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Окремі зауваги щОдО функціОнування 
ОнлайнОвих змі 

У сучасному світі користування Інтернетом стало не роз-
кішшю і розвагою, а потребою. Сьогодні важко розвивати 
власний потенціал, підвищувати кваліфікацію, напрацьовува-
ти систему соціальних зв’язків, будучи відірваним від світової 
мережі. Наявність віртуального образу є необмінною умовою 
соціалізації. Рівень представленості інформації у світовій ме-
режі фактично відображає життєдіяльність та практичну ко-
рисність інформації. 

Інтернетові співтовариства набувають дедалі більшої по-
пулярності. Чи не найбільшою є затребуваність онлайнових 
ресурсів у молодіжному середовищі. За даними соціологічно-
го дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з 
тижневиком “Коментарі”, на початку 2012 року 70% україн-
ської молоді віддавали перевагу Інтернету як джерелу інфор-
мації, а 55% – щодня користувалися соціальними мережами. 
Послугами мережі Інтернет загалом щодня користується 8700 
тисяч українців віком від 15 років, що становить близько 19% 
від загальної кількості жителів країни. 

Цілком закономірно, що інформаційний запит сучасної со-
ціально активної людини має свою специфіку, яка визначає 
рівень відвідуваності різних типів ресурсів. Глобальна мережа 
дає змогу швидко віднайти необхідну інформацію, поспілку-
ватися із однодумцями, колегами, друзями, знайти інформа-
цію, що стосується певного типу професійної діяльності, ре-
лаксувати. Інтернет дає змогу відчути власну затребуваність 
через можливість різнобічної комунікації, широкого доступу 
до різного типу інформації, а також забезпечує множинну 
ідентичність, тобто можливість одночасно бути причетним до 
різних угрупувань за інтересами та потребами. 
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Комунікація у Інтернеті найчастіше зачіпає певні набо-
лілі або ж актуальні питання, що хвилюють різних за віком, 
статтю, зацікавленнями людей у різних куточках планети. 
Користувачів приваблює можливість одержання певного мо-
рального задоволення від спілкування із однодумцями, адже 
є великий шанс знайти тих, хто розділить радощі і скорботу, 
дасть компетентну досвідну пораду, підкаже вихід зі скрут-
ного становища, відкриє нові горизонти для професійного 
зростання. Вагомою ознакою електронної комунікації є мож-
ливість не відкривати своє істинне “я”, можливість створити 
власний ідеальний образ, який котуватиметься серед інших 
користувачів та забезпечуватиме існування власної зони ком-
форту. Значною перевагою для користувача є змога корегува-
ти власний образ залежно від ситуації, додавати необхідних 
рис, щось приховувати. Така маніпуляція спокушає відходити 
від системи загальноприйнятих цінностей або навпаки, цілко-
вито підпорядковуватися їй. Користувач може приміряти різні 
маски, домислюючи своє віртуальне “я”. 

У віртуальному світі особа не відкривається повністю, 
адже є змога використовувати ніки, вигадані імена, які склад-
но перевірити. Таку ситуацію психологи пояснюють постій-
ним внутрішнім незадоволенням і потребою відповідати сус-
пільним уявленням про самого себе. 

Цілком закономірним видається інтерес сучасних дослід-
ників до вивчення можливостей інформаційного обміну у 
глобальній мережі, зокрема, до питання ідентифікації онлай-
нових медіа, які набувають дедалі більшої популярності. Лю-
дина з активною життєвою позицією сьогодні просто не може 
не користуватися матеріалами зі всесвітньої мережі. Самі пра-
цівники редакцій неодноразово звертаються до матеріалів, що 
публікуються в Інтернеті з метою деталізації, уточнення ін-
формаційного поля, пошуку неформальних даних про певну 
особу чи ситуацію. 

Специфіці функціонування онлайнових медіа, осмисленню 
філософії всесвітньої мережі, з’ясуванню етичних пересто-
рог для роботи зі сферою Інтернету був присвячений науко-

во-практичний семінар кафедри журналістики Національного 
університету “Острозька академія”. До заходу долучилися 
науковці, журналісти-практики, студенти та аспіранти з Лю-
бліна (Польща), Бидгощі (Польща), Одеси, Чернівців, Рівного 
та Острога. У ході наукової дискусії учасники порушили коло 
питань, що стосуються інституційного оформлення онлайно-
вих ЗМІ, питань самоцензури, типології електронних медіа та 
звичайних платформ для спілкування, ролі соціальних мереж 
у роботі сучасного журналіста. 

У цьому збірнику вміщено ключові доповіді учасників се-
мінару. До збірника додається також супровідний диск із пре-
зентаціями. Усі матеріали подано у авторській редакції. 

Вікторія НАЗАРук 
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запровадження між ними партнерських взаємин та механізмів 
саморегуляції етичних та інших професійних проблем при мі-
німальному впливі державного регулювання.

Самим лише копіюванням західних зразків і принципів у 
нашому випадку не обійдешся. Адже, через слабку інститу-
ційність, громадська рада за участі урядовців може перетво-
ритися із дискусійного майданчика на орган цензури, прин-
цип субсидіарності працюватиме тільки в бік “перевірених” 
урядових і комунальних ЗМІ, а принцип солідарності вико-
ристовуватиметься тільки для санкціонованого владою “гро-
мадського осуду”. Відтак, необхідним вбачається реалізація 
програм інституційного розвитку у сфері ЗМІ та громадян-
ського суспільства.
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