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УДК 37.062  

Неменущий А.І., Хараб Є.С. 

м. Луганськ 

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖІ INTERNET 

У зв`язку із щорічним подвоєнням обсягу інформації над-
швидкими темпами розвивається мова, і особливо її лексичний пласт. 
Хто, скажімо, з наших батьків вільно користувався такими поняттями, 
як комп’ютер, сайт, чат, Інтернет? А тим часом сьогодні жодна наука
без Інтернету немислима, тому що він став найпопулярнішим
інструментом отримання актуальної інформації і свого роду засобом
спілкування. Нині у світі існує досить багато засобів, форм і способів
спілкування, і чимала частина з них так чи інакше пов'язана з сучасни-
ми технічними можливостями, зокрема, можливостями глобальної
комп'ютерної мережі Internet. Це в першу чергу пов'язано з тим, що
людство за останнє століття зробило величезний стрибок в розвитку
науки і техніки, що відкрило нові простори для діяльності людини.  

Так виникнення і розвиток цифрових і комп'ютерних
технологій, а згодом масове поширення персональних комп'ютерів, 
відкрили новий вид взаємодії "людина-комп'ютер", а розвиток мережі
Інтернет до взаємодії "людина-комп'ютер" додало можливість
комунікації "людина-комп'ютер-людина". 

Одним словом, Інтернет перетворюється з великої іграшки для
окремих інтелектуалів в повноцінне джерело всілякої корисної
інформації для всіх, а також стає основним засобом віртуального
спілкування. 

У цій роботі буде розглянута тема, що стосується особливо-
стей спілкування в Інтернеті. Актуальність вибраної теми пояснюється
необхідністю вивчення спілкування в мережі Інтернет, тому як цей вид
віртуального спілкування набуває велику значущість і стає одним з
основних видів комунікації школярів у сучасному світі. 

Об'єктом дослідження цієї роботи є глобальна мережа Інтернет
як спосіб організації міжкультурного спілкування. Предметом
дослідження роботи є основні аспекти культури спілкування в  мережі
Інтернет і його особливості. Вивчення цієї теми також дає можливість 
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оцінити роль Інтернету в сучасному житті, виявити переваги і 
недоліки віртуального спілкування. 

Вивчення вибраної теми припускає досягнення основної мети 
– розглянути особливості спілкування в Інтернеті. Відповідно до 
певної мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 

 розкрити аспекти спілкування через Інтернет і визна-
чити основні форми розвитку і формування культури спілкування 
підростаючого покоління; 

 розглянути особливості культури спілкування в 
мережі Internet. 

Сьогодні складно переоцінити роль Інтернету в організації 
течії потоків всілякої інформації, а також в організації спілкування як 
одного з аспектів, неодмінно супутнього течії цих потоків. Адже 
спілкування – є спосіб взаємодії людей один з одним, а з появою 
всесвітньої павутини це спілкування вийшло за рамки одного будинку, 
міста і навіть однієї країни. Безперечно, багато років існували і інші 
засоби передачі інформації на відстані (такі як пошта, телефон, теле-
граф), але ті незручності, з якими часто стикаються учасники такого 
спілкування, змушують багатьох з них перейти в ряди тих, хто вже 
оцінив переваги нового світу цифрових технологій і,  зокрема, 
Інтернету. 

Слід погодитися з тим, що нині електронна пошта, всілякі фо-
руми, організовані в мережевому просторі, численні Інтернет - журна-
ли і газети, та і сам, власне, Інтернет для багатьох стали не менш важ-
ливим аспектом повсякденності, чим телевізор або телефон, а іноді він 
і повністю витісняє своїх "відсталих" братів. 

Отже, що ж таке Інтернет (Internet)? Інтернет – це глобальна 
комп'ютерна мережа, яка на сьогодні охоплює практично весь світ. 
Інтернет має близько 15 мільйонів абонентів в більш ніж 150 країнах 
світу, причому щомісячно розмір мережі збільшується на 7-10 %. Ме-
режу Інтернет утворює як би ядро, що забезпечує зв'язок різних 
інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі.  

Якщо раніше Всесвітня мережа використовувалася виключно 
як середовище передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то 
сьогодні з її допомогою вирішуються складніші завдання 
розподіленого доступу до Інтернет - ресурсів. Інтернет, що служив 
спочатку дослідницьким і навчальним інтересам, стає усе більш попу-
лярним у світі звичайного спілкування. 
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Спілкування за допомогою Інтернету особливо важливе для 
тих людей, чиє реальне життя з тих або інших причин міжособистісно 
збіднене. Такі люди використовують всесвітню мережу Інтернет як 
альтернативу своєму безпосередньому (реальному) оточенню. Доречно 
зауважити, близько половини користувачів Інтернету виходить на про-
стори Мережі для того, щоб розширити своє коло спілкування, 
оскільки опосередкована комп'ютером комунікація створює ілюзію 
товариських стосунків без вимог дружби. Таким чином, Інтернет грає 
колосальну роль в організації такого спілкування. 

У мережевої комунікації є маса переваг в порівнянні із загаль-
ноприйнятими способами особистого спілкування, і саме вони грають 
величезну роль в залученні людей до Інтернет - спілкуванню. 

Таким чином, всесвітня мережа Інтернет, охоплюючи майже 
усі цивілізовані куточки нашої планети, є потужним засобом 
міжкультурної комунікації, яка сприяє зближенню народів і зростанню 
їх як національної, так і міжнаціональної самосвідомості. Освітню 
роль такого інформаційного простору важко переоцінити. Інтернет, 
завдяки особливостям спілкування, дозволяє особі адаптуватися до 
соціальної дійсності. Велику роль у цьому відіграє реалізація різних 
освітніх проектів.  

Так, наприклад, Луганський НВК школа-ліцей № 24 є учасни-
ком конкурсу "Успішний проект-2011" у рамках програми Intel® 
"Навчання для майбутнього". Тема проекту – "Культура спілкування в 
мережі Internet", адреса сторінки: 
http://wiki.iteach.com.ua/Проект_Культура_спілкування_у_мережі_I
nternet 

У рамках проекту учні 8-В класу  під керівництвом класного 
керівника (учителя інформатики) Хараб Е.С. і шкільного психолога 
Черевань Н.А. вивчали основні аспекти та особливості культури 
спілкування в мережі Інтернет під час нової для них форми діяльності 
– проектної. Вони намагалися донести отримані результати, знання, 
уміння, навички до різних вікових груп учнів ліцею, притягнути їх до 
дослідницької і творчої діяльності, вчилися використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології для реалізації проекту. 

Діти активно брали участь в дискусії "Інтернет в моєму житті", 
тренінгу "Особливості спілкування в Інтернет", проводили анкетуван-
ня учнів, обробляли статистичні дані, обговорювали їх, робили вис-
новки, виступали з доповідями, презентаціями, повідомленнями. Вони 
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ще раз переконалися, що в Мережі свої закони, свій сленг, своя манера
поведінки, спосіб самовираження, а спілкування виступає там як фор-
ма життєдіяльності.  

У ході дослідження діти разом з учителями з’ясували, що ос-
новними рисами Інтернет - спілкування є: анонімність, відсутність
невербальної інформації, добровільність контактів, стійке прагнення
до емоційного наповнення тексту, прагнення до нетипової, 
ненормативної поведінки, більша, ніж у реальному світі, залежність
від співрозмовника у спілкуванні, відсутність єдності простору і часу, 
характер спілкування – майже завжди письмовий. 

Як бачимо, завдяки роботі над проектом, учні придбали уміння
і навички, які їм будуть потрібні для успішної діяльності в умовах
конкуренції ХХI століття: культури спілкування, знання комп'ютерних
технологій, критичне мислення, уміння працювати в команді.  Голов-
ним результатом проекту став висновок про актуальність питання
культури спілкування, який діти відобразили у своїх творчих роботах: 
презентаціях, публікаціях, статтях малюнках, кросвордах, коміксах, 
виступі агітбригади "За безпеку і культуру спілкування в Internet", на
web-сторінці проекту http://alex 1.lds.lg.ua/index1.html. 
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