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У статті розкриваються особливості елек-
тронних комунікацій в умовах інституту 
освіти. Розглянуто ключові виклики і тран-
сформації, які викликані стрімким розвитком 
інформаційно-комп’ютерних технологій. 
Окреслено можливі сценарії і наслідки форму-
вання нового комунікативного середовища в 
контексті віртуалізації комунікативних про-
цесів. Виділено ключові складові компоненти 
електронного комунікативного простору 
сучасного ЗВО. Акцентовано увагу на ста-
новленні і розвитку електронної освіти, а 
також на характеристиках інтернет-ко-
мунікацій. У статті представлені основні 
тенденції та трансформації, що зумовлені 
створенням та формуванням епохи елек-
тронних комунікацій. Сьогодні ми стикає-
мося з основними ризиками та загрозами, 
які пов’язані з активним розвитком інтер-
нет-комунікацій. Насамперед йдеться про 
проблему інформаційної нерівності, соціаль-
ної ізоляції, проблеми соціалізації, комуніка-
ційних бар’єрів, ідентичності тощо. Розви-
ток електронної освіти ініціює появу нових 
комунікативних моделей, комунікативного 
простору, учасників комунікативного про-
цесу. Сучасна система освіти повинна бути 
орієнтована на те, щоб перетворити сту-
дента з пасивного слухача на активного та 
ініціативного учасника навчального процесу, 
який володіє критичним та аналітичним 
мисленням, навичками пошуку творчих під-
ходів до вирішення проблем, прагненням до 
постійного саморозвитку та самоосвіти.
Щоб відповідати всім тенденціям на ринку 
праці, система освіти повинна запроваджу-
вати інноваційні форми освіти, активно вико-
ристовувати інформаційні та комп’ютерні 
технології, шукати ефективні моделі комуні-
кації між учасниками освітньої діяльності.
Ключові слова: соціальні комунікації, елек-
тронні комунікації, електронна освіта, 
інтернет-комунікації, інформаційно-комуні-
кативний простір.

The article deals with the features of electronic 
communications in the conditions of the educa-
tion institute. The key challenges and transforma-
tions, which are caused by the rapid information 
and computer technologies development, are 
considered. The possible scenarios and conse-
quences of the new communicative space forma-
tion in the context of communicative processes 
virtualization are outlined. The key components 
of the electronic communicative space of the 
modern university are highlighted. Attention is 
focused on the formation and development of 
e-learning, as well as on the characteristics of 
Internet communications. The article presents 
the key trends and transformations that are 
caused by the creation and formation of the elec-
tronic communications era. Today we are faced 
with key risks and threats that are associated with 
the active development of Internet communica-
tions. First of all, we are talking about the prob-
lem of information inequality, social exclusion, the 
problems of socialization, communication barri-
ers, identity etc. The development of e-learning 
initiates the emergence of new communicative 
models, communicative space, participants in the 
communicative process. The modern education 
system should be focused on turning a student 
from a passive listener into an active and enter-
prising participant in the educational process, 
possessing critical and analytical thinking, skills 
in finding creative approaches to solving prob-
lems, a desire for continuous self-development 
and self-education.
The education system, in order to meet all the 
trends in the labor market, should introduce 
educational innovative forms, actively use infor-
mation and computer technologies, and look for 
effective communication models between partici-
pants in educational activities.
Key words: social communications, electronic 
communications, e-learning, Internet communi-
cations, information and communication space.

Постановка проблеми. Проблематика 
соціальних комунікацій все більш пронизує 
усі сфери суспільної діяльності, що призво-
дить не тільки до її популяризації в науковому 
дискурсі, але й до вирішення пов’язаних із 
цим онтологічних питань, зокрема, сьогодні 
на порядку денному стають значущими такі 
ключові теми: трансформація комунікативних 
моделей, формування нових соціальних груп, 
проблематика комунікативних бар’єрів тощо. 
Стрімкий розвиток комунікативних техноло-
гій та їх проникнення в усі сфери суспільної 
діяльності сьогодні змушує провідні соціальні 
інститути шукати нові стратегії розвитку та 

функціонування, які були б в змозі відповідати 
мінливим викликам сучасності. Всеохоплю-
ючі тенденції інформатизації не в змозі були 
оминути один з головних та значущих інститу-
тів, а саме – інститут освіти, та стати одними 
з ключових факторів його значних трансфор-
мацій та змін. У другій половині ХХ ст. з’яв-
ляються різні соціологічні теорії та концепції, 
які наголошували на становленні якісно нової 
епохи – інформаційно-комунікативної, вимоги 
якої будуть виступати каталізатором модерні-
зації освітньої системи в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Слід сказати, що проблематика соціаль-
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них комунікацій є науковим інтересом таких 
вчених, як Г. Лассуел, К. Шеннон, В. Вевер, 
Р. Якобсон, Т. Ньоком, Ю. Лотман, Ф. де 
Соссюр, Ч. Пірс, С. Бейкер, та інших. Серед 
вітчизняних вчених варто виділити наукові 
праці Г. Почепцова, В. Королько, В. Мой-
сеєва, О. Берегової, В. Різуна, Н. Зражев- 
ської та інших. 

Постановка завдання. Метою цієї статтi є 
виділення та окреслення ключових особливос-
тей соціальних комунікацій в умовах розвитку 
інформаційно-комунікативних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
говорять про настання електронної епохи 
соціальних комунікацій як альтернативи уста-
леній традиційній системі. Найвідомішим 
дослідником початку епохи електронної кому-
нікації вважають М. Маклюена, який прого-
лосив завершення «ери Гутенберга» – книж-
ково-документальної комунікації. В контексті 
проблематики формування електронної освіти 
насамперед ми говоримо про ті трансформа-
ційні процеси, які відбуваються з соціальними 
комунікаціями у сфері освіти. Говорячи про 
електронну освіту, ми говоримо про цирку-
ляцію символів та знаків в якісно іншому про-
сторі, віртуальному. Отже, трансформаційні 
зміни системи соціальних комунікацій зумов-
лені глобальними процесами технологізації, 
інтернаціоналізації, індивідуалізації, гуманіза-
ції, віртуалізації освіти в цілому.

Під впливом інформатизації та розвитку 
соціальних комунікацій кардинально зміню-
ються уявлення про сучасний заклад вищої 
освіти (ЗВО), метою діяльності якого стає не 
тільки вироблення, збір, зберігання і поши-
рення знань, а й надання до них доступу неза-
лежно від місцезнаходження користувача [1]. 

Новизна Інтернету як комунікаційного сере-
довища полягає в тому, що він дає можливість 
кожному індивідуальному джерелу інформації – 
окремої особистості, організації, корпорації – 
сформулювати повідомлення і запропонувати 
його необмеженій кількості потенційних одер-
жувачів. Об’єднання користувачів в мережі 
Інтернет призвело до створення якісно нового 
соціального простору, де різними способами 
можлива комунікація і інтеракція партнерів, які 
розділені простором, що належать до різних 
соціальних середовищ і систем, але здатні всту-
пити у відносини в рамках нової комунікативної 
системи, що склалася. Інтернет ініціює зміни 
соціальної структури суспільства, створюючи 
нові спільноти, об’єднані за новими ознаками, 
серед яких комунікації стають все більш ціле-
спрямованими та інтенсивними, з одного боку, 
та може стати ключовим каталізатором соці-
альних нерівностей та поляризації соціальних 
груп – з іншого.

Мова як основний засіб спілкування людей 
теж зазнає змін, вона стає все більш алгорит-

мізованою, відбувається мінімізація змісту 
понять і їх спрощення, що призводить до знач-
ної швидкості обробки і накопичення інформа-
ції. Крім того, сьогодні ми говоримо про фор-
мування особливого інтернет-сленгу, «нової» 
мови, яка стає універсальною, в тому числі для 
учасників освітнього процесу. Розвиток інтер-
нет-комунікації впливає на традиційні форми 
письмової та усної комунікації, а отже, стає 
фактором впливу на культуру міжособистіс-
ного спілкування в цілому. Найбільш показо-
вими є такі процеси: стає можливим говорити 
стисло та відмовитись від традиційних правил 
листування та обміну інформацією [3]. 

Соціальні комунікації сьогодні є двоскла-
довими явищами, які об’єднують соціальний 
і комунікативний підходи. Взаємодія суб’єк-
тів соціальних комунікацій в медіа-реальності 
відображає нову якість інформаційних суб’єк-
тно-об’єктних відносин, яка пов’язана зі знач-
ним збільшенням активності медіа та прийнят-
тям ними деяких соціомоделюючих функцій. 
Так, наприклад, А.М. Фортунатов у своїй роботі 
«Взаємодія суб’єктів соціальної комунікації в 
медіа-реальності» називає наступні основні 
характеристики сучасних комунікативних про-
цесів: маніпуляцію, перформативність і медіа-
тизацію [2].

Ті лінійні біхевіористичні моделі комуніка-
ції, які були тривалий час популярні (моделі 
Д. Лассуелла, Т. Ньюкомба), втратили свою 
актуальність в контексті віртуалізації освіт-
нього простору. Комунікаційні процеси в ЗВО 
вимагають розробки більш складних моделей 
спілкування та обміну інформацією. Необ-
хідно враховувати вплив соціальних інсти-
тутів, шляхів розповсюдження повідомлень, 
розрізняти рівні їх взаємодії. Комунікаційні 
моделі повинні передбачати наявність зво-
ротних зв’язків із користувачами та комуні-
каційні бар’єри під час спілкування, обміну 
та передачі інформації між учасниками кому-
нікації. У сучасних дослідженнях все ширше 
застосовуються системні моделі комунікації, 
які включають інформаційні процеси в більш 
широкий соціальний контекст. 

Сучасні тенденції гуманізації свідчать про 
те, що ми йдемо від традиційної моделі пере-
дачі інформації та відтворення знань вчителя 
та засвоєння їх учнями. В контексті електро-
нної освіти ми маємо справу з інтерактивною 
«партнерською» моделлю, яка перестає роз-
глядати учня як пасивного реципієнта. Він стає 
агентом освітнього процесу, який активно 
координує комунікативну діяльність. В цьому 
виражається індивідуалізація освіти, у зв’язку 
з чим змінюються методики навчання, кому-
нікації повинні мати особистісний характер, 
що може забезпечити система електронної 
освіти. В результаті формування нового кому-
нікативного середовища трансформується 
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також й ідентичність учасників комунікативного 
процесу, сьогодні трансформується система 
соціальних статусів і ролей. Ми відмовляємось 
від споживання дихотомії «вчитель–учень» і від 
їх традиційних поведінкових рис, ми говоримо 
про т’ютора, який лише наставляє учня, допо-
магає йому знайти необхідну інформацію та 
обробляти її самостійно.

На основі вивчення основних компонентів 
комунікації та особливостей соціальної кому-
нікації, зумовленої розвитком нових інформа-
ційно-комунікативних технологій, комунікацію 
сучасного навчального закладу слід розгля-
дати як комунікацію, яка є опосередкованою 
навчальним документом, в тому числі і елек-
тронним, побудованою на обміні цими доку-
ментами, які формують документальні потоки, 
що рухаються по комунікаційним каналами під 
час комунікаційного процесу.

Основними складниками інформаційно-ко-
мунікативного середовища ЗВО є: суб’єкти 
комунікації (студенти та професорсько-ви-
кладацький склад), засоби комунікації (інстру-
менти та технології, канал передачі); предмет 
комунікації та повідомлення; ефекти комуніка-
ції (наслідки комунікаційної діяльності прояв-
ляються або в поведінці, або у внутрішньому 
стані або у відносинах суб’єктів цього спіл-
кування). Але передусім в електронній освіті 
з’являється посередник – інформаційно-ко-
мунікативні технології, ті засоби та канали, від 
яких залежить не тільки ефективність, але й 
сама можливість реалізації комунікативного 
процесу [4]. 

Отже, які ми можемо виділити особливості 
електронних комунікацій?

1) віртуальність (віртуальний простір);
2) опосередкованість;
3) інтерактивність;
4) гіпертекстуальність (численні одночасні 

потоки інформації);
5) глобальність (долає просторово-часові 

обмеження);
6) креативність;
7) можливість анонімної комунікації;
8) мозаїчність;
9) деперсоніфікованість (маємо справу з 

символами та знаками);
10) загальнодоступність;
11) можливість зберігання результатів 

комунікації (електронна пам’ять);
12) інтегрованість;
13) оперативність (динамічність) комуні-

кації;
14) ускладненість емоційного компонента 

спілкування [4].
Анонімність електронних комунікацій надає 

можливість приховати риси реального «Я», 
такі як стать, вік, зовнішність, освіту, соціаль-
ний статус, і використовувати замість них ті, 
що наближені до ідеального «Я» особистості. 

Отже, ми відзначаємо віртуальну комуніка-
цію не просто між персонами, соціальними 
масками, а між «ідеальними» персонами, які 
стають на захист власної ідентичності. 

Популяризація концепцій безперервної 
освіти (“life-long-learning”) призвела до того, 
що ми відчули потребу в методах і техноло-
гіях організації комунікації, які здатні були б 
забезпечувати особистісний та професійний 
розвиток протягом усього життя. Безперервна 
електронна освіта, яка не є обмеженою ні 
часовими, ні просторовими обмеженнями.

Крім того, електронну освіту визнача-
ють як поетапну комунікацію, спрямовану на 
накопичення, трансформацію і розвиток вже 
наявних навичок, умінь, емоційних реакцій, а 
також практик діяльності. З точки зору соці-
ально-культурного конструктивізму освітній 
процес є комунікативною соціально-культур-
ною діяльністю, головним призначенням якої 
є організація ефективної взаємодії та діалогу 
між суб’єктами навчання. Цей підхід натя-
кає на те, що для організації ефективного 
навчального процесу необхідно поєднувати 
електронний навчальний контент (техноло-
гії самоосвіти) і традиційні методи навчання. 
Під час виконання цих умов буде досягнуто 
формування соціально-конструктивістського 
досвіду, який буде оптимізувати і підвищувати 
ефективність навчального процесу [1].

Поєднання вербальної та невербальної 
інформації (картинка, звуковий фрагмент 
тощо) також є типовим для деяких жанрів елек-
тронної комунікації. Комунікація між користува-
чами мережі здійснюється засобами природної 
мови, яка в Інтернеті отримує ряд додаткових 
функцій. Можна сміливо стверджувати, що 
електронний дискурс багато в чому є новим 
типом і якісно іншим простором комунікації. 
Значною мірою це пов’язано з частковим знят-
тям етичних бар’єрів комунікації, що зумовлено 
віртуальним середовищем. Сьогодні ми спо-
стерігаємо, що комп’ютерний сленг перехо-
дять в загальновживану лексику і діловий дис-
курс, та стають все більш популярними ігрові 
умови комунікації, навіть у діловій сфері.

Однак, говорячи про електронну комуніка-
цію, слід наголосити на виникаючих комуніка-
тивних бар’єрах, особливо в процесі віртуаль-
ної міжкультурної комунікації – в розбіжності 
когнітивних просторів комунікантів, джерелом 
якої є використання різних моделей сприй-
няття дійсності, що неминуче знаходить відо-
браження в електронному дискурсі.

У контексті електронної освіти ми можемо 
спостерігати міжособистісну, масову (one-to-
many or many-to-many) та автомасову, син-
хронні та асинхронні комунікації (у цьому кон-
тексті ми говоримо про роботизацію, у зв’язку 
з якою стає можливою двостороння комуніка-
ція з автоматизованими системами). 
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Висновки. Резюмуючи, слід наголосити на 
тому, що сьогодні, у зв’язку з технологізацією 
освітнього процесу, кардинально змінюється 
інформаційно-комунікативна функція освіти, 
яка раніше мала на меті не тільки передачу 
та трансляцію знань, але й морально-етичне 
виховання, соціалізацію, культурний розвиток 
тощо. Але, на жаль, сьогодні усі ці латентні, 
але такі важливі питання все більше втрачають 
свою значущість, що здійснює вплив на підго-
товку нового «цифрового» покоління.
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