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появлению фрагментарного сознания, неумению работать с 

традиционными печатными текстами и вступать в полноценную 

коммуникацию вне социальных сетей. Есть угроза абсолютизации 

молодыми людьми новых технологий как средства решения многих 

социальных проблем, которая требует усиления гуманитарного аспекта в 

образовании. Необходимо также восстанавливать у молодежи доверие к 

социальным институтам, искать для этого новые формы работы, 

приемлемые в нынешних условиях. 

В идеале студенты должны не просто научиться эффективно 

пользоваться ИКТ, но и иметь возможность творческого развития своих 

способностей. Тогда и в будущей профессиональной деятельности они 

смогут проявлять креативность, легко адаптироваться к новым запросам на 

рабочем месте, делая это не в ущерб своему личностному развитию. 
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прывялі да фармавання канцэпцыі «інфармацыйнага эгалітарызму» як часткі 

інфармацыйнага поля і адпаведна даследвальнага поля у сацыяльных навуках. 

Ключавыя словы: інфармацыянае поле; медыятызацыя; дыджыталізацыя; 

інфармацыйны эгалітарызм. 

Чалавек, як краевугольны камень, актор любой камунікацыі, як прадукт 

антрапасацыягенезу, з'яўляецца прадуктам з грандыёзным багажом 

назапашанага гістарычнага вопыту. Ўмоўна «цывілізаваная частка 

дадзенага багажу нікчэмна малая ў параўнанні з ўмоўна «дзікай». Асабліва 

ярка гэта адлюстравана ў працах Зігмунда Фрэйда і яго паслядоўнікаў у 

псіхааналітычнай тэорыі. Чалавечая свядомасць, як аснова пабудовы 

ўзаемаадносін з мірам, умоўна падзелена на тры фундаментальных пласта. 

Ёсць «Супер-Эга», «Звыш-Я» як канцэпцыя ідэальнай прыроды чалавека, 

у прыватнасці ў грамадскіх патрабаваннях, чаканняў з боку аўтарытэтных 

асобаў, у прыватнасці бацькоў. Ёсць «Ід», «Яно» - як увесь назапашаны 

багаж папярэдніх пакаленняў, з усімі традыцыямі, звычаямі, табу, многія з 

якіх, хоць і ладна састарэлі і непрыдатныя, тым не менш працягваюць 

ажыццяўляць уплыў, пераважаць над чалавечай свядомасцю. І ёсць «Эга», 

«Я», тое, чым чалавек з'яўляецца на дадзены момант, велічыня, дэ-факта, 

нязменна меншая ў параўнанні з «Ід» і «Супер-Эга», якая пастаянна 

адчувае ціск з іх боку [1, с. 217]. 

Гэтыя тры складнікі вызначаюць чалавечае ўспрыманне, яго 

камунікатыўныя ўстаноўкі, кагструююць асноўныя паводніцкія схемы 

чалавека, праз якія і ажыццяўляецца камунікацыя са знешнім светам і 

пабудову сацыянага светую З’яўляючысь вынікам антропасоцыягенэзу, 

чалавечая свядомасць, як інструмент, які вызначае характэр сацыяльеых 

узаемаадносін, фарміруецца пад значным уплывам грамадскіх установак, 

абмежаванняў, табу, многія з якіх глыбока ўкаранёныя ў ім з 

«дацывілізаваных» часоў. З другога боку, на свядомасць будуць уплываць 

ўяўленні чалавека аб ўмоўным «ідэале», роўна як і грамадскія чакання, 

чаканні з боку аўтарытэтных прадстаўнікоў грамадства, сям'і. 

Такім чынам, вызначыўшы тыя падставы, з дапамогай якіх фармуецца 

прадстаўлення чалавечага грамадства, як сукупнасці індывідаў, якія ў яго 

ўваходзяць, пра сацыяльную рэальнасць, можна перайсці да дэталёвага 

разгляду механізмаў яе фарміравання парз сродкі масавай інфармацыі. 

Звяртаючыся да непасрэдна ўплыву СМІ на аўдыторыю, адзначым, што 

калі кажуць пра ўплыў сродкаў масавай інфармацыі на іх аўдыторыю, то 

вылучаюць тры пункты гледжання: 

 1) СМІ валодаюць неабмежаваным патэнцыялам ўздзеяння на 

аўдыторыю, якія транслююцца вобразы некрытычна прымаюцца 

індывідамі;  
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2) Уздзеянне СМІ на аўдыторыю апасродкавана рэферэнтнымі групамі і 

асаблівасцямі біяграфіі індывіда - атрымальніка інфармацыі; 

 3) СМІ вызначаюць значнасць паўсядзённых падзей, падказваюць, пра 

што варта думаць індывідаў, то ёсць СМІ задаюць «вектар» інтэрпрэтацый, 

а не самі інтэрпрэтацыі.   

На першым этапе даследаванняў вызначалася, што СМІ валодаюць 

нічым не абмежаванымі магчымасцямі ўздзеяння на сваю аўдыторыю. 

Падобныя ўяўленні панавалі ў 20-30-я гады 20-га стагоддзя і атрымалі сваё 

распаўсюджванне ў такіх тэорыях як «тэорыя магічнай кулі» або «тэорыя 

шпрыца». Гэтыя тэорыі звяаны з іменамі Уолтера Ліпмана і Маршала 

Маклюэна . 

Для тагачаных даследчыкаў  вобраз аўдыторыі СМІ разглядаўся ў якасці 

пасіўнага аб'екта для маніпуляцыі, які не зможа супрацьстаяць ўплыву 

рознага роду прапаганды. З пункту гледжання тэорыі, то галоўнай 

перадумовай ідэі неабмежаванага ўплыву СМІ сталі погляды 

прадстаўнікоў біхейвіярызму, для якіх характэрным быў вядомы прынцып: 

«стымул – рэакцыя». Згодна з ім, эфекты розных з'яў ўяўляюць сабой ні 

што іншае, як спецыфічную рэакцыю на спецыфічныя стымулы. Таму, 

згодна з біхэйвіёрысцкіх мадэлі ўзаемадзеяння СМІ і аўдыторыі, варта 

чакаць цеснай ўзаемасувязі паміж падзеяй, якія трансліруюцца СМІ і 

рэакцыяй аўдыторыі на дадзеную інфармацыю.Таму ўплыў СМІ лічылася 

«прамым», якія не маюць пасярэднікаў, і супрацьстаяць яму індывід ніяк 

не можа [3, с.211]. 

Аднак хутка дадзеныя погляды былі раскрытыкаваны. Напрыклад, на 

думку Джозефа Клэппера, уздзеянне СМІ з найбольшай эфектыўнасцю 

адбываецца ў тых выпадках, калі ідзе апеляцыя да ўжо устояным 

стэрэатыпам, а новая інфармацыя замацоўвае іх, актуалізуюць пад уплывам 

новага кантэксту. Ахоўныя механізмы псіхікі адбіраюць ў вялікай плыні 

тую інфармацыі, якая адпавядае першапачатковым устаноўкам індывіда, 

тым поглядам, якія ў яго складаць на працягу доўгага перыяду часу. Такім 

чынам, паводле тэорыі абмежаваных эфектаў, магчымасці СМІ шмат у чым 

абмежаваныя: магчыма толькі невялікая змена існуючых поглядаў 

аўдыторыі, у большасці выпадкаў адбываецца толькі толькі «прывязвання 

існуючых перакананняў ў індывідаў да новых з’яў і аб’ектаў жыцця» [6, 

с.113]. 

Разглядаючы эвалюцыю ўяленняў ўздзеяння СМІ на рэцыпіентаў і 

трнасфармацыі камунікацыйных сістэм у соцыюме, мы лічым неабходным 

звярнуцца да канцэпцыі  Нікласа Лумана, які  ў сваёй працы «Рэальнасць 

масмедыя» апелюе да  вельмі цікавай фармулёўкі ўяўлення старажытных 

грэкаў, у прыватнасьці, Платона, аб Атлантыдзе. Усё зводзілася да 
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банальнага «Людзі кажуць то і то-гэта». Іншымі словамі, рэальнасць, 

сучаснасць, быццё асобы, яго прадстаўлення ў значнай ступені 

сфарміраваны праз акты вуснай камунікацыі паміж прадстаўнікамі 

соцыуму. Пры гэтым зусім неабавязкова пісьмовае альбо эмпірычнае 

пацьверджаньне дадзенага факту. Калі расцэньваць тэрмін «людзі кажуць» 

як адну з часткак,што фарміруюць камунікацыйную сістэму соцыюму, то 

можна сцвярджаць, што ўяўленні пра што-небудзь сфармаваныя з 

дапамогай, па-сутнасці, чутак. У выніку веды, атрыманыя з дадзенага 

«квазі-масмедыя», самі сабой як бы складаюцца ў замкнёны каркас, 

элементы якога ўмацоўваюць адзін аднаго. Пры гэытм на месцы ўмоўных 

сродкаў мас-медыя могуць знаходзіцца асобы, якія маюць у дадзеным 

грамадстве аўтарытэт, прадстаўнікі сям'і. І хоць чалавек, магчыма, 

крытычна ставіцца да меркавання «аўтарытэтаў», «лідэраў меркаванняў», 

магчыма, разумее, што прадстаўнікі яго сям'i не ёсць ісціна ў апошняй 

інстанцыі, тым не менш у рамках узаемаадносін у буйных сацыяльных 

групах можна выразна адсочваць, як сродкі масавай инфорации паступова 

канструююць ўяўленне аб аб’ектыўнай рэальнасці ў рамках гэтых 

сацыяльных груп. Пры гэтым дадзеная рэальнасць, як сістэма камунікацый, 

існуе па-за прамога кантакту паміж адпраўніком і атрымальнікам 

паведамлення, паколькі ўдзельнікі камунікатыўнага акта не 

ўзаемадзейнічаюць наўпрост [4, с.262]. 

  Тенхнічная частка сістэмы каммунікацый у соцыюме з'яўляецца адным 

з асноўных фактараў існавання дадзенай сістэмы. Тэхнічныя сродкі робяць 

магчымым існаванне сістэмы камунікацыі праз масмедыя, пры гэтым самі 

па сабе яны яны не з'яўляюцца рэлевантнай рэальнасцю. «Цела» сістэмы 

ствараюць яе «аперацыі», гэта значыць камунікатыўныя акты. Прычым 

кажучы аб камунікацыі ў рамках соцыюма, варта разумець, што ў дадзеных 

рамках нельга пэўна сцвярджаць пра пэўнае разуменне, асэнсаванне, 

рэакцыю рецепіента на змест паведамлення, яго можна толькі меркаваць. 

Такім чынам, апасродкаваным будзе не толькі ўплыў зместу 

паведамленні на рэцыпіента, але і зваротная сувязь паміж рэцэпіентам 

і адпраўніком. 

Акрамя таго, трэба адзначыць, што дадзеных умовах у аб'ектаў сістэмы 

няма доступу да іншай рэальнасці, акрамя той, якую яны самі 

канструююць. Іншымі словамі, кожная аперацыя сістэмы адсылае да іншых 

аперацыях ўнутры самой сістэмы. Пры гэтым адсылка сістэмы на 

навакольнае асяроддзе аказваецца, пры бліжэйшым разглядзе, рэакцыяй 

самой сістэмы на знешнія раздражняльнікі. Іншымі словамі, сістэма капіюе 

і прайгравае ўнутры сябе адрозненні паміж ёй і знешняй асяроддзем. Гэта 



260 

і ёсць той асноўны аспект, на базе якога і фармуецца канструяваyная праз 

масмедыя рэальнасць, штодзённасць, сучаснасць [6, с.200]. 

У сваю чаргу, Мануэль Кастэльс адзначае што той час, калі  кантролем 

над інфармацыйным полем  валодалі толькі бізнэс ці палітычныя эліты, 

якія «адбіралі» інфармацыйныя падставы, скончылася са з'яўленнем 

інтэрнэту [2]. На яго думку, у сучасным грамадстве ўладныя адносіны ў 

значнай ступені вызначаны межамі камунікацыйнай прасторы. Гэта 

азначае, што глабальныя медыякарпарацыі з'яўляюцца ключавымі актарамі 

па прычыне таго, што спрыяюць фарміраванню сацыяльнага свету, 

ствараючы рамкі і кантралюючы іх з дапамогай інфармацыйных фільтраў 

[5]. І хоць зносіны ў межах камунікаціўнага поля заўседы гулялі 

вырашальную ролю на кожным этапе антрапасацыягенезу, толькі у 

сеткавым грамадстве мультымедыя валодаюць беспрэцэдэнтным уплывам. 

Усё вышэйадзначана разам з імклівым рост карыстальнікаў сродкаў 

камунікацыі [7] прывеў да, свайго рода, умоўнага інфармацыйнага 

эгалітарызму. На наш погляд, дадзены феномен уяўляе сабой ту ступень 

эвалюцыі зносінаў паміж інтэрнэт-карыстальнікаў і медыяполем, калі 

карыстальнікі па-за залежнасці ад сацыяльнага становішча маюць 

кругласутачны доступ да разнастайнай, ў тым ліку грамадска-палітычнай 

інфармацыі, маюць магчымасць абменьвацца дадзенымі між сабой 

непасрэдна і маюць магчымасьці заставацца на сувязі і быць непасрэдна 

ўцягнутымі ў падзеі, што адбываюцца ці ўдзельнічаць ў іх абмеркаванні ў 

рэжыме нон-стоп. Такім чынам, глабалізацыія віртуальнай інфармацыйнай 

прасторы дазваляе кожнаму інтэрнэт-карыстальніку становіцца суб'ектам 

камунікацыі і палітычных працэсаў і паступоваму сціранню межаў між 

непасрэдна карыстальнікамі і медыя.  

Такім чынам, улічваючы вышэйпералічанае можна сцвярджаць, што 

грунтуючыся на прыродзе чалавека, якая склалася ва ўмовах дзейнасці 

сацыяльных груп і адносін, сфармаваных у працэсе антрапасацыягенезу, 

масмедыя не проста удзельнічаюць ў пабудове карціны свету ў рамках 

соцыюму, адлюстравання сучаснасці, але, у залежнасці ад абставін, 

канструююць яе самі пры дапамозе самарэгулявальнай сістэмы. Пры 

гэтым, веды удзельнікамі абставінаў працы дадзенай сістэмы блакуе працу 

самой сістэмы. Гэта значыць удзельнік сістэмы ў ідэале мае права 

выбіраць, ці давяраць сістэме масмедыя, ці прымаць правілы гульні, альбо 

ставіць пад сумнеў рэлевантнасць перадаванай інфармацыі, выключаючы 

сябе такім чынам з працэсу.  

Тут важна разумець, што неглядзячы на паступовы пераход да 

ўзаемадзеяння між аудыторыяй і медыяполем у рамках вышэй названага 

канцэпту інфармацыйнага эгалітыразма, на дадзены момант, паколькі 
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масмедыя, як у значнай ступені сукупнасць тэхнічных сродкаў, сродкаў 

вытворчасці і ўзнаўлення, нельга ліцыць за  незалежную зменную, бо яны 

як правіла належаць нейкай зацікаўленай асобе або групе асоб. Такім 

чынам, шмат у чым за парадак дня масмедыя, якія і адпаведна 

трансліруюць карціну свету,будзе залежыць ад пазіцыі трымальнікаў 

асноўных тэхнічных сродкаў масмедыя. Асабліва значна 

вышэйпералічанае будзе выяўляцца грамадстве з нізкай, несфармаванай 

культурай спажывання прадукту масмедыя. У якасці прыкладу можна 

прывесці постсавецкія краіны, дзе масмедыя на працягу доўгага перыяду 

цалкам кантраляваліся дзяржавай, што ва ўмовах адсутнасці канкурэнцыі 

не магло не прывесці да агульнай няспеласці і ўразлівасці аўдыторыі да і 

,пры гэтым, да непасрэднага ўплыву масмедыя і асоб, іх кантралюючых, 

ўключэнню новых адзінак у сістэму сканструяванай рэальнасці і прыняцце 

імі яе правілаў. Гэтая ж ўразлівасць і “навязаная бездапаможнасць” значнай 

часткі аўдыторыі вядзе да таго, што аўдыторыя можа падпасці пад уплыў і 

быць уключанай у іншую сістэму, каштоўнасці і інтарэсы якой будуць 

уваходзіць у канфрантацыю з каштоўнасцямі і інтарэсамі сістэмы 

папярэдняй. 
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