
Цілком очевидно, що соціальна творчість як об'єкт діяльності 
людини завдяки творчому відношенню до світу, коли відбувається 
становлення її естетичних, етичних, художніх, екологічних засад, а відтак 
здійснюється формування життєво-ціннісних орієнтацій, які сприяють 
становленню нового типу особистості, здатної мислити екологічними 
категоріями. Це дає підстави розглядати взаємодію людини, соціуму, 
природи, її роль у суспільних процесах на засадах екологічного 
виховання та соціальної педагогіки, коли природа з об'єкта діяльності 
перетворюється на носія найвищої цінності - абсолютної цінності життя. 
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ЕСТЕТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНОСТІ 
ЯК СПОСІБ САМОКОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ ЛЮДИНИ 
На думку багатьох дослідників специфічною рисою розвитку 

сучасної культури є естетизація [2; 3;5]. Під «естетизацією» ми 
розуміємо «позначення особливого стилю відношення до дійсності, при 
якому якість зовнішньої форми виявляється домінуючим фактором 
оцінки, який перевершує увагу до внутрішнього наповнення» [3, с. 4]. 
Естетизація стає розповсюдженою практикою, яка визначає 
життєтворчість сучасної людини. Об'єктами естетизації можуть 
виступати життєвий простір, поведінка і навіть тіло людини. Особливий 
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інтерес в контексті естетизації життя викликає естетичне конструювання 
зовнішності як спосіб самоконструювання людиною власного образу. 

Людина в різні часи практикувала внесення змін у свою 
зовнішність за допомогою гриму, одягу, зачісок, перук, використовувала 
для корекції фігури фізичні вправи, а також намагалася змінити тіло за 
допомогою практик татуювання, шрамування, пірсингу і т. ін. Але з 
розвитком цивілізації способи внесення змін у зовнішність людини 
змінились. 

«Суспільство споживання» (Ж. Бодрійяр) пропагує у засобах 
масової інформації культ тілесної краси, культ молодості. Вважається, 
що досягнення успіху багато у чому залежить від уміння привернути 
увагу своєю зовнішністю. Особливо це є важливим для публічної 
людини, яка орієнтується на естетичний проект життєтворчості. Така 
людина постійно живе «у показі» (реальному, віртуальному), 
намагаючись всіма своїми зусиллями створювати естетичний ефект. 

У сучасному суспільстві активно спостерігається заміщення 
соціальної реальності симуляціями [1]. Цей процес тісно пов'язаний зі 
зростанням у житті людей ролі різного роду симулякрів - образів 
реальності. Ці образи вже самі стають «новою реальністю», вони інколи 
є більш значимі й дійсні, ніж сама реальність. Описане вище заміщення 
відбувається в багатьох сферах життя та найбільш наочно у сфері 
«публічного», в якій панує пріоритет образу над реальністю. 

У сфері «публічного» важливу роль відіграє популярність людини, 
запорукою якої виступає штучно сконструйований образ. Цей образ 
витісняє реальність, надаючи їй вторинний, віртуальний характер якоїсь 
гіперреальності. Життя сучасної «публічної» людини (співаків, акторів, 
«зірок» шоу-бізнесу і т. ін.) - постійна гра, демонстрація безперервного 
чергування образів, шліфуванню яких приділяється багато уваги. 

У відповідності з духом часу існує мода на певні «стандарти» краси. 
І все більше людей має бажання їм відповідати, змінюючи щось у своєму 
тілі чи обличчі задля більшої привабливості. В наш час, на думку 
О.В. Попової, «експансія естетичного приймає форму дизайнерської 
модифікації тіла людини» [4]. На сьогоднішній день покращити 
зовнішність та досягти естетичного стандарту можливо за допомогою 
сучасних технологій індустрії краси: від косметології до естетичної 
хірургії. Частіше за інших до естетичної хірургії в наш час вдаються 
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публічні люди, які вважають «ідеальну» зовнішність запорукою 
популярності та кар'єрного успіху. За бажанням людини зробити більш 
привабливу зовнішність можливо за допомогою конструювання 
тілесності, а саме технологій «омолодження» (усунення зморшок), зміни 
форм носу, повік, вух, підборіддя, зміни розрізу очей, створення 
«ямочок» на щоках під час посмішки, збільшення об'єму губ, грудей і 
т. ін. Сучасна естетична хірургія, корегуючи зовнішність людей, 
наближає їх до типізованих образів як певних модних стандартів 
зовнішності, в основі яких - естетичний ефект. Природня зовнішність 
людини перетворюється на симулякративний за своєю природою образ. 

Таким чином, в сучасній культурі естетичне конструювання 
зовнішності є одним із способів самоконструювання образу людини. 
Поширеною технологією естетичного конструювання зовнішності на 
початку XXI століття є естетичне перетворення тілесності. Такі 
хірургічні втручання в природу людини перетворюють її тіло на арт-
об'єкт, бо пов'язані зі ставленням до власного тіла як до «матеріалу», з 
якого можна «ліпити», «творити» ідеальну «форму» (ідеальну фігуру, 
ідеальне обличчя і т. ін.). І все це заради краси, заради естетичного 
ефекту. 
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ФЕНОМЕН СОФТ-КУЛЬТУРИ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ Л. 

МАНОВИЧА 
Процес реформування системи вищої технічної освіти, що 

відбувається у контексті структурної перебудови українського 
суспільства, трансформації соціальної реальності під впливом 
різноманітних форм сучасної медіакультури, потребує уваги 
представників гуманітарної наукової спільноти. Враховуючи розвиток 
креативних індустрій, арт-практик, що детерміновані діджиталізацією та 
віртуалізацією культури, застосуванням «нових медіа», важливим у 
формуванні тематики освітніх стратегій є залучення міждисциплінарної 
проблематики, спрямованої на дослідження впливу цифрових технологій 
на специфіку явищ медіакультури. У цьому контексті плідним, на наш 
погляд, є розгляд феномену софт-культури за концепцією сучасного 
культуролога, теоретика нових медіа Л. Мановича, котра репрезентована 
у праці «Теорії софт-культури» [1]. 

У дослідженні культурологічних і естетичних аспектах нових медіа 
як феномену, пов'язаного з комп'ютерними технологіями, Л.Манович 
ставить питання про необхідність формування концептуальних стратегій 
і розробки нового категоріально-понятійного апарату, адекватного щодо 
інноваційної специфіки кіберкультури. Репрезентуючи застосування 
міждисциплінарного підходу, автор залучає до гуманітарного дискурсу 
поняття, що застосовуються у комп'ютерних науках. Методологічно 
вагомого значення у цьому контексті набуває концепт «софт-
культура»/»культурний софт» (software culture) як поняття, що фіксує 
особливості сучасного періоду розвитку медіакультури, пов'язаної з 
комп'ютерними (Інтернет) технологіями (новими медіа), а також 
репрезентує розуміння комп'ютерних програм, програмного 
забезпечення як «культурних інструментів» візуальних практик [1,с.9]. 
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