами соціальної комунікації, 

сформованими під дією технологічних змін та процесами конструювання соціальної 

реальності, набула нині міждисциплінарного характеру. Дослідженню різних аспектів 

окресленої тематики приділена увага в працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як 

П. Фролова, Г. Почепцова, Д. Позняка, О. Холода, В. Різун, Н. Зражевської, А. Соколова, 

Т. Науменко, О. Афоніна, С. Романчук, С. Бочулинського, М. Суботіної, Х. Турецької, 

А. Назаретяна, С. Кара-Мурзи, В. Вундта, Ф. де Сосссюра, П. Бергера, Т. Лукмана, Ч. Пірса, 

Г. Лассвела, У. Ліпмана та багатьох інших.  

Так, зокрема, вплив інформаційних потоків на конструювання картини світу аналізують 

С. Іванченко і Д. Позняк [1]. Питання впливу мас – медіа на процеси конструювання 

індивідами соціальної реальності розглядає М. Суботіна [2]. Вплив медіа – культури на 

сферу соціальних комунікацій досліджує Н. Зражевська [3]. Питання особистісної 

ідентифікації в умовах віртуальної реальності аналізує Х. Турецька [4]. Роль мовного коду 

у функціонуванні культури досліджує О. Афоніна [5]. 
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 Щодо самого феномену «соціальна комунікація» маємо відзначити, що розуміння його 

сутності є нині дискусійним, з огляду на новизну теми у вітчизняній науці та міждисциплінарних 

характер вивчення даного явища. Виділимо деякі розуміння «соціальної комунікації», що мають 

місце у вітчизняних дослідженнях: як різновиду публічного спілкування, що є окремим видом 

суспільно-культурної діяльності [6]; як системний процес формування соціальних практик за 

допомогою комунікаційних технологій під час створення інформації, її пошуку, упорядкування, 

трансляції, обміну, збереження й вимірювання впливу на реципієнта [7]; як інструмент знакової 

фіксації реальності [8]. Ми поділяємо точку зору, згідно якої сутність соціальної комунікації 

полягає у відтворенні та створенні смислів соціальної реальності на основі обміну інформацією 

між суб’єктами взаємодії. 

 Загалом можна виділити два підходи до розуміння соціальної комунікації у вітчизняних 

дослідженнях: інформаційно-технологічний (аналізує основні засоби та способи 

комунікації) та культурологічний (аналізує інструменти знакової фіксації реальності). 

Неоднозначність у тлумаченні змісту поняття «соціальна комунікація» часто призводить 

до його підміни поняттями «комунікація» та «спілкування». Під «комунікацією» розуміємо 

процес передачі інформації будь – якого роду. Щодо розуміння поняття «спілкування», то, 

на нашу думку, це форма соціальної взаємодії, яка здійснюється вербально. 

Важливим для нашого дослідження є також розуміння поняття «соціальна реальність» як 

конструкту свідомості індивідів, що є результатом об’єктивації їх суб’єктивного досвіду у 

полі певної культури. Ключовою передумовою соціального конструктивізму є твердження, 

що наші способи розуміння світу створені й підтримуються в процесі соціальної 

комунікації. Типам організації суб’єктивної реальності відповідають технологічні зміни у 

способах передачі й носіях інформації.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що дослідження питання впливу нових форм 

соціальної комунікації на відображення і сприйняття соціальної реальності в Україні є 

недостатнім, особливо у контексті системного аналізу. 

Методи дослідження. У статті використано метод системного аналізу. 

Виклад матеріалу. Формування смислів соціального середовища пов’язане з процесом 

соціальної взаємодії індивідів по здійсненню різних видів соціальної діяльності. Типізація 

соціальних взаємодій сприяє становленню соціальних практик, у відповідності з якими люди 

реагують, інтерпретують та визначають своє ставлення до інших та суспільства в цілому. За 

розпізнавання значень такого конструкту відповідає мова. Інструментом, який забезпечує 

відтворення і формування нових смислів виступають різні форми соціальної комунікації з 

відповідними їм засобами і каналами поширення інформації. Форми соціальної комунікації 

(усна, письмова, візуальна) залежать від типу суспільних відносин, рівня економічного, 

технічного розвитку суспільства, структури влади і форм управління. Щодо засобів комунікації, 

то ними виступають слова, картини, графіки тощо. Всіх їх можна поділити на: звукові, світо-

кольорові, рухові, предметні, електричні. Кожному засобу соціальної комунікації відповідає 

певна система методів аналізу слів і образів у повідомленнях та способів їх інтерпретації.  

Вище зазначене дозволяє зрозуміти механізм формування смислів того чи іншого 

конструкту соціальної реальності завдяки різним формам соціальної комунікації у 

відповідний історичний етап розвитку суспільства.  

Сьогодні перетворення всіх сфер суспільного життя під впливом новітніх інформаційних 

технологій докорінно змінили форми соціальної комунікації людей, що знайшло відображення в 

площині трансформації їх свідомості. Якщо у попередньому типі соцієтальної системи 

ідентифікація інформації особистістю відбувалася на основі власного соціального досвіду чи 

досвіду певної соціальної групи, то нині вона здійснюється у полі мережевого простору.  

Зміни у процесах творення нової соціальної парадигми відображає така форма соціальної 

комунікації як Інтернет – комунікація, сутнісною характеристикою якої є створення нового 

соціального простору не обмеженого державними кордонами та соціальними позиціями 

індивідів у реальному суспільному житті.  
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На додаток, сучасні технології володіють великим арсеналом різноманітних способів, 

засобів впливу на смислові поля уявлень, настанов та знань індивідів про світ. Спробуємо в 

межах нашого дослідження виокремити ті, які здійснюють вагомий вплив на 

трансформацію традиційних механізмів конструювання соціальної реальності.  

Перше, що привертає увагу, це зміна комунікаційним середовищем мережі Інтернет 

способів фіксації смислових значень у мові та способів створення інформації. Зокрема, 

сукупність ймовірних значень слів у певному семантичному полі витісняються ідеальними 

конструктами, створеними штучними мовами на основі цифрових, іконічних та 

символічних типів знаків. Брак індексних знаків є основною розбіжністю між природною і 

штучною мовою у фіксуванні інформації, що створює простір для заповнення необхідних 

знань сурогатами інформації, якій приписуються певні риси. 

Поширеними мовленнєвими технологіями у новому комунікаційному середовищі є 

спрощення мовного акту, підбір стилю подачі інформації, підтримка контакту на основі 

відповідних мовних засобів та інші. Згідно міркувань Н. Стасули, одним із основних способів 

утримання уваги людини в сучасних електронних засобах є заголовки текстів. Сам тест 

повідомлення, підкреслює дослідниця, структурований таким чином, що адресат вимушений 

приймати правила мовної гри запропоновані джерелом інформації [9]. Наслідком такого 

впливу є створення основи для різного роду маніпуляцій свідомістю великої кількості людей.  

Розшифрувати смисли повідомлення «допомагають» учасникам електронної комунікації 

уже вказані форми знаків і способи їх нанесення в тексті, обумовлюючи вибірковість у 

сприйнятті об’єктів, подій реального та уявного світів.  

У відповідності з інтерпретаціями реципієнтом смислу повідомлення, формуються різні 

варіанти поведінки, які можна поділити на три умовні групи: перша група актуалізується 

повідомленнями про певні примарні або реальні загрози; друга група – повідомленнями, що 

певним чином стосуються інтересів адресата; третя група – повідомленнями, в яких ідеться 

про становище адресата [1, с. 72].  

Бажаної реакції аудиторії на повідомлення досягається і за допомогою таких технологій 

як: прихованого тиску на емоційну складову свідомості, що дозволяє підготувати 

сприятливі умови для непомітного залучення людей у певну діяльність; сугестивного 

впливу на підсвідомість, результатом якого є домінування певних думок, відчуттів, бажань 

у людини; психічного впливу на поведінку і думки людини за допомогою акустичної, 

зорової інформації та застосування електромагнітних випромінювань. 

 Розкодовані повідомлення можуть стимулювати такі емоційні і соціальні стани 

респондента як страх, агресію, розгубленість, особистісний конфлікт, зміну соціальних 

настанов та інші. Повідомлення може справити на реципієнта і цілком протилежний вплив 

ніж планував його відправник, оскільки розуміння передбачає збіг смислових настанов, 

знань та уявлень про світ суб’єктів соціальної комунікації. 

Потужний вплив на свідомість людей здійснює сьогодні такий засіб передачі інформації та 

соціальної комунікації у віртуальному світі як гіпертекст. Завдяки одночасному використанню 

кількох інформаційних середовищ (графіки, тексту, відео, фотографії, анімації, звукових 

ефектів), гіпертекст дозволяє створити інтегроване інформаційне середовище для 

інтерактивного спілкуватися людей та нового шляху формування знань. Прив’язані до 

створеного медіа образу світу знання не завжди відповідають соціальним реаліям. 

Особливістю сучасних технологій є їх здатність формувати образи реальності, які 

окреслюють якості способу життя особистості завдяки новинам, рекламі тощо. Наприклад, 

реклама певних споживчих товарів прив’язується до досягнень соціального успіху людиною.  

Одним з основних інструментів, який дозволяє надати віртуальним образам статусу 

«реальності» є дискурс. Контент дискурсу, сформований засобами масової комунікації за 

допомогою певного лексикону, дозволяє нав’язати модель подій великому числу людей як 

базову. Змінюючи змісти суспільних дискурсів ЗМК змінюють пріоритети людей. Поза рамками 

соціальної прийнятності опиняються ідеї, які виходять за межі запропонованого контенту. 
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Найпомітнішим наслідком трансформацій на сьогодні для України і усього світу є 

створення інформації в соціальних мережах, яку можна запропонувати необмеженій 

кількості потенційних одержувачів. Інформація у формі заміток, повідомлень, коментарів до 

повідомлень, фотографій та відеоматеріалів створюється, як окремою особою, так і групою 

осіб. Достовірність подібної інформації важко перевірити, оскільки відсутній механізм її 

контролю. Поширюючи інформацію у соціальних мережах «… дехто таким чином просто 

провокує інших або відвертає їхню увагу від важливого, запускаючи «качок», брехню або 

провокативні повідомлення у веб» зазначає А. О. Мордюк у статті «Вплив соціальних 

мереж на контент телевізійних випусків новин» [10, с. 154].  

Серед поширених способів і засобів, що використовується соціальними медіа з метою 

розповсюдження інформації є посилання на вагому політичну фігуру, письменника чи 

науковця; монтування відео за допомогою різних мистецьких засобів і створення ілюзії 

реальності; калейдоскопічна подача матеріалу та багато інших. У підсумку, нереальні 

образи з їх змістом постають як реальність. 

Мережева реальність також створює умови, за яких людина здатна прискорювати чи 

уповільнювати час, імітувати реальну поведінку, спосіб життя які неможливі у реальному 

житті. Цей світ віртуальної комунікації формує нову якість соціальних взаємодій, які С. 

Романчук справедливо характеризує як стосунки між образами [11, с. 4]. 

Посиленню впливу мас-медіа у процесах побудови образів світу сприяють маргінальні 

характеристики суспільства, обумовлені трансформацією соціальної структури і відповідно 

традиційних форм соціальної комунікації. Мінливий характер відтворення зразків 

соціальних взаємодій формує тимчасові соціальні практики та породжує фрагментарність 

інституційного порядку, що відображається у процесах кодування і декодування інформації 

суб’єктами взаємодії.  

Натомість віртуальна реальність пропонує свою структуру зв’язків, свої штучні об’єкти, 

свої правила гри і свою культуру. Модель символічного обміну, збудована на засадах 

мережевих форм електронної комунікації, як справедливо зазначає А. Назарчук, вміщує 

соціальні взаємодії людей у специфічний технологічний каркас [12, с. 63]. Цей світ 

віртуальної комунікації формує нову якість життя далеку від реального життя. 

Під впливом електронних технологій та процесів десоціалізації розуміння смислів соціальної 

реальності виявляється у її фрагментації та впливає, як на формування суб’єктивного знання, так 

і загального соціального знання на рівні соціальних груп та суспільства в цілому.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило показати, що під впливом електронної 

комунікації, зокрема в глобальній мережі Інтернет, відбувається становлення нового типу 

людини – «мережевої», свідомість якої є результатом розпізнавання значень повідомлень 

створених і поширених новітніми технологіями. До основних способів творення та передачі 

інформації, що використовується Інтернет-простором, віднесемо формування гіпертекстових 

повідомлень, дискурси, рекламу, новини, створення ілюзії реальності за допомогою різних 

мистецьких засобів і зображень, використання різноманітних мовленнєвих технік та інші. 

Сьогодні конструювання обрисів соціальної реальності особистістю все більше 

визначається інформацією, що надходить каналами масової інформації. 

Подальшого дослідження потребують такі питання: типи свідомості, сформовані в 

умовах електронної комунікації; вплив маргінальної культури на соціальну комунікацію і 

процеси формування знань про світ; вплив освітнього капіталу на декодування інформації, 

що надходить ззовні тощо. 
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Galina Petryshyn 

Phenomenon of social reality in the context of the new forms of social communication 

 

The influence of new forms of social communication on the processes of building a personality 

of social reality images in the information society has been analyzed in the article. Particular 

attention has been paid to the ways of information forming and transmitting in the communication 

environment of the space of the internet. 

Important for our study is also the understanding of the concept of "social reality" as a 

construct of consciousness of individuals, which is the result of objectification of their subjective 

experience in the field of a certain culture. A key precondition for social constructivism is the 

assertion that our ways of understanding the world are created and maintained in the process of 

social communication. Types of organization of subjective reality correspond to technological 

changes in the methods of transmission and media of information.  

It has been shown that the growth of the information role in modern society has affected the 

mechanism change of people social communication. The means of electronic communications with 

their respective ways of information creation and transmission have become the intermediary 

between the subjects of communication.  

It has been pointed out that different speech techniques, advertising, discourses, hypertext, and 

others have been used on the internet today in order to manipulate the consciousness of a large 

number of people.  

The mentioned factors significantly affect the processes of thinking and understanding of 

reality and the process of individuals’ identification in the conditions of marginal features of 

Ukrainian culture in general.  

Keywords: social reality, communication, social communication, social interaction, 

information, knowledge, social experience, space of the internet, electronic communication. 
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