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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ВІДОБРАЖЕННЯ 

ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Інтернет-технології та віртуальна комунікація стали невід’ємною частиною життя сучасної людини, 

вони все більше і більше впливають на процеси мислення користувачів. У сучасних дослідженнях констатуєть-

ся специфічність процесу мислення в мережі Інтернет, визначаються його особливості, але емпіричних до-

сліджень з net-мислення недостатньо. Метою статті є вивчення форм відображення мислення в електронних 

соціальних мережах, а саме – які форми передачі думок використовуються блогерами, і в який спосіб ці форми 

впливають на розумові процеси аудиторії. Аналіз мережевих текстів дозволив виділити деякі тенденції: перша 

– активне використання широкого діапазону візуально-образних форм відображення мислення; друга – взаємо-

проникнення мовних і візуальних форм, їх змішування. В соціальних мережах має місце циклічність процесу 

мислення. Мережеві тексти як зовнішнє відображення розумових процесів авторів у залежності від обраних 

мовних і візуально-образних форм можуть вести до стабілізації або розвитку мислення користувачів соціаль-

них мереж. Реакція інтернет-користувачів на конкретні повідомлення в мережі залежить від форм відобра-

ження думок, які вибрав автор. Різні форми відображення думок мають неоднакову ефективність впливу на 

аудиторію. На стабілізацію мислення аудиторії найбільшою мірою впливає спільне використання мовних і 

візуально-образних форм, на розвиток мислення – форми, пов’язані з прямим зверненням блогерів до аудиторії. 
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Постановка проблеми 

Інтернет-технології стали невід’ємною частиною 

життя сучасної людини. Вони набувають все більшого 

впливу як на суспільні процеси, так і на особистість. 

У наш час уявлення про події, їх оцінки та розуміння 

формуються в свідомості людей під впливом вірту-

альної комунікації. Аналіз інформації та процес 

народження нових думок все частіше переноситься у 

віртуально-комунікативне середовище соціальних 

мереж. Розуміння інтернет-користувачами того, що 

відбувається, великою мірою залежить від висловле-

ного в мережі ставлення до нього й відповідної реак-

ції інтернет-спільноти. Зважаючи на вищезазначене, 

психологічне вивчення різних форм відображення 

розумових процесів у комунікативному середовищі 

соціальних мереж з метою пояснення процесу фор-

мування думок і уявлень сучасної людини, станов-

лення її світогляду є актуальним. 

Психологічні дослідження електронних соціаль-

них мереж мають багатоаспектний характер. Розгля-

даються як загальний вплив Інтернету на психіку 

людини (О. Г. Асмолов, О. Є. Войскунський, 

О. В. Смислова), так і окремі психологічні аспекти 

впливу інтернет-мереж на особистість (М. М. Назар 

[8], Л. Ш. Крупенникова [6], Г. В. Пирог [9]). Важливе 

місце посідають дослідження особливостей інтернет-

залежності (Л. П. Журавльова [2], Л. О. Котлова [5]) 

та проблеми психологічного захисту в інформаційно-

му просторі (С. Ф. Сергєєв, О. О. Сусська [11]).  

Низка дослідників звертає увагу на вплив інфор-

маційних технологій на сферу мислення сучасної 

людини, зокрема розвиток інтелекту в умовах вірту-

ального освітнього простору (М. Л. Смульсон, 

Ю. М. Лотоцька [4]). Проте, мислення, яке формуєть-

ся в інтернет-середовищі, не зводиться лише до інте-

лекту людини, воно постає новим засобом розумових 

операцій і має специфічні риси (А. Г. Єгорова,                    

В. І. Курбатов [6], Є. Є. Проніна [10]). Таке мислення 

називають «мережевим», або «net-мисленням», і воно 

не має чіткого визначення в науковій думці й не 

відноситься до загальноприйнятих понять 

(М. В. Загідулліна [3]). 

Принципи теоретико-методологічного аналізу 

мислення в різних комунікаційних середовищах, зо-

крема соціальних мережах, запропоновано в пси-

холінгвістиці, представники якої розглядають мовні 

засоби передачі інформації як форми відображення 

розумових процесів (Т. Бедорф [13], К. Еліх [14], 

С. Зурд-Бухле [15], А. Верані [16]).  
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Отже, у сучасних дослідженнях констатується 

специфічність процесу мислення в мережі Інтернет, 

визначаються його особливості, проте методів 

емпіричного дослідження його конкретних особливо-

стей недостатньо. З іншого боку, значні досягнення у 

методологічних розробках у психолінгвістиці можна 

використовувати для нових сфер застосування, зокре-

ма, дослідженнях особливостей мислення в сучасних 

соціальних мережах. 

Метою статті є вивчення форм відображення ми-

слення в електронних соціальних мережах. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

проаналізувати наукові публікації для визначення 

підходів щодо вивчення процесів мислення та форм їх 

відображення в соціальних мережах; з’ясувати, які 

форми передачі думок використовуються у соціаль-

них мережах; визначити, у який спосіб віртуальні 

форми передачі думок впливають на розумові проце-

си користувачів. 

Методи дослідження 
У теоретичній частині дослідження було викори-

стано методи аналізу і синтезу психологічної, пси-

холінгвістичної, соціологічної, філософської, культу-

рологічної літератури з проблеми. Також застосо-

вувалися загальнонаукові методи – порівняння, си-

стематизація, узагальнення, побудова аналогій, інтер-

претація.  

Для отримання емпіричних даних, з метою 

з’ясувати, які конкретні форми передачі думок вико-

ристовуються у соціальних мережах і в який спосіб 

вони впливають на розумові процеси читачів, викори-

стовувався метод аналізу продуктів діяльності (в да-

ному досліджені – мережевих повідомлень). Цей ме-

тод виходить з передумови про зв’язок внутрішніх 

психічних процесів і зовнішніх форм поведінки та 

діяльності: «Вивчення продуктів діяльності стосовно 

до мислення означає аналіз … словесно-мовної про-

дукції в усній або письмовій (щоденники, листи) 

формі, образно-мовної продукції (замальовки, 

схеми)…» [12, с. 21].  

Вибірку дослідження склали повідомлення в 

електронній соціальній мережі «Facebook». Од-

норідність вибірки забезпечувалася принципом відбо-

ру повідомлень за одним «інформаційним приводом». 

Під «інформаційним приводом» ми розуміємо реаль-

ну чи віртуальну подію (ситуацію, проблему, нетра-

диційний погляд на факти), яка своєю значущістю або 

екстравагантністю зацікавила користувачів ЗМІ, стала 

предметом обговорення. Впродовж грудня 2016 року 

було обрано 10 інформаційних приводів суспільно-

політичної тематики та в кожному проаналізовано по 

50 повідомлень («постів») різних блогерів.  

На першому етапі емпіричного дослідження в 

повідомленнях аналізувалося, в який спосіб автори 

передавали свої думки до читачів. На другому етапі 

було поставлено за мету визначити ефективність різ-

них форм відображення думок в комунікативному 

середовищі соціальних мереж, що найбільше вплива-

ють на розумові процеси користувачів. З цією метою 

на цьому ж матеріалі (500 постів за 10 інформаційни-

ми приводами) було проаналізовано реакцію ауди-

торії на ці пости в залежності від використання в них 

різних мовних та візуальних форм відображення ду-

мок. 

Для обробки отриманих результатів було засто-

совано методи кількісного та якісного аналізу, зокре-

ма регресійний аналіз. Ураховуючи, що просте 

порівняння результатів не дозволяє визначити внесок 

окремих чинників, отримані дані було розглянуто як 

змінні у множинному регресійному аналізі. Лінійна 

регресія дозволяє побачити індивідуальний вплив 

кожної змінної (у нашому дослідженні – окремої 

форми передачі думки) на кінцевий результат (кіль-

кість реакцій читачів).  

Для достовірного порівняння реакцій відмінних 

за розміром аудиторій різних блогерів вимірювалася 

не абсолютна кількість реакцій, а відсоток користу-

вачів, що проявили реакцію на повідомлення, від 

загальної кількості читачів конкретного автора. 

Виклад основного матеріалу  

Сучасна психологія розглядає мислення як варіа-

тивний і досить різнорідний процес, конкретні форми 

перебігу якого залежать від багатьох чинників. У 

визначеннях мислення зазвичай фіксують дві ознаки: 

узагальненість і опосередкованість [7; 12]. Мислення 

відображає дійсність за допомогою системи засобів, у 

першу чергу, мови й мовлення, також знань, мислен-

нєвих операцій тощо. При цьому під мисленнєвими 

операціями розуміють дії з об’єктами, що відображені 

в образах, уявленнях та поняттях, які віддзеркалю-

ються «в думці» за допомогою мовлення [7, с. 221].  

Розуміння діалектичного зв’язку між словом і 

думкою як основи наукового дослідження мислення 

було закладено культурно-історичною концепцією 

Л. С. Виготського [1]. Він вважав, що розумові проце-

си нерозривно пов’язані з мовленням, значення слова 

– явище мовленнєве й мисленнєве водночас, тобто 

належить як до сфери мовлення, так і до сфери мис-

лення. Разом з тим значення слова, за 

Л. С. Виготським, – єдність не тільки мислення й 

мовлення, в ньому міститься єдність мислення й ко-

мунікації, тому що спілкування завжди передбачає 

узагальнення. 

В своїй теорії мислення О. К. Тихомиров розви-

ває цю ідею Л. С. Виготського та розглядає мислення 

в контексті комунікації. Мислення як компонент 

спілкування між людьми може набувати наступних 

проявів: інтерпретація реакцій іншої людини; ро-

зуміння (пояснення) людини та її вчинків; розуміння 

мовної (усної і письмової) продукції [12, с. 142]. Мис-

лення є частиною як процесу пізнання іншої людини, 

так і підготовки (обміркування) певних впливів на неї. 

Впливи на психіку іншої людини можуть бути адре-

совані мисленню або емоційно-вольовій сфері, від 

якої залежить мислення. Мислення задіяне також в 
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процесі спілкування, коли повідомлення співрозмов-

ника осмислюються. 

Методологічні підходи для вивчення процесів 

мислення також були обґрунтовані Л. С. Виготським 

[1]. Мислення як «внутрішнє мовлення» можливо 

досліджувати за допомогою аналізу його відображен-

ня в «зовнішньому» (письмовому й усному) мовленні. 

Вчений вказує на складність передачі думок за допо-

могою письмового мовлення й, описуючи процес 

вербалізації розумових процесів, визнає, що засоби 

мовлення не ідентичні думкам, а є лише одним з їх 

відображень. Форма відображення мислення обмеже-

на рамками мови, її правилами, її стандартизованими 

формами. Водночас Л. С. Виготський підкреслює 

рекурсивний вплив письма на розумову діяльність, те, 

що знак стає засобом психологічного впливу на по-

ведінку. Вчений вважає, що взаємозв’язок між думка-

ми й словами – процес, який має не лінійний харак-

тер, а рекурсивний, і може бути навіть спіральним. 

Думки розвиваються в процесі вербалізації і можуть 

бути переосмислені. 

Письмове мовлення, як вважає К. Еліх, є адек-

ватним засобом збереження думок, тому що ма-

теріальна природа продуктів письма (письмових 

текстів) значно полегшує усталення думок, передачу 

цих думок в часі й просторі [14]. Абстрагування від 

реальної мовної ситуації під час передачі письмових 

текстів дозволяє переносити тексти (першоджерела) з 

однієї мовної ситуації в іншу неушкодженими 

суб’єктивним сприйманням оповідача, і хоча реакція 

читача може бути різною, фізична основа тексту за-

лишається незмінною. Завдяки цій фізичній ма-

теріальній природі письмо може бути використано 

задля усталення розумових процесів. 

Основною перешкодою для емпіричного до-

слідження мислення є недоступність його для безпо-

середнього дослідження. А. Верані пропонує до-

сліджувати розумові процеси, пов’язані з письмовим 

мовленням, за допомогою аналізу продуктів письма 

(письмових текстів). Дослідниця обґрунтовує 

взаємозв’язок між «внутрішнім» і «зовнішнім» мов-

ленням, а «письмове мовлення» й «усне мовлення» 

вважає формами прояву «зовнішнього мовлення» 

[16]. Підхід для дослідження мислення через вивчен-

ня його зовнішніх проявів у письмовому мовленні 

обґрунтовує у своїй концепції «сліду» Т. Бедорф [13]. 

Він пропонує «читати сліди» як покажчики на 

невідомі, однак пов’язані з ними сутності. Таке ро-

зуміння «сліду» дозволяє вивчати об’єкти і процеси, 

які неможливо безпосередньо спостерігати, за допо-

могою їх «слідів». 

Модель взаємозв’язку між мисленням і письмом 

розробила С. Зурд-Бухле [15]. Відповідно до неї, роз-

умові процеси на письмі мають циклічний характер. 

Основними розумовими процесами, пов’язаними з 

відображенням думок в письмовому мовленні, є 

стабілізація та розвиток. Початковою точкою є уста-

лення мовлення, сформульоване в письмовій формі. 

Ця стадія може бути і кінцевою точкою процесу, од-

нак вона може бути і поштовхом для народження 

нових думок. Проте, залишається відкритим питання 

ефективності різних форм відображення думок, які 

призводять до усталення останніх у свідомості чи-

тачів чи до активного відкриття нових думок. У різ-

них комунікаційних середовищах ці форми і зв’язки 

можуть мати свої особливості. 

Новим комунікативним середовищем, що фор-

мується під впливом глобальних інформаційних про-

цесів, є електронні соціальні мережі – інтерактивні 

web-сайти з великою кількістю користувачів, які об-

мінюються в них інформацією, новинами, створюють 

групи, наповнюють їх контентом. Віртуальне середо-

вище соціальних мереж містить окремі елементи ко-

мунікації в образах, і це призводить до певних змін у 

мисленні їхніх користувачів [7, с. 223]. Якщо у дорос-

лої людини переважаючим є словесно-логічне мис-

лення, яке втілюється в поняттях, судженнях, умови-

водах і характеризується застосуванням мовних за-

собів, то розумова діяльність користувачів соціальних 

мереж набуває нових властивостей, пов’язаних з 

частковим відображенням мислення в образах. 

Нове мережеве мислення, за Л. Ш. Крупенніко-

вою і В. І. Курбатовим, має віртуальний і текстуаль-

ний характер, в ньому текст виступає системою сим-

волів, знаків і образів з клішованими смислами [6, 

с. 6]. Net-мислення тісно пов’язане з інтернет-

комунікацією, в якій відбувається обмін символами і 

образами, але не смислами. Найбільш поширеним 

засобом передачі інформації через інформаційний 

канал є комунікаційне повідомлення (message), тому 

віртуальне мислення має «меседжевий», ситуаційний, 

мозаїчний характер. 

За Є. Є. Проніною [10], мислення у соціальних 

мережах є іншою парадигмою відносно більш ранньої 

форми раціоналістичного мислення, це зразок нового 

засобу розумових операцій. Net-мислення відобра-

жається у мережевому тексті й має наступні ознаки: 

гіперпосилання (одночасно дають можливість більш 

глибокого проникнення в суть досліджуваної пробле-

ми і повного відходу від неї); асорті-композиція (дум-

ка кристалізується з хаотичного набору різноманітних 

даних і відомостей); специфічний темпо-ритм (все 

зайве відсікається, лексика максимально лаконічна, 

дискретна); і, нарешті, особлива стилістика інтерак-

тивності, публічної суб’єктивності (обслуговується 

потреба особистості в самовираженні та самоствер-

дженні за допомогою масової комунікації). 

Отже, соціальні мережі являють собою нове спе-

цифічне комунікативне середовище, що впливає на 

розумову діяльність людини. Мережеве мислення 

тісно пов’язане зі спілкуванням, завдяки інтерактив-

ності та текстуальності воно має знаково-символічний 

характер, оперує словами й образами. Форми передачі 

думок в мережевих текстах мають візуальний харак-

тер та можуть бути розділені на ті, що відображають-

ся засобами мови, та немовні, візуально-образні. Ме-
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режеве мислення спрямоване як на формулювання 

власної думки, підготовку повідомлень, так і на 

аналіз, розуміння, осмислення й інтерпретацію мере-

жевих повідомлень. Мережеві тексти можна розгля-

дати як «сліди», форми відображення розумових про-

цесів їхніх авторів. Інформація, що надходить до бло-

герів (мережевих авторів), осмислюється й інтерпре-

тується ними. Думка стабілізується та відображається 

в конкретних письмових (мовних та візуально-

образних) формах інтернет-повідомлень. Згодом 

відбуваються процеси їх сприймання аудиторією та 

осмислення, що може призводити до прийняття 

(схвалення, усталення) цих думок у свідомості чи-

тачів чи народження нових думок. За реакцією ауди-

торії на мережеві тексти можна простежити зв’язок 

між письмовими формами відображення розумових 

процесів блогерів та їх впливом на розумові процеси 

читачів.  

На першому етапі емпіричного дослідження 

аналізувалися повідомлення в електронній соціальній 

мережі та з’ясовувалося, в який спосіб автори переда-

вали свої думки до читачів, а саме письмові (мовні та 

візуально-образні) форми. Аналіз постів в соціальних 

мережах показав, що у віртуальній комунікації вико-

ристовується широкий діапазон різноманітних форм 

відображення мислення.  

Одним із традиційних засобів оформлення думок, 

що входить в арсенал блогерів, є структурування ін-

формації. Його характерною формою є застосування 

списків, часто пронумерованих. При цьому читачі 

блогу можуть звертатися для дискусії до конкретного 

номеру списку, без цитування слів автора. Якщо не-

можливо скоротити сам пост, то вживаються заголов-

ки і преамбули, щоб зацікавити читача як до самого 

посту, так і до окремих частин оповідання. Виділення 

(підкреслення, обведення, використання фону тощо) 

основних думок також привертає увагу до фабули 

повідомлення для тих читачів, які не будуть читати 

весь текст повідомлення. Друкування великими літе-

рами інтерпретується як підвищення тону, така форма 

дозволяє наблизитися за емоційністю до усного мов-

лення. Однією з обов’язкових форм структурування 

інформації є використання абзаців. Відсутність аб-

заців зустрічається рідко й призводить до значного 

ускладнення сприйняття інформації. 

Продовженням і модернізацією засобів структу-

рування інформації є використання так званої «інфо-

графіки». В даному випадку застосовується 

об’єднання мовних і візуальних засобів структу-

рування інформації (зручне розташування блоків 

інформації один відносно одного, використання візу-

альних елементів для привертання уваги до окремих 

блоків, використання «іконок», діаграм, графіків) 

задля стиснення інформації в повідомленні.  

В мережевих повідомленнях часто використову-

ються «картинки» (фото автора, фото об’єкта опису, 

сканована копія документа тощо) – візуально-образні 

засоби, які не тільки привертають увагу, але й несуть 

певне смислове навантаження та зменшують розмір 

повідомлення. 

У зв’язку з відсутністю міміки, жестикуляції, 

інтонації письмове мовлення, в порівнянні з усним, 

значною мірою втрачає свою інформативність щодо 

репрезентації почуттів автора. Використання в мере-

жевих текстах віршованих, пісенних, аудіо-візуальних 

(«кліпів») форм призводить до можливості відобра-

ження складних почуттів, легкості в подальшому 

запам’ятовуванні й відтворюванні інформації. 

Для передачі настрою в соціальних мережах та-

кож активно застосовуються знаково-символьні фор-

ми. В Інтернеті розроблено досить велику колекцію 

нефонемних знаків та їх поєднань – так званих «смай-

ликів», які призначені для відображення, в першу 

чергу, настрою. Їх вживання значно скорочує розмір 

тексту при відображенні почуттів автора і не вимагає 

значних літературних здібностей. 

Розвитком цього напрямку є так звані «інтернет-

меми» – короткі висловлювання, як правило з картин-

ками, які легко і швидко поширюються в Інтернеті. 

Вони є продовженням культури «коміксів» і склада-

ються з візуального супроводу, що репрезентує по-

чуття, настрій, жестикуляцію автора, розмовну ситу-

ацію, та текстової складової для подання мовлення 

автора, наближеного до усного. Така форма відобра-

ження дозволяє значно скоротити текст автора і кон-

центрує увагу читача на основних смислових момен-

тах. 

Одним зі способів подання автором дискусійного 

характеру власних думок є відповідна форма звернен-

ня до читача або до конкретної особи, комунікативна 

адресованість повідомлення неконкретному читачеві, 

постановка запитань в пості. Також існують і специ-

фічні види стимулювання дискусії за допомогою 

спеціальних можливостей соціальних мереж: безпосе-

реднє звертання до певної особи та надсилання до неї 

повідомлення, пригадування когось в пості («тегнути» 

когось), активне коментування своїх коментаторів з 

автоматичною відправкою повідомлень про відповіді. 

Усі перелічені форми широко застосовуються 

блогерами для того, щоб найефективніше донести 

свою думку до читачів. Можна виокремити деякі 

тенденції у вживанні різних форм відображення мис-

лення в соціальних мережах. Перша – це активне 

використання, поряд з традиційними мовними, нових 

сучасних засобів передачі думок, що мають візуально-

образний характер, наприклад, «смайликів». Друга – 

взаємопроникнення в мережевих текстах мовних і 

візуальних форм та їх змішування, наприклад, «інфо-

графіка», «інтернет-меми».  

За допомогою розглянутих вище форм передачі 

думок в інтернет-повідомленнях блогери намагаються 

привернути увагу читачів та викликати певну реак-

цію: підтримку, схвалення, осмислення проблеми 

тощо. Використання різних форм відображення думок 

різною мірою впливає на мислення читачів. Реакція 

інтернет-користувачів може виражатися в «лайках» 
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(засобах, що допомагають висловити своє схвалення 

до викладеного контенту) і «репостах» (повторних 

публікаціях будь-якого повідомлення), які вказують 

на згоду з думкою автора. Кількість таких реакцій 

може говорити про те, що мовні й візуальні форми 

подання думок, обрані автором, призвели до устален-

ня цих думок в свідомості читачів. Реакція читачів 

може відобразитися в «коментарях» до посту, в цьому 

випадку простежується рекурсивний процес народ-

ження нових думок. Кількість коментарів може гово-

рити про те, наскільки підбір автором конкретних 

мовних і візуальних форм впливає на процес відкрит-

тя нових думок його читачами.  

На другому етапі емпіричного дослідження з ме-

тою визначення ефективності різних форм відобра-

ження думок в комунікативному середовищі соціаль-

них мереж було проаналізовано реакцію аудиторії на 

пости блогерів. З’ясовувався вплив використання в 

повідомленнях різних мовних та візуальних форм 

відображення думок (заголовків, абзаців, «картинок», 

відео, віршів, «інфографіки», «інтернет-мемів», запи-

тань, коментування) на кількість реакцій читачів 

(«лайків» і коментарів). При цьому вимірювався від-

соток користувачів, які проявили реакцію на повідом-

лення, від загальної кількості читачів конкретного 

автора.  

Дослідження показало, що блогери для форму-

лювання власної думки та впливу на аудиторію вико-

ристовують певні комбінації форм. Згідно з отрима-

ними даними, найчастіше авторами використовується 

набір форм, що включає абзаци, заголовки та картин-

ки. Середній відсоток користувачів, що «лайкнули», 

для нього склав 0,343% (див. Рис. 1). У випадку від-

сутності в пості заголовків і картинок середній відсо-

ток «лайкаючих» значно знижується (в 13 разів) і 

складає 0,026%, відсоток «лайкаючих» без викори-

стання абзаців ще менший – 0,018%. Використання в 

типовому наборі замість картинок відео практично не 

змінює результат (0,335%). Дещо збільшує частину 

«лайкаючих» додавання до стандартного набору форм 

віршів (0,482%), значно збільшує – додавання «інфо-

графіки» (0,62%), «інтенет-мемів» (0,76%).  

 
Рис. 1. Реакція користувачів соціальних мереж на  

повідомлення в залежності від форм відображення думок. 

 

Отже, використання заголовків, картинок і відео, 

віршів, «інфографіки», «інтернет-мемів» позитивно 

впливає на усталення думок в свідомості читачів, що 

підтверджується збільшенням кількості «лайків». Це 

трапляється завдяки концентрації уваги читача на 

повідомленні, скороченню писемного тексту без втра-

ти інформативності, структуруванню інформації, 

акцентуванню уваги на головних думках в повідом-

ленні, передачі складних почуттів і легкості в за-

пам’ятовуванні. Найбільш значущими факторами, що 

призводять до схвалення думки автора аудиторією, є 

застосування саме візуально-образних засобів в по-

відомленнях: «картинок» (фото й відео), «інфо-

графіки», «інтернет-мемів». 

Однак, аналіз форм, які викликають коментарі 

читачів, показав дещо інші результати. Найбільшу 

кількість коментарів викликає комбінація «заголовок, 

абзаци, картинка, коментування» (0,539%), значно 

менше – «заголовок, абзаци, картинка, запитання» 

(0,169%) (див. Рис. 1). Усі інші форми викликають 

мінімальну кількість коментарів – від 0,011% до 

0,086%. Тобто значний вплив на народження нових 

думок надають такі форми, які безпосередньо стиму-

люють читачів до коментування за допомогою звер-
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нень до читачів, постановки конкретних питань в 

пості, активної дискусії. При цьому застосування 

абзаців, заголовків, картинок, відео, віршів, «інфо-

графіки», «інтернет-мемів» має менше значення, такі 

форми можуть лише посилювати дискусійний харак-

тер самого поста завдяки привертанню уваги до ос-

новних думок у повідомленні. Значний вплив на ма-

совість коментування має залученість аудиторії авто-

ра до дискусії. Якщо навколо нього вже сформувався 

так званий «пул коментаторів», що генерують нові 

думки, то й дискусія виникає з більшою ймовірністю. 

На їх залучення впливає ставлення автора. У разі 

створення комфортних умов коментування, важли-

вості думки дописувача для автора та/або інших учас-

ників дискусії з’являється відповідне ком’юніті – 

група людей з подібними інтересами, яка з цікавістю 

обговорює всі нові повідомлення. 

Висновки 
Отже, розвиток ідей культурно-історичної кон-

цепції щодо зв’язку мислення і мовлення, мислення і 

спілкування, відображення мислення у зовнішніх 

письмових формах дає можливості для теоретичного 

та емпіричного дослідження процесів мислення у 

сучасному комунікативному середовищі соціальних 

мереж. Мережеві тексти можна розглядати як форми 

відображення розумових процесів їхніх авторів, які 

мають циклічний характер і ведуть до стабілізації чи 

розвитку мислення користувачів. У соціальних мере-

жах використовуються як мовні, традиційні форми 

відображення думок, так і сучасні, візуально-образні, 

які активно вдосконалюються та інтегруються, «зли-

ваються» з мовними. На стабілізацію думки читачів 

блогів найбільш впливає використання, поряд з 

мовними, візуально-образних форм відображення 

(текст з картинками або відео, «інфографіка», «інтер-

нет-меми»), що підтверджується великою кількістю 

«лайків». Думка, добре усталена автором в письмовій 

(мовній і візуальній) формі може породжувати у чи-

тачів нові думки, що проявляється в підвищеній кіль-

кості коментарів до поста, чому сприяють методи 

прямої взаємодії блогера з аудиторією (коментування, 

запитання).  

Перспективою подальших досліджень є вивчення 

форм відображення процесу мислення різних кате-

горій користувачів соціальних мереж, зокрема віко-

вих, статевих, професійних тощо. 
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE REFLECTION  

OF THINKING IN SOCIAL NETWORKING WEBSITES  

Internet technologies and virtual communication have become the integral part of modern life, and they keep influ-

encing the users’ thinking. Modern research studies deal with the process of thinking in the Internet, as well as its pecu-

liarities, but though there are a few empirical studies in this field. The paper aims to examine the reflection of thinking 

in social networking websites, in particular – to detect the forms of thought transfer the bloggers use in their posts, as 

well as the ways they affect the cognitive processes of the audience. The study is based on the following research meth-

ods: theoretical review of scientific literature, analysis of network messages, quantitative and qualitative methods (re-

gressive analysis). According to the ideas of L. Vygotsky’s cultural and historical concept, cognitive processes are inter-

related with language and communication, thinking is reflected via “inner speech” into “external” in a written form. 

Thinking and written speech are modified and get new characteristics in the Internet. The study sample consisted of the 

messages taken from the posts of Facebook users. The homogeneity of the sample was provided by the selection of the 

messages in one topic (real or imaginary event). In December, 2016, 10 topics in socio-political field were chosen and 

50 posts of different bloggers were analysed. The research results have shown some peculiarities: active use of a wide 

variety of visual and imaginary forms of thoughts reflection; convergence of linguistic and visual forms, their mixture. 

The audience’s reaction to certain messages depends on the forms of the author’s thoughts reflection. The combined 

application of linguistic and visual forms (a text together with pictures or videos, internet-memes, etc.) has significant 

impact on the audience’s thinking stabilization. The forms using direct appeal to the audience influence the develop-

ment of users’ thinking. The methods of direct interaction of the author with the audience (comments, questions, pools) 

provoke the formation of the readers’ thoughts, which is manifested in a great number of comments to the post.  

Keywords: thinking, cognitive processes, net-thinking, social networks, forms of thoughts reflection, thinking sta-

bilization, development of thinking, written communication.  
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