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Автором статті виявлені сутність і потенціал віртуальних соціальних мереж
як культурно-просвітницького ресурсу. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових методів системного аналізу (аналіз, синтез, проблематизація, абстрагування), теорії соціальних мереж; метод логічної реконструкції використовувався при з’ясуванні сутності основних властивостей соціальних мереж
та їх функціонування в сучасності.
Наукова новизна дослідження полягає в осмисленні соціальних мереж в новому контексті: не лише як інформаційного поля, на якому здійснюються процеси самопрезентації та самоідентифікації користувача і формується його Я-Образ, а й
як культурно-просвітницького ресурсу, дієвого інструменту для виховання студентської молоді, коригування її ціннісних орієнтацій, розвитку самосвідомості і професійного самовдосконалення.
Звернено увагу на специфічні культуру та активність у віртуальних соціальних мережах, які впливають на людину не менше, ніж соціальні мережі в житті. Наголошено, що, крім виконання комунікативної функції і володіння великим набором інструментів для самопрезентації особистості, отримання визнання і поваги,
віртуальні соціальні мережі придатні й для реалізації культурних і культурно-просвітницьких проєктів. Успіх останніх залежить від глибокого й якісного моніторингу запитів і цінностей студентів, їхнього внутрішнього світу, кола інтересів, світоглядної позиції тощо.
Впровадження у виховну роботу культурно-просвітницьких ресурсів, збагачених
духовно-моральним змістом, покликані орієнтувати студентство на користування ресурсами мережі, що відповідають потребам і запитам високоосвіченої шляхетної людини. Це має стати початковим етапом у відмові від ресурсів, які пропагують
шкідливі звички, жорстокість, несмак і нівелюють загальнолюдські духовні цінності.
Висловлене сподівання, що надалі розвиток віртуальних соціальних мереж піде шляхом зростання інтенсивності інтелектуальної взаємодії, з’являться нові соціальні
та культурні якості спільнот і вони стануть універсальною формою для одночасного
вирішення всіх напрямків виховної та культурно-просвітницької роботи.
Ключові слова: віртуальні соціальні мережі, інтернет, міжособистісна комунікація, виховання студентської молоді.
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The purpose of the article is to identify the essence and potential of virtual social
networks as a cultural and educational resource. The research methodology is based on
the application of general scientific methods of system analysis (analysis, synthesis, problematization, abstraction), social networks theory; the logical reconstruction method was
used to clarify the essence of the social networks’ basic properties and their functioning in
modern times.
The scientific novelty of the study is the understanding of social networks in a new
context: not only as an information field in which the processes of self-presentation and
self-identification of the user are carried out and his self-image ("I-image") is formed but
also as a cultural and educational resource, an effective tool for educating students, adjusting their values orientations, development of self-awareness and professional self-improvement.
Attention is paid to specific culture and activity in virtual social networks, which affect a person no less than social networks in real life. It is emphasized that, in addition
to performing a communicative function and having a large set of tools for individual
self-presentation, gaining recognition and respect, virtual social networks are also suitable
for the implementation of cultural and cultural-educational projects. The success of the
latter depends on deep and high-quality monitoring of students' requests and values, their
inner world, range of interests, worldview, etc.
The introduction of cultural and educational resources, enriched with spiritual and
moral content, in educational work, is designed to guide students to use network resources
that meet the needs and demands of a highly educated nobleman. This should be the initial
stage in the abandonment of resources that promote bad habits, cruelty, bad taste, and
level universal spiritual values. It is hoped that in the future the development of virtual
social networks will increase the intensity of intellectual interaction, new social and cultural qualities of communities will appear and they will become a universal form for the
simultaneous solution of all areas of educational and cultural-educational work.
Keywords: virtual social networks, internet, interpersonal communication, student’s
youth education.
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У сучасному світі практично всі процеси суспільного життя нерозривно пов’язані зі сферою технічною, а саме розвитком комп’ютерів і
технологій, обробкою і зберіганням інформації, а також комунікацій
за допомогою нових комп’ютерних технологій. Взаємодія завдяки
комп’ютерам, смартфонам та інтернету сприймається як невід’ємна частина людського існування, і особистість неухильно занурюється у віртуальне середовище. Глобальна мережа сприймається вже не
як засіб передавання даних, а як найважливіший ресурс міжособистісної взаємодії, міжкультурної комунікації, як інструмент реалізації різних проєктів, форма рекреації та ін. Окрему роль у цих процесах відіграють віртуальні соціальні мережі, спілкування в яких
давно стало своєрідним жанром комунікації з певною системою правил поводження і культурою, до якої всі активні учасники цього спілкування різною мірою мають відношення. Сьогодні віртуальні соціальні мережі сприймаються як необхідність, те, без чого не обійтися,
користування ними практично не викликає сумнівів у їх учасників.
Можна сказати, що крім людей, які абсолютно не використовують соціальні мережі, є люди, здатні перебувати там весь свій вільний час,
причому істотна частина з інтернет-користувачів робить це без особливого цільового запиту. І чим більше функцій пропонує віртуальна
соціальна мережа, тим більше часу готова присвячувати їй людина.
Фактично контакти онлайн претендують на своєрідну альтернативу
реальному, живому спілкуванню.
Незважаючи на очевидну впливовість віртуальних соціальних
мереж у соціумі, негативні і позитивні їхні характеристики, неоднозначність цього явища загалом, сьогодні недостатньо праць для
опису, а тим більше прогнозування їх подальшого розвитку як складного соціокультурного феномена. Така ситуація пов’язана з тим, що
наука не встигає повною мірою аналізувати поточні проблеми суспільства і попереджати нові виклики сучасності, що проявляються в трансформації ієрархії ціннісних орієнтирів у системі соціальної взаємодії, внаслідок збільшення швидкості і масштабності змін
у повсякденному житті людей завдяки розвитку і поширенню нових інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому культурологічна рефлексія щодо проблем масової взаємодії у віртуальному просторі викликана складністю процесів адаптації соціальних,
культурних та комунікативних практик традиційного простору і необхідністю вивчення соціального дискурсу віртуального простору як
об’єктивної реальності, його можливостей та перспектив.
Огляд останніх публікацій і досліджень
Теоретико-методологічні засади вивчення сучасного етапу розвитку суспільства, що характеризується зростаючою значущістю в
соціальному житті інформаційно-комунікативних технологій, і, зо-
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крема, віртуальних соціальних мереж, закладені в теоріях інформаційного та постіндустріального суспільства Д. Белла (Белл, 1999),
Дж. Гелбрейта (Гэлбрейт, 2004), М. Кастельса (Кастельс, 2000), М. Маклюена (Маклюэн, 2003), Е. Масуди (Масуда, 1991), Дж. Нейсбітта
(Нейсбитт & Эбурдин, 1992), Т. Стоуньєра (Стоуньер, 1986), Е. Тоффлера (Тоффлер, 2004), Ф. Уебстера (Уэбстер, 2004). Методологія мережевих теорій, з точки зору яких розкривається специфіка інтернету як
нового соціального простору взаємодії індивідів і соціальних спільнот, закладена такими авторами, як П. Лазарсфельд (Lazarsfeld, 1993),
Дж. Ло (Ло, 2006), М. Мізраши, Я. Морено (Морено, 2004), А. Редкліфф-
Браун (Рэдклифф-Браун, 2001) та ін.
Різні аспекти соціальної організації, структури і динаміки мережевих спільнот в інтернет-просторі вивчалися, зокрема, C. Бондаренком (2004), Г. Рейнгольдом (Rheingold, 1993; Рейнгольд, 2006) та
ін. Особливості комунікації і багатий ресурсний потенціал соціальних мереж розглядаються у працях Г. Нестеренко і О. Тишкової (2011),
О. Орлова (2013), В. Осадчого (2012), М. Радченко (2014), Л. Савицької (2016), А. Шипіцина (Шипицин, 2011) та ін. Дослідниками також
вивчається зональна концентрація мереж, виникаючі моделі взаємозв’язків, особливості функціонування віртуальних соціальних мереж, на основі різноманітних критеріїв розробляються їх типології
(Д. Бойд, М. Кеннеді, В. Волинець, В. Щербина та ін.) (Boyd & Ellison,
2008; Kennedy & Sakaguchi, 2009; Волинець, 2019; Щербина, 2001). Таким чином, у працях зазначених авторів відображені, в основному,
окремі характеристики інтернет-комунікації у віртуальних соціальних мережах, що актуалізує потребу дослідження їхніх сутнісних характеристик і механізмів реалізації культурно-просвітницьких проєктів з їх допомогою, залучення інтернет-користувачів до тих чи
інших культурних продуктів.
Мета статті — виявити сутність і потенціал віртуальних соціальних мереж як культурно-просвітницького ресурсу.
Виклад проблеми
Віртуальні соціальні мережі, увійшовши до списку найбільш відвідуваних сайтів, особливо молодіжною аудиторією, знаходяться сьогодні на піку популярності, — все ширші верстви населення втягуються в їхній простір. Активність у соціальній мережі — це атрибут
мобільності та динамічності життя. Протиставлення «реальне життя/віртуальне життя» для багатьох користувачів стає анахронізмом:
є лише одне життя, і соціальні мережі починають претендувати на
роль основних презентаційних інструментів індивіда. Серед соціокультурних ефектів віртуалізації соціальних мереж — стирання географічних, тимчасових, соціальних, гендерних, етнічних та інших
кордонів, крім мовних і технічних: усі комунікації у віртуальній ме-
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режі здійснюються «тут і зараз» у режимі мінімального очікування.
При цьому нескінченна розгалуженість зв’язків зумовлює нескінченне нарощування зв’язків між учасниками соціальної мережі, розвиток горизонтальних зв’язків, формування коаліцій і кластерів, оцінити які можна не з топологічних позицій зв’язності безлічі, а як,
наприклад, певний сукупний соціальний капітал. Такі характеристики, як прискорення комунікації, поширення інформації та новин
у режимі реального часу, в тому числі з відеоефектом; вибірковість
інтерактивних комунікацій з миттєвим припиненням небажаного
контакту, що мінімізує ймовірність конфлікту; відносна анонімність;
незалежність від влади та інших форм контролю, крім соціального,
стали сприятливими чинниками для формування не просто нової
соціальної ідентичності особистості, а нової віртуальної мережної
культури з унікальними цінностями, традиціями і мовою, неабиякий
вплив якої відчувають на собі активні та пасивні інтернет-користувачі. Крім формування нового типу міжособистісної комунікації, зокрема, та загалом віртуальної мережної культури нового типу, формується й новий тип особистості — Homo virtualis, суб’єкт культури
віртуальної комунікації, що пов’язано саме зі зміною особистих і суспільних цінностей.
Перенесення основної презентаційної активності індивіда в середовище інтернет призводить до того, що будь-яка діяльність в межах
спільнот також починає сприйматися як така, що має реальні наслідки, що, в свою чергу, може спричинити активізацію соціальної участі
в суспільному житті. Фактично віртуальні соціальні мережі стають
невід’ємною частиною життєдіяльності людини і починають виконувати функції соціального інституту — організованої системи зв’язків і соціальних норм, що об’єднує значущі суспільні цінності та про
цедури.
Кількість вебсерферів різних віртуальних соціальних мереж в світі вже давно перевищила мільярд осіб. Завдяки соціальним мережам
їхні користувачі, особливо молодь, знаходяться в курсі останніх подій, спілкуються з друзями, розважаються, генерують й отримують
необхідну інформацію, долають самотність, — багато хто з них навіть
не залишає свого акаунта, оскільки для них інтернет стає максимально персоналізованим: пам’ятає про переваги, формує максимально автентичне індивідуальним потребам середовище тощо. Однак, доволі
часто спостерігається гедоністичне, споживацьке ставлення до реальності в соціальних мережах. І, як це не парадоксально, — фотографії
людей, де, з ким і що вони їдять, п’ють, чим займаються в певний момент часу, — викликають реальний інтерес мільйонів користувачів.
В одній зі своїх книг У. Еко (Эко, 2007), коментує це так: «Відвідуючи
домашні сторінки [акаунти в соціальних мережах. — М. П.], виявляєш,
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що метою широкого людського загалу є оприлюднення своєї малоцікавої нормальності або, гірше того, малоцікавої ненормальності. <…>
мета їх — оприлюднити перед лицем усіх оточуючих факти свого приватного існування» (с. 163–164).
Спілкування для молоді — основна функція соціальних мереж.
Завдяки віртуалізованому соціальному середовищу можна легко задовольнити цю традиційну потребу, особливо, якщо людина відчуває деякі труднощі при побудові безпосередніх комунікацій в реальному житті чи комунікаційний дефіцит. Але не варто забувати,
що насправді віртуальний простір забезпечує лише ілюзію свободи,
пов’язану зі зниженням психологічного і соціального напруження в
процесі спілкування.
Отож, популярність соціальних мереж обумовлена однією з фундаментальних потреб людини, що полягає в необхідності спілкування, наявністю міжіндивідуальних зв’язків, у прагненні бачити перед
собою конкретні персоніфіковані образи, з якими можна себе ідентифікувати. Використання віртуальних соціальних мереж — це вже
звична форма соціалізації, це та даність, з якою практично неможливо боротися, а значить, необхідно використовувати в позитивних цілях. Особливо слід враховувати, що соціальні мережі, являючи собою
глобальний комунікаційний канал, дають можливість користувачам не тільки спілкуватися, взаємодіяти, а й досягати просвітницької та культурної мети. Соціальні мережі «доставляють» культуру додому, утворюючи індивідуалізований культурний простір, відносно
вільний від примусової регламентації. У глобальному інформаційному суспільстві цей простір також є механізмом збереження «культурного ядра» і трансляції культурного коду, інкультурації, консолідації, самоорганізації і культурної ідентифікації соціальних груп. Нові
комунікативні образи, що сформувалися в новому соціокультурному полі за допомогою інтернет-технологій, впливають на аудиторію
з урахуванням її соціально-демографічних і психологічних характеристик, внаслідок чого відбувається процес ефективної реалізації
процесів міжкультурної взаємодії. Соціальні мережі — це своєрідна
форма втілених у життя практик творчого індивідуального та колективного самовираження, що становлять сутність більшості реалізованих у соціальних мережах соціокультурних практик, а також форма просування різних проєктів, зокрема культурно-просвітницьких.
Найчисельнішою соціальною мережею в світі та найпопулярнішою в Україні (2,2 млрд активних користувачів на місяць) є Facebook
(«Найпопулярніші соціальні мережі», 2019). Facebook дає змогу учасникам створювати профілі з фотографіями, обмінюватися повідом
леннями, запрошувати друзів, організовувати власні групи, а також
підтримує численні розважальні функції. Пропонуючи широкий ді-
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апазон тем, Facebook володіє ще й необхідними ресурсами для організації спільноти серед тих, хто навчається, для постійного зв’язку з
приводу інформаційного обміну.
Одним із майданчиків мережної комунікації є Instagram (1 млрд
активних користувачів на місяць) — безкоштовний мобільний додаток, що дає змогу знімати фотографії та відео, застосовувати до них
фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і ряд інших соціальних мереж (Рожкова, 2019). Девіз Instagram: «Зафіксуйте і поділіться
моментами з життя» — символізує фрагментарну, «кліпову» сутність
змістовної частини.
Twitter.com — досить «молода» соціальна мережа, заснована на мікроблогінгу, яка надає ресурси для швидкого обміну повідомленнями (335 млн активних користувачів на місяць) («Найпопулярніші соціальні мережі», 2019). На відміну від інших соціальних мереж, Twitter
є найбільш інформаційно насиченим, оскільки розмір повідомлення
обмежується 280 символами (для порівняння, в Instagram — не більше 2000 знаків), тому інформація подається концентровано, змістовно.
Ці та інші найбільш популярні в Україні соціальні мережі пропонують користувачеві різні функції, але головна їхня характеристика — вид зв’язків, який вони допомагають підтримувати або розвивати: для підтримки відносин з близькими і друзями (сильні зв’язки)
краще користуватися Snapchat, для товариського спілкування (слабкі зв’язки) — Facebook, Instagram — для обміну фотографіями і відеозаписами, а для знайомств (так звані «парасоціальні зв’язки» — односторонні зв’язки, що визначають популярність людини; це той
випадок, коли людину знають ті, про кого сама вона не знає) — Twitter.
Вплив соціальних мереж на життя людей величезний, багато хто навіть не усвідомлює вповні масштаби цього явища. Попри це, відвідування соціальних мереж — одне з найпопулярніших занять, фактично вони стали центром сучасного інтернету. Сьогодні зі 100 найбільш
відвідуваних сайтів у світі 20 — це класичні соціальні мережі і ще
60 — певною мірою соціалізовані. Понад 80 % компаній по всьому світу використовують соціальні мережі в роботі (Семенов, 2011). Близько
78 % людей довіряють інформації із соціальних мереж. Через них навіть влаштовуються цілі революції. Однак, проблема багатьох з них,
особливо не тематичних — це невелика корисність. Люди проводять
там величезну кількість часу, а натомість отримують лише електронне спілкування, найчастіше текстове, яке передає тільки 7 % інформації, що робить таке спілкування дуже непродуктивним, а також
велику кількість даних, 90 % з яких не становить цінності взагалі (Семенов, 2011). Тільки 36 % використовують соціальні мережі, щоб дізнатися новини («Найпопулярніші соціальні мережі», 2019). На тлі цих
даних суперечливим виглядає твердження, що «проста екстраполя-
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ція на область віртуального інформаційно-комунікативного простору традиційних схем і законів [взаємодії людей. — М. П.] призводить
найчастіше до суперечливих ефектів, викликаючи недовіру залучених в комунікацію людей» (Толстикова, 2013).
Наведені вище особливості, безумовно, слід враховувати, як і те,
що найбільш популярні соціальні мережі об’єднують кращі можливості інтернету, завдяки різноманітності контенту (текстів, відео, фото) дають можливість своїм користувачам відпочити та організувати своє дозвілля, а також слугують способом самоорганізації
індивідів, спрямованої на колективне досягнення тих чи інших соціокультурних цілей. Зокрема, культурно-просвітницький ресурс соціальних мереж полягає в можливості їх грамотного і продуманого
використання для популяризації досягнень культури і науки, реалізації просвітницьких проєктів, проведення профорієнтаційної роботи з учнями всіх рівнів освіти та ін.
Виразний тому приклад — сторінки «Михайло Поплавський», відвідувачів, друзів і підписників яких цікавить не тільки розважальний,
а й пізнавальний контент. Спочатку сторінки в соціальних мережах
були відомі тільки викладачам і студентам Київського національного
університету культури і мистецтв, але проєкт набирав обертів і кількість підписників зростала. Сьогодні величезна і різноманітна аудиторія підписників/друзів, а це переважно молодь у віці 16–24 років,
значна кількість «лайків», коментарів і перепостів переконливо свідчать не просто про зацікавленість читачів, а й про те, що, використовуючи можливості соціальних мереж і роблячи при цьому акцент на
позитивній і корисній інформації, можна поділитися досвідом, підтримати і допомогти зорієнтуватися, підняти важливу соціальну чи
культурну проблему, привернути увагу, запропонувати шляхи вирішення тощо. Завдяки соціальним мережам, можливості висловлювати схвалення чи несхвалення контенту, відбувається саморегуляція і
відбір актуальної і прийнятної для користувачів інформації.
Частина постів на сторінках «Михайло Поплавський» у віртуальних соціальних мережах орієнтована на студентів та учнівську молодь. Наприклад, рубрика «Лайфхаки від Поплавського» презентує
теми, близькі кожній людині, незалежно від віку, статі, національності і т. д.: «Щастя — це головна мета кожної людини! Любіть себе,
будьте оптимістами та отримуйте максимум задоволення від життя!», «Батьки — це святі люди для кожного із нас! Ваше ставлення
до своїх батьків — приклад ставлення ваших дітей до вас! Цінуйте,
любіть, будьте вдячними їм! Бережіть батьків, поки вони ще живі!»,
«Віра в себе — половина успіху. Інша половина — дії. Не втрачайте
свій шанс та реалізовуйте власні амбіції на всі 100 %. Ваша доля у ваших руках!», «Розпочинай тиждень із усмішки!» та ін.
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Звіти про мотиваційні зустрічі зі студентами, зокрема зі студентами факультету піар та журналістики «Гроші! Влада! Слава!», про щорічне епатажне шоу «Король і Королева Київського університету культури», пости на різні теми, наприклад, «Топ-10 цікавих книг про бізнес»,
висвітлення подій «Зіркового клубу лідерів», створеного заради майбутніх і нинішніх першокурсників, аби допомогти їм набути цінного досвіду, навчитися виробляти ідеї і чітку позицію, — ці та інші подібні заходи покликані надихати на нові досягнення і звершення. Так
само, як і проєкт «Формула щастя», призначений мотивувати талановиту молодь на успіх, рішучі дії, бо щастя — не співпадіння обставин,
а здатність, вміння і компетенції, які можна розвивати і тренувати.
У соціальних мережах на сторінці «Михайло Поплавський» широко висвітлюються й заходи з профорієнтаційної роботи, наприклад,
«3D-тур університетом» — унікальна можливість віртуально прогулятися Університетом культури, анонс та результати проведення
Всеукраїнського конкурсу «#талановитим_вхід_без_черги!», щорічне
святкування посвяти студентів 1 курсу і «Дня іменинника» та ін. Особливу зацікавленість у абітурієнтів викликає віртуальне спілкування особисто з керівником університету, який у форматі хвилинних
роликів веде рубрику з хештегом #папа_поганого_не_порадить. Ранкові рубрики #секрети_молодості та #смачний сніданок з Михайлом
Поплавським теж знайшли свою аудиторію. Рубрика #ностальджи —
це спогади про минуле, архівні фото, відеокліпи ініціатора віртуального спілкування. «#запитує_Михайло_Поплавський» — це рубрика,
створена для моніторингу мережної аудиторії. Під постами підписники відповідають на різні запитання, що допомагає краще орієнтуватися у запитах молоді, і, відповідно, прищеплювати сучасній молоді загальнолюдські цінності добра, поваги до старших і любові до
рідної країни. А на YouTube-каналі «Університет Поплавського» виходять круті челенджі, хайпові відео та корисна інформація про ЗНО та
вступ до Університету культури.
Анонси та звіти про проведені майстер-класи та про авторські
курси, як, наприклад, «Зіркові івентори» або «Акули піару», завжди
викликають неабиякий інтерес та численні коментарі, заряджають
талановиту й амбіційну молодь на самореалізацію, успішне й активне життя. Ділитися життєвим досвідом і давати поради молоді покликані не лише пости, а й челенджі, як, наприклад, запущений на
сторінці в Instagram челендж «#sportвдома».
Телевізійні інтерв’ю, видання нових авторських книг — це також
викликає неабиякий інтерес у дописувачів сторінки «Михайло Поплавський». Але найбільше схвальних відгуків і перепостів отримала інформація про без перебільшення безпрецедентний український
проєкт «Пісня об’єднує нас», що увійшов до Книги світових рекордів
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Гіннеса як найтриваліший у світі телемарафон національної пісні в
прямому ефірі. Шалений інтерес до інформації про проєкт та його
підтримка — це усвідомлення молодим і старшим поколінням українців важливості популяризації української пісні, української музики, українського танцю, української кухні не лише в нашій країні, а й
у світі, створення позитивного іміджу держави на міжнародній арені.
Не меншу зацікавленість у підписників сторінок «Михайло Поплавський» у віртуальних соціальних мережах викликав й проєкт
«Українська пісня року», відновлений у 2020 році та покликаний відзначити кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і
прославляє Україну в світі.
Отож, по-перше, віртуальні соціальні мережі можна і слід використовувати не лише як інструмент просування в Україні та за кордоном української культури, популяризації українських традицій,
а й як культурно-просвітницький ресурс — для виховання студентської молоді, коригування її ціннісних орієнтацій, розвитку самосвідомості та професійного самовдосконалення. По-друге, соціальні мережі мають усі інструменти для того, щоб бути майданчиком
для вираження індивідами своєї думки, що призводить до виникнення лідерів думок, консолідації прихильників тієї чи іншої позиції, а потім трансляції цієї думки в «оффлайн». По-третє, саме завдяки соціальним мережам, що володіють широким набором процедур
для виявлення рейтингу, формування зацікавлених груп користувачів, оцінювання, можливий якісний моніторинг значущості культурно-просвітницьких проєктів.
Аналізуючи відгуки та коментарі до постів на сторінці «Михайло
Поплавський», можна помітити, що молодь більшою мірою віддає перевагу цінностям, орієнтованим на прагматизм, утилітаризм, особистий успіх, самодостатність і свободу. Значущість таких цінностей,
як прагнення робити добрі вчинки, бути корисним людям відходять
на другий план, втрачається моральний потенціал таких понять, як
«патріотизм» та ін., тоді як «благополуччя», «достаток», «дозвілля»
стають основою прагнень більшості сучасної молоді. Нестабільність
соціальної структури і конкурентність економічного ринку змусили
її керуватися власними інтересами та комфортними умовами життя, що вказує на панування в нашій країні раціональної моделі цінностей західного типу. Разом із тим, незважаючи на стійкі настанови
індивідуалізації та раціоналізації свідомості та поведінку молодих
людей, їхні основоположні цінності в основному залишаються традиційними, і йдеться лише про зміну пріоритетів. Базовими цінностями для молодого покоління, як і раніше, є освіта, здоров’я, сім’я,
дружба, любов, мир на землі, тобто духовні цінності.
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Висновки
Віртуальним соціальним мережам, безумовно, притаманні специфічні культура та активність. Вони впливають на людину не менше,
ніж соціальні мережі в житті, відкривають можливості для розвитку вміння сучасної людини висловити власну точку зору, аргументувати та переконувати. Активне спілкування в соціальних мережах
не просто розвиває соціальний інтелект і його взаємозв’язок з іншими компонентами психологічної культури індивіда інтернет-користувачів, а й стає джерелом розвитку і підвищення особистісної культури. Крім виконання комунікативної функції і володіння великим
набором інструментів для самопрезентації особистості, отримання визнання та поваги, віртуальні соціальні мережі придатні й для
реалізації культурних і культурно-просвітницьких проєктів. Успіх
останніх залежить від глибокого й якісного моніторингу запитів і
цінностей студентів, їхнього внутрішнього світу, кола інтересів, світоглядної позиції тощо. Впровадження у виховну роботу культурно-просвітницьких ресурсів, збагачених духовно-моральним змістом, покликані орієнтувати студентство на користування ресурсами
мережі, що відповідають потребам і запитам високоосвіченої шляхетної людини. Це має стати початковим етапом у відмові від ресурсів, які пропагують шкідливі звички, жорстокість, несмак і нівелюють загальнолюдські духовні цінності. Хотілося б сподіватися, що
надалі розвиток віртуальних соціальних мереж піде шляхом зростання інтенсивності інтелектуальної взаємодії, з’являться нові соціальні
і культурні якості спільнот і вони стануть універсальною формою для
одночасного вирішення всіх напрямків виховної (патріотичне, ідеологічне, моральне, естетичне, сімейне і професійне та ін.) та культурно-просвітницької роботи, а також засобом формування культури самопізнання і саморегуляції особистості, культури здорового способу
життя і проведення дозвілля тощо.
Подальшого дослідження потребує розкриття принципів виникнення та закріплення у віртуальних соціальних мережах різних патернів і поведінкових практик, вироблення актуальних форм виховного впливу на студентів у віртуальних соціальних мережах,
створення віртуальних студентських проєктів, а також удосконалення діагностики впливу виховних заходів на студентів через віртуальні соціальні мережі.
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