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Відомо, що презентація у віртуальному середовищі зазвичай суттєво 

відрізняється від «матеріалізованої» – адже кількість ступенів свободи у даному 

випадку зростає на порядки. Створюючи аккаунт у певній спільноті, 

особистість має певні мотиваційні домінанти, які відображаються на її 

презентаційних стратегіях. Отримуючи можливість обирати своє «амплуа», 

особистість не лише робить спроби модифікацій власного Я, перевтілення, а й 

особистісного маскування, а іноді й уникання само-презентацій. Це звучить 

досить парадоксально, і ймовірно ставить питання про мету віртуального 

втілення. Ми зацікавлені у тому, щоб з’ясувати, які саме причини впливають на 

бажання особистості суттєвим чином трансформувати власні риси для 

презентації у віртуальній спільноті. 

У своїх дослідженнях ми робили спробу виокремити комунікативні 

стратегії, які відображують бажання респондента приховувати особисті риси, 

стани, події власного життя. Тут варто зазначити, що й надмірна відкритість 

теж є «симптоматичною», але нас цікавить саме вибірка, яка тим чи іншим 

чином маскує власні Я. Треба враховувати і те, у якій спільноті відбулося 

втілення, та ті негласні норми відкритості/закритості, які у ній існують. 

Наприклад, у соціальних мережах на кшталт facebook, є опція «доступно для 

всіх», і цілком зрозуміло, що тут варто виважено ставитися до особистих 

текстів, які буде виставлено за «загальний огляд». Є можливість більш 

камерного спілкування: розміщувати повідомлення для певних груп, 

сформованих за критеріями респондента. Але й за даної умови (можливості 

вибіркової репрезентації) є певний клас осіб, які самопрезентації уникають. Це 

відображається у таких стратегіях: «Я хочу бути тут, але не хочу відкриватися і 

нічого про себе повідомляти не планую», «Я залишаю за собою право майже 

нічого не розказувати про себе, бо не впевнений, що «впишуся» у спільноту», 

«Я буду розповідати про себе опосередковано, описуючи те, що мені 

подобається або не подобається», «Я буду лише коментувати те, що пишуть 

інші». І, якщо йдеться про спільноту, у якій особистість зацікавлена, але не має 

наміру та мотивації транслювати власне «Я», то, ймовірно, у першу чергу, 

йдеться про особливості самооцінки.  

Якщо, навіть з огляду на можливість «гратися» образом Я у віртуальному 

просторі, особистість все одно не вдається до «Я-текстів», то ймовірно для неї є 

запитанням те, чи є її особисті принади цікавими для оточуючих і, врешті решт, 

зневіра у тому, що це має сенс. Чи – можливо – особистість вважає, що не 

володіє «художніми засобами» для того, щоб розповісти про себе і викликати 

відповідний відгук у потенційних комунікативних партнерів. 

Зустрічаються такі когнітивні установки: «Я не хочу писати про особисте, 

тому що не думаю, що це може бути комусь цікаво», «Я не винайшов жодних 

лайфхаків, тому не вважаю за потрібне засмічувати віртуальний простір 

нісенітницею», «Розкриватися будь-де будь-кому не варто – це може мати 

неприємні наслідки».   

Але не обов’язково тенденція уникати «Я» презентацій означає, що 

особистість вважає свої почуття, цінності, події не вартими того, щоб ними 

ділитися. 



Може бути так, що спільнота для особистості є не місцем само 

презентацій, а має для неї більш функціональне та прагматичне призначення: 

отримати інформацію, знайти клієнтів та поціновувачів («електорат»), яким не 

обов’язково знати, ким саме є їх віртуальній товариш. І тому часто така 

мотивація спонукає до пошуку певного іміджу, який може бути досить слабко 

пов’язаний з реаліями життя та особистісними контурами віртуального 

комунікатора. Інтернет не просто тяжіє, а відчутно підштовхує до того, щоб 

певні «Я»-презентації були спробами побути «Я-іншим», і діапазон таких спроб 

надзвичайно багатоманітний. Але є й певні нюанси. Все ж таки будь які варіації 

«Я», у тому числі віртуальні, є проекціями ціннісно-смислової сфери 

особистості, і, звичайно, трапляється так, що ця проекція є неусвідомлюваною, 

але все одно – дотичною, хоч маленьким «корінцем», до вже існуючих 

ідентичностей. Будь-який фарс («не-Я») все одно є відлунням особистого, і 

може трапитися так, що воно почне жити власним життям, даючи життя новій 

ідентичності.  

Нам також видається важливим, що однією з мотивацій перебування у 

віртуальному просторі є і можливість очищення власних внутрішніх просторів 

завдяки «приміркам» «Я-інший, ніж зараз» та розототожненню з тими, які 

виявляються «незручними», неорганічними, позбавленими енергетики та 

змісту.             

Нами з’ясовано, що є ще одна комунікативна стратегія, яка тяжіє до 

уникнення власних «Я-презентацій». Особливого значення вона набуває у 

періоди, коли зовнішня реальність, у яку занурена особистість, змінює обриси, 

«декорації», коли у звичний перебіг подій вривається вихор «біфуркацій», які 

примушують у внутрішній реальності робити не лише «генеральне 

прибирання», але й відчайдушно шукати резерви «Я» для вирішення тих 

проблем, які неминуче виникають. І мотивацією перебування у віртуальній 

спільності за таких обставин є пошук смислового резонансу з тими і тим, що 

може дати розуміння, у якому напрямку рухатися та яким чином. Особистість 

досліджує віртуальний простір, прагнучи відчути співзвуччя з іншими, 

інакшими, шукаючи те, що допоможе їй відшукати нові способи структурувати 

реальність та нові смислові ресурси. Акцент на тому, що тим, ким я є зараз – 

більше бути не можу, тому і не презентую свій досвід у спільноті, але 

розраховую на те, що саме тут знайду варіанти, які розкриють досі незнані та 

незнайомі шляхи самоздійснення. 

Таким чином, аналізуючи комунікативні стратегії, які можна умовно 

назвати «прихованою» само презентацією, ми робимо висновок, що 

мотиваційним підґрунтям такого приховування можуть бути різні чинники: 

«травмована самооцінка», бажання імітувати ідентичність («Я-інший») з 

різними намірами, спроби чисток смислового простору шляхом 

розототожнення «вже не Я», а також пошуку репрезентацій інших з метою 

через резонанс з ціннісно-смисловою сферою іншої людини знайти можливість 

виникнення нових «Я-інший, ніж був». І, звичайно, цими варіантами не 

вичерпується багатоманітність варіантів само презентації особистості у 

віртуальному просторі.       

 

  



   


