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Самовизначення нової особистості у глобалізованому світі

Початок ХХІ століття – це не тільки унікальність здобутків земної

цивілізації,  але  й  низка  змін,  що  окреслені  невизначеністю  соціальних

орієнтирів людини. Такий стан виник у зв’язку з серйозними проблемами,

які  охоплюють  широкий  спектр:  від  економічних  і  культурних,  що

зачіпають інтереси всіх членів суспільства до внутрішнього світу окремої

людини.  Останнє  питання  актуалізує  пошук  ефективних  шляхів

формування  і  становлення  особистості.  Отже,  глобалізаційні  процеси,  в

свою чергу, створюють нові умови для формування і реалізації бажаного

типу особистості.

В  сучасних  умовах  формування  нового  світового  порядку,  так

званого,  глобалізованого  світу,  закономірно  виникає  питання  про

особливості  формування  особистості  в  сучасних  умовах.  Адже  це  світ

високої  динамічності  усіх  сферах  соціального  життя  і,  в  першу  чергу,

самореалізації  особистості.  Під  час  самореалізації  особистості  виникає

низка  суперечностей  і  конфліктів.  «Ми  є  свідками  становлення  нової

особистості – глобальної, постіндустріальної, інформаційної. І в той же час

продовжується  загострення  конфлікту  самовизначення  особистості  у

цивілізаційному і глобальному вимірах» [2, с. 188].

Глобалізаційні  процеси  вносять  суттєві  корективи  в  формування

особистості,  адже  в  динамічних  умовах  людині  важко  встигнути  за

розвитком  подій.  Швидко  змінюється  соціальне  і  культурне  довкілля



людини, а у зв’язку з цим змінюються і погляди особистості на сутність

буття.  Е.Тоффлер  запропонував  для  характеристики  сучасного  стану

людини  термін  «футурошок».  Адже  людина  потрапляє  в  ситуацію

шокового  стану,  в  ситуацію  стресу,  тому  що  вона  не  в  силах

прилаштуватись до зовнішніх змін з потрібною швидкістю. Саме тому в

сучасних  умовах  найгостріше  актуалізується  внутрішній  конфлікт

особистості. Е.Тоффлер робить припущення, що «Ми – останнє покоління

старої цивілізації і перше покоління нової, й що багато наших особистих

тривог,  душевних  страждань  і  помилок  можуть  бути  віднесені  до

конфліктів, які вибухають в нас самих» [3, с. 21-22].

Тому,  можна  стверджувати,  що  в  умовах  розгортання

глобалізаційних процесів  особистість  має,  принаймні,  два  альтернативні

шляхи  для  самореалізації.  Перший  -  особистість  перебуває  в  стані

невизначеності  і  поступово  звикає  до  нього  як  психологічно,  так  і

соціально. Це може призвести до неадекватної оцінки світу, дезадаптацію,

намагання  створити  штучну  гармонію,  хронічного  накопичення  і

придбання все нових невротичних симптомів.  Але в будь-якому випадку

треба  намагатись  знайти  вихід,  вирішити  конфлікт.  Саморозвиваючись,

особистість  здатна  створювати  цілу  низку  можливостей  і  це  забезпечує

перехід особистості на вищий рівень духовного розвитку. «Ми самі здатні

значно просунутись у вирішені наших власних конфліктів» [4, с. 7].

Другий  шлях  –  це  встигання  за  прискореним  темпом  розвитку

суспільства.  Перш  за  все,  це  можливо  завдяки  технологізації  та

інформатизації  суспільства.  Вони  є  новими  чинниками  впливу  на

формування  особистості.  Посередництво  Інтернет-технологій  змінює

логіку  взаємовідносин між суб’єктами соціальної  дії  і  суспільством.  На

особистісному рівні, з одного боку, це виявляється в посиленні зв’язків і

причетності  до  подій  у  світі.  З  іншого  боку,  відбувається  відчуження  і



занурення  у  віртуальний  світ  образів  і  подій,  так  звана,  «втеча  від

реальності».  За  твердженням  американського  футуролога  Е.Тоффлера

«Революція  в  засобах  масової  комунікації  неминуче  означатиме  й

революцію  в  душі»  [3,  с.  344].  Відбувається  послаблення  зв’язків

особистості  з  певним  середовищем  або  групою,  що  раніше  виступала

певною системою норм, цінностей.

На сучасному етапі розвитку Інтернет являє собою нагромадження

безлічі  можливих  варіантів  проекцій,  накопичення  реклами  та  інших

ресурсів.  На  рівні  особистості,  за  посередництвом  новітніх  технологій,

відбувається  комунікація  і  взаємодія  особистостей  з  різними поглядами,

рівнем освіти, культури, вихованості.  Ці характеристики є неповторними

для кожної особистості і формуються у процесі соціалізації. Саме завдяки

процесу соціалізації відбувається постійне вдосконалення кожної людини.

Але  процес  реалізації  особистості  у  віртуальному  світі  суттєво

відрізняється від процесів становлення людини в реальному житті.

Отже,  кожна  людина  у  віртуальному  просторі  взаємодіє  лише  з

індивідуальними  інтерактивними  образами,  які  і  створюються  для  того,

щоб  здійснювати  взаємодію  у  віртуальному  просторі.  Створення

індивідуального  образу  передбачає,  що  кожна  особистість  залишає  про

себе  ту  кількість  інформації,  яку  вважає  за  потрібне.  Таким  чином,  у

віртуальному  просторі  відбувається  взаємодія,  комунікація  не  між

особистостями, а між образами, які  створюють особистості.  Ці образи є

такими ж унікальними як і сама особистість. Але проектування образу у

віртуальний світ може породити в особистості невідповідність тому образу,

який вона створила, тому виникає внутрішньоособистісний конфлікт, який,

в  свою  чергу,  може  як  конструктивно,  так  і  деструктивно  вплинути  на

подальший розвиток особистості.



Глобалізаційні  процеси  призводять  до  зламу  сформованих

суспільних відносин і стандартів поведінки людей. «На особистому рівні

ми  повністю  оточені  й  «бомбардовані»  фрагментами  образності,

несумісними  або  взаємопов’язаними,  які  розхитують  наші  колишні

уявлення  й  стріляють  у  нас  розірваними  або  несистематизованими

екранними зображеннями» [3, с. 150]. В цьому контексті слід зауважити,

що  довгий  час  внутрішній  світ  людини  залишався  автономним,  а  на

сучасному  етапі  розвитку  інформаційних  технологій  він  зіткнувся  із

всенаростаючими  атаками  потоків  інформації.  На  думку  Є.Кочетова,

новітні технології суттєво впливають на свідомість людини. «Техногенний

світ придушив свідомість людини, порушив гармонію її душевного складу»

[1,  с.  26-27].  Але  на  думку  інших  вчених  у  визначенні  пріоритетів

формування особистості в глобалізованому світі треба керуватись рисами

«Homo postindustrialis»  -  істоти  творчої,  автономної,  активної,

емансипованої, наділеною властивостями давати собі раду.

Ми живемо в епоху трансформації світу, швидкого динамізму, тому

дати відповідь на питання якими будуть особистості глобалізованого світу

дуже важко. На думку К.Хорні, коли відбуваються зміни особистість має

широкий діапазон для прийняття рішень. «Якщо культура знаходиться в

стані швидких змін, де пліч-о-пліч співіснують суттєві протиріччя, а спосіб

життя різних людей розходиться все сильніше, тоді рішення, які приймає

людина значно різноманітніші і важкі» [5, с. 19].

На  думку  Е.Тоффлера,  особистості  майбутнього  це  не  прототипи

надлюдини,  або  якийсь  новий  героїчний  тип.  «Завтра  індивіди

відрізнятимуться більш чітко, ніж вони відрізняються сьогодні. Більшість з

них,  мабуть,  виростатимуть  швидше,  беручи  на  себе  відповідальність  у

більш ранньому віці, показуючи себе більш пристосованими та виявляючи

більшу індивідуальність» [3, с. 345].



Отже,  питання,  якою  буде  особистість  у  майбутньому

глобалізованому  світі  залишається  дискусійним.  Безсумнівно,  що

особистість буде іншою ніж нині. Технологізація та інформатизація, як нові

чинники впливу на формування особистості надають додаткові можливості

для її реалізації в умовах розгортання глобалізаційних процесів. Це ті нові

засоби, завдяки яким особистість продуктивно реалізовує свої потенції. А

це, в свою чергу,  передбачає активну включенність в соціальні процеси.

Тому,  в  цьому  контексті  особистість  виступає  самостійним  і  активним

суб’єктом глобалізаційних процесів. Бути активною означає, перш за все,

проявляти свої здібності, талант, все багатство своєї обдарованості, якими

в різній мірі володіє кожна людина.
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