
получить развитие и стать международной. Любая текстовая заметка путем 
прикрепления к ней аудио, видео и фотофайлов становится мультимедийной. 

Дальнейшее углубление в проблемы современной информации связано с 
осознанием комплекса  причин и  методов  ее  функционирования,  поскольку 
изменения  в  структуре  и  форме  информации  отражают  и  характер  её 
содержания,  и  новые  интересы  реципиента,  и  новые  способы  передачи  и 
приема. 

УДК 65.012.45                                                                                                       О.О. Татакі

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ОРГАНІЗАЦІЇ
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглядається  можливість  створення  інформаційно-комунікативного  
простору  організації,  як  самовідтворюваної,  самореферентної  та  
операційно-замкнутої  системи  з  конструюванням  сенсу  шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій. 

Ключові  слова:  інформаційно-комунікативний  простір,  факторний 
інформаційний  простір,  самовідтворювана  та  самореферентна  система,  
конструювання сенсу, сучасні інформаційні технології

Сучасний  стан  інформаційного  середовища  суспільства  якісно 
відрізняється від його стану ще в XIX ст. і навіть у першій половині XX ст. Ця 
специфіка  потребує  відповідного  відображення  на  понятійному  рівні, 
оскільки потенційної  глобальності  набуває будь-яка інформаційна одиниця, 
яка потрапляє в світову телекомунікаційну та комп’ютерну мережу.
 Дійсно,  комунікація  та  інформація  набувають  фундаментального 
характеру,  що  потребує  обговорення  варіантів  використання  поняття 
«інформаційно-комунікативний  простір».  Це  поняття  можна  виокремити 
ґрунтуючись  на  концепціях  інформаційного  суспільства  й  процесів 
глобалізації,  що  його  характеризують  та  знайшли  відображення  у  роботах 
вітчизняних і зарубіжних дослідників [1], [4], [5].

Очевидно,  що  комунікація  являє  собою  складний  процес,  який 
організовує  соціокультурний  простір.  За  допомогою  процесів  комунікації 
суспільство створює навколишнє середовище – інформаційно-комунікативний 
простір, розмежовуючи комунікації, з одного боку, і людство – з іншого.

Інформаційно-комунікативний  простір  можна  визначити  як  частину 
(підпростір)  простору  соціокультурного,  тобто,  включення  в  соціальну 
реальність  і  дійсність  зон,  в  яких  діють  переважно  інформаційно-
комунікативні  чинники.  У  самому  інформаційно-комунікативному  просторі 
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також  можуть  бути  виділені  підпростори:  науково-технічної,  економічної, 
політичної, управлінської, культурної та інших видів соціальної інформації, 
що  об’єднуються  формами  комунікативної  діяльності  та  її  інформаційним 
характером. 

Досить поширеним є погляд, що спирається на абстрактні математичні 
моделі факторних просторів. Ці простори задаються системою детермінант 
інформаційно-комунікаційних  процесів,  яка  задає  систему  координат,  що 
визначає місцеположення того чи іншого процесу. Наприклад, для Інтернету 
можна  побудувати  двомірну  систему  координат:  по  осі  X  якої  буде  URL 
відповідного  інформаційного  блоку,  а  по  осі  Y  -  час  його  останнього 
оновлення.  Таким  чином,  все,  що  розміщено  в  Інтернеті  може 
ідентифікуватися  однозначно,  однак  при  цьому  важко  ввести  поняття 
«відстані»  між  об’єктами,  а  значить  і  їхньої  «протяжності».  Нівелювання 
поняття відстані між двома ресурсами в Інтернет пов’язано з тим, що для 
користувача  не  має  значення  де  фізично  знаходиться  інформація  яку  він 
використовує, оскільки  зв’язок  здійснюється  зі  швидкістю  світла,  тобто 
практично миттєво.  Складається  враження про одномоментність  події  та  її 
відображення: весь Інтернет знаходитися ніби в одній точці – в комп’ютері 
користувача.

Окремим випадком факторних інформаційних просторів є впорядковані 
(класифіковані)  інформаційні  масиви,  наприклад каталоги,  книжкові  фонди 
бібліотек,  бази  даних  і  знань,  тобто  різноманітні  впорядковані  сховища 
інформаційних  одиниць.  Характерною  особливістю  яких  є  наявність 
унікального коду або шифру, класифікаційної матриці й засобів пошуку та 
доступу. Очевидно, що не всі інформаційно-комунікаційні об’єкти піддаються 
каталогізації  та  систематизації,  тобто  вся  сукупність  подібних  масивів  не 
покриває собою весь інформаційно-комунікативний простір. 

Високі  темпи інформаційно-комунікаційного  обміну,  що ускладнюють 
формування  сенсозмістовних соціальних реакцій,  у  поєднанні  з  постійним 
розвитком і  вдосконаленням можливостей цифрового моделювання образів, 
зумовили заміщення суспільної реальності реальністю медійною.

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше 
потребують інформаційного обслуговування, переробки величезної кількості 
інформації.

Саме  тому  розвиток  інформаційних  технологій  підсилює  природне 
прагнення  людей  до  гармонізації  людських  відносин,  створення  нових 
підходів до вирішення соціальних і  економічних проблем, що стоять перед 
людством. 

Сучасні  інформаційні  технології увібрали  в  себе  лавиноподібні 
досягнення  електроніки,  а  також  математики,  філософії,  психології  та 
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економіки.  Тому  їхнє  раціональне  застосування  в  діяльності  організації 
дозволить  досягти  більшої  гнучкості  у  прийнятті  управлінських  рішень, 
підтримувати  загальні  стандарти,  здійснити  сумісність  інформаційних 
локальних продуктів, знизити дублювання діяльності та ін. 

Зважаючи на викладене вище, перспективним, на нашу думку, видається 
дослідження  процесу  створення  інформаційно-комунікативного  простору 
організації,  яка  є  самовідтворюваною,  самореферентною  та  операційно-
замкнутою системою з конструюванням сенсу, з огляду на системну теорію 
Нікласа  Лумана  [3],  враховуючи  при  цьому  специфіку  створення 
організаційно-управлінського  забезпечення  кооперативних  комунікативних 
взаємодій із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
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Рассматривается  возможность  создания  информационно-
коммуникативного пространства организации, как самовоспроизводящейся,  
самореферентной и  операционно-замкнутой системы с  конструированием  
смыслов путем использования современных информационных технологий.
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The  possibility  of  creation  of  information  and  communication  space  
organization is self-perpetuating, self-referential and operationally-closed system  
with  the  construction  of  meaning  through  the  use  of  modern  information  
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 
ЗАСОБАМИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СЕРІАЛІВ 

У  статті  на  основі  аналізу  телесеріалів  українського  ефіру  
виявляються технології та прийоми формування іміджу професії засобами  
мистецької  естетики  кіно.  Проаналізовано  роль  різних  видів  іміджу  у  
створенні образу головного героя – професіонала. 

Ключові  слова:  професійний  імідж,  телевізійний  серіал,  технологія,  
візуалізація професійного життя

Актуальність дослідження. Феномен професійного іміджу завжди був і 
залишається невід’ємною складової ринку праці, адже самовідчуття людини в 
професії  –  передумова  фахового  зростання  та  ефективності  праці,  а 
позитивний  образ  фаху  в  очах  молоді  –  запорука  розширення  кадрового 
потенціалу. Сучасні медіа як «міфопороджуюча машина» [12] є потужним та 
ефективним інструментом створення іміджу суб’єкта, зокрема і професійних 
напрямків.  Телевізійні  серіали  як  об’єкт  сучасної  телеіндустрії  –  продукт 
відносно  недавнього  минулого  (на  вітчизняному  телебаченні  вони  почали 
активно транслюватися на початку 90-х), а вже сьогодні можемо спостерігати 
справжній серіальний бум.  Вони заповнюють значну частину телевізійного 
простору,  транслюються  в  прайм-тайм,  мають  величезну  аудиторію  і, 
відповідно, рекламний потенціал. Актуальні вони і серед молоді, яка є одним 
з  головних  суб’єктів  формування  образу  професії,  тож  вивчення  їх 
виражальних  властивостей  в  іміджевому  аспекті  може  стати  корисним  та 
виправданим для  вирішення  проблеми  створення  професійного  іміджу.  Як 
зазначає С. Шаміна,  «тема праці була тривалий час неодмінним атрибутом 
радянського  кіно  в  його  класичних  прикладах»  [18],  тож  маємо  значні 
практичні напрацювання у вітчизняному кінематографі у напрямку створення 
«професійних» кінообразів (наприклад, медичний портал «medvuz.info» подає 
перелік фільмів та серіалів про лікарів, що налічує 21 позицію оригінальних 
назв, окрім цього деякі серіали мають кілька сезонів). Однак, даний аспект не 
знайшов  свого  детального  теоретичного  обґрунтування  і  питання 
використання  засобів  телекіномистецтва  для  цілеспрямованого  створення 
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