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Аналіз психологічної специфіки популярних інтернет-субкультур 

Важливим аспектом сучасної психологічної науки є з’ясування когнітивних, 

емоційних і поведінкових змін учасників інтернет-взаємодії. Реалізація цього 

завдання є особливо актуальною у контексті проектування курсів дистанційного 

навчання. Створення моделі суб’єкта розвитку в освітньому віртуальному 

середовищі передбачає врахування реакцій особистості на мережеві впливи. Тому 

дослідження феномену мережевих субкультур як специфічного соціального 

утворення допоможе визначити найбільш типові форми поведінки в Інтернеті та 

прогнозувати їх прояв у дистанційних курсах. 

Інтернет-субкультури можна умовно розділити на дві групи: 1) такі, що 

мають аналог у реальному світі (кібер-панки, кібер-готи, кібер-емо та ін.); 

2) субкультури, існування яких пов’язане виключно з Інтернетом. Кількість 

останніх із кожним роком збільшується, але можна виокремити найбільш типові – 

хакери, геймери, тролі.  

Хакери (від англ. hack — розрубувати) – субкультура, яка зародилася у 60-ті 

роки ХХ століття, але остаточно оформилася з поширенням Інтернету. Її 

представники – кваліфіковані спеціалісти з комп’ютерних систем, які розуміють 

глибинні принципи їх роботи. Хакерство часто ототожнюють лише з діяльністю 

комп’ютерних злочинців, але це поняття є значно ширшим.  

Світогляд хакерів, що формувався під впливом глобальної інформатизації та 

інтелектуалізації суспільства, характеризують два основні моменти: 1) досконалі 

знання комп’ютерних технологій; 2) високий рівень IQ, прагнення вирішувати 

нестандартні, складні завдання, які вимагають максимум інтелектуальних зусиль і 

творчого підходу. 

Мотиви хакерів різноманітні і можуть бути покладені в основу типології 

представників цієї субкультури:1) жартівники – прагнення слави; 2) фрікери – 

збагачення, особиста вигода; 3) «вандали» – прояв агресивної поведінки; 

4) зломники-професіонали – системна, організована злочинна діяльність [1].  

Соціальний інститут формування хакерства  визначається ієрархічною 

системою статусів: 1) юзер; 2) програміст; 3) досвідчений хакер. 

Віковий склад хакерської субкультури не є чітко визначеним, але, відомо, що 

більшість її представників – дорослі люди. Зараз, спостерігається тенденція 

зменшення нижньої вікової межі хакерства до юнацького і навіть підліткового 

віку, що пов’язано з активним поширенням, доступністю і яскравістю новітніх 

технологій.  

Геймери (від англ. gamer – гравець) – їх спільною ознакою є стійке 

захоплення комп’ютерними іграми, що часто перетворюється у залежність. 

Основною причиною перетворення геймерів у субкультуру можна назвати 

виникнення он-лайнових RPG-ігор, ознаками яких є: 1) ігрова взаємодія з іншими 

людьми через комп’ютерну мережу; 2) виконання ролі певного героя та розвиток 

його ігрових характеристик («прокачка»).  

Світогляд геймерів будується на уявленні про домінуючу роль віртуального 

світу та другорядність реального. Для них гра –  не просто спосіб використання  



часу, а цілий світ зі своїми правилами та нормами. Іншим важливим моментом є 

ототожнення себе з ігровим персонажем, поява так званої віртуальної особистості, 

яка репрезентує гравця у геймерських спільнотах. На відміну від хакерів, геймери 

не мають чіткої, офіційної ідеології, але, як свідчать дослідження, важливими для 

них є наступне [2]: 1) перебування і визнання в ігровому просторі; 2) розвиток 

якостей віртуальної особистості; 3) отримання інформації, пов’язаної з іграми 

(програмне забезпечення, ринкові новинки); 4) недопустимість використання так 

званих чіт-кодів – комп’ютерних програм, що допомагають швидко, але 

«нечесно» виконувати ігрові місії. 

Соціальна структура субкультури зумовлюється рівнем гравців і 

проявляється у таких рангах: 1) недосвідчені, починаючі гравці – ламери, нуби; 

2) досвідчені гравці зі стажем, які користуються авторитетом в ігровому 

середовищі – батько, онотоле тощо.  

Троль-культури (тролінг) – соціально-психологічний феномен, що зародився 

в американському Інтернеті в 1990-х роках, дав початок цілій низці культурних 

утворень і часто використовується як синонім інтернет-хуліганства. Діяльність 

тролів полягає у розміщенні в Інтернеті повідомлень, метою яких є провокування 

конфліктів між користувачами сайтів. Основним фактором неконтрольованої, 

ненормативної поведінки тролів є анонімність інтернет-спілкування. 

Яскравими представниками тролінгу є російськомовна субкультура кащенітів 

(назва походить від психіатричної лікарні №1 м. Москви, що до 1994 року носила 

ім’я П. П. Кащенко). Особливістю стилю спілкування кащенітів є провокаційні, 

часто, безглузді висловлювання на національну тематику (як правило – 

антисемітизм), метою яких є глузування над співбесідником. Для кащенітів 

характерне сатиричне, іронічне і навіть саркастичне світосприйняття, що і 

реалізується в їх діяльності. Мотиви такої діяльності можуть бути 

різноманітними: 1) спроба привернути до себе увагу; 2) розвага; 3) реалізація 

ворожих намірів, помста; 4) суспільний виклик; 5) самовираження; 6) подолання 

комплексу неповноцінності. 

Висновки. Провівши теоретичний аналіз основних субкультур українського 

Інтернету, робимо висновок, що основними видами їх діяльності є пізнавальна, 

ігрова (рекреаційна), комунікативна. Найбільш структурно оформленою є 

хакерська субкультура. Тролінг – культурний феномен, що відображає 

несерйозне, іронічне ставлення до світу або навпаки агресивне. Перспективами 

наукової розробки проблематики є збір емпіричного матеріалу й 

експериментальне дослідження психологічних особливостей представників 

мережевих субкультур у контексті проектування дистанційних курсів. 
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