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ВПЛИВ КОМУНІКАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 

Окреслення медіа-компоненту публічної сфери економіки розкривається, 

серед іншого, у таких характеристиках, як констатація негативної ролі мас-

медіа у межах публічної сфери економіки ринкового суспільства. Крім того, 

виявлення окремих чинників, які детермінують діяльність мас-медіа, та 

класифікація їхнього стану здійснюються засобами порівняння з ідеально-

типовим станом, запропонованим у межах економічної теорії — тобто, за 

допомогою контент-аналізу. Водночас, спроби трансформувати медіа-

структуру принаймні в окремих її аспектах подеколи наражаються на 

нерозуміння з боку основних гравців – держави, суспільства. Це може означати 

або брак інновацій, або різкі одномоментні зміни, які дестабілізують 

економічну ситуацію і, стимулюють процес розвитку інфляції. 

Проблема альтернативності соціальних Інтернет-мереж до традиційних 

мас-медіа як джерел інформування актуалізується саме на предметному полі 

економіки. Це пов’язане, насамперед, із потребами нової соціально-економічної 

ідентифікації громадян, індивідуалізації економічних уподобань, зручності 

доступу до інтерактивних ресурсів, реалізації можливості самостійного 

заробітку через інтернет. 

Особливим аспектом діяльності медіа як чинника сучасної публічної сфери 

є розвиток соціальних мереж, у яких аудиторія знаходить можливість 

спілкуватися, шукати та аналізувати інформацію. Водночас розвиток новітніх 

комунікаційних систем не сприяє формуванню справжньої публічної сфери, 

оскільки політичні суб’єкти намагаються використати їх у своїх цілях. Тому 



варто зазначити, що політичні події мають суттєвий вплив на інфляційні 

процеси в країні.  

Сьогодні в світі майже немає країни, де не було б інфляції. При всій 

великій кількості інформації на цю тему знання широких верств населення 

поверхневі|поверхові,зверхні| (звідси поява інфляційного очікування|чекання|). 

Тому, поприпоприпопри жваве обговорення інфляційних питань в 

економічних спеціалізованих медіа, в тому числі і в інтернет-ресурсах, 

актуальність їх не зменшується.  

В даний час|нині| інфляція - один з найболючіших і небезпечніших 

процесів, які негативно впливають на фінанси, грошову і економічну систему в 

цілому|загалом|. Інфляція не тільки|не лише| означає зниження купівельної 

спроможності грошей, але і підриває можливості|спроможності| господарського 

регулювання, зводить нанівець зусилля з проведення структурних перетворень, 

відновлення порушених пропорцій. 

Сучасній інфляції властивий ряд відмінних особливостей: якщо раніше 

інфляція носила локальний характер, то зараз – повсюдний, всеосяжний; якщо 

раніше вона охоплювала більший і менший періоди, тобто мала періодичний 

характер, то зараз – хронічний; сучасна інфляція знаходиться під впливом не 

тільки грошових, але і негрошових чинників.  

Інфляція була і буде в кожній країні, її неможливо повністю зупинити чи 

знищити, але можливо регулювати її.  

На сьогодні усі економічні процеси відображаються через інтернет-

ресурси, а, оскільки українська економіка вже майже повністю залежить від 

світових котувань валюти та цінних паперів, це призводить до подорожчання 

(здешевлення) товарів та послуг. Тобто, усі інфляційні процеси в Україні прямо 

чи опосередковано стосуються мас-медіа. 

У зв'язку з тим, що саме мас-медіа спрощують проблему інфляції і не 

надають цій проблемі професійних рис інтерпретації, окреслимо реальні, а не 

журналістські наслідки інфляції.  

1. Інфляція приводить до перерозподілу національного доходу і багатства 

між різними групами суспільства, економічними і соціальними інститутами 



довільним і не прогнозованим чином. Боржники багатіють за рахунок своїх 

кредиторів.  

2. Високі темпи інфляції і різка зміна структури цін ускладнюють 

планування (особливо довгострокове) фірм та домогосподарств. В результаті 

збільшується невизначеність і ризик ведення бюджету. Платою за це є ріст 

процентних ставок та прибутків, а інвестиції починають носити 

короткостроковий характер.  

3. Населення та корпорації прагнуть матеріалізувати грошові кошти, які 

швидко знецінюються. Результатом є ріст сукупного попиту і ріст цін (інфляція 

попиту).  

4. Реальна грошова процентна ставка зменшується на величину щорічного 

проценту росту інфляції.  

5. Знецінюються грошові заощадження населення, банківські вклади, 

облігації, страховки, готівкові гроші. Кошти спрямовуються в основному на 

поточне споживання. Це так звана, втеча від грошей.  

6. В результаті росту цін знижується конкурентоспроможність 

національних товарів, внаслідок чого росте імпорт і зменшується експорт, 

банкрутують національні виробники.  

7. Росте попит на більш стабільну іноземну валюту, посилюється втеча 

капіталів за кордон.  

8. Знижується політична стабільність у суспільстві, росте соціальна 

напруженість. 

9. Зростає бюджетний дефіцит і державний борг, запускається механізм їх 

відтворення.  

10. Інфляція приводить до прихованої конфіскації грошових коштів у 

населення і підприємств через податки. Це має місце внаслідок того, що 

платники податків через зростання номінального доходу автоматично 

потрапляють до більш високої групи оподаткування. В результаті і у населення, 

і у підприємств вилучають частину доходів, які не є прибутками і які повинні 

були йти на поточні витрати.  



11. Інфляція погіршує керованість національним господарством, оскільки 

посилюється нестабільність, змінюються ціни, важко прогнозувати затрати і 

прибутки, що знижує економічну активність.  

13. В умовах стагфляції висока інфляція поєднується з високим 

безробіттям.  

14. При гіперінфляції виробнича діяльність стає неефективною, йде 

переорієнтація на посередницьку діяльність. Масово згортається виробництво. 

Гроші перестають виконувати свої функції (росте бартер), посилюються 

неплатежі (криза фінансово-грошової сфери). Порушуються кредитні 

відносини. виробництво і обмін рухаються до зупинки. Виникає економічний, 

соціальний і політичний хаос. 

У сучасному світі існує чимало проблем, які ми можемо зі всіма 

підставами назвати глобальними. Інфляція - одна з них. Саме тому, розробка 

інструментів, які будуть керувати інфляційними процесами в інтернет 

середовищі може суттєво вплинути на можливість регулювати інфляційні 

процеси та впливати на свідомість людей. 
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ЩОДО СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. 

 

Забезпечення належного доступу до публічної інформації відіграє 

ключову роль у реалізації Україною її участі у міжнародній ініціативі 

«Партнерство «Відкритий уряд».  

Одним із найбільш серйозних викликів, що загрожує дієвості Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», є спроби обмежити затверджені 

ним юридичні норми шляхом прийняття нових нормативно-правових актів та 

підзаконних актів. Так, наприклад, 15 вересня 2011 р. Кабінет Міністрів 

України вніс до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим 



доступом (номер реєстрації 9153). Він викликав протести та критичні 

зауваження громадськості через те, що може знову обмежити доступ 

українських громадян до інформації та нівелювати всі ті позитивні надбання у 

цій сфері, які стали можливими завдяки впровадженню в дію Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону «Про 

інформацію». Йдеться, зокрема, про положення вказаного законопроекту, де 

пропонується вилучення норми про те, що порядок віднесення інформації до 

службової, а також порядок доступу до неї регулюються на рівні закону, а 

також надання Службі Безпеки України невластивих їй повноважень контролю 

за дотриманням порядку доступу до службової інформації та ін.  

Оскільки Закон України «Про доступ до публічної інформації» є 

складовою системи вітчизняного інформаційного законодавства, то на його 

дієвості й ефективності застосування потенційно можуть негативно відбиватися 

будь-які законодавчі спроби обмежень конституційного права вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію.  

Досить інтенсивно останнім часом в Україні відбувався процес розробки 

та підготовки до ухвалення проекту Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, який передбачає впровадження принципово нового, 

системного підходу до розвитку цієї сфери та (в разі її реалізації) тягне за 

собою системні суспільно-політичні зміни, спрямовані в цілому на розширення 

та впровадження нових форм громадянської участі.  

Під час розроблення проекту Стратегії надійшло 220 пропозицій, з яких 

170 було враховано. Тому 29 серпня 2012 року Кабінет Міністрів України 

схвалив проект Указу Президента України «Про Стратегію розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» та 18 вересня 2012 року подав його на 

розгляд Президентові України [1].  

Згідно даного проекту, Стратегія інформаційного суспільства України 

визначає головну мету, базові принципи, стратегічні цілі розвитку 

інформаційного суспільства в Україні і завдання, спрямовані на їх досягнення, а 

також пріоритетні напрями, етапи і механізми її реалізації [2]. В загальних 

положеннях Стратегії дано визначення ключових для неї понять, таких як 



електронна демократія, електронна економіка, електронний бізнес, електронна 

комерція, електронна послуга, електронна культура, електронна освіта, 

електронна медицина, інформаційна інфраструктура та інформаційний ресурс.  

У Стратегії зазначається, що «загальносвітовою тенденцією є 

трансформація індустріального суспільства до постіндустріального, яка 

відбувається в умовах посилення глобалізаційних процесів, зростання сфери 

послуг і нематеріального виробництва на основі розвитку науково-технічного 

прогресу, у тому числі масштабного, глибинного та динамічного проникнення 

ІКТ в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства, суб’єктів господарювання 

та держави. Раціональне врахування впливу комплексу цих та інших 

різновекторних факторів, а також особливостей стану та розвитку країни 

потребує окремої державної політики з розвитку інформаційного суспільства та 

суспільства знань, що вимагає об’єднання зусиль держави, бізнесу та 

громадянського суспільства» [Див. детал. : 3]. 

Окремо в Стратегії виписані умови розвитку інформаційного суспільства. 

До них віднесені наступні: координуюча роль держави в реалізації національної 

інформаційної політики на принципах державно-приватного партнерства; 

організації наукових досліджень, створенні та розвитку людського капіталу; 

державні гарантії прав і свобод людини в інформаційному суспільстві; вільний 

доступ до інформації і знань; підтримка вітчизняних виробників продукції та 

послуг в сфері ІКТ; сприяння розвитку міжнародного співробітництва в сфері 

ІКТ; постійне вдосконалення бізнес-клімату і розвиток конкуренції в сфері ІКТ; 

становлення національної інформаційної індустрії, що забезпечує виробництво 

ІКТ, інформаційних ресурсів та електронних послуг; впровадження новітніх 

технологій у систему виробництва і споживання та розвиток 

високотехнологічного машинобудування. 

Метою реалізації Стратегії визначено формування сприятливих умов для 

розбудови інформаційного суспільства, соціально-економічного, політичного і 

культурного розвитку країни з ринковою економікою, держави, що керується 

європейськими політичними й економічними цінностями, поліпшення якості 

життя громадян, створення широких можливостей для задоволення потреб і 



вільного розвитку особистості, забезпечення конкурентоспроможності України, 

вдосконалення системи державного управління на основі використання ІКТ. 
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ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ СПІЛКУВАННЯ  

Одним із найважливіших пріоритетів для сучасної людини в умовах 

теперішнього суспільства є успіх. Наскільки він важливий у системі цінностей 

можна зрозуміти з численних презентованих стратегій, які розроблені для його 

досягнення. Мистецтво спілкування у цих стратегіях є цеглиною, яка закладена 

у фундамент. Сучасні фахівці у галузі спілкування вказують на пряму 

залежність   успіху людини у професійній діяльності, у взаєминах з іншими 

членами суспільства  від вміння спілкуватися. Звичайно, стосунки з людьми 

можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншим жестом, але 

найчастіше – це привітання, а далі – жвава розмова або поважна бесіда. 

Залежно від індивідуальних особливостей люди мислять образами, звуками, 

почуттями, проте всі послуговуються мовою, словом як основним засобом 

вияву наших думок.  

Вивченням проблем спілкування займалися багато як українських, так і 

зарубіжних вчених. Зокрема А. Піз вивчає аспекти невербального спілкування 

(жести, міміку, проксеміку, почерк). Е. Берн зосередив свою увагу на вивченні 

http://www.dknii.gov.ua/images/stories/03.08.2012.doc


«трансакцій» (від англ. transaction — угода), які лежать в основі 

міжособистісного спілкування.  Російський мовознавець Й. Стернін досліджує 

проблеми психо- та когнітивної лінгвістики, комунікативної поведінки.  Л. 

Виготський вивчає зв'язок мовлення і мислення, психологію вербального 

мислення. Об’єктом наукових розвідок Ф. Бацевича є природа спілкування і 

комунікації: функції, типи, закони спілкування, тенденції розвитку сучасного 

спілкування. 

У науковій літературі є багато визначень терміна «спілкування». Це 

зумовлено багатоманітністю і важливістю цього поняття. Одні науковці 

розглядають спілкування в контексті його органічної єдності з життям 

суспільства в цілому та безпосередніми контактами людей, інші – як обмін 

інформацією, взаємодію та сприйняття людьми один одного, ще інші – з 

погляду мети спілкування. Узагальнюючи різні підходи до проблеми 

спілкування, можна говорити про багатоаспектний характер цього феномену. 

Отже, наведемо кілька дефініцій означуваного терміна. 

Спілкування – це складний процес встановлення та розвитку контактів 

між людьми, взаємодії особистостей, в основі якого лежить обмін думками, 

почуттями, волевиявленнями з метою інформування [1, 77]. 

Спілкування – взаємні стосунки, діловий дружній зв'язок [2, 1368]. 

Спілкування – це сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств, 

суб’єктів, (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, 

досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності [3, 27]. 

Як зауважують науковці, спілкування зазвичай спрямоване на досягнення 

певного результату, вирішення конкретної проблеми або реалізацію 

професійної цілі. Воно є необхідною умовою будь-якої діяльності. Через процес 

спілкування відбувається навчання й виховання людини, засвоєння нею різних 

видів соціального досвіду, норм і правил поведінки, традицій і звичаїв. 

Як і будь-який інший суспільний процес, спілкування виконує певні 

функції. Функції спілкування (від лат. function – виконання, здійснення) – це 

зовнішній прояв властивостей спілкування, ті завдання, які воно реалізує у 

процесі діяльності індивіда в соціумі. 



Відомий фахівець з теорії та практики спілкування Ф.С. Бацевич 

виокремлює такі функції спілкування: 

- контактну (створення атмосфери обопільної готовності передавати і 

сприймати інформацію та підтримувати зв'язок до завершення акту 

спілкування; 

- інформаційну (обмін інформацією, запитаннями і відповідями); 

- спонукальну (заохочення адресата до певних дій); 

- координаційну (узгодження дій учасників спілкування); 

- пізнавальну (адекватне сприйняття і розуміння змісту повідомлень); 

- емотивну (обмін емоціями, почуттями, переживаннями); 

- налагодження стосунків (розуміння свого місця в системі рольових,  

статусних, ділових, міжособистісних стосунків);  

- регулятивну (залежно від мети, яку ставить перед собою адресант, він і 

організовує своє спілкування, дотримується певної стратегії й тактики) [3, 28].  

Проте слід зауважити, що у процесі спілкування, усі ці функції між собою 

тісно взаємодіють, що і дає нам право говорити про спілкування як систему. 

Крім того, варто зауважити, що кожен процес спілкування складається з 

кількох етапів, які перед початком спілкування слід продумувати з метою 

підвищення ефективності спілкування. Розгляньмо ці етапи. 

1. Ретельна підготовка до спілкування. Цей етап передбачає: складання 

плану майбутньої розмови; збирання відомостей з предмета спілкування та їх 

систематизація; умотивування аргументів на користь своєї позиції та 

контраргументів іншої сторони; обґрунтування свого варіанта вирішення 

проблеми та розгляд реакції співрозмовника. 

2. Орієнтування в ситуації і встановлення контакту, тобто початок 

спілкування. На цьому етапі важливо: дбати про створення доброзичливої 

атмосфери спілкування (доцільно поговорити про спільні інтереси, сказати 

щось приємне співрозмовникові); не протиставляти себе співрозмовникові; 

демонструвати повагу й увагу до співрозмовника (доброзичливий погляд і 

усмішка допоможуть установити контакт); уникати критики, зверхності та 

негативних оцінювань. 



3. Обговорення питання. На цьому етапі доцільно дотримуватися таких 

правил: лаконічно й дохідливо викладати інформацію; уважно вислуховувати 

співрозмовника і намагатися адекватно сприймати те, про що він говорить; 

пам'ятати, що для спілкування характерний діалогічне, а не монологічне 

мовлення;  аргументувати свою позицію: наводити переконливі докази.  

4. Прийняття рішення. Щоб прийняти правильне рішення, варто:  

запропонувати кілька варіантів вирішення проблеми; уважно вислухати 

аргументи співрозмовника щодо можливого рішення; визначити за настроєм 

співрозмовника момент завершення процесу спілкування й запропонувати 

варіант прийняття рішення; не виявляти роздратування, навіть якщо мети не 

було досягнуто, намагатися триматися впевнено. 

5. Вихід із контакту. Відповідно до етикетних правил, ініціатива 

завершення розмови за статусної несиметричності учасників спілкування має 

належати особі жіночої статі, людині, старшій за віком, вищій за соціальним 

становищем. Наприкінці спілкування треба підсумувати результати зустрічі, 

попрощатися і висловити надію на подальші взаємини і спільну діяльність [5, 

215 –217].  

Отже, спілкування має дуже важливе значення у житті людини, зокрема у 

залученні її до суспільного життя, до активної життєдіяльності, а успішне 

спілкування, як взаємодія між людьми, є основою результативної діяльності у 

будь-якій сфері людського буття. Для того, щоб володіти мистецтвом 

спілкування, варто знати основні функції спілкування, будувати процес 

спілкування відповідно до етапів спілкування, що забезпечить успіх нашої 

комунікативної діяльності  і допоможе уникнути небажаних конфліктів.  
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СОЦІАЛЬНЕ МОВЧАННЯ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ 

 

 У статті аналізується специфіка мовчання як соціального явища. 

Соціальне мовчання завжди є мовчанням вимушеним, зумовлене суспільними 

умовами. Соціальне мовчання як показник розвитку громадянського 

суспільства стає водночас і етичною проблемою. 

   Мова є різновидом людської поведінки, а людська поведінка є водночас 

фактом психологічним (біологічним) як вияв людського організму і фактом 

соціологічним як вияв, який залежить від співжиття з іншими організмами. 

Власне соціальна якість мови дозволяє вивчати мовні явища як  явища 

суспільного життя [1]. 

 Головним способом людського спілкування є діалог. В діалогічному 

мовленні поширеною синтаксичною формою звертання до співрозмовника є 

питання. Питання, за винятком риторичних питань, вимагає або конкретної 

відповіді або підтвердження чи заперечення інформації, що міститься у питанні 

як імовірна [2]. У контексті діалогу і міжособистісного спілкування мовчання 

насамперед асоціюється з не-відповіддю, відсутністю реакцій на діалогічний 

стимул. Як не парадоксально, але про мовчання можна говорити лише крізь 

призму комунікації, тобто тоді, коли можливе спілкування взагалі. Так, 

Робінзон Крузо до появи на острові П’ятниці міг говорити, але не міг мовчати – 

тобто не давати відповіді. 



 Н.Арутюнова зазначає [3], що в діалозі мовчання може бути мимовільним 

(ненавмисним) і навмисним. Мимовільне мовчання зазвичай викликане такими 

чинниками, як нерішучість мовця, неуважність, вживання їжі тощо. 

Мимовільне мовчання не є предметом вивчення комунікативної лінгвістики, 

натомість дослідження навмисного мовчання становить особливий інтерес для 

соціолінгвістики, комунікативної лінгвістики. Навмисне мовчання можна 

класифікувати; зокрема  розрізняють такі типи: творче мовчання, мовчання 

ритуальне, мовчання соціальне тощо. 

 Необхідно зазначити, що в українському мовному ареалі за словом 

«мовчати» закріпилася позитивна конотація; «мовчати», «промовчати» –  бути 

розумнішим від інших, мати життєвий досвід, певний соціальний статус, 

наприклад: «Мовчи язичку, будеш їсти паляничку»; «Слово – срібло, а 

мовчання –  золото»; «Хто мовчить, той двох навчить»; «Розумний мовчить, 

коли дурень кричить»; «Порожня бочка гучить, а повна мовчить». Негативна 

конотація за словом мовчання трапляється рідше: «Мовчить, як  баран». 

 Однак, як ми вже зазначали,  всупереч народній традиції мовчання не 

завжди гармонізує стосунки, воно часто створює дисгармонію, і навіть 

ворожість. У більшості  випадків реакція мовчання  на репліку, яка закликає до 

дискусії, означає неприйняття виклику. Всупереч поширеній приказці 

―мовчання – знак згоди‖, мовчання, як правило, приховує той чи інший 

різновид опозиції.  

 У розумінні мовчання як соціального феномена відбувається зміщення 

акцентів зі звукового боку на змістовий. Мовчання в соціальній комунікації не 

передбачає відсутності усного мовлення, тобто говоріння. Мовчання 

протилежне до будь-якої форми вираження соціальної позиції. Більше того, 

висловлювання в приватній розмові, які не набули соціального розголосу, не 

«прозвучали» в суспільстві, прирівнюються до мовчання (пригадаймо т.зв. 

«кухонні розмови» часів брежнєвського застою). Соціальне мовчання може 

бути дією (мовчазний протест) і анти-дією (позиція невтручання, на жаль, 

типова в українському суспільстві – «моя хата скраю»).  



Обов’язок «не мовчати» в суспільстві насамперед пов’язують з тими, хто 

за своєю соціальною роллю повинен говорити, – з письменниками, суспільними 

діячами, вчителями («Слово, моя ти єдиная зброя!» Леся Українка). Говорити 

повинен той, кому є що сказати. Часто неможливість висловлювання через 

соціальні причини (цензуру, утиски) спричинює творчу кризу – «не маю, що 

сказати», і навпаки – мовчання як вияв зовнішнього протесту – «не хочу 

говорити» (писання творів у стіл): 

Прости мені, мій змучений народе,  

Що я мовчу. Дозволь мені мовчати  

Бо ж сієш-сієш, а воно не сходе  

І тільки змії кубляться й сичать.  (Л.Костенко) 

Таке мовчання є знаковим, у суспільстві воно однозначно інтерпретується 

соціальний виступ: якщо мовчить той, хто не може мовчати, значить «не все так 

добре». Про абсурдність вимушеного мовчання говорять самі письменники: 

«Страшні слова, коли вони мовчать…» (Л.Костенко); «Я заздрю всім, у кого є 

слова. Немає в мене слів. Розстріляні до слова. Мовчання тяжко душу залива. 

Ословленість – дурна і випадкова.» (І.Драч)  

Із проблемою соціального мовлення тісно пов’язана                                                     

проблема цензури. Фактично, існування цензури в суспільстві – це соціальне 

мовчання, створене штучно: письменник чи журналіст (громадянин) хоче і 

може говорити, має, що сказати, говорить – але мовчить. Як вже зазначали, 

«бунт людини починається з бунту мови, а придушення бунту мови – з 

цензури»[4, с.12]. Навіть вимушене соціальне мовчання, тобто мовчання 

суспільства, визначене соціальними умовами, не може тривати довго. Часто 

замовчування певних проблем призводить до перебудови самого суспільства, а 

не лише інформаційного дискурсу. 

Мовчання в соціальному контексті є предметом негативної етичної 

оцінки,  промовчати – позиція слабкої етики. Зазвичай, мовчання в соціальному 

контексті еквівалентне невиконанню морального обов’язку, оскільки мовчання 

як соціальну позицію розуміють як відсутність протесту проти утисків прав 

іншого: «Кругом неправда і неволя, народ засмучений мовчить…» 



(Т.Шевченко); «А тюрм! а люду! Що й лічить! Од молдаванина до фінна на всіх 

язиках все мовчить, бо благоденствує!» (Т.Шевченко). 

Сильна етика вимагає говоріння, мовного бунту. Такою є і українська 

культурна традиція – відповідальність перед суспільством, відповідальність за 

кожний свій соціальний виступ відчуває багато українських письменників, 

культурних діячів: «… Як мовчанням душу уяремлю, то який же в біса я поет.» 

(Л.Костенко). В.Стус зауважував: «Але як то калічить душу – коли ти бачиш і 

мовчиш»[5]. Говорити – виконати свій моральний обов’язок: «Давайте чесно, не 

кнопки ж ми й не педалі, що писав би Шевченко в тридцять третьому, в 

тридцять сьомому роках? Певно, побувавши в Кос - Аралі, побував би ще й на 

Соловках…» (Л.Костенко). Справжня громадянська позиція виявляється у не - 

мовчанні, треба говорити, навіть якщо більшість мовчить: 

 Не мовчи, коли гордо пишаючись,  

 Велегласно брехня гомонить,  

 Коли, горем чужим утішаючись,  

 Зависть, наче оса та бринить,  

І сичить клевета, мов гадюка в корчи, –  Не мовчи! 

 Говори, коли серце твоє підіймається 

 Нетерплячкою правди й добра,  

 Говори, хай слів твоїх розумних жахається 

 Слямазарність, бездарність стара, 

 Хоч би ушам глухим, до німої гори, – Говори!              (І.Франко) 

Таким чином, соціальне мовчання є ознакою розвитку як суспільства, так і 

особистості зокрема. У відкритих, демократичних суспільствах, в яких цензури 

немає, або вона не превалює, соціальне мовчання неможливе. Соціальне 

мовчання стає показником відкритості суспільства, вказує на рівень розвитку 

демократії у суспільстві. Водночас соціальне мовчання є ознакою слабкої 

етичної позиції, що унеможливлює особистісне становлення і становлення 

громадянського суспільства. 
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ПАТТЕРН КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Понятие «паттерн» является ключевым в теории коммуникации. 

Современное толкование термина «паттерн» можно свести к следующим 

определениям, в зависимости от области применения и употребления: 

В информатике – это эффективный способ решения определенных задач 

проектирования, в частности проектирования компьютерных программ. В 

психологии – а). набор стереотипных поведенческих реакций или 

последовательностей действий; б) объединение сенсорных стимулов как 

принадлежащих одному классу объектов. В техническом анализе – это 

характерный участок временных графиков цен. В электронной музыке – это 

набор заранее запрограммированных, последовательно (зациклено) звучащих 

разных партий инструментов. Паттерн в схемах для вязания – это неоднократно 

повторяющийся узор. 

В психотерапевтической практике термин используется как 

апробированная полноправная категория, характеризующая определенный тип 

человеческого поведения, копирующего другое поведение. Паттерн 



определяется как особый тип коммуникативного взаимодействия, имеющего 

повторяющийся эмоциональный компонент. 

Наиболее ярко коммуникационный паттерн отображает термин 

метакоммуникация как особый вид общения, предметом которого является сам 

процесс общения. Другими словами, метакоммуникация – это коммуникация по 

поводу коммуникации.  

В то же время паттерн – концептуальное понятие, используемое, как уже 

отмечалось, во многих областях научного знания, включая и общественные 

дисциплины.  

Паттерн коммуникации – тип эмоционального общения (образец 

общения), который складывается у коммуникантов, находящихся в длительных 

(или других) отношениях, где параметр «отношений» по каким-либо 

основаниям доминирует над параметром «содержания» (форма преобладает над 

содержанием). 

Таким образом, обобщая многообразные утверждения, можно сделать 

вывод о том, что паттерн – некая категория для обозначения формы и 

содержания эмоциональных видов коммуникативного взаимодействия, которая 

заключается в позиционных, ситуационных и других повторениях, как 

вариативных, так и не вариативных, расширяющих событийное и вербальное 

поле коммуникации. Это – единица человеческого общения самого высокого 

уровня, которой присущи напряженность и избыточность, регистрируемые 

повторами. 

Паттерн политического поведения, или в иной редакции – политический 

паттерн – был использован для структурного анализа политической реальности 

О. Л. Лейбовичем, который определил содержание политического паттерна, 

включающего в себя шаблоны группового и индивидуального поведения в 

публичной сфере, в сети отношений, выстроенных властными институтами, и 

разделил их на две структуры – динамическую и статичную. Динамическая 

структура политического паттерна, по его определению, состоит из трех 

основных элементов: источника его формирования, механизма трансляции (с 

элементами обратной связи, или без них) и, наконец, поведенческих актов, в 



которых воспроизводятся установленные образцы. Статичная структура 

политического паттерна складывается из иных компонентов: политического 

акта, его символического наполнения, вербального и (или) невербального 

выражения [1]. 

В данной контексте паттерн рассматривается как фактор воспроизведения 

и восприятия в процессе взаимодействия внутри системы электорат – институт 

власти, имеющей синергетическую природу. 

Рассматривая общество как социальный организм, метасистему, 

включающую в себя все виды социальных общностей и их взаимосвязей 

(коммуникаций), характеризующуюся целостностью, динамизмом, 

открытостью, самоорганизацией, пространственно-временным бытием, можно 

убедиться в том, что общество объективно называют социальным организмом, 

подчеркивая, что его следует рассматривать как чрезвычайно сложную 

целостную систему. Данный подход способствует наделению термина теми 

общими и необходимыми признаками, которыми обладает любая система. В 

этой связи целесообразно обратиться к синергетике с ее аппаратом понятий, 

характеризующих свойства широкого класса сложных систем. 

С синергетической точки зрения, общество как социальный организм 

представляет собою сверхсложную диссипативную эволюционирующую 

систему, которая имеет характерные для подобных систем общие свойства, 

проявляющиеся в специфическом для общества виде.  

Так, при преобразовании дискурсивной ситуации с уровня 

неопределенности до уровня взаимопонимания проясняется смысл 

информационной, интерактивной и скрытой сторон коммуникации [2, с. 278], в 

частности в политико-электоральном дискурсе. «Закладывая» в начале 

коммуникативного взаимодействия позитивный вектор настроения, 

коммуникатор «задает программу» создания позитивной или удачной 

коммуникации. Особенно ярко сегодня прослеживается политическая 

паттернизация в средствах массовой информации, в частности, в политических 

ток-шоу, в которых выступления политиков зачастую приобретают 

предвидимый эмоциональный окрас. Взаимодействие как между 



политическими силами, так и политиков с обществом характеризуются уже 

устоявшимися паттернами – «накал» (страстей) и т. п., являющимися для нас 

паттернами эмоциональных состояний. 

Итак, секрет успешной коммуникации внутри системы с присущими ей 

традиционными паттернами, в большей степени зависит не столько от 

проявленных речевых категорий, обозначающих знаки и смыслы, в том числе и 

эмоциональные, сколько от истинных частот внутренних вибраций, излучаемых 

коммуникантом (коммуникантами). И тем сильнее успех политического 

взаимодействия, чем выше показатели частот истинных намерений 

политической элиты. 
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ЗМІСТ, ФОРМА І ВИДИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Комунікативна взаємодія людей відбувається переважно у вербальній 

(словесній) формі - в процесі мовного спілкування. Його особливість полягає в 

тому, що воно за формою і за змістом спрямоване на іншу людину, включене в 

комунікативний процес, є фактом комунікації. Вербальна комунікація може 

бути спрямована на окрему людину, певну групу (чи навіть не мати 

конкретного адресата), але в будь-якому разі вона має діалоговий характер і 

являє собою постійні комунікативні акти. 

У процесі спілкування мовлення виконує також інформативну функцію. 

Виділяють інформацію інструментальну, що стосується безпосередньо засобів 



розв'язання певного завдання, та експресивну, яка торкається оцінок, 

самооцінок, емоційних зв'язків між членами групи (тобто цей вид інформації 

має соціально-емоційний характер). Інструментальна інформація більше 

пов'язана з регуляцією власне діяльності. З допомогою експресивної інформації 

активно регулюється взаємодія між членами групи. Між цими двома видами 

інформації важко провести чітке розмежування, може йтися скоріше про 

перевагу одного з цих видів, що визначається конкретними умовами діяльності 

та взаємодії. 

Мовлення є засобом емоційного впливу, який стимулює або гальмує дію 

певного члена групи. Емоційно-позитивний вплив (заохочення) та емоційно-

негативний вплив (покарання) регулюють спільні дії партнерів. Це сприяє 

кращому розумінню ситуативних цілей, що поліпшує ефективність групової 

діяльності. Без застосування комунікативних категорій "схвалення" та 

"несхвалення" неможлива ніяка координація спільної діяльності. 

Акт вербальної комунікації - це діалог, який складається з промовляння 

та слухання. Вміння промовляти є давнім предметом дослідження. Існує 

спеціальна наука - риторика, викладається спеціальна дисципліна - ораторське 

мистецтво. Але в сучасній літературі з питань спілкування велика увага 

приділяється вмінню слухати. Результати досліджень показують, що 

достатніми навичками вміння слухати володіє небагато людей. І. Атватер 

вказує на те, що слухати дуже важко. Ми насамперед зайняті власним 

мовленням. Крім того, якщо людина в процесі діалогу замовкла, то це ще не 

означає, що вона слухає. Слухання - активний процес, що вимагає уваги. Але 

уточнюючи, оцінюючи чи аналізуючи інформацію під час діалогу, людина 

більше уваги приділяє своїм справам, ніж тому, що їй говорять. Особливо це 

виявляється в ситуаціях конфліктного спілкування. 

У діалозі нас частіше цікавить те, чи зрозумів нас інший, ніж те, чи 

зрозуміли ми його. Це деформує процес спілкування. Найкращий метод 

уникнути цього - нерефлексивне слухання. Сутність його полягає у невтручанні 

в мову співрозмовника (умовно-пасивне слухання). 



Залежно від ситуації під час нерефлексивного слухання можуть 

виявлятися підтримка, схвалення, розуміння з допомогою мінімальних 

відповідей, що допомагають продовжити бесіду (репліки типу "так", "розумію", 

"це цікаво"). Такі нейтральні слова сприяють підтримці розмови, знімають 

напруження. 

Нерефлексивне слухання доцільно застосовувати в таких ситуаціях. 

1. Коли співрозмовник висловлює своє ставлення до якоїсь події. 

Психотерапевти застосовують цей метод на початку бесіди. Доцільно 

використовувати його у співбесіді під час прийому на роботу, коли потрібно 

більше дізнатися про людину, та при проведенні переговорів. 

2. У напружених ситуаціях, коли співрозмовник прагне обговорити 

наболілі питання, коли він відчуває себе скривдженим або вирішує важливу 

проблему. 

3. Коди співрозмовникові важко викладати свої проблеми. 

4. Коли треба стримати емоції в бесіді з людиною, яка обіймає високу 

посаду. 

Нерефлексивне слухання навряд чи доцільне в ситуаціях, коли у 

співрозмовника немає бажання вести розмову; коли наше бажання слухати й 

зрозуміти сприймається як згода, співучасть; коли цей метод суперечить 

інтересам співрозмовника й заважає йому самовиразитися. 

Інший метод - рефлексивне слухання. Він полягає в налагодженні 

зворотного зв'язку зі співрозмовником для того, щоб проконтролювати точність 

сприймання інформації. Іноді цей метод називають "активним слуханням", 

оскільки він передбачає активніше використання вербальної комунікації для 

підтвердження розуміння інформації. Метод рефлексивного слухання 

допомагає з'ясувати наше розуміння почутого для критики та уточнення. 

Рефлексивне слухання необхідне для ефективного спілкування у зв'язку з 

обмеженнями й труднощами, що виникають у процесі спілкування. Які це 

труднощі? 

Йдеться насамперед про багатозначність більшості слів. Іноді важко 

з'ясувати, що конкретно має на увазі людина, коли вживає певне слово. Не 



завжди їй вдається висловити свою думку так, щоб її правильно зрозуміли. 

Уточнення може призвести до зворотного результату. Іноді люди починають 

розмову не безпосередньо з проблеми, а зі вступу, з якого важко встановити 

конкретні наміри. Чим менше людина впевнена в собі, тим важче їй розкрити 

головне. Все це свідчить про потребу в умінні слухати рефлексивно, тобто 

з'ясовувати реальний зміст бесіди. Виділяється чотири види рефлексивних 

відповідей, які використовуються під час бесіди: з'ясування, перефразування, 

відображення почуттів та резюмування. 

З'ясування - це звернення до співрозмовника за уточненнями. Воно 

проводиться з допомогою "відкритих" і "закритих" запитань. "Закриті" 

запитання вимагають відповіді типу "так" чи "ні". "Відкриті" змушують дати 

розгорнуту або уточнювальну відповідь. Доцільніше користуватися переважно 

"відкритими" запитаннями, тому що "закриті" переключають співрозмовника з 

позиції того, хто пояснює, на позицію власного захисту, а це може загострити 

конфліктну ситуацію. 

Мета перефразування - власне формулювання почутої інформації, 

особливо коли інформація здається нам зрозумілою. Власне формулювання 

почутого підсилює адекватність змісту бесіди. 

Відображення почуттів акцентує увагу на емоційному стані 

співрозмовника, його ставленні до змісту бесіди. Хоча різниця між почуттями 

та змістом повідомлення певною мірою відносна і її не завжди можна чітко 

визначити, але у випадках, коли співрозмовник побоюється негативної оцінки, 

він може приховувати своє ставлення до певних подій, фактів. 

Резюмування є сенс застосовувати під час тривалих бесід, його функція - 

підбити підсумки бесіди або поєднати окремі її фрагменти в єдиний змістовий 

контекст. 

Розглядаючи структуру діалогового спілкування, П. Міцич виділяє п'ять 

його стадій: початок бесіди, передання інформації, аргументація, нейтралізація, 

прийняття рішень. Цим стадіям відповідають п'ять основних принципів ведення 

ділових бесід: звернути увагу співрозмовника, збудити у нього зацікавленість, 



детально обгрунтувати бесіду, виявити інтереси й усунути сумніви, втілити 

інтереси співрозмовника в остаточне рішення. 

У бесіді ми виступаємо "посередниками" між конкретною ситуацією і 

певною людиною або групою. Тому потрібно орієнтуватися як на 

співрозмовника, так і на ситуацію. Ми маємо й певні цілі відносно 

співрозмовника: пояснення (лекція, повідомлення), стимулювання ініціативи; 

формування або підсилення певного настрою. Відповідно до цього можна 

виділити такі види бесід: професійні бесіди, коли розглядаються спеціальні 

проблеми без впливу на почуття; промови, мета яких - досягнути домовленості 

щодо спільних дій у процесі інформації та аргументації. Такі промови 

впливають як на почуття, так і на розум та волю. Особливим видом таких бесід 

є дискусії й дебати; виступи, які торкаються певної події (вітальні промови, 

подяки, вступні слова). 

Отже, різноманітні чинники і форми вербальної комунікації часто-густо 

залежать від якості поставленого завдання для досягнення семантико-

виражальної значимості акту усного мовлення та вдосконалення діалогічної 

картини лінгвальної дійсності. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ 

НЕФОРМАЛЬНОЇ ПРЕСИ КІНЦЯ 80-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ  

ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Суспільно-політичне життя радянського Львова, у порівнянні з іншими 

обласними центрами УРСР, помітно відрізнялось, передусім на рівні культури та 

політичної активності мешканців міста. Впродовж усієї радянської історії Львів 

отримав славу одного із найактивніших міст українського опозиційного руху. 

Основними формами діяльності українського Руху опору другої половини ХХ 

століття були збір та поширення забороненої владою інформації. Така діяльність 



починалася, насамперед, з передруку та поширення окремих заборонених 

художніх і публіцистичних творів (самвидаву). 

В українському літературному житті історія слова «самвидав» бере свій 

початок від позацензурної поеми Івана Багряного «Ave Maria», яка вийшла в 

Харкові у 1929 році. Неіснуюче видавництво цієї книги, яке вказав автор, 

називалось «САМ». Відповідно, назва цього придуманого Іваном Багряним 

видавництва логічно стала прототипом слова «самвидав» [4, с. 32].  

Поруч з українським словом «самвидав», в Радянському Союзі побутував й 

російський варіант цього терміну - «самиздат». Відтак, в українській та російській 

історіографіях досі ведеться дискусія про його витоки. Російське слово 

«самиздат» дослідники виводять від маленьких книжечок російського поета 

Миколи Глазкого, які автор, позначивши написом «Сам-Издат», випускав у другій 

половині 1920-х [5]. Згодом це слово на початку 1950-х остаточно 

трансформувалось в «Самиздат». Дослідник Вахтанг Кіпіані вважає, що 

російський та український самвидави розвивались «незалежно одне від одного».  

Апогеєм видання та розповсюдження цих позацензурних видань стала весна 

1989 року, коли для львівських студентів «відкрились» поліграфічні бази у 

Прибалтиці. Це був початок нової епохи заборонених владою думок на папері. 

Все почалося у другій половині 1988 року, коли Львовом поширювались розповіді 

про багатотисячні тиражі прибалтійської неформальної преси. Тогочасна активна 

львівська молодь стратегічно хотіла видавати таку ж газету, однак, не знала, як це 

робити. Тому вкінці 1988 року зі Львова вирушали цілі «експедиції» в країни 

Прибалтики, з метою перейняти досвід видання та розповсюдження 

багатотисячних тиражів неформальних газет. 

А навесні 1989 року прибалтійський досвід вже вдало розпочинав своє 

практичне застосування у місті Лева. Молоді люди організовувались та 

створювали подекуди аматорські редакції і налагоджували у прибалтійських 

країнах систему видання своїх друкованих органів. Більш успішні неформальні 

видання ставали доволі прибутковими. Як, до прикладу, це було із газетою 

«Поступ», яка фінансово утримувала свою редакцію.  



Щодо самих редколегій, то вони об’єднували навколо себе людей різного 

соціального становища та політичних поглядів: від політв’язнів, священиків, 

лікарів, студентів до окремих партійних чиновників, які також долучались до 

випуску того чи іншого друкованого номера. Теми, які порушували на шпальтах 

цих видань, не мали чітко окреслених рамок.  

Значну увагу автори неформальної преси приділяли висвітленню минулого. 

Аналіз цих праць дає нам можливість відкрити світогляд тогочасних авторів. 

Широкого обговорення на шпальтах неформальних видань отримали питання про: 

відновлення справедливості в історії, політиці, релігії, культурі. У статтях автори 

намагались переосмислити українську історію, незважаючи на те, що їхній погляд 

на неї кардинально не вписувався у рамки радянського трактування минулого. 

Тогочасна львівська влада доволі неоднозначно ставилась до такої активності 

молодих людей. До прикладу, поряд із виключенням студентів із вузів за їхню 

громадську позицію, львівський комсомол створив неформальну молодіжну 

громадську організацію «Товариство Лева», яке, до того ж, видавало 

вищезгаданий «Поступ». Така політика подвійних стандартів у владному 

середовищі могла бути спричинена лише невизначеністю перед майбутнім, перед 

питанням про подальше існування Радянського Союзу.  

На шпальтах неформальних видань порушували питання, які підривали 

усталені порядки в СРСР (звинувачення влади у Чорнобильській аварії, 

засудження державного атеїзму…), однак, на відкриті гасла за проголошення 

незалежності зголошувалось вкрай мало дописувачів. 

На кінець 1980-х років львівська неформальна преса, за дослідженням 

Вахтанга Кіпіані, налічувала близько 150-ти видань. З-поміж усіх міст УРСР 

цього періоду, Львів за кількістю випущеного самвидаву поступався лише Києву 

(250 назв) [6]. 

Дослідник Роман Турій поділяє львівський самвидав другої половини 80-х 

на два періоди: 

Журнальний. Рамки цього періоду ми визначаємо від виходу відновленого 

«Українського вісника» у серпні 1987 року до початку розповсюдження першої 



львівської неформальної газети «Поступ» у березні 1989 року. До видань цього 

періоду належать: «Український вісник», «Кафедра», «Євшан-зілля».  

Період преси неформальних об’єднань. Цей період бере свій початок з 

виходу першого номера газети «Поступ» у березні 1989 року, а закінчується 

початком роботи Першої сесії Львівської обласної ради народних депутатів 

першого демократичного скликання 9 квітня 1990 року. Попри те, що значна 

частина неформальних видань після цієї сесії продовжила своє існування, а деякі 

існують і до сьогодні (журнал «Ї» засновано у 1989 році), їх важко назвати 

«неформальними», оскільки до влади на Львівщині прийшла опозиція (РУХ). На 

Східній Україні цей період продовжується до проголошення Незалежності 24 

серпня 1991 року.  

Львівська неформальна преса кінця 80-х років ХХ ст. є безцінним джерелом 

пізнання та дослідження культурно-політичного життя міста Лева у цей період. 

Адже вона стала продуктом творення самих ж очевидців та учасників тих 

суспільно-політичних процесів, якими жив Львів на цьому відрізку історії. 

Львівські неформальні видання вражають, перш за все, своєю чисельністю та 

різноманітністю: від невеликих інформаційних брошур на дві-три сторінки до 

кількасот сторінкових журналів аналітики, публіцистики та прози.  
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

Постмодернізм відображає загальний абсурд життя, розрив соціальних і 

духовних зв'язків, втрату моральних орієнтирів у суспільстві. Дисгармонія і 

деструкція – такі основні ознаки постмодерного художнього світу. Тут немає 

нічого певного, сталого. Художній світ постмодернізму позбавлений 

завтрашнього, він не має розвитку, замикається сам на собі. 

Головною специфічною ознакою літератури постмодернізму є її 

гіперрецептивність - яскраво виражена схильність до рецепції будь-яких фактів 

із культурно-історичного дискурсу всього людства, передусім і найактивніше - 

із творів світової літератури різних елементів і/або змісту і сюжетів, мотивів, 

образів, концепцій, жанрів, сцен, цитат (т.зв. "інтертекстуальність"). Феномен 

гіперрецептивності, який, безумовно, помічають дослідники, у їхніх роботах 

часто позначається гастрономічним, але правильним по суті, словом - 

"усеїдність". [6, 2]. 

Отже, гіперрецептивність - це не традиційне літературне запозичення, а 

властива саме постмодернізмові навмисно, підкреслено акцептована, не 

прихована активна рецепція, і найголовнішим (хоч і не єдиним) шляхом її 

реалізації є "інтертекстуальне цитування" (У. Еко), "цитування без лапок" (Р. 

Барт), яке й призводить до яскраво вираженої "палімпсестності" 

постмодерністських творів. 

Наступною характерною рисою літератури постмодернізму є її іронія. 

Після проголошення його У. Еко важливою конститутивною ознакою культури 

постмодернізму рідко зустрінеш роботу, де б не розглядалася або принаймні не 

згадувалося поняття на кшталт "іронія / самоіронія", "пародійність", 

"карнавальність", "шаржування"... Усе це виражається одним словом - 

несерйозність. 

 Іншою ознакою літератури постмодернізму і однією з її важливих інтенцій 

є прагнення повернутися до масового читача, а не слугувати  виключно 



"обраним", як це було характерно для багатьох представників світового 

модернізму і авангардизму. Цю інтенцію Еко сформулював по-своєму 

метафорично: "[Треба] знести стіну, що відділяє мистецтво від розваг" і далі: 

"дійти до широкої публіки - в цьому і полягає авангард по-сьогоднішньому. 

"Тому постмодерністи, часто прагнучи зробити "своїм" як елітарного, так і 

масового читача, водночас "живуть надією - яку не надто приховують, - що саме 

їхнім книжкам призначено породити новий тип ідеального читача. 

Особистість у постмодерністських творах – певною мірою маргінальна 

істота. Вона знаходиться ніби на перехресті різних просторів, часів, епох. Вона 

не знає, куди йти, у що вірити, де знайти притулок. Вона - продукт кризи буття, 

і ця кризу відбивається на її внутрішньому стані, моральному здоров'ї. 

 Як правило, герої творів постмодернізму – люди з хворобливою психікою. 

Вони, емоційно вразливі, надзвичайно гостро відчувають усе, що відбувається 

навкруги, їх хвороба особлива. Вони хворі на свій час, свою епоху, їм важко 

знайти істину свого існування (адже саме існування позбавлене сенсу), їх 

бажання нерідко виходять за межі раціонального, можливого, морального. І 

вони не такі, як усі. 

Прийом очуднення  у творах постмодернізму дозволяє письменникам дати 

дивний погляд дивної людини на цей чудовий дивний світ, і це диво в квадраті 

має вразити читача, захопити його і спонукати розібратися у всіх цих дивацтвах. 

Постмодерні твори не є елітарною літературою, вони розраховані на звичайного 

читача, який живе в постмодерністську епоху, хоча, можливо, і не 

усвідомлюючи її.  

Однак, всупереч масовості постмодернізму притаманна і певна орієнтація 

на культурного читача. Зображаючи людину, яка з'явилася на уламках епох і 

різних культурних шарів, письменники прагнуть оживити в ній минулий 

духовний досвід.  

Концепція людини у творах постмодернізму відзначається певною мірою 

скептицизмом та іронією. Герой постмодернізму ні в що не вірить, він 

сповнений смутку і безнадії щодо абсурдного світу. Скептицизм допомагає 

авторам викрити неможливість колишніх утопій, ідеологічних догм, показати 



світ у його теперішньому, неприхованому виді. І вижити в цьому вражаюче 

оголеному, жахливому постмодерному світі людині допомагає тільки іронія, яка 

не дозволяє остаточно занепасти духом, втратити здоровий глузд. 

Іронія, яка веде початок ще в мистецтві бароко і романтизму, дає 

можливість авторам постмодернізму подивитися на людину і світ із певної 

дистанції, побачити жахливе в іронічному ракурсі, а значить, і піднятися над 

ним, отримати певну моральну перемогу над жахами й абсурдом буття через 

іронію. Іронія, крім того, надає ще й особливої свободи й герою, й автору твору 

постмодернізму. 

Важливу роль у творах постмодернізму відіграє міф. Звернення до міфу не 

є даниною моді в сучасній літературі. Навпаки, це свідчить про традиції, про 

повернення до забутих витоків буття. Міф дає можливість вивести буденне зло 

на філософський рівень, зробити його значущим для всіх часів і народів. Разом 

з тим міф дозволяє говорити про індивідуальне в аспекті загального. Міф в 

постмодернізмі служить з'єднанню часів та епох реальності.  

У постмодерністських творах досить незвичайними є відносини між 

автором і текстом, автором і його персонажами, автором і простором, автором і 

часом. Текст, персонажі, простір і час відчувають залежність від автора, його 

творчої волі. Однак і автор відчуває залежність від свого твору. Дж. Барт писав, 

що це сприяє усвідомленню того, що автор – всемогутній Творець, але разом з 

тим він – персонаж іншого, більшого, ніж його «тексту» – життя, який 

рухається за своїми законами. 

Автор нерідко бере на себе роль героя твору. А якщо між ними все ж і 

зберігається різниця, то у творах нерідко використовується так званий 

літописний стиль.  

Крім того, не можна обійти увагою і той факт, що сюжет у творах 

постмодернізму, як правило, розпадається на мікросюжети, численні відступи, 

твори самих персонажів, авторські коментарі та ін. Така «розбитість» тексту на 

формальному рівні, з одного боку, свідчить про розпад цілісності самої 

дійсності, про дисонансах, що утворився в світі і свідомості людини.  



Творець в постмодерістських творах наділяється величезною силою. Він 

здатний поєднати реальність і фантастику, свідоме і підсвідоме, відповідне 

дійсності і можливе, сьогодення і минуле. Письменник створює палімпсест -  

багатошарове ціле, яке може повертатися тими чи іншими гранями до читачів, 

актуалізувати в різні часи різні смисли. Йому надається право вільного переходу 

з одних просторово-часових рівнів на інші, подекуди протилежні, звертатися до 

різних культурних шарів, робити їх частиною реального світу.  
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СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПУТІВНИКА ЗАСОБАМИ 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Сьогодні використання сучасних інформаційних технологій все глибше 

припадає в усі сфери нашої життєдіяльності. І вже неможливо уявити свій 

побут без карт або систем навігації. З появи першої навігаційної системи в 

автомобілях карти почали масово використовуватися і модернізуватися. Нові 

установи, заклади, споруди, будівлі створюються кожен день і для швидкої їх 

реєстрації паперових носіїв стало замало. Тому в повсякденному житті почали 

використовуватися сучасні електронні карти з відкритим доступом для 



кожного, хто хоче приєднатися до їх створення та інформаційного наповнення 

[1]. 

Розробка цього проекту почалося з того, що ми не знайшли зазначеним на 

карті Google наш Бердянський державний педагогічний університет, який є 

структурною частиною соціальної, культурної та освітньої основи нашого 

міста. Так виникла ідея створення інтерактивного путівника засобами Google, 

що дозволяє побачити відпочиваючим і гостям багато цікавих і різноманітних 

архітектурних і культурних споруд, освітніх установ тощо.  

Найперша карта, знайдена в Єгипті більше 4000 років тому, була 

зроблена на шматку глини. Минуло багато років, карти змінювалися і 

доповнювалися різноманітної інформацією про вулиці, міста, споруди, 

установи тощо. Але вже економічно вигідніше, більш естетичніше і красивіше 

виглядають, ніж 20 років тому, коли всі люди користувалися паперовими 

картами. Це було незручно, втрачався час на пошуки потрібної карти, які були 

громіздкими, а іноді і неточними. Сьогодні електронна навігаційна карта  це 

штурман, покажчик погоди, пробок, споруд, різних культурних закладів для 

відпочинку, освіти і навіть у трьохвимірному виді. 

На сьогоднішній день існує кілька цікавих ресурсів, що дозволяють 

скласти карту мандрівника. Вони працюють у зв’язці з картографічним 

сервісом Google Maps і дають можливість наносити на карту мітки або 

фотографії місць, а також надають і інший додатковий функціонал.   Але не 

можна однозначно сказати, який з сервісів є кращим для створення карти 

подорожей,  скрізь використовується власний підхід для виконання цього 

завдання. Наприклад, Tripline.net дозволяє створювати яскраві ролики-

презентації (можна відзначити усі міста і країни, в яких ви побували); 

Flagatrip.ru є більшою мірою соціальною мережею, де користувачі публікують 

звіти та відгуки; сервіс Marshruty.ru дотримується якогось наукового підходу 

при аналізі подорожей; Panoramio.com буде корисним для любителів 

подорожувати по світу з фотоапаратом. 

Розглянемо декілька сервісів, які дозволяють вказувати різні об'єкти, за 

схожою структурою або повністю скопійовані в maps.google. Кращі 



супутникові карти світу за всіма рейтингами розташовані так : 1) Карти Google 

2) Yahoo! Карти 3) Bing Карти. Карти Google (англ. Google Maps )  це набір 

додатків, побудованих на основі безкоштовного картографічного сервісу і 

технологій, що надаються компанією Google [2]. Сервіс maps.google.com 

використовують 65 млн. людей в місяць, що вказує на його популярність, 

інформативність і зручність поряд з іншими подібними сервісами, чим і було 

обумовлено наш вибір. 

На основі аналізу всіх об'єктів міста-курорту Бердянська було зроблено 

висновок, що на супутникових картах мало нанесено пам'яток архітектури, зон 

відпочинку, навчальних закладів, в основному  це магазини, будинки для 

послуг тощо. За два місяці за допомогою карти Google нами було відзначено 

понад 40 об'єктів різного типу: суспільного, соціального, культурного, 

історичного, розважального характеру (рис.1. Пам'ятник «Жадібності») з 

докладним описом. У картах Google є можливістю додавання своєї інформації в 

загальний альбом; відгуки (можна коментувати як залишені, так і додати свій), 

відео (рис.2). 

 

Рис. 1. Фрагмент скріншоту із зазначенням об'єкта (Пам'ятник 

«Жадібності») на карті Google з коротким описом 

 



 

Рис.2. Повна сторінка Пам'ятник «Жадібності» 

 

Таким чином, сервіси з відкритим доступом надають можливість 

кожному стати автором загального інформаційного контенту за допомогою 

карти Google. Створений інтерактивний путівник засобами Google буде 

постійно доповнятися корисною інформацією, що сприятиме соціальному, 

культурному та економічному розвитку міста-курорту Бердянська. Це ще один 

спосіб розповісти іншим людям про свої мандри  скласти інтерактивну карту 

подорожей, що буде особливо цікаво завзятим туристам. 

У майбутньому ми будемо працювати над використанням Google Street 

View (перегляд вулиць), який дозволяє «побродити» в тривимірній проекції 

вулиць через інтернет за допомогою кругового фотографування місцевості 

спеціальним обладнанням в режимі реального часу (сферична панорама з 

прив'язкою до географічних координат, яка створює відчуття пересування в 

просторі). 
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