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Канали та особливості Інтернет-комунікації у молодіжному середовищі 

 

Інтернет є цікавим об’єктом для дослідження насамперед через свої 

технологічні характеристики та реалізовану у ньому модель комунікації: 

поєднання цих двох чинників багато у чому формує специфіку «віртуального 

світу», який для більшості населення розвинених країн в останнє десятиріччя 

став невід'ємною частиною повсякденного життя. Важливим чинником, що 

обумовлює значення Всесвітньої мережі, є її величезна аудиторія: якщо у 2000 

р. в Україні було 500 тисяч користувачів [1], то у 1-й пол. 2013 р., за даними 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації,  кількість Інтернет-користувачів в Україні склала майже 5,5 

млн осіб [2]. Значну їх частку складає молодь, яка відвідує Мережу не стільки з 

метою отримання інформації, скільки задля віртуальної комунікації.  

Можна визначити кілька об’єктивних характеристик віртуальної 

комунікації, які виявляються на всіх її рівнях: а) опціональну анонімність 

(користувач сам визначає, чи називати своє справжнє ім’я), яка виступає як 

гарантія безпеки та вільного волевиявлення і одночасно може знижувати 

етичну «планку» спілкування; б) нестабільність взаємозв’язків, легкість 

припинення контактів (користувач може у будь-яку хвилину відмовитися від 

спілкування); в) відсутність географічних бар’єрів за збереження мовних (що 

дозволяє об’єднати комунікаторів з найвіддаленіших регіонів); г) 

неконтрольованість віртуального простору. 

До популярних каналів молодіжної комунікації належать форуми, чати, 

блоги та соціальні мережі. Форум – ресурс, який забезпечує коментування 

користувачами певного пакету даних [3, с. 210], запропонованого 

розробниками ресурсу або іншими відвідувачами форуму. «Чат – ресурс, який 



забезпечує спілкування віддалених користувачів мережі у режимі реального 

часу, коли символи, що вводяться одним користувачем, синхронно 

передаються іншому користувачеві без додаткового пакетування у текстові 

фрагменти. Ресурс забезпечує швидкісну комунікацію користувачів, але не 

забезпечує журналізації та збереження текстів, що вводяться» [3, с.210]. Блог – 

це Інтернет-щоденник окремої особи чи групи осіб; в інформаційному плані – 

періодично оновлювана стрічка повідомлень, що можуть носити як приватний, 

так і публічний характер.  Соціальна мережа – це платформа, онлайн- сервіс чи 

веб-сайт,  призначені для побудови та організації соціальних відносин. До 

характерних особливостей соціальних мереж належать створення особистих 

профілів, надання повного спектру можливостей для обміну інформацією та 

можливість створювати власні (локальні) мережі – списки користувачів.   

  Кожному з цих комунікативних каналів властиві свої особливості, які ми 

детально розглянемо нижче.  

Форуми, як правило, присутні при всіх інформаційних порталах та ЗМІ, 

але існують і окремі, самостійні форуми, створені за територіальною чи 

тематичною ознакою. На кожному форумі є ядро, яке складають постійні 

відвідувачі. Форуми бувають модерованими (тобто присутня цензура 

повідомлень), і вільними, на яких свобода висловлювань нічим не обмежена. 

На популярних форумах може бути до кількох тисяч відвідувачів одночасно. В 

контексті нашого дослідження особливий інтерес представляють форуми 

прихильників певної субкультури (напр., готів чи панків), а також форуми 

фанів –т.зв. фендомів. Фендом – це спільнота фанатичних шанувальників 

певного твору мистецтва у широкому розумінні, яка реалізує свій інтерес не 

лише пасивно (напр., переглядаючи фільм чи читаючи книгу), але й у активних 

формах, напр., змінюючи свою поведінку чи зовнішній вигляд. Хоча головна 

психологічна причина створення фендому – це спілкування з однодумцями, 

обмін специфічною (яка стосується культового твору) інформацією, потреба у 

творчій самореалізації відіграє не менш важливу роль.  На форумах фанів часто 

представлені їх твори, інспіровані культовим текстом чи фільмом. 



   На відміну від створення форуму, відкриття блогу не вимагає жодних 

спеціальних знань, а реєстрація на таких популярних ресурсах, як 

«Livejournal», займає кілька хвилин. Важлива особливість блогу – це 

включення до системи: всі живі журнали, що ведуться на певному порталі, 

створюють мережу. Простота ведення блогу створює феномен масової 

журналістики: тисячі людей ладні писати щодня про те, що вони почули і 

побачили Хоча останнім часом набуває сили тенденція офіційного визнання 

блогів різновидом ЗМІ,  блоги молодих авторів у переважній більшості 

належать до блогів приватного характеру, в яких залишають коментарі лише 

друзі або знайомі блогера.  Однак ті ж маловідомі молоді блогери можуть з 

легкістю долучатися до серйозних дискусій у популярних спільнотах чи 

Інтернет-щоденниках відомих осіб. Таким чином, доступність оприлюднення і 

легкість поширення інформації у блогах не повинна затіняти комунікативного 

значення блогосфери.  

«Блоги – унікальна площа для суспільно важливих дискусій та обміну 

думками; у цілому блогосферу порівнюють з обітованою публічною сферою 

Ґабермаса, сферою вільною від тиску держави продуктивної дискусії» [4]. 

Параметри цієї дискусії завдає не лише неконтрольованість, непідцензурність 

Інтернету, але й індивідуалізованість спілкування. Інформація 

розповсюджується у блогосфері дуже швидко, а кількість учасників дискусії є 

практично необмеженою.  

    На відміну від форумів чи блогів, інформація, що передається 

користувачами у чаті, не фіксується на сайті; повідомлення аудіо (голосові) та 

текстові не зберігаються. Ця обставина багато у чому завдає параметри 

спілкування у чатах, яке відрізняється невимушеністю та розкутістю (що 

обумовлює їх популярність серед молоді).  До популярних українських чатів 

належать schat.org.ua, bizarre.kiev.ua, prostochat.org.ua, chatium.net.  

Соціальні мережі є, напевне, найбільш популярним засобом віртуальної 

комунікації молоді. Кількість користувачів таких мереж, як «Вконтакте» , 

«Однокласники», «Фейсбук», «Твіттер», перевищує кілька мільйонів. На нашу 

http://vk.com/
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думку, їх популярність обумовлена тією комбінацією інформаційних та 

комунікативних можливостей,  які найбільше відповідають мозаїчному 

мисленню молодого покоління. Мережі не призначені для написання довгих 

текстів, зате вони мають широкі можливості візуалізації повідомлень через 

фото та відео.  

Очевидно, що постійне перебування на форумі чи ведення блогу означає у 

більшості випадків щоденне перебування у віртуальній реальності Мережі, що 

не може не впливати на свідомість людини. Те, що стало частиною 

повсякденного життя, починає, відповідно, сприйматися як власний досвід, 

частина реальної історії даної особистості. Події, про які індивід читає в газеті 

або бачить по телевізору, можуть не зачепити глибини його «Я»; але подія, про 

яку він не просто дізнався у спільноті чи на форумі, але й активно 

обговорював, сперечався, висловлював свою думку, стає частиною «Я», 

оскільки в неї вкладені емоції, енергія та час.  

    Міжособистісний компонент віртуального спілкування впливає й на 

процеси сприйняття та засвоєння інформації, оскільки її джерело постає не 

лише гранично персоніфікованим: щодо нього у реципієнта сформовані певні 

особисті почуття, позитивні чи негативні. Більш за те: у віртуальному 

спілкуванні присутні ті ж психологічні процеси впливу, що й у реальному. 

Зокрема, на прикладі флешмобу ми можемо простежити процес 

психологічного зараження (соціальної індукції).  

   Флешмоб – спланована через Інтернет чи засоби стільникового зв'язку 

масова акція у громадському місці. Це нове соціальне явище завдячує своєю 

появою у жовтні 2002 року книзі соціолога Г.Рейнольда [5] «Розумний натовп: 

наступна соціальна революція», у якій автор передбачив використання нових 

засобів комунікації для самоорганізації мас. Вже влітку 2003 року у Нью-

Йорку відбулися перші флешмоби – спершу із розважальною метою. Згодом 

з'явилися флешмоби із соціальним чи політичним забарвленням, учасниками 

яких є особи з активною політичною чи соціальною позицією. 



 У реальному житті ситуація психологічного зараження, коли поведінка 

людини обумовлена не її інтересами чи потребами, а емоціями, 

«запозиченими» у інших людей, часто виникає під час перебування у натовпі: 

настрій натовпу передається людині через спілкування чи навіть через 

достатньо тривале перебування у емоційному полі. Під час віртуального 

спілкування індивід перебуває наодинці з монітором: фактично психологічне 

зараження відбувається внаслідок сприйняття тексту – записів у блогах чи 

коментарів. На жаль, цей цікавий феномен є практично недослідженим. Можна 

припустити, що підґрунтям віртуального психологічного зараження є 

сформоване відчуття причетності до певної віртуальної спільноти. Коли така 

причетність сформована, користувач охоче підхоплює різноманітні флешмоби. 
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