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СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА 
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ

В  статті  обґрунтовується  теза  про  те,  що  формування  нової  
молодіжної культури відбувається в умовах поетапного поєднання реальних  
суспільних  інновацій  із  вже  існуючою  культурною  традицією  шляхом  
«ігрової»  діяльності,  яка  реалізується  у  віртуальному  просторі,  що  
створюється  за  допомогою  новітніх  засобів  масової  комунікації  та  
комп’ютерних технологій. 
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В культурі нового суспільства під впливом інформатизації відбуваються 
складні  процеси,  пов'язані  з  гуманізацією  й  переходом  культури  масового 
споживання  до  вимогливого  в  культурних  відносинах  індивідуального 
користування. В цьому процесі особливе місце належить молодіжній культурі 
як специфічному,  характерному тільки для певної  соціальної  групи,  стилю 
поведінки,  спілкування,  проведення  дозвілля,  світогляду,  які  втілюються  в 
особливому молодіжному способі життя. Молодіжна культура є культурою, 
характерною для способу мислення і дії в молодіжному середовищі. Іншими 
словами, молодіжна культура - це система цінностей і знань молодих людей, 
пов'язаних  з  певним  статусним  положенням  в  системі  соціокультурного 
відтворення.  Вона  формується  як  результат  складної  системи  взаємодії 
різноманітних  молодіжних  субкультур,  контркультур,  соціокультурних 
гомогенних утворень. [2]

Для  людської  цивілізації  молодіжна  культура  часто  стає  «полігоном» 
успіхів  у  суспільстві,  джерелом  адаптації,  дає  почуття  впевненості  і 
задоволення від перебування в колі подібних собі друзів, сприяє формуванню 
позитивної чи негативної самооцінки молодої людини, для якої спілкування з 
однолітками  надзвичайно  важливе  щодо  особистісного  самоствердження. 
Період  життя  молодих  людей,  протягом  якого  вони  є  носіями  молодіжної 
субкультури,  починається  в  старших  класах  школи  і  продовжується,  як 
правило,  до  створення  власної  сім’ї.  Протягом  цього  періоду  молодіжні 
субкультури  вносять  в  життя  підлітка  веселощі,  сильні  емоції, 
«переживання».  Входження  молодої  людини  в  те  чи  інше  молодіжне 
субкультурне  утворення  означає  прийняття  нею  його  норм,  цінностей, 
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світосприймання,  манер,  стилю  життя,  а  також  зовнішніх  атрибутів 
приналежності до даного утворення, якими є зачіска, одяг, жаргон, прикраси 
тощо. Значимі для тієї чи іншої молодіжної субкультури чи контркультури ідеї 
і  цінності  одержують  зовнішнє  вираження  в  обов'язковій  для  її  членів 
символіці  групи:  за  допомогою  її  молоді  люди  розпізнають  «своїх»;  вона 
виділяє даних молодих людей серед «чужих»; вона працює на об'єднання і 
зімкнення групи; вона дозволяє молодим демонструвати і відстоювати свою 
позицію в соціальному середовищі.

Одним з найважливіших факторів виникнення субкультурних утворень 
виступає  ігрова  природа  людини,  що  особливо  яскраво  виявляється  в 
дитячому,  підлітковому  і  молодіжному  віці. Гра  –  це  форма  прояву  і 
утвердження суб'єктивності, спосіб самозахисту індивідуальності. При цьому, 
щодо  гри,  інформаційно-комунікативне  середовище  припускає  технологію 
інформаційної  взаємодії,  що  за  допомогою  сучасних  операційних  засобів 
мультимедіа створює ілюзію безпосередньої присутності в «екранному» світі. 
Вплив віртуальності  на людину, її  психіку,  людське суспільство в цілому і 
його  культуру  важко  переоцінити.  Вже  зараз  віртуальність  активно 
освоюється молодими людьми, які називають себе геймерами (англ. game - 
гра),  хакерами,  кіберпанками.  Сучасні  комп’ютерні  ігри  все  досконаліше 
імітують реальність.  Хоча події,  що відбуваються в  грі,  безумовно є  менш 
«дійсними», ніж ті, які можна спостерігати на телеекрані, однак той факт, що 
гравець  безпосередньо  бере  участь  у  цих  подіях,  створює  набагато  більш 
могутній  ефект  занурення  у  віртуальний  світ.  Крім  того,  дослідження 
показали,  що,  будучи  не  зовсім  сьогоденням  і  залишаючи  простір  для 
фантазії,  такий  світ  часто  стає  більш  привабливим,  ніж  коли  він  є 
фотографічною копією реальної дійсності. 

Формування  нової  молодіжної  культури  відбувається  в  умовах 
поетапного  поєднання  реальних  суспільних  інновацій  із  вже  існуючою 
культурною  традицією  шляхом  «ігрової»  діяльності,  яка  реалізується  у 
віртуальному  просторі,  що  створюється  за  допомогою  новітніх  засобів 
масової комунікації та комп’ютерних технологій. 

Сьогоднішнє молоде покоління, розчинившись у віртуальному просторі, 
створило для себе свій власний образ світу – світ необмежених можливостей. 
Він  знаходиться  під  пильним  контролем  лише  власної  свідомості  молодої 
людини.  Питання  тільки  в  тому,  яка  ця  свідомість.  Для  молодих  людей 
пропала  й  потреба  в  створенні  молодіжної  субкультури  за  старим  типом. 
Немає необхідності кудись йти і думати, що робити, коли можна, не виходячи 
з  дому,  сидячи  біля  екрана  монітора,  спілкуватися  з  масою  людей  і 
одержувати навіть більше, ніж може дати традиційна «тусовка». [1]
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Отже, виникла молодіжна субкультура нового типу «кібер-субкультура». 
Молодих людей з цієї субкультури не побачиш такими, що «тусуються» на 
вулиці;  їх  субкультура розчинилася у віртуальній реальності.  Вона подібна 
вірусу:  невидима  для  оточуючих,  але  «вражає» все  нових молодих людей. 
Молоді люди, які в неї входять, не завжди знають один одного в обличчя, «в 
живу»,  але  їх  дуже  багато,  причому  по  усьому  світі,  без  кордонів,  що  є 
основною  відмінністю  представників  цієї  субкультури  від  традиційних 
молодіжних субкультур. Саме поширення інформаційно-телекомунікаційних 
технологій породили ці зміни в молодіжній культурі. 

Відносини  людини,  в  тому  числі  молодої,  зі  світом  під  впливом 
віртуальних комунікацій будуються сьогодні складно і суперечливо. З одного 
боку,  вони  сприяють  розвитку  особистості,  розширюють  культурне  поле 
життя, породжують нові сенсоутворюючі центри; з іншого боку – здійснюють 
деформуючий  вплив,  змінюючи  спосіб  мислення  і  менталітет,  шкалу 
культурних  норм  і  цінностей.  Формування  сучасної  молодіжної  культури 
здійснюються в межах декількох тенденцій: 

-  тенденції  індивідуалізації,  які  полягають  в  розширенні  спектру 
сценаріїв стилю життя, форм «включеності» у соціум за допомогою засобів 
масової  комунікації  і  за  допомогою  підключення  до  глобальних 
інформаційних анклавів через комп'ютерну мережу;

-  тенденції  посилення  психологічної  залежності,  коли  спостерігається 
тривале  блукання  у  віртуальному  інформаційному  лабіринті,  яке 
характеризується сильною залежністю від цієї діяльності і втратою контролю 
над своїми діями;

-  тенденції  експансії  маніпулятивних  практик,  коли  за  допомогою 
новітніх інформаційних технологій підсилюється маніпулювання суспільною 
й індивідуальною свідомістю;

-  тенденції  росту  симулятивних  форм  презентації  соціальної 
компетентності, за яких дефіцит місця і часу призводить до того, що єдиною 
раціональною  формою  наукової  дискусії  стає  нелогічна,  неструктурована, 
але, разом з тим, ефектна презентація образу чи ідеї теорії;

-  тенденції  збагачення  спектру  соціальних  технологій  і  механізмів 
вибудовування партнерських відносин. [1]

Специфіка віртуальної  комунікації  в  Інтернет-просторі  знаходить своє 
відображення:

-  у  вербальній  семантичній  свободі  і  креативності,  які  дозволяють 
переборювати  соціально-психологічні  і  міжкультурні  бар'єри,  дозволяють 
легко створювати нові комунікативні лінії діалогу;

- у демократичності, анонімності і здатності до саморозвитку;
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- у демократичності стосовно різних відхилень соціально-нормативного 
характеру;

- у соціально-рольовій універсальності ідентичності (формат Інтернет-
спілкування вбирає в себе весь соціально-рольовий спектр, що максимально 
повно  відбиває  значеннєвий,  ціннісний  і  статусний  прошарок  суспільного 
буття); 

-  у  необмеженості  просторово-тимчасових  рубежів  комунікації  і 
незалежність спілкування від територіальних і мовних умовностей. [3]
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В  статье  обосновывается  тезис  о  том,  что  формирование  новой  
молодежной  культуры  происходит  в  условиях  поэтапного  сочетания  
реальных  общественных  инноваций  с  уже  существующей  культурной  
традицией  путем  «игровой»  деятельности,  реализуемой  в  виртуальном  
пространстве,  создаваемом  с  помощью  новых  средств  массовой  
коммуникации и компьютерных технологий.

Ключевые  слова: молодежная  культура,  субкультурное  образования,  
информационно-коммуникативная  среда,  «игровая»  деятельность,  
компьютерные технологии

The article substantiates the thesis that the formation of a new youth culture  
is in a phased combination of real social innovation with existing cultural tradition  
by "gaming" activities implemented in the virtual space created by the new media  
of communication and computer technologies .

Key  words: youth  culture,  subculture  formation,  information  and  
communication environment, "play" activities, computer technologies
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