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Сьогодні віртуальна реальність стала частиною повсякденного життя – звичною 

справою для кожної людини стали віртуальне спілкування, здійснення онлайн-покупок, 

заняття спортом, навчання, віртуальні подорожі тощо. Така ситуація дає підстави говорити 

про віртуалізацію суспільства. 

Під віртуалізацією суспільства ми розуміємо процес заміщення реальних соціальних 

відносин їхніми віртуальними образами. Із поширенням віртуальної реальності майже у 

кожної людини утворився світ паралельний реальному, в якому вона отримує можливість 

розкрити свій внутрішній світ, реалізувати приховані бажання й думки. Однак, існують і 

чималі загрози, пов᾽язані, зокрема, з проблемою становлення особистості.  

Віртуальна реальність негативно впливає на свідомість людини, деформуючи 

реальність. Систематичне й тривале перебування індивіда у віртуальному просторі може 

кардинально змінити йoго свідомість, чуттєво-емоційний досвід і поведінку, що дозволяє 

говорити про формування нового типу особистості – «віртуальної особистості», для якої 

характерні специфічні oбрази себе й життєвого світу. Віртуальна особистість має практичну 

можливість створювати свій «ідеальний світ», у якому вона реалізує ідеальний образ себе. Їй 

властиві також інші уявлення про існування, простір і час, свободу, моральні цінності, 

особистісні взаємини й інші життєво-важливі категорії та цінності буття. Сприйняття їх крізь 

призму невіртуального, життєвого світу фoрмує у свідомості особистості неадекватний 

oбраз, який за багатьма параметрами поступається «ідеальнoму світу» віртуальної 

реальності. У результаті цього образи світу можуть знецінюватись в сприйнятті життєвого 

світу й виникати почуття відчуження у ставленні до нього, включаючи і сферу 

міжособистісних відносин. У масштабах соціуму це може стати ще однією серйозною 

причиною наростання в ньому відчуженості. 

Особливо актуальною окреслена проблема є для сучасної молодої людини, яка вступає 

в період максимальної соціальної комунікативності, коли відбувається формування 

соціальної зрілості, входження в світ дорослих та адаптація до нього [1, с. 121]. 

Привабливість віртуального світу, особливо вільне середовище і вільна особистість, 

призвела до того, що молодь менше часу проводить у колі сім’ї, близьких, друзів, натомість 

вона живе у віртуальному просторі, поруч з чужими й незнайомими людьми. Більше того, 

різноманітні цінності віртуальної спільноти формують у молодих людей безпорадність, 

послаблюють їх соціальну особистість. Тому, коли молодь входить в суспільство і 

зустрічається з реаліями й соціальними проблемами, вона не може їм протистояти.  

Отже, як бачимо, віртуалізація суспільства є однією з актуальних проблем сьогодення. 

Ми переконані, для того, щоб її вирішити, необхідно, передовсім, привернути до неї увагу 

самої молоді, адже кожна людина повинна усвідомити власну відповідальність у 

використанні сучасних інформаційно-комунікативних засобів. Завдання кожного –

 використовувати можливості власного розуму таким чином, щоб отримувати від нових 

досягнень максимум користі, але, при цьому, не допустити заміщення реального світу 

віртуальною реальністю. 
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