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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції культурного 

поступу, що все більше зазнають впливу інформаційно-комунікативної 

складової, безпосереднім чином відображаються в соціокультурних 

практиках повсякдення, визначаючи світоглядні, ментальні та ціннісні 

орієнтири суспільства. Інтернет-комунікація, що на сьогодні є не лише 

потужним комунікативним засобом, але й знаково-символічним і ціннісно-

смисловим середовищем, акумулює й транслює часто трансформовані 

сенси й цінності, що є важливими для соціуму як у світовому, так і 

національному масштабах.  

Серед явищ сучасної «пост-культури», які завдяки своїм змістовим 

характеристикам та новаторству підпадають під рефлексії науковців 

(Д. Антонієвич, Е. Ардевол, Дж. Берджес, Т. Бланк, І. Дичев, М. Домокос, 

В. Кравчик-Василевська, Р. Франк, Л. Шифман; Н. Андріанова, В. Бережний, 

А. Бойко, О. Горошко, І. Кімакович, Н. Лисюк, Т. Пода; М. Алєксєєвський, 

В. Анікін, К. Богданов, А. Єнікєєва, О. Жарова, М. Загідулліна, С. Канашина, 

Л. Клемят, А. Колістратова, С. Неклюдов, Д. Радченко, Ю. Щуріна), на 

особливу увагу заслуговує феномен постфольклору. Початки його 

формування збігаються з процесами урбанізації ще наприкінці ХІХ ст., але як 

якісно новий сегмент культури він постає наприкінці ХХ й особливо на 

початку ХХІ ст. Процес інкультурації постфольклору значною мірою 

опосередковується дигітальними засобами інформаційно-технологічного 

відтворення та трансляції, пов’язаними з комунікаційними мережами на рівні 

культури повсякдення. У теоретичних рефлексіях ці явища цифрової культури 

позначаються в термінах кібер-фольклор, ньюслор, інтернет-фольклор. 

У соціокультурному аспекті актуальність теми обумовлена 

автономізацією віртуально-символічного дискурсу інтернету як форми 

реальності в інформаційному суспільстві, що не лише віддзеркалює, 

акумулює, транслює, але й породжує нові цінності і смисли культури, 

виражаючи їх у специфічних симулятивних синтетичних формах.  

Сучасний постфольклор, змінивши традиційні принципи свого творення 

й трансмісії, вже не належить у повній мірі до культурних зразків фольклору в 

класичному розумінні фольклористичних досліджень. У своїй більшості, 

створюючись у віртуальному комунікативному середовищі засобами медіа-

комунікації в ході повсякденних інтернет-практик, такі постфольклорні твори 

здатні своєрідно відображувати мозаїчну соціокультурну реальність, в тому 

числі нові ідеї, цінності й ідеали – аксіосферу культуротворчості, виступаючи 

евристичним, а інколи й маніпуляційним началом у переосмисленні ціннісних 

вимірів соціокультурних реалій.  

Твори постфольклору, які формуються унаслідок комунікативних 

процесів спілкування та обміну інформацією, мають як світоглядно-

ідеологічну, так і розважально-ігрову спрямованість, формуючи цілісне 

культурне поле та, у певному сенсі, альтернативну систему цінностей, 
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обумовлювану переосмисленням суспільно значимої інформації, що дає 

нові приводи для комунікації в постійно оновлюваній аксіосфері 

суспільства. Під аксіосферою розуміється сфера цінностей і ціннісного 

визначення людини і суспільства, що формується у «життєвому світі» 

людського буття в умовах конкретного соціуму та відповідного 

історичного часу. Функціонування ціннісно-смислового універсуму (ЦСУ) 

– це вплив цінностей на людську свідомість, діяльність, поведінку, 

суспільне життя, розвиток культури, що відбувається як на 

загальносуспільному, так й індивідуальному рівні.  Ціннісні системи 

суспільства та особистості є взамообумовлюваними, де індивідуальні 

цінності так чи так є віддзеркаленням загального стану та рівня розвитку 

аксіосфери соціуму, а соціальні цінності узагальнюють і типологізують 

індивідуальні. 

 Разом з тим, вказані явища в їх взаємозв’язку ще не знайшли достатнього 

теоретичного осмислення і потребують належного культурологічного 

дослідження для осягнення природи і функцій постфольклору в сучасних 

практиках інтернет-комунікації, що є невід’ємною частиною функціонування 

нових культурних цінностей у сьогоденні, їх суперечливого впливу на масову 

та індивідуальну свідомість. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі культурології та інформаційних 

комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

відповідно до тематичного плану науково-дослідницької діяльності 

вказаного навчального закладу. Дослідження є частиною комплексної 

теми «Актуальні проблеми культурології: теорія та історія культури» 

(державний реєстраційний номер: 0115U001572) та є авторським внеском 

у вивчення проблематики культури інформаційного суспільства та її 

становлення в Україні. 

Тема дисертації «Постфольклор комунікативних інтернет-практик 

у функціонуванні аксіосфери суспільства» була затверджена Вченою 

радою Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(протокол №3 від 29 квітня 2015 р.) 

Науковою проблемою дослідження, що отримала нове вирішення, є 

теоретичне осмислення статусу і ролі феномену постфольклору 

комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери сучасного 

суспільства, аналіз його суперечливого впливу на світогляд і ціннісні позиції 

індивіда та культуру повсякдення. 

Мета дисертаційного дослідження – з’ясування специфіки та ролі 

постфольклору, опосередкованого комунікативними інтернет-практиками, в 

переосмисленні динаміки аксіологічних змін соціуму та функціонуванні 

етнокультурних цінностей у віртуальному середовищі. Відповідно до 

мети розв‘язуються основні завдання: 

– розкрити феномен постфольклору як соціокультурне та 

інформаційно-комунікаційне явище у віртуальному середовищі і визначити 
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його співвіднесеність із традиційним фольклором; узагальнити теоретичні 

дослідження постфольклору в сучасному гуманітарному дискурсі та 

встановити їх значення для розбудови неомодерної культурологічної 

парадигми постфольклору; 

– обґрунтувати світоглядно-філософські, семіотичні та аксіологічні 

засади аналізу постфольклору як віртуальної форми соціокультурної 

комунікації, виявити семантичну специфіку його текстів як джерельної 

бази дослідження, сформулювати понятійно-категоріальний інструментарій 

культурологічного вивчення аксіологічних суперечностей постфольклору з 

його новими цінностями і «антицінностями»; 

– виявити дуальну амбівалентність постфольклору та інтерпретацій 

його співвідношення з віртуальною реальністю і реальністю віртуального; 

– окреслити поняття комунікативної практики в інформаційному 

вимірі соціокультурних взаємодій, що існують у віртуальному просторі; 

– встановити роль інтернет-комунікації як дигітального культурного 

середовища та електронну форму сучасних комунікативних практик, 

виявити її значення у формуванні різнорідних соціокультурних цінностей 

суспільства та особистості; 

– визначити світоглядні та соціокультурні джерела та чинники творення 

постфольклорних текстів, опосередкованих комунікативними інтернет-

практиками; 

– узасадничити феноменологію і морфологію творів постфольклору, 

репрезентованого в інтернет-мережі, шляхом концептуалізації його жанрової 

структури і типових формотворень; 

– систематизувати засоби і прийоми художньої виразності й естетичної 

сугестії ціннісно-смислових домінант текстів постфольклору; 

– виявити місце і роль актуалізації етнокультурних цінностей в умовах 

світоглядних і соціокультурних трансформацій та визначити особливості 

постфольклору як чинника поширення етнокультурних цінностей суспільства 

в інтернет-середовищі; 

– окреслити основні тенденції (як культуротворчі, так і кітчеподібні) 

в репрезентації етнокультурних цінностей у постфольклорі інтернет-

комунікації та шляхи їх коригування з точки зору позитивного іміджу 

України у світі. 

Об’єкт дослідження – інтернет-комунікація у функціонуванні 

аксіосфери суспільства. 

Предмет дослідження – постфольклор комунікативних інтернет-

практик як чинник репрезентації, актуалізації та трансформації аксіосфери 

суспільства. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період першого 

десятиліття ХХІ ст. і до сьогодення. Визначення нижньої хронологічної межі 

пов’язане з появою технологічної платформи веб 2.0 в середовищі інтернет-

комунікації, що розширило користувацькі можливості та дозволило 

трансляцію власного контенту на широкий загал інтернет-мережі. Ці 
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обставини спричинилися до появи феномену постфольклорної творчості в 

інтернет-середовищі. 

Методи дослідження. Багатоаспектність об‘єкта дослідження 

обумовила застосування комплексу принципів і методів загальнонаукового й 

спеціального характеру, взаємодоповнюваність яких забезпечила об‘єктивність 

і достовірність результатів дослідження. Методологія роботи поєднує засади 

системно-структурного, синергетичного, семіотичного та аксіологічного 

підходів в їх диференційованому використанні залежно від обраного аспекту 

аналізу проблеми. 

Застосування системного підходу у дослідженні постфольклору, 

опосередкованого сучасними інформаційно-комунікативними практиками, 

зумовлюватиме всебічний його розгляд у системі культури та масових 

комунікацій, а також ролі в аксіологічній сфері суспільства та її функціонування 

як цілісної системи ЦСУ в умовах сучасних трансформаційних змін. 

З точки зору структурного підходу феномен постфольклору, що 

формувався у середовищі комунікативних інтернет-практик, досліджено в 

контексті підсистем культури й комунікації як соціальної практики та 

утворюваних нею соціокультурних взаємодій в ЦСУ суспільства. 

Синергетичний підхід (що доповнює системний і структурний) до 

вивчення інформаційно-комунікативного середовища існування постфольклору 

визначає багаторівневість їх структурної ієрархії та динаміки, що є іманентним 

потенціалом самоорганізації. Інтернет як провідний репрезентант сучасного 

медіа-простору характеризується саме такими якостями. 

Знаково-символічна природа текстів постфольклору обумовлює 

застосування семіотичного підходу. Концептуальною основою дослідження 

мережевої культури став аналіз гіпертексту та гіпертекстуальності, що 

характеризуються підвищеною діалогічністю та множинністю інтерпретацій. 

Аналітика постфольклору за допомоги структурних і семіотичних методів 

дає змогу виявлення всіх рівнів контекстних відношень та денотатів, що 

формують сенси і значення цих текстів, артикулюючи й відображуючи при 

цьому актуальні для соціуму ціннісні орієнтири, судження та відношення.  

Аналіз постфольклору з точки зору аксіологічного підходу пов’язується з 

характером репрезентації ним ціннісних контентів та сенсів, а також 

виявленням динаміки системної трансформації світогляду і культури 

сучасного суспільства, що характеризується зміною аксіологічних пріоритетів 

і життєвих стратегій людини і суспільства в цілому. В сукупності названі 

підходи і методи складають широкий спектр поліметодології, що забезпечує 

взаємододатність класичних і некласичних дослідницьких парадигм. 

Теоретичною основою дисертації стали: 
– філософсько-методологічні напрацювання, що визначили теоретичну 

сферу аксіології: К. Грейвза, Р. Інглхарта, Х. Йоаса, М. Кагана, Г. Ріккерта, 
Л. Столовича, Ш. Шварца; 



5 

 

 

 

– філософсько-культурологічні праці в осмисленні постмодерної 
культури, інформаційного суспільства та теорії комунікацій: Є. Більченко, 
Л. Вітгенштайна, Ю. Габермаса, П. Герчанівської, Т. Гуменюк, Ж. Дельоза, 
Ж. Дерріди, М. Епштейна, М. Кастельса, О. Колесник, Т. Кривошеї, 
Ж. Лакана, В. Личковаха, Г. Мєднікової, А. Моля, Ч. Пірса, М. Маклюена, 
О. Оніщенко, Т. Розової, В. Чернеця, Р. Шредера, А. Шюца, М. Фуко; 

– дослідження із соціології та соціологічних теорій культури П. Бергера, 
М. Вебера, Е. Гідденса, І. Гоффмана, Е. Дюркгейма, Н. Лумана, Т. Парсонса, 
О. Семашка, Р. Шульги; 

– теоретичний доробок семіологічних досліджень в культурології: 
О. Афоніної, Р. Барта, Ж. Бодрійяра, П. Бурдьє, Дж. Ділі, У. Еко, С. Жижека, 
А. Кравченко, Ю. Кристєвої, О. Кирилюка, Ю. Лотмана, Я. Мукаржовського, 
Б. Парахонського;  

– праці з фольклористики В. Анікіна, М. Бахтіна, К. Богданова, 
А. Дандеса, М. Мелетинського, С. Неклюдова, В. Проппа, К. Чистова; та 
суміжних досліджень: структурної антропології (К. Леві-Стросса), 
лінгвістики (В. Гумбольдта, Р. Якобсона), етнометодології (Ф. Боаса, 
Л. Леві-Брюля, Б. Малиновського, Г. Гарфінкеля), концепції символічної 
гри: К. Гірц, Х. Ортега-і-Гассет, Й. Гейзинга, Г. Гессе. 

В осмисленні феномену постфольклору інтернет-середовища 
виокремлюються наступні групи робіт: 

- дослідження постфольклору в межах мережевої культури інтернету 
західноєвропейських та американських вчених: Ю.-Й. Ан, Д. Антонієвич, 
Е. Ардевол, А. Баран, Дж. Бломмаерт, С. Бокхаг, Р. Бредніч, М. Булд, 
П. Варіс, Л. Венг, Б. Віггінс, Н. Гантінгтон, Г. Гансен, А. Грубич, 
Р. Дорсон, Ж. Дорст, С. Дугерті, В. Кравчик-Василевська, Л. Макнейл, 
Ф. Менцер, Р. Мілнер, М. Райан, Е. Росса-Карильо, Д. Сільвер, М. Фоут, 
Ю. Хастед, С. Чен; 

- вивчення постфольклору у працях дослідників ближнього 
зарубіжжя: М. Алексєєвського, В. Андреєва, В. Анікіна, А. Архипової, 
К. Богданова, О. Жарової, А. Єнікеєва, А. Каргіна, А. Колістратової, 
А. Костіної, В. Метальникової, С. Неклюдова, С. Петренка, А. Петрової, 
М. Прийомишевої, Д. Радченко, Т. Савельєвої, А. Савченко, Т. Суслової, 
Т. Щепанської, Ю. Щуріної, Л. Ядришнікової, О. Фролової; 

- теоретичні студіювання постфольклору українськими дослідниками: 
в межах фольклористичних та філологічних напрямів – В. Борисенко, 
О. Бріцина, О. Калита, Н. Лисюк, І. Мариненко, О. Селіванова, Л. Сорочук; 
психології – Н. Никончук; у контексті досліджень субкультурних явищ – 
Л. Алещенко, Л. Гасиджак, О. Харчишин; жанрових різновидів постфольклору 
– В. Бережний, А. Бойко, І. Головаха, І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, 
Л. Фіалкова; 

- аксіологія постфольклору знайшла відображення у теоретичних 

розробках Ю. Емер, О. Жарової, І. Тубалової; 

- постфольклор як комунікативну форму сучасності досліджували 

М. Загідулліна, А. Савченко, Т. Суслова. 
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Джерела дослідження. Джерельною та ілюстративною базою 

дослідження послугували матеріали, зібрані в інтернет-мережі: на новинних та 

розважальних веб-сайтах (https://censor.net.ua, https://www.depo.ua, 

www.dsnews.ua; repka.club, https://prikol.i.ua, https://drama.kropyva.ch, 

https://ukrbash.org, https://durdom.in.ua), соціальних мережах (Facebook, Twitter). 

Наукова новизна дослідження визначається комплексним осмисленням 

феномену і культуротворчих можливостей постфольклору інтернет-комунікації 

у функціонуванні аксіосфери сучасного суспільства.  Відтак  у дисертації 

уперше: 

– здійснено культурологічний аналіз феномену постфольклору в 

цифровому просторі як віртуальної форми соціокультурної практики: 

систематизовано наукові праці з неомодерної проблематики теоретичного 

дискурсу постфольклору, зокрема узагальнено наукові здобутки зарубіжних і 

українських дослідників в аналізі постфольклору як частини цифрової 

культури і сучасних інформаційних технологій; виявлено співвіднесеність 

постфольклору із традиційним фольклором, спільні риси яких виражаються в 

етнокультурних архетипах, а відмінні – у механізмах здійснення інтеракції 

та специфічних нових смислах, привнесених віртуальним простором; 

– доведено, що інтернет-фольклор кіберпростору є складним 

синкретичним феноменом, що містить риси чотирьох цивілізаційних хвиль: 

премодерну (як міфологічний архетип «глобального села»); модерну (як 

модель розваги, гри); постмодерну (у вигляді симулякру, знаку зображення, 

ризоми, інтертексту); неомодерну (як символічний фантазм). Це означає, що 

він не лише віддзеркалює буття і цінності культури, але і сам породжує нові 

форми їх репрезентації через символічні форми; 

– виявлено дуальну амбівалентність постфольклору, обумовлену його 

синтетичною природою, в якій він одночасно є онтологічним феноменом та 

порожнім знаком. Онтологічний статус інтернет-фольклору укорінений у 

позасвідомому («Реальному»), що виражається через символи, міфи, архетипи, 

культурні смисли та цінності, виконуючи сакральні та/або маніпулятивні 

функції. Симулятивність інтернет-фольклору проявляється у симультанізмі 

знаків семіотичного, маючи на меті ілюзорно-компенсаційне та розважальне 

призачення; 

– у розумінні співвідношення інтернет-фольклору з реальністю 

виявлено два взаємопов’язаних дискурси: з одного боку, інтернет-фольклор 

під ілюзорністю маскує вади травматичної об’єктивної соціальної дійсності, 

відволікаючи суб’єкта від них (симптом, віртуальна реальність), а з іншого 

боку − він росте із ущербності суб’єктивної дійсності, з її позасвідомих 

довербальних структур (фантазм, реальність віртуального). У першому 

випадку усвідомлення незбігу між уявним наративом і дійсністю призводить 

до деконструкції міфологем постфольклору (кінічна критика, трагедія, пафос 

викриття). У другому випадку раціональне знання фактів ніяким чином на 

постфольклор не впливає, навіть при наявності фактичних свідчень своєї 

«хибності» (цинічне сприйняття, іронія, сміх); 

https://censor.net.ua/
https://www.depo.ua/ukr
https://drama.kropyva.ch/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4bHL9ePXAhVEJFAKHb14DL8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk-ua.facebook.com%2F&usg=AOvVaw1e6IhJxD0vZVIB9S_M0CPf
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– розкрито особливі форми репрезентації (меми, демотиватори, 

колажні картинки-«фотожаби») ціннісно-смислових сенсів постфольклору у 

повсякденних комунікативних практиках, заснованих на інтертекстуальному 

переплетенні інформаційних модулів; 

– з’ясовано, що інтернет-фольклор є носієм установки на «піднесене 

смішне» – подвійне кодування трагічного і комічного, у результаті якого 

серйозне втрачає свою метафізичну піднесеність через гумор, а профанне 

сакралізується. Гумор, закладений у постфольклор, виконує деконструктивну 

функцію руйнації і підтримки наявного символічного порядку через 

вписування у нього культурних і соціальних вад як вимушених втрат. Його 

характерними рисами є міфологічність, містичність, сакральність, етнічність, 

масовість, кітчевість, карнавальність, плюральність, ризомність, 

інтертекстуальність, інтерактивність, кліповість, символічність, фантазмічність; 

– виявлено неомодерний характер репрезентації етнокультурних 

цінностей у текстах постфольклору українського сегменту інтернету, які 

постають культурними концептами із залученням архетипових структур, 

етнокодів та символів національної культури; 

– обґрунтовано обумовленість появи постфольклору в середовищі 

інтернет-комунікації технологіями веб 2.0 та їх впливу на інтерактивні форми 

комунікації і трансформації світоглядних основ аксіосфери суспільства. У 

зв’язку з цим встановлено семантичні особливості створення і сприйняття 

текстів постфольклору на основі полікодовості, інтертекстуальності, 

прецедентності; 

– розкрито інформаційно-комунікативні засоби і прийоми віртуального 

вираження ціннісно-смислових домінант текстів постфольклору інтернет-

комунікації; вперше дана загальна характеристика повсякденної цифрової 

комунікації, що спирається на непрофесійні демасифіковані форми 

постфольклору, з позиції визначення їх амбівалентного місця і ролі в 

аксіосфері суспільства. 

Уточнено: 

– методологічний і понятійно-категоріальний інструментарій 

культурологічного дослідження постфольклору шляхом залучення 

міждисциплінарного дискурсу у взаємодоповненні модерних, постмодерних і 

неомодерних теоретичних парадигм. У цих межах розроблено термінологічний 

та понятійний глосарій (Додаток А дисертації), що характеризує ключові 

концепти інтернет-комунікації та постфольклору; 

–  жанрово-видову класифікацію творів постфольклору з виокремленням 

безпосередньо «цифрових» жанрів, що ґрунтуються на віртуальному субстраті 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

Набуло подальшого розвитку: 

– вивчення поняття комунікативної практики та її сугестивних форм 

в аксіологічному вимірі соціокультурних взаємодій; 

– дослідження ціннісних трансформацій у динаміці культури 

українського суспільства, що в межах постфольклорного дискурсу позначено 
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взаємодією етнокультурних цінностей та постмодерних світоглядно-ціннісних 

орієнтирів. 

Теоретичне значення одержаних результатів. Матеріал дисертації 

має концептуальне значення для подальшого поглиблення досліджень про 

постфольклорні форми сучасної цифрової культури та в аспекті вивчення 

світоглядно-ціннісних трансформацій суспільства. Робота суттєво розширює 

існуючу джерельну базу для подальших наукових розробок у цій царині й 

пропонує  авторську методологічну модель і глосарій аналізу постфольклорних 

текстів як актуальних і аксіологічно значущих артефактів інформаційно-

комунікативного середовища, що ретранслюють на загал певні ціннісно-

смислові домінанти «пост-культури».  

Матеріал дисертації, її основні положення і висновки можуть бути 

використані в наукових дослідженнях питань теорії й історії дигітальної 

культури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Отримані результати можуть 

використовуватися в процесі викладання низки навчальних дисциплін, 

зокрема культурології, художньої культури, масових комунікацій, а також 

при підготовці монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-

методичних програм, тематика яких дотична до теми дисертації. Крім того, 

дисертаційні матеріали можна використовувати в наукових розробках із 

питань міметики, візуалістики, цифрової культури, комп’ютерних 

інформаційних комунікацій, PR-технологій, в тому числі в умовах 

інформаційної війни. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані в курсах «Теорія та історія культури», 

«Культурологія», «Інформаційна культура», а також скласти основу 

спеціалізованого курсу, присвяченого взємовідношенню фольклору і 

постфольклору в сучасній культурі. Дана робота може становити інтерес для 

викладачів вишів, студентів, працівників культурної та комунікативно-

інформаційної сфери, фольклористів та практиків, зайнятих в сфері прикладної 

та народної творчості, культуріндустрії.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Усі опубліковані праці автора за темою дисертації написані 

без співавторів. Положення й висновки наукової новизни одержані 

самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація пройшла апробацію 

на засіданнях кафедри культурології та інформаційних комунікацій 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.  

Основні положення і висновки дослідження було викладено у 

публічних виступах автора на міжнародних, всеукраїнських науково-

теоретичних конференціях в Україні й за кордоном. Серед них найважливіші: 

Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур Україна-

Греція: культурна політика ХХІ століття в європейській ретроспективі» 

(Київ, 2016), Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна 

освіта та професійно-комунікативна техніка ХХІ ст.» (Одеса, 2016), 
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Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 2016), Міжнародна науково-творча 

конференція «Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: 

євроінтеграційний вектор» (Київ, 2016), Міжнародна науково-практична 

конференція «Informative and communicative space and a person» (Чехія, Прага, 

2017), Міжнародна науково-практична конференція «Science and society. 

Accent Graphics Communications & Publishing» (Канада, Гамільтон, 2017), 

Міжнародна науково-практична конференція «Międzynarodowa konferencja 

naukowo-praktyczna. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo» (Польща, 

Ченстохова-Сопот, 2017), Міжнародна науково-практична конференція 

«Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики» (Київ, 

2017), Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна інтернет-

конференція «Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики» 

(Слов’янськ, 2017), Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Традиційна культура  в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо 

збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини» (Харків, 

2017), Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Культура – текст – 

особистість (українські перспективи)» (Київ, 2017), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Національні культури в глобалізованому світі» 

(Київ, 2017), Всеукраїнська науково-практична конференція «Візуальні 

комунікації у формуванні особистості і соціуму» (Київ, 2017). 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  культурології 

«Масова культура як чинник трансформування національно-культурної 

ідентичності  в умовах глобалізації» за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та 

історія культури» захищено 2010 р. у Національній академії керівних 

кадрів культури і мистецтв; її матеріали в тексті докторської дисертації не 

використовуються (крім окремих джерел, дотичних до теми дослідження).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 

монографії «Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі» 

(Київ, 2017, 22,32 д.а.), 25 наукових публікаціях (з них 23 статті у фахових 

виданнях, затверджених МОН України та які включені до міжнародних 

науковометричних баз, 2 – за кордоном).  

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями, послідовністю 

викладу матеріалу та логікою дослідження. Робота складається зі вступу, 

п‘яти розділів, п’ятнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і літератури (530 позицій, з них 78 іншомовних), а також додатків. 

Повний обсяг дисертації 510 сторінок, з них основного тексту 404 

сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено наукову 

проблему, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження; сформульовано 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів; 

надано інформацію щодо апробації й публікації результатів дослідження, про 

структуру і обсяг роботи. 

Розділ 1 «Стан наукової розробленості проблеми та джерельна 

база дослідження» складається з трьох підрозділів, в яких розглянуто 

проблематику постфольклору в соціокультурному аспекті, стан її наукових 

досліджень та проаналізовано тексти постфольклору як головні джерела 

культурологічного вивчення явища.  

У підрозділі 1.1 «Постфольклор як соціокультурне явище та його 

співвідношення із традиційним фольклором» представлено витоки 

постфольклору як феномену міської урбанізованої культури та його якісно 

нового різновиду в умовах поширення інформаційно-комунікативних 

технологій і електронного середовища. Постфольклор, що функціонує в 

цифровому просторі, все більше набуваючи рис онтологічності, стає 

реальністю віртуального, матрицею  символічного. 

З’ясовано, що інтернет-комунікація завдяки своїй анонімності, 

колективності та масовому поширенню стала надзвичайно сприятливим 

середовищем для розвитку постфольклорних жанрів. Твори постфольклору, 

що циркулюють в інтернет-мережі, виникають як реакція на значущі події 

суспільно-політичного і соціокультурного життя, в яких репрезентуються 

актуальні теми, знаходять відображення (в т. ч. іронічно-критичне) 

ідеологеми і міфологеми масової свідомості, формуючи нові ціннісні 

орієнтири, поєднані із індивідуальним креативом.  

У зв’язку з цим доведено, що технологічним підґрунтям творів 

постфольклорного типу в інтернет-мережі стала поява платформи додатків 

веб 2.0, за допомоги яких стало можливим поширення власного контенту 

на широкий загал. Завдяки технічним засобам миттєвого поширення 

текстів і творів постфольклору, він має здатність охоплювати широку 

аудиторію, «обростаючи» при цьому великою кількістю варіантів та 

видозмін.  

Відмінними від фольклору рисами постфольклору стала зміна усної 

трансмісії електронною; віртуальний характер та нетривалий період 

функціонування постфольклору в інтернет-середовищі, що обумовлюється 

вірусним характером розповсюдження та швидкою зміною значущих і 

актуальних тем в медіа-просторі; переважна частка створюваних текстів 

постфольклору ґрунтується на візуальній складовій; абсолютна доступність 

для реплікацій та перетворень постфольклорних текстів для будь-яких 

користувачів інтернет-мережі. 

Постфольклор фактично постає новою традицією усно-писемного 

формату, що опосередковується й твориться комунікативним середовищем 
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інтернету. Відтак, електронна форма побутування замінює усну традицію, що 

відрізняє сучасні постфольклорні форми творчості від традиційного фольклору. 
Постфольклор у дигітально-віртуальному просторі (інтернет-фольклор) 

поєднує в одне синкретичне ціле типові риси домодерну (архетиповість, 
етнічність, міфологічність, ритуальність, сакральність, карнавальність), 
модерну (кітчевість, масовість, повторюваність), постмодерну (плюральність, 
ризомність, інтертекстуальність, інтерактивність, кліповість) та неомодерну 
(онтологічність, тотальність, символічність, фантазмічність). 

У підрозділі 1.2 «Історіографія постфольклору як предмета 

сучасних гуманітарних досліджень» з’ясовано основні напрями досліджень 
цифрового постфольклору у працях як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників. 

Доведено, що наукові дослідження постфольклору, опосередкованого 
комунікативними практиками як частини цифрової культури й так званої 
«культури участі», мають значну історію вивчення та поширеність у працях 
зарубіжних вчених (Д. Антонієвич, Е. Ардевол, А. Баран, Дж. Берджес, 
Т. Бланк, С. Бокхаг, П. Варіс, Б. Віггінс, Н. Гантінгтон, Г. Гансен, М. Домокос, 
В. Кравчик-Василевська, Л. Макнейл, Р. Мілнер, М. Райан, Д. Сільвер, 
Р. Франк, М. Фоут, Ю. Хастед, Л. Шифман, Р. Шредер), де постфольклорні 
явища цифрової культури позначаються в термінах кібер-фольклор, ньюслор, 
інтернет-фольклор. У залежності від тлумачення природи постфольклору 
його тексти можуть поставати як симулякр (школа Ж. Бодрійяра та Ж. Дельоза 
з їх дискусіями про означуване в порожньому знакові); як електронний модуль 
кліпової свідомості (Е. Тоффлер та Дж. Гаета); як автономне семіотичне 
повідомлення, media is a message (М. Маклюен); як симптом фрустрованої 
психіки, що компенсує реальність (класичний психоаналіз З. Фрейда) або як 
фантазм, що трансформує Реальне (позасвідоме) у форму символу, 
структурну матрицю архетипу (структурний психоаналіз Ж. Лакана та 
Л. Альтюсера). 

Наукове вивчення явища постфольклору на вітчизняних теренах та в 
ближньому зарубіжжі ґрунтується на пошуку витоків формування 
постфольклору загалом в міській урбаністичній культурі, поєднаній з кітчем і 
карнавалізованою «низовою» культурою (Л. Алещенко, В. Бережний, 
В. Борисенко, О. Бріцина, І. Головаха, О. Калита, Н. Лисюк, І. Мариненко, 
О. Селіванова, Л. Сорочук, А. Бойко, І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, 
Л. Фіалкова; М. Алексєєвський, В. Анікін, К. Богданов, О. Жарова, А. Єнікеєва, 
А. Каргін, А. Колістратова, А. Костіна, В. Метальникова, С. Неклюдов, 
С. Петренко, Д. Радченко, Ю. Щуріна, Л. Ядришнікова). 

Постфольклор інтернет-середовища та його жанрові різновиди (меми, 
демотиватори тощо) теоретично осмислюються в контексті мультимодального 
дискурсу інтернет-комунікації. Значний розвиток отримало дослідження 
семантичних особливостей постфольклорних текстів, контекстних відношень 
та графічних і лінгвістичних компонентів у їх конструюванні. Особливе місце 
відводиться вивченню явищ міметики та мемів як структуроутворюючих 
текстів інших різновидів і жанрів постфольклору. 
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Відтак осмислення цього феномену більшою мірою визначається 

сьогодні лінгвістичними, філологічними, семіотичними дослідженнями та в 

контексті розвитку інтернет-культури, що потребує культурологічної 

інтеграції та інтерпретації їхніх даних. 

У підрозділі 1.3 «Тексти постфольклору як джерельна база 

культурологічного аналізу» проаналізовано семіотичну складову творів 

постфольклору як артефактів, утворених електронним середовищем. У 

дослідженні встановлено, що за своєю структурою всі вони є 

полімодальними (креолізованими), в яких поєднуються різні знакові системи, 

що, в свою чергу, підвищує їх комунікативну здатність, змістову насиченість 

та сугестивний вплив на реципієнта.  

Визначено, що тексти постфольклору інтернет-мережі формуються 

мозаїчно та компресивно, вбираючи в себе фрагменти соціальної дійсності, 

суспільно-політичної інформації, множинні культурні тексти, наповнюючи 

свій зміст актуальними ідеологічними та аксіологічними значеннями, які 

поділяють або не поділяють учасники комунікативного процесу. 

Мікронаратив таких текстів відзначається підвищеною експресивністю та 

емоційністю, що робить їх сугестивним засобом комунікативного обміну, під 

час якого учасники процесу можуть як дешифровувати ці сенси, так і 

додавати нових, вступаючи, відтак, в ігровий діалог. Тут особливо знучущим 

постає образ і поняття гри в інтерпретативній антропології К. Гірца, оскільки, 

на відміну від карнавальної теорії гри, де наголошується на функції 

деконструкції нею наявних у суспільстві ієрархій статусів і ролей, у К. Гірца 

розкриваються механізми зміцнення через гру суспільної матриці 

субординації, яка залишається незмінною і не обговорюється. Це дозволяє 

поглянути на віртуальну гру не просто як на «світ навиворіт», а як на саму 

дійсність, символічно трансформовану в інтернеті.    

Тексти інтернет-фольклору є ситуативними, мінливими, навіть 

амбівалентними, що вибірково відображають поточну актуальну ситуацію, 

та характеризуються так званою «вірусністю» розповсюдження в мережі, 

чому сприяє безперешкодне їх копіювання численну кількість разів. З 

точки зору знаково-символічної репрезентації культурні тексти/твори 

цифрового середовища є полікодовими багаторівневими утвореннями з 

варіативною інтерпретацією на основі мінливих конотацій, контекстних та 

фонових знань, характерних для певної аудиторії віртуального простору. 

Підсумовано, що тексти постфольклору акумулюють в собі 

світоглядно-ціннісні орієнтації колективного несвідомого та культурні 

смисли соціуму, слугуючи джерельною базою для дисертаційного аналізу 

соціокультурних та аксіологічних трансформацій суспільства та його 

повсякденності. Це дає змогу аналізувати динаміку змін актуальної 

суспільної інформації, «зсуви» цінностей, ідеалів та настроїв суспільства, 

визначаючи тенденції  його цивілізаційного поступу.  
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Розділ 2 «Теоретико-методологічні засади дослідження 

постфольклору як комунікативної практики в аксіосфері суспільства» 

складається з трьох підрозділів та присвячений розгляду філософсько-

методологічних та міждисциплінарних аспектів аналізу постфольклору у 

віртуальному просторі соціальних комунікацій. 

Підрозділ  2.1 «Світоглядно-філософські, семіотичні та аксіологічні 

виміри постфольклору як віртуальної форми комунікації» присвячений 

вивченню теоретичних, зокрема міждисциплінарних, підходів у дослідженні 

феномену постфольклору, опосередкованого інтернет-комунікацією.  

Вагоме значення у філософсько-культурологічному контексті 

дослідження мають основоположні праці класиків філософії постмодерну 

(Р. Барта, Ж. Бодрійяра, П. Бурдьє, Ж. Дельоза, Ж. Дерріди, С. Жижека, 

Ж. Лакана, М. Фуко), а також сучасні аналітики after-постмодерної парадигми 

культури (Є. Більченко, П. Герчанівської, Т. Гуменюк, Н. Жукової, 

В.Личковаха, Г. Мєднікової, О. Оніщенко, Т. Орлової, О. Соболь; В. Бичкова, 

А. Виноградової, М. Епштейна, І. Елінер, С. Іконнікової, Н. Маньковської, 

О. Митрошенкова, С. Моташкової, В. Сороковикової). 

З цих позицій розкривається дуалізм онтологічного статусу 

електронного постфольклору, бо у кібер-форматах він виступає одночасно 

ризомним порожнім знаком, симулякром та глибинним архетипним символом, 

апелюючи до забуття та пригадування водночас, до взаємопов’язаних процесів 

спустошення (відсутності) та витіснення (присутності) буття. Також через 

структурний психоаналіз можна суттєво уточнити онтологічний статус 

постфольклору, що має буттєві відповідники в етнічних архетипах і, 

відповідно, вкладається у певну структуру, матрицю Символічного. 

У розрізі комунікативного аспекту дослідження постфольклору 

важливе значення мають загальні теоретичні праці з семіотики культури 

таких науковців, як А. Вежбицька, Дж. Ділі, Е. Кассірер, С.Лангер, Ю. Лотман, 

Я.Мукаржовський, Ч. Пірс, У. Еко; в Україні – О. Афоніна, Є. Бистрицький, 

О. Кирилюк, С. Кримський, Б. Парахонський, М. Собуцький та ін. 

Специфіковані питання осмислення знаково-символічної природи 

медіа-комунікацій загалом, та інтернету зокрема, а також існування у їх 

межах культурних текстів знайшло відображення в роботах зарубіжних 

дослідників: Е. Ардевол, Т. Бланк, М. Домокос, Д. Сільвер, Р. Франк; та 

вітчизняних: Н. Зражевської, С. Іщука, Л. Компанцевої, В. Коновала, 

С. Коноплицького, Н. Малєєвої, Л. Найдьонової, Є. Прохоренка, А. Скробот, 

В. Фатурової. Серед науковців ближнього зарубіжжя означеній проблематиці 

присвятили роботи О. Ворошилова, О. Гримов, О. Корабльова, В. Курбатов, 

Н. Лук’янова, О. Ляшенко, А. Морозов, Ж. Пампура, А. Радкевич, К. 

Черкeсова, Т. Юдіна. 

Аксіологія постфольклору не знайшла допоки цілісного відображення 

у теоретичних розробках, частково ця проблематика висвітлювалася у 

публікаціях Ю. Емер, О. Жарової, І. Тубалової. Проте важливим підґрунтям 
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дослідження цього питання для нас є праці, що торкаються аксіології 

соціокультурних комунікацій: А. Моля, Й. Сіберса; Г. Баликіної, 

Н. Костенко, Т. Кузнєцової, Ю. Мірошникова.  

Відтак аналіз онтологічного статусу постфольклору, його семіотики та 

аксіології ґрунтується на міждисциплінарному дискурсі, що визначає 

поліметодологію дисертаційного дослідження в синкретичній єдності 

модерних, постмодерних і неомодерних парадигматик культурології 

(cultural studies). 

У підрозділі 2.2 «Cистемно-структурний, семіотичний та 

аксіологічний підходи до культурологічного вивчення постфольклору» 

визначено методологічний і категоріально-понятійний інструментарій в 

дослідженні постфольклору інтернет-середовища. Культурологічне вивчення 

постфольклору в його електронній формі формується на стику парадигм 

міфологічного домодерну (матриця архетипу, «глобальне село»), 

розважально-кітчевого модерну (карнавал, гра, дозвілля, міщанський 

фольклор), іронічно-інтертекстуального постмодерну (ризома, симулякр) та 

неомодерну (симптом, фантазм, Символічне). 

Провідні напрями дослідження базуються на застосуванні структурно-

системного, синергетичного, семіотичного та аксіологічного підходів у їх 

культурологічному інтегруванні, пов’язаному з ідеями (пост)структуралізму. 

З точки зору структурно-системного підходу дослідження інтернет-

фольклору розглядається в контексті підсистем культури й комунікації як 

соціальної практики та утворюваних нею соціокультурних взаємодій і 

залежностей. Застосування цього підходу у дослідженні постфольклору 

зумовлює всебічний розгляд постфольклору інтернет-середовища у 

системі культури та інформаційних комунікацій, а також аналіз його ролі в 

аксіологічній сфері суспільства та її функціонування як цілісної системи в 

умовах сучасних трансформаційних змін, в структурах соціального буття і 

свідомості. 

На основі синергетичного підходу до вивчення інформаційно-

комунікативного середовища та медіапростору визначається багаторівневість і 

взаємодія їх структурної ієрархії, що є іманентним потенціалом 

самоорганізації. Інтернет як важливий репрезентант сучасного медіа-простору 

і його культурних смислів характеризується саме такими якостями. З точки 

зору синергетики, у медіа-просторі, й, зокрема, в інтернеті, відбуваються 

процеси виникнення впорядкованих просторово-часових і смислових структур 

як складних нелінійних динамічних систем, що знаходяться в станах, далеких 

від рівноваги, і можуть привести до біфуркації.  

Знаково-символічна природа текстів постфольклору, в яких 

поєднуються різні типи знаково-смислових систем (вербальні та креолізовані 

тексти) досліджується за допомоги семіотичного методу культурологічних 

досліджень. Це дає змогу виявлення всіх рівнів контекстних відношень та 
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денотатів, що формують сенси і значення текстів, конституюючи при цьому 

актуальні для соціуму ціннісні орієнтири, судження, оцінки та відношення.  

Для концептуального переходу від семіотичного до аксіологічного 

тлумачення постфольклору виконується транспозиція від його осмислення  

як «порожнього» знаку, ризоми, симулякру, «віртуальної реальності» до 

визнання його буттєвим феноменом, матрицею, символом, ціннісним 

транслятором, «реальністю віртуального». Аксіологічний контент 

постфольклору певною мірою погоджує його зовнішні семіотичні та 

внутрішні архетипні аспекти через категорію значущого культурного 

смислу – ментального утворення, що «росте» з архетипу і «вростає» в знак.  

Відтак аналіз культури та її підсистем і складових з точки зору 

аксіологічного підходу пов’язується, в першу чергу, із засвоєнням індивідом 

певної системи культурних цінностей і норм, що обумовлюються як 

соціальними вимогами, так і внутрішніми потребами особистості. 

Комунікативне середовище як найбільш динамічний і рухливий простір 

сучасних суспільств стає не лише виразником ціннісних пріоритетів 

суспільства, але й позначається впливом на трансформацію ціннісної моделі 

аксіосфери культури, її впливу на світогляд, діяльність, спілкування, зокрема 

через постфольклор інтернет-середовища. 

У підрозділі 2.3 «Поняття комунікативної практики в 

аксіологічному вимірі соціокультурних взаємодій» досліджено поняття 

і сутність комунікативної практики, що в умовах електронного середовища 

набула контекстуального значення у появі та функціонуванні творів 

постфольклору. 

Визначено, що комунікативні практики є видом соціокультурних 

практик як узвичаєних соціальних дій,  що засновані на колективному 

досвіді й націлені на досягнення тих чи тих соціальних цілей, актуалізацію 

соціокультурних цінностей, відтворення і розширення ціннісного набору 

аксіосфери суспільства.  

У сучасному суспільстві інтернет стає однією з основних 

культурогенних технологій, тому комунікативні практики в кіберпросторі все 

більшою мірою доповнюють, а інколи і змінюють реальність, дозволяючи 

людині задовольняти символічні потреби в інформації, комунікації, власній 

презентації в соціальних мережах та творчій соціокультурній активності.  

У роботі з’ясовано, що комунікація, як і світ людської культури, 

нерозривно пов'язана зі сферою знаків і символів як явищ об'єктивного, 

«речового» світу, яким притаманні значення, сенси, культурна цінність, 

ціннісно-смисловий універсум. У процесі комунікації фактично 

відбувається й символічний ціннісно-смисловий обмін. Завдяки «компресії 

хронотопу» у віртуальному просторі (З. Бауман) відбувається формування 

ідентичності суб’єкта у мережі (так зване «серійне Я»), що одночасно є 

залученим до «машини бажань» через споживання символів («тіло-без-

органів» Ж. Дельоза) та вільним від неї через креативність («культурний 

шизоїд», «номад» Р. Брайдотті, носій «транскультури» М. Епштейна).  
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Основними показниками, які характеризують результат міжкультурних 

комунікативних практик, є ціннісні орієнтації суб'єктів комунікації. 

Ціннісний вимір соціокультурних взаємодій визначається культурними 

формами існування цінностей: суспільні ідеали, предметно втілені цінності, 

символічні цінності, особистісні цінності.  

Доведено, що такі характерні риси інтернет-комунікації, як анонімність 

спілкування, свобода (реальна чи ілюзорна) вираження власної позиції 

індивіда в бажаній формі, множинність соціальних ролей та ідентичностей 

трансформують культурний топос повсякденності, породжуючи формування 

нових ціннісних орієнтирів і акцентів, та загалом змінюючи спосіб мислення і 

світовідчування. Але в такому разі розкриватиметься не лише позитивна роль 

постфольклору як психотерапевтичного, комунікативного та розважального 

чинника, а й деструктивна − як чинника формування  і поширення дискурсу 

влади, брендингу, медіа як «машини бажань». 

Розділ 3 «Комунікативні інтернет-практики у функціонуванні 

аксіосфери суспільства» присвячений дослідженню ролі комунікативних 

інтернет-практик, які є водночас базовим технологічно-функціональним 

субстратом постфольклору, у функціонуванні цінностей (або анти-цінностей) 

соціуму і людини.  

У підрозділі 3.1 «Вплив інформаційно-комунікативного середовища 

на аксіосферу суспільства» з’ясовано питання впливу сучасного електронного 

інформаційно-комунікативного середовища на ціннісний простір суспільства. 

Визначено, що інформаційно-комунікативні технології, що ґрунтуються 

на цифровому відтворенні інформації, стали не лише засобами виконання 

безпосередньо комунікативних та інформаційних функцій, але й спричинилися 

до формування культурних феноменів та практик. У духовній сфері розвитку 

суспільства, опосередкованої також впливами інформаційно-комунікативних 

технологій та новітніх засобів віртуальної комунікації, спостерігається поява 

нових соціокультурних феноменів, що ґрунтуються на технологічно-

комунікативному субстраті, створюючи медійну аксіосферу. 

Транслюючи систему поглядів на світ, що структурують ідеали, 

інтереси й цінності суспільства, медійна аксіосфера репрезентує ціннісні 

домінанти суспільства й здійснює аксіологічний вплив на реципієнтів. 

Зокрема, інтернет як засіб комунікації істотно трансформував ціннісні 

засади сучасного культурного простору, найперше, за рахунок іманентної 

внутрішньої структури, що характеризується нелінійним способом організації 

інформаційно-комунікативної цілісності кібер-простору. Інтернет забезпечує 

не тільки миттєве, але й різновекторне поширення інформації, що надає 

небачену раніше динамічність як цінностям, так і антицінностям, викликаючи 

загострення їхньої антиномічності і ситуацію аксіологічного вибору.  

Підсумовано, що виникнення електронних мереж зв'язку і медійної 

аксіосфери породжують нові мови і нові дискурсивні контексти, в яких 

протікає спілкування, відбуваються трансформаційні зміни в соціальній 
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структурі суспільства, прискорюється і видозмінюється процес «розмивання» 

кордонів між соціальними верствами і групами, генеруються нові практики 

соціокультурного спілкування (соціальні мережі). Така зміна соціальних 

взаємозв’язків і взаємодій впливає на ціннісно-світоглядні орієнтири 

індивідів і спільнот, що в цілому певною мірою трансформує усталені 

ціннісні матриці, створюючи нові, інколи альтернативні аксіологічні системи. 

У підрозділі 3.2 «Інтернет як універсальне культурне середовище 

та форма сучасних комунікативних практик» виявлено сутність і 

характеристики інтернет-середовища у функціонуванні соціальних комунікацій 

у світовій мережі.  

Доведено, що середовище інтернету є поєднанням інформаційно-

комунікативної й технічної складових із соціокультурною, що стало 

уособленням та синонімом, навіть символом інформаційного суспільства і його 

розвитку, провідним чинником і виразником процесу глобалізації. З огляду на 

підвищену мозаїчність, фрагментарність, інтер- та гіпертекстуальність, 

ризомність, поєднання непоєднуваного та зміщення і змішування високого і 

низького в своїх змістах творів, інтернет-мережа визначається як одна з 

культурних форм доби постмодерну, сутнісною особливістю якої є її 

всеохопний інформаційно-комунікативний характер. Крім того, у концепції 

З.Баумана присутні міркування про інтернет як про «символічне поховання 

локальної громади», «людей часу/капіталу» і «людей простору/праці», що 

розкриває суспільну базу даного феномену, особливості медійної аксіосфери в 

цілому.  

Віртуальність інтернету стала чинником породження інформаційного та 

культурного продукту, який існує в світі знаків і символів та їхніх значень, 

постійно поширюючись і заповнюючи собою простір життя людини. Інтернет-

середовище поступово перетворюється в універсальний комунікативний та 

соціокультурний простір, де завдяки механізмам віртуалізації, феномену 

гіпертексту, мережевим комунікаціям набуває нової якості соціальність, з 

огляду на ноосферні ефекти дигітальних комунікаційних технологій. 

Виявлено, що комунікативні практики зумовлюють і процес 

формування мережевої культури, який характеризується певною стихійністю 

та спонтанністю, схильністю до поляризації світу і дуального міфологічного 

мислення. Культура інтернет-простору вибудовується на основі 

різнорівневих та різносторонніх комунікативних актів індивідів (нелінійних, 

ризомних взаємодій), а створювані культурні взірці ґрунтуються як на знанні, 

так і на віртуально-міфологічній свідомості, яка притаманна світогляду тих 

індивідів, чия життєдіяльність більшою чи меншою мірою пов'язана із 

сучасними інформаційними технологіями та ігровою діяльністю людини 

(Homo Ludens) в розумінні Х.Ортеги-і-Гассета, Й.Гейзинги та К.Гірца. 

У підрозділі підсумовано, що інтернет-середовище на сьогодні є не 

лише сучасним потужним каналом інформації та комунікації, але й цілісним 

соціокультурним простором, що продукує нові культурні практики, 
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насичуючи їх аксіосферу новітніми значеннями і смислами. Постфольклорні 

твори, породжувані інтернет-мережею, завдяки застосуванню ігрового 

принципу як комунікативної стратегії, та насичуючись щоразу іншими 

креативними ідеями з відтворення соціально значимої інформації для 

учасників комунікативного процесу, стають окремим сегментом культурної 

творчості, що продукує актуальні ціннісні смисли і значення, забезпечуючи 

функціонування аксіосфери суспільства. 

У підрозділі 3.3 «Комунікативні інтернет-практики у формуванні 

соціокультурних цінностей суспільства та особистості» досліджено вплив 

на аксіосферу комунікативних інтернет-практик, якими забезпечується 

функціонування як загальносуспільних, так і особистісних цінностей. 

Стан перманентної кризи постмодерного суспільства обумовлює 

порушення ціннісних ієрархій, накладання одних цінностей на інші, постійне 

впровадження нових цінностей та їх взаємодію або конфронтацію зі старими, 

відтак новітня аксіосфера суспільства може бути охарактеризована як 

ризоморфна. Ціннісна сфера такого суспільства не має чітко вираженої 

структури, безліч ціннісних ліній-векторів детермінують динаміку ціннісних 

основ соціуму за різними напрямками, в тому числі виправдовуючи наявний 

порядок як «неминучий недолік» (А.Бадью, С.Жижек). 

Аксіосфера особистості, що вибудовується за власними 

індивідуальними ієрархіями, включає в себе сенсожиттєві орієнтири, або 

значуще, істотне для тієї чи іншої особистості. Особистісні цінності 

відображаються у свідомості у формі ідеалів і ціннісних орієнтацій, які 

включають у себе також широке коло соціокультурних цінностей, визнаних 

особистістю, але які не завжди приймаються нею як власні цілі і принципи, 

тобто є суперечливими. Звідси з’являються деякі ознаки сучасної масової 

неототалітарної свідомості з її орієнтацією на плітку («глобальне село»), 

фрустрацією. 

Повсякденна комунікація здійснюється індивідами з різними рівнями 

ціннісних ієрархій, що постійно взаємодіють із системами базових 

етнокультурних цінностей, цінностей окремих соціальних груп, спільнот, 

субкультур тощо. Тому комунікативне середовище як найбільш динамічний і 

рухливий простір сучасних суспільств стає не лише виразником ціннісних 

пріоритетів суспільства, але й позначається суперечливим впливом на 

трансформацію ціннісної моделі, аксіосфери суспільства в цілому. 

У межах віртуальної реальності відбувається суттєва трансформація 

ціннісного вибору людини, що знаходить прояв, інколи маніпулятивний, у 

новому розумінні свободи і можливостей її практичної реалізації. Віртуальна 

реальність плюралізує або навіть спаплюжує феномен соціальної реальності, 

роблячи актуальними її множинні інваріанти, які стають автономними 

культурними дискурсами ціннісного самовизначення людини, в т. ч. 

субкультурними. 
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Резюмовано, що з комунікативних інтернет-практик і постав феномен 

постфольклору, твори якого є своєрідною реакцією індивідів та спільнот на 

актуальні події життя і явища оточуючої дійсності, та виражають 

безпосередньо настрої, цінності та ідеали певних груп суспільства, які є 

домінуючими у відповідний період. 

Розділ 4 «Постфольклор як феномен комунікативних інтернет-

практик» присвячений дослідженню суті і чинників формування 

постфольклору в середовищі інтернет-комунікації, його жанрового різноманіття 

та засобів вираження аксіологічних концептів у віртуальних текстах кібер-

простору. 

У підрозділі  4.1 «Чинники та джерела формування постфольклору, 

особливості його функціонування в комунікативних інтернет-практиках» 

розглянуто чинники формування постфольклору в соціокультурному 

середовищі інтернет-комунікації, серед яких виокремлено чинники 

технологічного та соціокультурного характеру. До перших належить 

технологічно-комунікативна можливість створення та поширення 

користувацького контенту в інтернет-мережі. Соціокультурні чинники пов’язані 

із започаткуванням нових комунікативних практик на основі інтерактивності та 

функціонування соціальних мереж, що спричинило появу інтернет-творчості як 

окремого сегменту культури.  

З’ясовано, що технологічне удосконалення інтернет-комунікації 

обумовило формування нових культурних феноменів з переважанням 

візуальної складової, що почала утворювати нові дискурсивні наративи. 

Водночас з’являється можливість для інтернет-користувачів щодо 

розповсюдження власних інформаційних повідомлень (дописів, постів у 

соцмережах), візуально-графічних творів, записів, відео-робіт тощо. 

«Споживач» тут контамінується у «виробника» (prosumer) культурних сенсів. 

Разом із поширенням технічних пристроїв прийому і розповсюдження 

інформації та можливістю моментального доступу до інтернету це створює 

ситуацію, у якій користувачів спонукають до фіксації важливих подій життя, 

збереження моментів, які видалися цікавими і вартими того, щоб бути 

показаними іншим. Також уможливлюється створення власних текстів/творів, 

які в ігровій, креативній формі виражають ті чи інші думки і твердження, 

позиції, зауваження/коментар. У концепціях мережевої творчості в західних 

сultural studies з’являється ідея infotainment, що акцентує увагу на креативній 

ігровій складовій медіа-арту, відеогри та постфольклорної складової. 

Визначено, що джерелами творення постфольклорних творів є відомі 

традиційні форми фольклору, в основному вербальних видів (анекдот, 

частівка, байка тощо), проте більшість текстів визначається семантикою 

електронного  середовища, використовуючи візуальні форми мережевої 

культури. Це обумовлено тим, що інтернет-комунікація пропонує нові способи 

соціальної взаємодії та комуніціювання, які опосередковані візуально через 

обмін картинками, фотографіями, які формують аксіосферу, наповнену 
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новими ціннісними значеннями і сенсами. Виникає постфольклорний 

«ціннісно-смисловий універсум» (ЦСУ) в медійній аксіосфері і згодом − у 

суспільстві. 

Трансльовані в культурних концептах постфольклору смисли і цінності 

взаємодіють з існуючою системою цінностей соціуму, подекуди дисонуючи 

або розширюючи усталені межі світоглядного розуміння певних подій і явищ 

дійсності та ставлення до них. Відтак, формується сучасна колажно-мозаїчна 

культура електронного середовища, яка належить колективному авторству, 

та є втіленням вільного творчого самовираження, оціночних суджень в 

контексті медійної аксіосфери «людей простору». 

Твори постфольклору, з огляду на іманентну привабливість та 

«вірусність» змісту, здебільшого належать до «вірусної комунікації», де 

основну роль відіграють психологічні фактори, включаючи культурні моделі 

(стереотипи, архетипи, кенотипи) їхнього сприйняття. Пов’язано це, 

насамперед, з універсальністю (або партикулярністю) та актуальністю змісту 

текстових структур медійного «вірусу», що спричиняє утворення різноманітних 

зразків постфольклорної творчості. 

Підрозділ 4.2 «Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі: 

типологія жанрів» присвячено вивченню жанрового різноманіття творів 

постфольклору в мережевому середовищі інтернет-комунікації. 

Виявлено, що на особливості жанротворення постфольклору в 

середовищі інтернет-простору вплинули такі іманентні властивості цього 

середовища, як гіпертекстуальність, нелінійність, інтерактивність, шаблонні 

форми (стереотипи) або нестандартні ідеї (кенотипи). Значний вплив на 

жанротворення постфольклору мають візуальні форми комунікації, що 

обумовлюються мовою комунікацій в інтернет-просторі. Жанротворчу роль 

відіграє і сам процес комунікації, що передбачає такі функціональні дії 

користувачів, як коментування, поширення, уподобання («лайки»), варіювання. 

Відповідно до застосованих знакових систем тексти електронного 

постфольклору інтернету можна розподілити на три групи: 1) вербальні 

тексти, що ґрунтуються на лінгвістичній знаковій системі фіксації змісту; 2) 

креолізовані тексти – поєднують вербальні знакові системи з іншими 

знаковими системами, переважно візуальними; та 3) відео- й анімовані 

тексти, що утворюють оригінальні твори постфольклору. Твори вербальних 

жарів постфольклору в більшості повторюють жанри традиційного 

фольклору, а креолізовані майже повністю визначаються електронним 

інтернет-середовищем, до яких зараховують меми, картинки-«фотожаби», 

демотиватори, комікси, карикатури.  

Ґрунтуючись на типології основних жанрів традиційного фольклору, а 

також беручи до уваги жанрову й змістову специфіку постфольклорних 

текстів, вербальний сегмент постфольклору можна умовно розподілити на 

прозові твори, поетичні та музичні. 
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Однією із центральних складових креолізованих текстів в інтернет-

просторі є меми. Інтернет-мем теж є семіотично ускладненим текстом, що 

зародився й опосередковується інтернет-комунікацією та здатен до 

спонтанного розповсюдження різними засобами і каналами комунікації. 

Підвищена лаконічність, інформаційність, універсальність робить їх 

структуроутворюючими елементами для ряду інших, семіотично складніших, 

постфольклорних текстів (демотиватори, комікси, картинки-«фотожаби» 

тощо). 

До жанру картинок-«фотожаб» зараховують графічні роботи 

(картинки) карикатурно-шаржевого характеру, виконані шляхом фотомонтажу 

та з використанням комп’ютерного дизайну й графіки у спеціальному 

програмному редакторі. 

Демотиватори відносяться до найбільш поширених креолізованих 

візуально-графічних робіт інтернет-фольклору, які беруть свої початки з так 

званих мотиваційних постерів – виду наочної агітації, поширеного у США.  

Демотиватор – сформовано за певним форматом зображення в рамці, що 

складається з малюнка та коментуючого підпису великим та дрібнішим 

шрифтом, де в останньому й розкривається сутність зображуваного. 

Демотиватор містить у собі певний прихований, імпліцитний сенс, який 

адресат може зрозуміти не відразу, а тільки в результаті певних мисленнєвих 

операцій. Окрім того, інтерпретація отриманої інформації може також 

варіюватися залежно від ступеня володіння реципієнта культурно-фоновими 

знаннями в контексті національного соціокультурного простору.  

До загальновідомих та більш традиційних жанрів креолізованих творів 

постфольклору належать також комікси та карикатури. Новітніми жанрами в 

межах дигітального середовища та відеокультури є гіф-арт («гіфки») – 

анімовані «закільцьовані» ролики з певним сюжетом, що повторюється; та 

коуби – зациклені відеоролики з несинхронним звуковим супроводом, 

джерелами яких є реальні відеосюжети, як правило, сатирично чи гротескно 

трансформовані. 

У підрозділі підсумовано, що у розвитку жанрів постфолькору, 

опосередкованих інтернет-комунікативними практиками, спостерігається  

пряма залежність від інформаційно-технологічної складової творення та 

таких характеристик інтернет-середовища, як компресія хаосу, нелінійність, 

гіпертекстуальність та мультикомпонентність наповнення. 

У підрозділі 4.3 «Засоби вираження аксіологічних концептів у 

текстах постфольклору» з’ясовано, за допомоги яких засобів здійснюється 

вираження провідних ціннісних концептів у постфольклорі. 

Інтернет як велика комунікативна мережа включає в себе напрями і 

способи комунікації, формуючи більшість текстів як засоби для здійснення 

оціночно-комунікативних актів. Такі тексти, в тому числі постфольклорні, 

своєю будовою та засобами вираження значущого ціннісно-смислового 

концепту, прямо залежать від форми і змісту комунікативного акту.  
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Визначено, що тексти постфольклору, які утворюються в 

комунікативному просторі інтернету, в своїй основі містять яскраво виражені 

аксіологічні концепти, що розкриваються як через вербальну складову, так і 

через візуальну (іконічну). В умовах загального контекстного поля віртуальної 

культури відбувається нове моделювання взаємодії між конотатом і денотатом 

шляхом накладання додаткових сенсів на вихідне повідомлення, що змінює і 

трансформує його. Ігровий модус комунікації стає нині невід'ємною рисою 

постмодерного світовідчуття, вираженою за допомоги пародії, іронії, комізму, 

сміху, сатири, гумору, в основі яких закладені ідеї перекодування, переоцінки, 

переосмислення, творчості і новизни, тобто культурного креативу, часто в 

його біполярних, «дуалістичних» формах. Максимальна поляризація 

позитивного та негативного, соціокультурні маркери «свій-чужий», 

маніфестація «ідеального» та повна деконструкція «офіційного» в іронічних і 

викривальних формах – все це знаходить відображення в репрезентованих 

аксіологічних концептах, втілених у текстах постфольклору, часто у статусі 

«піднесеного смішного». 

Технологічні особливості існування електронного середовища впливають 

на способи вираження ідейно-смислового та аксіологічного наповнення 

ціннісно-смислових концептів. Формування постфольклорних текстів 

позначається впливом інтертекстуальних зв’язків та гіпертексту, 

нашаруванням семантичних означень та конотацій, акумулюючи при 

цьому смислові значення й оціночні судження. Серед стилістично-

змістових виражальних засобів вирізняється загальний принцип ігрофікації 

(лінгвокреативна гра) та креолізації, що забезпечують нові способи 

осмислення повсякденної дійсності в аксіологічних концептах. 

Специфічними засобами вираження у лінгвістичному вимірі слугує 

арго, сленг, мовний «стьоб». Останній є стилістично маркованим типом 

мовлення з широкою конотативною палітрою, що обов’язково передбачає 

інтерпретативну спільноту, часто у межах молодіжної субкультури. 

У постфольклорних текстах можуть застосовуватися графічні 

стилістичні засоби: пунктуація, відсутність розділових знаків, курсив, які в 

цілісному тексті безпосередньо пов’язані з фонетичними, граматичними, 

лексичними й іншими лінгвістичними виражальними засобами. Викривлення 

орфографічної норми, до якої можна віднести й смайли, є також засобами 

стилістичного вираження відповідного змісту, оскільки містять у собі 

емоційно-експресивну складову ціннісної інформації у стилістиці «сміхової 

культури» чи маніпулятивної сугестії. 

У підрозділі підсумовано, що варіативність текстів постфольклору як 

суто вербальних, так і зі застосуванням полімодальних знакових систем, 

обумовлює формування стилістично-змістових виражальних засобів, які 

мають аксіологічний сенс в його мультивалентних формах.  
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Розділ 5 «Етнокультурні цінності постфольклору інтернет-

середовища у функціонуванні аксіосфери сучасного суспільства» 

присвячений висвітленню місця етнокультурних цінностей в умовах 

глокалізації світу, ролі інтернет-комунікації в актуалізації етнокультурних 

цінностей в ситуації «глобального села». 

У підрозділі  5.1 «Етнокультурні цінності постфольклору в умовах 

соціокультурних трансформацій  суспільства» досліджується питання 

функціонування етнокультурних цінностей загалом, і виражених у творах 

постфольклору зокрема, з урахуванням соціокультурних трансформацій у 

світі та Україні. 

Встановлено, що етнонаціональний компонент будь-якої культури 

формувався протягом значного відрізку часу та конкретно-історичних 

умов, втілюючись у певних моделях соціальної та політичної організації, 

ментальності, поведінки, способу мислення і почування, самоідентифікації, 

культуротворення та комуніціювання. В етносів є як спільні характерні 

риси, притаманні всім таким спільнотам, так і ті відмінно-специфічні, що 

належать певному етносу і не повторюються в таких само формах і проявах в 

іншого. 

Етнокультурні цінності включають в себе світоглядні установки (ідеї, 

поняття, смисли, ідеали), які визначаються традиційною культурою та 

поділяються усіма індивідами, що належать до культурного поля певного 

народу. Вони формуються у процесі життєдіяльності етнічної спільноти, 

визначаються рівнем культурного розвитку та являють собою ментально-

архетипову парадигму ЦСУ щодо упорядкованості соціального життя за 

шкалою значущості / преференційності різних його сторін і аспектів. 

З’ясовано, що ціннісна сфера і суспільна свідомість українського 

соціуму протягом багатьох років перебуває у аберантному стані (відхилення 

від норми), що зумовлює порушення внутрішньої структури, 

розбалансованості соціокультурних відносин. Фрагментованість суспільної 

свідомості  перехідного періоду обумовлена векторами ціннісно-смислового 

вибору, що альтернативно здійснюється між двома ціннісними системами: 1) 

тими, що вже вийшли поза свої часово-історичні межі та не забезпечують 

реалізацію нагальних потреб соціуму (радянська система); та 2) новими 

цінностями – національно-європейськими, які досить складно входять в 

суспільну свідомість та узгодженість із регіональними ціннісними 

преференціями. Подолати цю неузгодженість допомагає концепція 

«глокалізму» як динамічного балансу локальностей у глобальному світі 

(Р.Робертсон, З.Бауман). В мистецтві цьому сприяє феномен етнофутуризму, 

який сполучає традиційні етнічні цінності  із сучасними арт-практиками. 

Сегмент досліджуваного нами постфольклору, що набув особливого 

розвитку і значення в контексті поширення соціальних мереж, слугує для 

активізації захисних і регулятивних функцій етнокультурних цінностей. 

Поєднуючи в собі засади фольклорно-карнавальної культури та сучасних 
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комунікативних практик, постфольклор утворив динамічне середовище 

новітньої народної творчості, яке оперативно відображає стан суспільної 

свідомості та репрезентує ціннісні виміри буття соціуму. Постфольклор, 

що досить активно увійшов до медійної сфери та культурно-

інформаційного дискурсу, є своєрідним індикатором суспільних настроїв, 

реакцій на події повсякденного життя як у межах національного простору, 

так і загальносвітового. При цьому, відображаючи й аксіологічну 

проблематику − ідеали, прагнення, оцінку негативних явищ, – більшою 

мірою актуалізує саме етнокультурні цінності, оскільки вони 

представляють сталі ціннісні моделі й ментальні архетипи, притаманні 

національній самосвідомості соціуму. В умовах нестабільності суспільства 

саме етнокультурні цінності здатні в ідеалі гармонізувати його буттєвий 

простір, виражаючи при цьому всім доступні й зрозумілі ціннісні 

імперативи. 

У підрозділі 5.2 «Інтернет-середовище як чинник актуалізації 

етнокультурних цінностей суспільства» розглянуто роль інтернет-

комунікації та утворюваного нею електронного середовища в актуалізації 

етнокультурних цінностей в сучасному суспільстві, у функціонуванні його 

аксіосфери.  

У дисертації з’ясовано, що у межах нової інформаційної парадигми 

інтернет-середовище формує власні стратегії  пізнання й осмислення буттєвої 

реальності, а також ставлення до неї, переформовуючи або в окремих 

випадках по-новому вибудовуючи аксіологічні пріоритети. Як цілісний 

соціокультурний континуум інтернет-середовище є дискурсивним полем, у 

віртуальному просторі якого актуалізуються етнокультурні цінності. Під 

дискурсивним простором інтернету дослідники пропонують розуміти 

складну семіотичну систему, представлену у вигляді текстів, зображень і 

звуків, структурно організованих для залучення користувача в різні види 

дискурсу. Тут «уявні двійники» користувачів інтернету створюють малі 

наративи своїх життів через персонажів реклами й брендингу, що розкриває 

концепція «стадії дзеркала» Ж. Лакана; основи кінотеорії К. Метца; поняття 

«ліберальна іронія» в неопрагматизмі Р. Рорті; концепт смерті символічного 

Батька, байдужого Іншого і самообмеження С. Жижека. На них ґрунтуються 

такі концепти в мережі, як імідж, криза ідентичності, ціннісне «зяяння», 

віртуальний тероризм.  

Патерни етнокультури також входять до дискурсивного середовища 

інтернету, репрезентуючи моделі світовідчуття і мислення, ціннісно-смислові 

домінанти етносу поміж інших культурно-інформаційних сегментів. 

Виявлено, що інтернет-середовище (як і загалом інформаційне 

середовище кожного окремого суспільства) вирізняється своєю національною 

специфікою, що формує національний культурний простір, в межах якого 

здійснюється буття соціуму з усіма аксіологічними визначеннями ЦСУ. З 

огляду на це, інтернет-простір наповнюється і визначається тими актуальними 
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ціннісними акцентами, ідеями та їх інтерпретаціями, концептами, які 

сприймаються суспільством, корелюють його буттєві стратегії й орієнтири, 

потенціали, переваги.  

У інформаційному просторі сенси і цінності позиціонуються також 

через певні соціокультурні коди, що є знакововими реаліями культури, яка 

фактично утримує в цілісності розрізнені фрагменти знань, забезпечуючи 

їх взаємозв’язаність та комунікативність. Такими знаками, здатними до 

об'єднання смислових полів комунікантів, виступають етнокультурні 

цінності, прецедентні феномени, стереотипи, образи, концепти, окремі 

артефакти, інтернет-фольклор.  

З’ясовано, що зміст постфольклорних творів у інтернет-середовищі 

часто базується на етнокультурних цінностях і архетипах, реплікаціях та 

інтертекстуальності творів національної культури, прецедентних феноменах 

соціокультурного буття суспільства, які впізнавані і поділяються більшістю 

представників соціуму/певної спільноти. 

У підрозділі підсумовано, що в умовах соціальних трансформаційних 

змін етнічна культура продовжує виконувати інтегративну, комунікативну, 

культуротворчу та виховну функції, але вже в оновлених, модернізованих 

формах. Твори постфольклорного типу є виразниками популярних в народі 

ціннісно-світоглядних установок (можливо, і у формі театралізації феномену 

«народ у мережі» – У.Еко), які втілюються в знаково-символічних об’єктах 

культури, віртуальних артефактах. Етнічна складова, що утворює культурне 

ядро нації та формує філософсько-світоглядні, ментально-психологічні 

засади буттєвого самовизначення спільноти, виступає тим регулятором, що 

здатен унормовувати різні соціокультурні колізії в ситуації глокалізації світу 

і цивілізаційних трансформацій України. 

У підрозділі 5.3 «Репрезентація етнокультурних цінностей в 

постфольклорі інтернет-комунікації» досліджено питання виявлення і 

функціонування етнокультурних цінностей у постфольклорних інтернет-

текстах. 

Встановлено, що інтернет як засіб комунікації й цифрових технологій 

належить до явищ інформаційного глобалізованого суспільства, який, по суті 

своїй, відтворює універсальні структури і моделі культури будь-якої спільноти. 

Транслюючи ці універсалії, інтернет, разом з тим, накладає їх на структури 

національного культурного простору, в такому поєднанні відображаючи 

актуальні вияви ціннісних домінант на тому чи іншому етапі буття соціуму, 

функціонування його аксіосфери.  

Соціокультурні зміни, обумовлені ціннісними трансформаціями, 

спричиняють утворення безлічі субкультур, які виконують компенсаторну 

роль, відновлюючи душевну рівновагу в умовах руйнування звичних життєвих 

цінностей, пропонуючи нові способи досягнення стійкості і стабільності для 

людини, надаючи можливість віднайти відчуття «стабільного ґрунту» і знайти 
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контакт із такою самою спільнотою людей, хоча у віртуальному середовищі. 

Разом із тим, може відбуватися релятивація меж дозволеного у плюралістичній 

ситуації глобального інформаційного «шоку», трансгресії традиційних ідеалів.  

Тому оціночні судження, що транслюється в текстах постфольклору, 

часто апелюють до архетипів етнокультури, її світоглядно-аксіологічних 

моделей та кодів. У такому поєднанні постфольклорні тексти являють собою 

зразки візуальної та словесної творчості, де прослідковуються ціннісно-

смислові домінанти з виразними етнокультурними значеннями, включаючи 

міфологічну архаїку, як це відбувається в етнофутуризмі. 

Репрезентація ціннісно-смислових домінант і концептів у 

постфольклорних творах здійснюється крізь призму культурних архетипів, 

символів і кодів, ментальних стереотипів, які, нашаровуючись, складають 

матрицю етнокультури. Ці сенси, а також їх протилежності, інколи в 

гіперболізованому вигляді, що досягається засобами і способами іронічно-

художнього вираження змісту, експлікуються у творах постфольклору в процесі 

комунікативно-ігрової діяльності.  

Динаміка суспільно-політичного та соціокультурного розвитку України 

засвідчує, що періоди інтенсивної актуалізації підвищеного інтересу до 

етнічної культури та її цінностей в українському суспільстві спостерігаються 

у часи кризового загострення, серед яких виокремлюються періоди 

Помаранчевої революції (2004-2005 рр.) та Революції Гідності (2013-2014 

рр.). Особливо внаслідок подій останніх років, які ґрунтувалися, передусім, 

на аксіологічному виборі цивілізаційних пріоритетів соціального розвитку 

країни, ми вдруге спостерігаємо пікове повторення активного звернення до 

етнічних і національних цінностей, які виступають універсальними засобом 

соціокультурного унормування буття українського суспільства і пошуками 

можливих шляхів долання кризи. Постфольклорна творчість цього періоду 

відгукнулася на суспільний запит у парадигмі звернення до етнокультурної 

аксіологічної матриці, що, у свою чергу, дало можливість цілісного 

переосмислення наявних соціальних проблем у межах символічно означеного 

глибинного культурного коду етносу і нації в контексті глокалізації, відкривши 

широкі можливості для культурного й світоглядного самовизначення в 

аксіосфері сучасного українського соціуму. 

У Висновках дисертаційного дослідження підведено підсумки, які 

відповідають поставленим завданням та стратегії вирішення наукової 

проблеми, пов’язаної із вивченням феномену постфольклору, утвореного 

комунікативним середовищем інтернету, та його ролі у функціонуванні 

аксіосфери сучасного суспільства. Культурологічні аспекти цієї взаємодії 

виявлені шляхом аналізу експлікованих текстами постфольклору цінностей, 

ідеалів та сенсів в інформаційно-комунікативному середовищі інтернету. До 

того ж, у межах повсякденних комунікативних практик існує постійно 

оновлюване коло актуальних культурних значень та цінностей, що знаходить 
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відображення у постфольклорі й активно входить до загальносуспільного 

аксіологічного дискурсу. Відтак основними результатами дослідження є 

наступне. 

1. Досліджено, що постфольклор інтернет-комунікації як соціокультурне 

явище генетично пов'язаний своїми витоками як з міським урбаністичним 

постфольклором, так і з класичними фольклорними зразками. Переміщення 

традиції постфольклорного культуротворення в електронне середовище 

інтернету спричинило творення окремого сегменту дигітальної культури. 

Тексти постфольклору в більшості своїй утворюються та опосередковуються 

віртуальними комунікативними практиками, складаючи окремий тип інтернет-

комунікації. На відміну від класичного фольклору, що слугував культурно-

світоглядною традицією, постфольклорні зразки творчості є культурними 

одиницями, що відображають за допомоги семантично-знакових систем ідеали 

та цінності соціуму, характеризуючи, тим самим, динаміку аксіосфери та 

загальні тенденції соціокультурного поступу. 

У зв’язку з цим проаналізовано теоретичні дослідження постфольклору 

в сучасному гуманітарному дискурсі. Вивчення означеного феномену має 

ґрунтовні напрацювання в роботах західноєвропейських дослідників, де 

постфольклор досліджувався в контексті мультимодального дискурсу 

інтернет-комунікації та дигітальної культури. На підставі досліджень  окремих 

цифрових жанрів постфольклору (меми, демотиватори) визначаються 

тенденції розвитку цифрового середовища інтернету як полісемантичного 

простору. Дослідження вітчизняних науковців спрямовані на вивчення 

постфольклору в міській урбаністичній культурі, поєднаній з карнавалізованою 

низовою культурою та, більшою мірою, опосередковуються лінгвістичними, 

філологічними, семіотичними студіями в контексті розвитку інтернет-

культури. 

2. Обґрунтовано світоглядно-філософські, семіотичні та аксіологічні 

засади аналізу постфольклору як форми соціокультурної комунікації. З огляду 

на полідискурсивність постфольклору та дотичність до мультидисциплінарних 

досліджень, методологія дослідження включає концептуальні положення в 

галузі соціальної філософії, культурології, фольклористики, аксіології, 

соціології, семіотики, теорії комунікації.  

Постфольклор як культурне явище нового ґатунку, що зародилося в 

середовищі інтернет-комунікації, в деякій мірі увібрав у себе головні засади 

світовідчування і творення постмодерної культури з її ризомністю, 

текстуальністю («світ як текст»), іронічністю та доланням будь-яких 

системних ієрархій та фундаментальних постулатів. Мозаїчність, колажність, 

нелінійність та інтертекстуальність знайшли своє адекватне втілення у текстах 

постфольклору, на поєднанні яких і вибудовуються змісти його творів. Це, в 

свою чергу, дає розуміння постфольклору як складного синкретичного 
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культурного феномену, в якому знаходить відображення  історична динаміка 

суспільних цінностей та значень – від архаїки до неомодерну. 

3. Виявлено специфіку текстів постфольклору як джерел його 

культурологічного дослідження, яка полягає в полісемантиці, 

інтертекстуальності, що обумовлюють підвищену компресивність закладених 

змістів і конотацій та їх лаконічність. Синтетична природа текстів інтернет-

фольклору розкриває дуальну амбівалентність цього феномену, що одночасно 

являє собою онтологічний феномен та порожній знак, присутність і відсутність, 

витіснення і спустошення буттєвості. Онтологічний статус інтернет-фольклору 

укорінений у позасвідомому («Реальному»), виконуючи сакральні та/або 

маніпулятивні функції з урахуванням того, що «Реальне» виражається через 

символи, міфи, архетипи, культурні смисли та цінності. Наявність ігрового 

компоненту сприяє активізації комунікативного процесу та діалогічності, 

залучаючи реципієнтів до обміну ціннісними повідомленнями, значеннями, що 

ґрунтуються на оцінно-експресивному сприйнятті подій та явищ дійсності. 

Постфольклорні тексти завдяки використанню різних символічно-знакових 

систем є полікодовими, утворюючи феномен креолізації на основі віртуального 

синтезу вербального та візуального компонентів. Цілісна інтерпретація 

конотату та денотату репрезентує єдність символічного і реального у змістах 

творів та їх ціннісно-смислових домінант. 

4. Окреслено поняття комунікативної практики в аксіологічному вимірі 

соціокультурних взаємодій. Комунікативні практики, що в загальній системі 

практичної діяльності людини належать до соціальних практик, в умовах 

інформаційно-ціннісного середовища інтернету становлять особливий вид 

духовно-практичної діяльності, який слугує не лише засобом обміну 

інформацією та повідомленнями, але й зумовлює продукування нових сенсів 

та цінностей, інколи в альтернативних контекстах. Комунікативна практика в 

умовах інтернет-середовища володіє такими його рисами, як миттєвість 

повідомлень, їх анонімність та вільне вираження власної позиції індивіда, 

часто в сугестивній формі. Завдяки цьому посилюється множинність 

соціокультурних ідентичностей, формування оновлених ціннісних орієнтирів, 

що в результаті змінює спосіб мислення і світовідчування людини в умовах 

дигітальної культури. 

5. Обґрунтовано роль інтернет-комунікації як універсального 

культурного середовища та віртуальну форму сучасних комунікативних 

практик. Середовище інтернету є поєднанням інформаційно-комунікативної й 

технічної складової із соціокультурною, що в підсумку утворює віртуальний 

простір і стає чинником породження інформаційного та культурного продукту. 

Інтернет-середовище виступає суб’єктом впливу на функціонування 

аксіосфери суспільства, активно генеруючи нові значення, цінності та ціннісні 

орієнтири і настанови для соціуму і людини. Технологічні можливості 

інтернету сформували дигітальні моделі й формати комунікації, які стали 
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невід’ємною складовою повсякденних практик людини, привнісши нове 

розуміння досвіду її соціалізації, ціннісних орієнтацій, самопрезентації в 

мережі, естетичного та творчого самовираження, в тому числі і через 

постфольклор. 

Виявлено вплив інформаційно-комунікативного середовища на 

аксіосферу суспільства, який полягає в тому, що утворюваний ним простір 

фактично перетворився на потужну систему, яка перебрала на себе функції 

ретрансляції та продукування культурних цінностей та значень.Транслюючи 

систему поглядів на світ, що структурують інтереси й цінності суспільства, 

засоби комунікації формують особливу медійну аксіосферу, яка репрезентує 

ціннісні домінанти суспільства й здійснює аксіологічний вплив на 

реципієнтів. У межах віртуальної реальності відбувається суттєва 

трансформація ціннісних атрибутів людини, що забезпечується дією 

міметичних структур на роботу «рефлексивних матриць» (А.Менегетті). 

6. Визначено джерела та чинники творення постфольклорних текстів, 

опосередкованих комунікативними інтернет-практиками. Поява постфольклору 

стала можливою під впливом засобів масової інформації й комунікації, що 

трансформують традиційні соціальні і культурні форми практик. Зокрема, 

зародження та функціонування текстів постфольклору  обумовлюється 

чинниками як суто технологічного, так і соціокультурного характеру, що 

спричинилося до віртуального розповсюдження контенту індивідуальної 

творчості користувачів мережі. «Вірусний» характер поширення 

постфольклорних творів, наявність як численних шаблонів, так і новизни 

ігрових елементів, зумовлюють розповсюдження таких зразків поза 

прийнятим регламентованим полем, включаючи їх до альтернативного  або 

загального інформаційно-культурного дискурсивного середовища. 

7. Розглянуто морфологію постфольклору, репрезентованого в інтернет-

мережі шляхом концептуалізації його жанрової структури, яка обумовлюється 

безпосередньо цифровим середовищем інтернету. В системі жанрового 

розподілу постфольклорних форм інтернет-середовища можна виокремити 

групи залежно від застосування знакових систем фіксації змісту: тексти, що 

ґрунтуються на лінгвістичній знаковій системі фіксації змісту; креолізовані 

тексти – поєднують вербальні знакові системи з іншими знаковими системами, 

переважно візуальними; та відео- й анімовані тексти, що утворюють самостійні 

твори постфольклору. В кожній з груп можливим є тематично-жанрова 

взаємодоповнюваність на основі креативу користувачів мережі. 

8. Проаналізовано засоби і прийоми художньої виразності ціннісно-

смислових домінант текстів постфольклору, структура яких в середовищі 

інтернету цілком обумовлюється спрямованістю на комунікативні акти. 

Аксіологічні концепти постфольклору розкриваються як через вербальну 

складову, так і через візуальну (іконічну). З огляду на семіологічні засади 

творення відбувається нове моделювання взаємодії між конотатом і 
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денотатом знаку шляхом накладання додаткових сенсів на вихідне 

повідомлення, що змінює і трансформує його. Експресивними засобами 

підсилення виразності змісту є ігрові модуси, що втілюються за допомогою 

пародії, іронії, комізму, сміху, сатири, гумору, в основі яких закладена 

постмодерністська ідея перекодування, переоцінки, переосмислення провідних 

ідей і цінностей. 

9. Виявлено та проаналізовано місце і роль етнокультурних цінностей в 

умовах глокалізації світу і соціокультурних трансформацій суспільства. 

Етнокультурні цінності, що формувалися протягом історичного буття етносу, 

являють собою певну смислову парадигму упорядкованості соціального 

життя за шкалою значущості / преференційності різних його сторін і аспектів. 

Етнічна складова культурного ядра нації формує філософсько-світоглядні, 

ментально-психологічні засади буттєвого визначення спільноти в 

просторово-часовому континуумі, виступає тим регулятором, що здатен 

унормовувати різні соціокультурні колізії та відновлювати й забезпечувати 

ідентичність етнонаціонального існування. 

Визначено особливості інтернету як чинника актуалізації етнокультурних 

цінностей суспільства в інтернет-середовищі. У межах дигітальної 

інформаційної парадигми інтернет-середовище формує власні стратегії  

пізнання й осмислення соціальної реальності, а також  ставлення до неї, 

переформовуючи або в окремих випадках альтернативно вибудовуючи 

аксіологічні пріоритети. Як цілісний соціокультурний континуум інтернет-

середовище являє собою інформаційно-дискурсивне поле, в просторі якого 

актуалізуються етнокультурні цінності. Це проявляється, насамперед, у 

забезпеченні їх ретрансляції, ефективність якої визначається цілісністю 

інформаційного простору соціуму загалом і особливостями їх поширення в 

мережевому середовищі. Твори постфольклорного типу, як правило, є 

виразниками популярних ціннісно-світоглядних установок, поширених в 

масовій свідомості принципів та пріоритетів, які втілюються в знаково-

символічних об’єктах культури, артефактах, іміджах, текстах інтернету. 

10. Окреслено основні тенденції (як культуротворчі, так і кітчеподібні) в 

репрезентації етнокультурних цінностей у постфольклорному сегменті 

інтернет-комунікації, які постають засобом світоглядно-оцінного 

самовираження, що здійснюється крізь призму конотацій та уявлень, 

сполучених із різними інтертекстуальними фрагментами культури. 

Постфольклорні тексти експлікують свої закодовані аксіологічні змісти, що є 

вираженням етнічно-національної складової, через семантичні шари 

архетипно-міфологічних структур, які відображають глибинні духовні 

значення етнічної культури, світовідчування і мислення. Тому оціночні 

судження, що транслюється в текстах постфольклору, часто апелюють до 

архетипів етнокультури, її світоглядно-аксіологічних моделей та кодів 

ціннісно-смислового універсуму народу в умовах глокалізації світу.  
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Перспективами подальших досліджень цієї проблематики є осмислення 

постфольклору як складової цифрової культури, що насичує соціокультурний 

простір не тільки етнонаціональними, а й глобалізованими сенсами; аналіз ролі 

постфольклору у сугестивному формуванні ціннісно-смислових значень в 

умовах інформаційної гібридної війни з її практиками навіювання спотворених 

ідеологій та маніпуляції свідомістю; вивчення міметики як структуроутвоюючого 

чинника формування культурних «маркерів» у суспільній свідомості доби 

цифрової комунікації у віртуальному просторі. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Денисюк Ж. З. Постфольклор комунікативних інтернет-практик 

у функціонуванні аксіосфери суспільства. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології за 

спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури». – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури України. – Київ, 

2018. 

У дисертації досліджено феномен постфольклору, що утворився в 

середовищі інтернет-комунікації та в повній мірі належить до віртуальних 

взірців дигітальної культури. Технологічні можливості інтернету сформували 

нові моделі і формати комунікації, які стали невід’ємною складовою 
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повсякденних практик людини, привнісши нове розуміння досвіду соціалізації, 

ціннісних орієнтацій, самопрезентації в інтернет-мережі, естетичного та 

творчого самовираження.  

Засоби масової комунікації, які базуються на новітніх технологічних 

платформах, відіграють важливу роль у процесах ціннісних трансформацій, які 

полягають у порушенні усталених ціннісних ієрархій, пошуках нових 

ціннісних орієнтирів, переоцінці існуючих сенсів, ідеалів і цінностей. Інтернет-

середовище як полімодальний інформаційний та соціокультурний простір 

виступає суб’єктом впливу на функціонування аксіосфери суспільства, 

активно генеруючи нові значення, цінності та ціннісні орієнтири і настанови 

для соціуму та людини.  

Твори постфольклорного типу, що постають у процесі комунікації в 

середовищі інтернету, є засобом як зовнішнього навіювання, так і оцінного 

самовираження та моделювання світу в процесі групових та індивідуальних 

ціннісних рефлексій. Також вони є виразниками популярних ціннісно-

світоглядних установок, поширених в масовій свідомості принципів та 

пріоритетів, які втілюються у знаково-символічних об’єктах культури, 

іміджах, текстах інтернету. Такі аспекти культурологічного дослідження 

медійної аксіосфери соціуму дають змогу корегувати аксіологічні вектори 

розвитку інформаційного суспільства та культури у взаємодії інформаційно-

комунікативних технологій та нових соціокультурних практик.  

Постфольклорні тексти, часто апелюючи до архетипів етнокультури, її 

світоглядно-аксіологічних моделей та кодів ціннісно-смислового універсуму, 

експлікують свої закодовані аксіологічні змісти, що є відображенням 

глибинних духовних значень етнічної культури, світовідчування і мислення.  

Окреслені аспекти роботи актуалізують науковий пошук в напрямі 

вивчення інформаційно-комунікативних засад суспільного розвитку в добу 

глокалізації, ціннісних орієнтирів в умовах трансформаційних цивілізаційних 

перетворень, осмисленні артефактів цифрового середовища в культурному 

просторі сучасності. 

Ключові слова: постфольклор, інтернет-комунікація, дигітальне 

середовище, аксіосфера, етнокультурні цінності, ціннісно-смисловий універсум 

культури, ціннісна трансформація культури, соціокультурна практика. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Денисюк Ж. З. Постфольклор коммуникативных интернет-практик 

в функционировании аксиосферы общества. – Квалификационный 

научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии по 

специальности 26.00.01 «Теория и история культуры». – Национальная 

академия руководящих кадров культуры и искусств, Министерство 

культуры Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации исследован феномен постфольклора, образовавшийся в 

среде интернет-коммуникации, что в полной мере относится к виртуальным 

образцам дигитальной культуры. Технологические возможности интернета 

сформировали новые модели и форматы коммуникации, которые стали 

неотъемлемой частью повседневных практик человека, привнося новое 

понимание опыта социализации, ценностных ориентаций, самопрезентации в 

сети интернет, эстетического и творческого самовыражения. 

Средства массовой коммуникации, основанные на новейших 

технологических платформах, играют важную роль в процессах ценностных 

трансформаций, которые заключаются в нарушении устоявшихся ценностных 

иерархий, поисках новых ценностных ориентиров, переоценке существующих 

смыслов, идеалов и ценностей. Интернет-среда как полимодальное 

информационное и социокультурное пространство выступает субъектом 

воздействия на функционирование аксиосферы общества, активно генерируя 

новые значения, ценности и ценностные ориентиры и установки для социума и 

человека. 

Произведения постфольклорного типа, возникающие в процессе 

коммуникации в среде интернета, являются средством как внешнего 

внушения, так и оценочного самовыражения и моделирования мира в процессе 

групповых и индивидуальных ценностных рефлексий. Также они являются 

выразителями популярных ценностно-мировоззренческих установок, 

распространенных в массовом сознании принципов и приоритетов, которые 

воплощаются в знаково-символических объектах культуры, имиджах, текстах 

интернета. Такие аспекты культурологического исследования медийной 

аксиосферы социума позволяют корректировать аксиологические векторы 

развития информационного общества и культуры во взаимодействии 

информационно-коммуникативных технологий и новых социокультурных 

практик. 

Постфольклорные тексты, часто апеллируя к архетипам этнокультуры, ее 

мировоззренческо-аксиологическим моделям и кодам ценностно-смыслового 

универсума, эксплицируют свои закодированные аксиологические смыслы, 

являясь отражением глубинных духовных значений этнической культуры, 

мироощущения и мышления. 
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Обозначенные аспекты работы актуализируют научный поиск в 

направлении изучения информационно-коммуникативных основ 

общественного развития в эпоху глокализации, ценностных ориентиров в 

условиях трансформационных цивилизационных преобразований, осмыслении 

артефактов цифровой среды в культурном пространстве современности. 

Ключевые слова: постфольклор, интернет-коммуникация, дигитальная 

среда, аксиосфера, этнокультурные ценности, ценностно-смысловой универсум 

культуры, ценностная трансформация культуры, социокультурная практика. 

 

SUMMARY 

 

Denysyuk Zh. Z. Post Folklore of Communicative Internet Practices 

in the Functioning of the Society's Axisosphere. – Qualifying scientific work 

on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Culturology in the 

specialty 26.00.01 "Theory and History of Culture." – National Academy of 

Cultural and Arts Leaders, Ministry of Culture of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation, the phenomenon of post-folklore, which was formed in the 

Internet communication environment and entirely refers to virtual models of digital 

culture, was investigated. The technological capabilities of the Internet constructed 

new models and formats of communication, which have become an integral part of 

the everyday practices of human experience by introducing the original 

understanding of socialization, values, self-presentation in Internet network, aesthetic 

and creative expression. 

Mass communication based on the latest technology platforms play an 

essential role in the transformation of values that violate the established hierarchy of 

values, the search for new values, reassessment of existing meanings, ideals and 

values. Internet environment as polymodal information and socio-cultural space are 

subjected axiosphere impact on the functioning of society, actively generating new 

definitions, values and value orientations and guidelines for society and the 

individual. 

The works of the post-folklore type, which appear in the process of 

communication in the Internet environment, are both means of obvious suggestion, 

as well as evaluative self-expression and modeling of the world in the process of the 

group and individual value reflections. Also, they are manifestations of popular 

values and philosophical systems prevalent in the public mind the principles and 

priorities embodied in the symbolic and emblematic objects of culture, image, text 

internet. Such aspects of cultural research of the media axiophere of society make it 

possible to correct the axiological vectors of the development of the information 

society and culture in the interaction of information and communication technologies 

and new socio-cultural practices. 

Post folklore texts, often appealing to ethnic culture archetypes, its ideological 

and axiological models and codes of the value-semantic universe, explode their 
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axiological encoded content which is a reflection of deep spiritual values of ethnic 

culture, attitude, and mentality. 

Designated actualize aspects of scientific research towards the study of 

information and communication principles of social development in the period of 

glocalization, regarding values of civilization transformational change, understanding 

the artifacts digital environment in the cultural space of the present. 

Key words: post-folklore, Internet communication, digital environment, 

axiosphere, ethnocultural values, the value-semantic universe of culture, value 

transformation of culture, socio-cultural practice.  
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