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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено теоретичному аналізу закордонних та вітчизняних досліджень проблеми перевантаження людської
психіки великими обсягами інформації в умовах сучасного інформаційного суспільства. Серед різноманіття синонімічно схожих наукових понять обґрунтовано використання у психології категорії «інформаційне перевантаження». У
зв’язку з мультисенсорним сприйманням медіаспоживачем сучасних джерел інформації встановлено важливість процесів кодування адресантом та декодування адресатом інформаційного повідомлення; визначено місце інформаційного
перевантаження у процесі медіперцептивної комунікації. Зміст та природа інформаційного перевантаження як психологічного феномену розкрита у вимірі виділених чотирьох підходів: когнітивного (функціональних обмежень пізнавальних процесів), біхевіорального (труднощів у якісному прийнятті рішень), емоційно-мотиваційного (інформаційного
стресу) та компетентнісного (несформованості медіаграмотності).
Ключові слова: інформаційне перевантаження, психічне перевантаження, інформація, медіакомунікаційний простір,
інформаційне суспільство.

Постановка проблеми. В умовах сучасного

мала б сприяти продуктивній пізнавальній діяльності,

інформаційного суспільства збільшення кількості дже-

але де-факто спричиняє труднощі у нормальному пере-

рел інформації в офлайн та онлайн режимах спричинив

бігу пізнавальної активності та її результативності.

інформаційний вибух зі зростанням у геометричній

Провідними джерелами інформації про стан

прогресії щодня кілобайтів даних. Нинішню людину

справ в Україні та світі для українських споживачів

можна вповні назвати Homo informaticus, оскільки дос-

станом

туп до інформації для неї перетворюється у базову пот-

(загальнонаціональні канали) та українські інтернет-

ребу, спрямованість на пошук і привласнення інформа-

ЗМІ, соціальні мережі (Детектор медіа, 2019). За дани-

ції стає однією з провідних особистісних характерис-

ми дослідження української аудиторії соцмереж кому-

тик. Соціальна необхідність отримання значущої інфор-

нікаційним агентством PlusOne, кількість українських

мації актуалізує в індивіда наявні пізнавальні потреби

користувачів у соцмережі Instagram в 2019 році збіль-

та забезпечує формування нових пізнавальних потреб

шилася на 4,5% – до 11,5 млн (майже 11 млн у 2018

та інтересів. Відносна доступність та різноманітність

році), кількість користувачів Facebook – на 7,7%, до 14

інформаційних ресурсів, каналів інформації де-юре

млн. За жовтень-грудень 2019 року, січень 2020 року

на

2019

рік

були

телебачення
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аудиторія Facebook Messenger в Україні збільшилася на

логії масової комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН

1,5 млн користувачів – до 8,7 млн. Цікаво, що особливо

України, присвячені формуванню медіаграмотності

активно користуються соцмережами в Україні жінки:

українських медіаспоживачів (Найдьонова, Череповсь-

Україна посідає друге місце у світі за кількістю жінок-

ка, 2014). Вітчизняні науковці інформаційне переванта-

користувачів Facebook і входить у ТОП-10 країн за кі-

ження досліджують у таких тематичних контекстах, як

лькістю користувачок Instagram (PlusOne, 2020).

взаємодія

сім’ї

з

інформаційним

простором

Відтак розвиток інформаційно-комунікаційних

(Вознесенська, 2010), особливості представлення інфо-

технологій в Україні створив умови мультисенсорного

рмації в різних репрезентативних системах (Зуєв, 2010),

сприйняття

інформації

у вимірі медіаперцептивної комунікації як психологіч-

(змістовного повідомлення) та різноманітного інформа-

ний ризик крізь призму нового багатовимірного поля

ційного шуму (реклами, фейкових новин, іррелевант-

внутрішнього життя людини у площині віртуального

них даних); активний перехід користувачів смартфонів

медіавізуального простору (Череповська, 2013). Така

на використання соцмереж через мобільні додатки

поліваріативність тематики зарубіжних та вітчиняних

спричинив перебування українців під постійним впли-

досліджень потребує систематизації та уніфікації розу-

вом різних інформаційних полів, що часто спричиняє

міння, оскільки сам термін «інформаційне переванта-

перевантаження психіки користувачів великими обсяга-

ження» потребує чіткого окреслення та визначення.

водночас

релевантної

ми інформації.

Метою статті є розкриття змісту та природи

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційне перевантаження активно досліджується
зарубіжними науковцями протягом останніх років у

інформаційного перевантаження як психологічного
феномену.
Теоретико-методологічна основа дослідження. В інформаційному суспільстві головною умовою

декількох площинах:
індивідуальні особливості – культуральна своє-

успішності людини і соціуму стає знання, здобуте в

рідність та особливості темпераменту і характеру спо-

результаті безперешкодного доступу до інформації та

живачів інформації (Haase, Jome, Ferreira, Santos, Con-

вміння усвідомлено її опрацьовувати та ефективно за-

nacher & Sendrowitz, 2014), вікові особливості (Benselin

стосовувати. Для окреслення собистості в інформацій-

& Ragsdell, 2015), їхні соціально-демографічні характе-

ному довкіллі ефективний суб’єкт-вчинковий підхід, де

ристики (Ji, Q., Ha, L., & Sypher, U., 2014), особливості

особистість трактують як творця власного життя, акти-

прийняття рішень споживачами інформації (Zhang, Wu,

вного самодетермінованого самодостатнього суб’єкта

& Mattila, 2016);

(В. Татенко, 2017). Людина створила віртуальний світ і

соціальна площина – в комунікативних проце-

почала ставитися до нього як до іншого суб’єкта кому-

сах: взаємодії в соціальній інтернет-мережі (Chen &

нікації, більшою або меншою мірою істотно наблизила-

Lee, 2013), медіаспоживанні новин (York, 2013; Schmitt,

ся до нової, іншої форми свого існування у багатоваріа-

Debbelt & Schneider, 2017); користуванні смартфонами

нтній системі інформаційних потоків – медіперцептив-

(Lee, Chang, Lin, & Cheng, 2014; Feng & Agosto, 2017;

ної комунікації (Череповська, 2013). Для визначення

Kneidinger-Müller, 2017; Batista & Marques, 2018);

змісту та природи феномену інформаційного переванкон-

таження можна скористатися моделлю комунікації

текст – застосування ефективних копінг-стратегії у

Шеннона-Вівера (Shannon, 1949; Businesstopia, 2018),

протидії перевантаженню (Saxena & Lamest, 2018), осо-

теорією кодування/декодування Холла (Hall, 1980) та

бливості управлінської діяльності менеджерів у змен-

концепцією ієрархічного розрізнення «дані-інформація-

шенні

знання» (Труфанова, 2019).

інституціональний

впливу

(організаційний)

інформаційного

перевантаження

Методи дослідження. Задля досягнення мети

(Chapman, Reiter, White & Williams, 2019).
Серед невеликої кількості українських розві-

використано систему загальнонаукових методів: аналіз

док, що опосередковано досліджують цей феномен,

та синтез основних положень науково-дослідницьких

можна назвати публікації науковців лабораторії психо-

джерел з проблематики дослідження, осмислення, уза© Sophia Grabovska, Olena Musakovska

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7.2
Volume 6 Issue 7 2020

http://www.apsijournal.com/

19

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 6 Issue 7 2020

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7

гальнення та систематизація наукових даних щодо кон-

нило стан напруги» (інформація) та «який психічний

цептуальних положень трактування інформаційного

стан

перевантаження та його соціально-психологічної при-

відповідь» (перевантаження). Інформаційний вплив в

роди.

цьому контексті представлений закодованою частиною
Виклад

основного

результаті

як

реакція-

Термін

інформаційного поля ініціатора (адресанта) та сформо-

«інформаційне перевантаження» застосовують в різних

ваним ним новим смисловим полем повідомлення. В

наукових галузях. Вперше цей термін застосував аме-

ієрархії «дані-інформація-знання» Н. Труфанова виок-

риканський соціолог Бертрам Гросс, який позначив ним

ремлює інформацію з масиву даних як змістовне пові-

стан, коли вхід інформації в будь-яку систему переви-

домлення, що є лише потенційним знанням (Trufanova,

щує можливості її обробки (Gross, 1964). Футуролог

2019). Тобто не будь-який інформаційний потік здатен

Елвін Тоффлер в книзі «Шок майбутнього» визначає

спричинити інформаційне перевантаження адресата,

інформаційне перевантаження як одну з провідних про-

але кожне інформаційне перевантаження є результатом

блем

як

неадекватного декодування певного інформаційного

«дистрес, одночасно фізіологічний та психологічний,

повідомлення. Суб’єкт пропускає через внутрішній ін-

що виникає внаслідок перевантаження фізіологічних

формаційний простір наявний інформаційний потік,

адаптивних систем людського організму та стає причи-

інтерпретує повідомлення, надаючи йому особистого

ною

сенсу, суб’єктивного значення, включаючи його у влас-

інформаційного

порушення

в

матеріалу.

у

суспільства

процесах

та

описує

прийняття

рішен-

ня» (Toffler, 1970: 326).

ний досвід. Коли суб’єкт перебуває в стані інформацій-

В англомовних наукових дослідженнях другої
половини

XX

ст.

–

початку

концепт

блокування якісної глибокої інтелектуальної обробки

«інформаційне перевантаження» вживають поряд з та-

будь-якої інформації в інформаційному просторі інди-

кими термінами, як «когнітивне перевантаження» –

віда, що перешкоджає формуванню психічного ново-

cognitive overload (Vollmann, 1991; Kirsch 2000),

утворення – знання.

«сенсорне

перевантаження»

(Lipowski,

1975),

–

ХХІ

ст.

ного перевантаження, відбувається психічне захисне

sensory

вантаження – це концепт, який об’єднує зовнішню та

knowledge overload (Hunt & Newman, 1997), «синдром

внутрішню реальності: надлишок інформації з психоло-

інформаційної втоми» – information fatigue syndrome

гічною реакцією суб’єктивного відчуття переповненос-

(Wurman,

2001),

ті (Hartog, 2017: 46). Бавден і Робінсон акцентують ува-

«когнітивне інформаційне навантаження» – information

гу на двох вимірах – об’єктивних інформаційних харак-

load, «інформаційна пересиченість» – information glut

теристиках (кількості, різноманітності, складності та

(Shenk, 1997), «когнітивне навантаження» – cognitive

новизни інформації) та особистісних факторах – суб’єк-

load (as cited in Roetzel, 2018).

тивній реакції особи на рівні певних індивідуальних

Sume,

&

знаннями»

Як влучно зазначає Хартоґ, інформаційне пере-

–

Leifer,

«перевантаження

overload

Whitehouse,

Варто звернути увагу, що часто ці поняття ото-

відмінностей (Bawden & Robinson, 2020: 14).

тожнюються дослідниками, проте вони мають дещо

Девід Кірш ототожнює інформаційне переван-

різне смислове навантаження і потребують розмежу-

таження з когнітивним, яке трактує в контексті переви-

вання. Зокрема, в електронному словнику АПА визна-

щення допустимого рівня когнітивного навантаження,

чено поняття «information overload» (інформаційне пе-

що виникає у результаті занадто великої кількості інфо-

ревантаження), як стан, який виникає, коли кількість

рмації («pushed» як такої, що надходить, «pulled» – ре-

або швидкість надходження інформації перевищує по-

зультат пізнавальної пошукової активності), занадто

тенційну здатність людини до її обробки, що призво-

великого попиту на неї, потреби вирішувати багато

дить до тривоги та труднощів у прийнятті рішень (APA

робочих задач та особливостей організації робочого

vocabulary, 2020).

місця (Kirsch, 2000). На думку Збігнева Єжи Ліповсько-

Відтак термін «інформаційне перевантаження»

го, поняття інформаційного та сенсорного переванта-

змістовно відображає дві істотні ознаки – «що спричи-

ження не різко розмежовані та перетинаються. Він
© Sophia Grabovska, Olena Musakovska
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стверджує, що інформаційне перевантаження – це кате-

пошуки отримання додаткової інформації, підвищена

горія психосоціального стресу, спричиненого надлиш-

тривожність та безсоння, а також посилення сумнівів у

ком символічних стимулів відносно здатності людини

прийнятті рішень» (as cited in Goulding, 2001). Тобто

до обробки, тоді як сенсорне перевантаження – стан,

інформаційне перевантаження у цьому трактуванні є

що виникає у відповідь на інтенсивне мультисенсорне

причиною деструктивних змін в психічному здоров’ї,

стимулювання (Lipowski, 1975: 201, 219). Відтак, на

відповідно синдром інформаційної втоми – наслідок

нашу думку, поняття когнітивне перевантаження, у

тривалого інформаційного перевантаження.

результаті занадто високого рівня когнітивної наванта-

Власне інформаційне перевантаження видаєть-

женості у руслі пізнавальної діяльності, та сенсорне

ся категорією, що найбільш цілісно, всебічно та повно

перевантаження, як результат мультимодальності сти-

окреслює відповідний психологічний феномен.

муляції, описують зміст поняття «інформаційне перева-

Щоб визначити поняття «інформаційне перева-

нтаження» та є його окремими аспектами, тому щоб

нтаження» спробуємо застосувати систему підходів:

уникнути можливої підміни понять, їх не варто ототож-

когнітивний, біхевіоральний, емоційно-мотиваційний

нювати.

та компетентнісний.
Когнітивне інформаційне навантаження мож-

В когнітивному підході інформаційне переван-

на визначити як кількість інформації, що надходить і

таження представлено як проблема мультисенсорного

визначає суб’єктивний рівень потенційної можливості

сприймання в контексті активної пізнавальної діяльнос-

якісної інтелектуальної обробки, перевищення меж яко-

ті у зв’язку з обмеженими функціональними властивос-

го спричиняє інформаційне перевантаження.

тями пізнавальних процесів та особливостей реалізації

Девід Шенк розглядає інформаційну пересиче-

пізнавального стилю індивіда. В умовах медіаспожи-

ність в умовах інформаційного смогу («data smog»), як

вання сприймання сучасних джерел інформації, зокре-

такого, що створює образ браку ясності й точності

ма вихід користувачами смартфонів у мережу Інтернет,

сприйняття того, що взагалі є в наявному інформацій-

на чуттєво-сенсорному рівні передбачає синтез відчут-

ному просторі. Автор зосереджує увагу більше на особ-

тів кількох модальностей: зорових (графічна і текстова

ливостях масивів інформації, її різноманітті та складно-

інформація), слухових (звукові сигнали) і тактильних

сті, аніж на стані перевантаження (Shenk, 1997).

(проведення пучками пальців по екрану).

Варто розмежувати поняття «інфоромація» та

У розрізі досліджень особливостей пізнаваль-

«знання». Знання зазвичай визначають як перевірений

них процесів виявлено, що інформаційне переванта-

на практиці результат пізнавальної діяльності людини.

ження пов’язане з функціонально обмеженими можли-

Підкреслимо, що знання мають особистісний сенс, це

востями пізнавальної сфери, а саме з когнітивними об-

те що «зроблено своїм», привласнено особистістю, є її

меженнями щодо зберігання, обробки та пошуку інфор-

капіталом і ресурсом. А інформація − радше зовнішній

мації (Eppler & Mengis, 2004; Miller, 1956, 1962;

набір даних, «чужі знання», які можуть бути засвоєні

Thorson, Reeves, & Schleuder, 1985), з обмеженими вла-

або відкинуті конкретним індивідом. Оскільки стан

стивостями пам’яті, уваги (Jackson, 2009; Клингберг,

інформаційного перевантаження блокує процес перет-

2010) та впливом на якісний перебіг мисленнєвих опе-

ворення отриманої інформації в особисте знання, сло-

рацій, зокрема як наслідок – неглибокої обробки інфор-

восполучення перевантаження знаннями видається

мації (Carr, 2011). Відтак проблема інформаційного

нам досить суперечливим за значенням та змістом по-

перевантаження постає неминучою дійсністю для кож-

няттям.

ного індивіда, яка з часом буде лише посилюватись,
Важливо, що через проблему перевантаження

оскільки кількість інформації збільшується, а ресурси

інформацією в 1996 році в науковий обіг було введено

людських функціональних систем з фізіологічної точки

новий термін, який описує виснажливий характер ста-

зору залишаються незмінними, тому важлива своєчасна

ну – синдром інформаційної втоми. Симптомами цього

адаптація організму до мінливих умов інформаційного

синдрому є «параліч аналітичного потенціалу, постійні

суспільства.
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Пізнавальна діяльність суб’єкта в сучасних

рення кіберпростору з величезними обсягами зовнішніх

умовах медіакомунікації розглядається нами як динамі-

носіїв пам’яті зменшило необхідність запам’ятовування

чний процес передачі інформаційного повідомлення від

важливої інформації, відтак люди стали менше тренува-

адресанта до адресата, шляхом кодування та декодуван-

ти та розвивати власну пам’ять, не покладаються на неї,

ня певного змісту із забезпеченням зворотнього зв’язку

вважають це зайвим клопотом. Інформаційне переван-

(наприклад, коментування адресатом постів адресанта у

таження провокує розвиток «клікового» мислення, яке

соціальних мережах і навпаки). Попередньо у процесі

характеризується поверхневою обробкою інформації,

декодування важливим етапом є когнітивне фільтру-

зосередженістю на гнучкості, швидкості та широті охо-

вання інформації, що надходить, на її відповідність пев-

плення об’єктів у процесі мислення. Критичне осмис-

ному запиту, оскільки у більшості вона представлена

лення, здатність аналізувати та знаходити суттєве стає

водночас релевантними та іррелевантними інформацій-

зайвим, не застосовується. Як відомо, уміння та навич-

ними повідомленнями, що змушує людину витрачати

ки формуються лише за допомогою тренування, а якщо

більше особистісних ресурсів. Крос-лінгвістичні дослі-

були сформовані і не застосовуються, мають здатність

дження останніх років стверджують, що людина здатна

зникати. Можна припустити, що інформаційне переван-

декодувати текст зі швидкістю в середньому 39 біт на

таження є одним з бар’єрів формування та розвитку

секунду (Coupé, Oh, Dediu & Pellegrino, 2019).

розумових операцій у дітей та підлітків (що, звичайно,

У контексті пізнавальної психічної діяльності

потребує спеціального дослідження).

важливо, що наявний в мережі в стрічці новин контент

В психологічному ракурсі біхевіорального під-

представлений водночас на рівні словесно-мовному

ходу інформаційне перевантаження трактується як спо-

(текстові матеріали постів, новин, повідомлень в соціа-

сіб маніпулювання масовою свідомістю та інструмент

льних мережах) та візуально-просторовому (графічні

моделювання поведінки споживачів, зокрема у процесі

матеріали – фото, малюнки, відео тощо), також можли-

прийняття ними рішень (Zhang, Wu, & Mattila, 2016).

ве додавання звукового супроводу (мовлення, музика).

Тобто медіаспоживач в цьому контексті постає не акти-

Складаються умови для мультисенсорного сприймання,

вним суб’єктом, а власне пасивним об’єктом психологі-

яке потребує максимальної концентрації уваги, коли

чного впливу, поведінку якого можна змінити у потріб-

людина проводить цілеспрямований пошук, активно

ному напрямку, шляхом перевантаження психіки інфо-

переносить свою увагу з одного об’єкта на інший. Ува-

рмацією та створення відповідних умов прийняття рі-

га не лише концентрується на певній інформації, а й

шень, які б заловольнили маніпулятора. Тому активним

має бути максимально стійкою, вибірковою, чітко виок-

суб’єктом тут виступає саме адресант, який створює

ремлювати «фігуру і тло», особливо тоді, коли зненаць-

інформаційне повідомлення так, щоб забезпечити від-

ка на екрані з’являються нерелевантні повідомлення

повідний його меті та задуму ефект.

(реклама, спам). Загалом щодо цього існує ризик без-

У цьому розумінні важлива роль належить яко-

змістовного блукання кіберпростором з втратою відчут-

сті впливу, кількісним та якісним характеристикам ін-

тя часу та забуванням мети власної активності.

формації, сукупність яких дасть змогу здійснити ефек-

Зрозуміло, що не лише властивості уваги задія-

тивний психологічний вплив на пасивного об’єкта, тоб-

ні у цьому процесі. Постійна плинність та надходження

то викликати стан інформаційного перевантаження,

нової інформації у віртуальному просторі спричинює

обмежити можливості раціонально діяти та критично

труднощі у роботі пам’яті суб’єктів, оскільки обмеже-

мислити. Зокрема, дослідження показали, що у зв’язку

ність обсягу короткотривалої пам’яті призводить до

між кількістю представленої нової інформації та прийн-

досить активного витіснення та інтерференції інформа-

яттям суб’єктом рішення щодо неї існує певна слабка

ції. Як згадувалось раніше, інформаційне переванта-

ланка: додавання інформації поза певну кількість приз-

ження стає бар’єром у переході інформації на новий

водить до перевантаження та зниження якості рішень

рівень – в усвідомлене, засвоєне, привласнене особою

(Chewning & Harrell, 1990; Jones & Kelly, 2018).

знання. Окрім того, науково-технічний прогрес та ство-
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таження є одним з інструментів маніпулювання, що

Професійний стрес, на думку Скрипаченко,

передбачає повідомлення величезної кількості інформа-

розвивається під впливом екстремальних факторів ро-

ції, основну частину якої становлять різноманітні інфо-

бочого навантаження, за дефіциту часу та власне інфор-

рмаційні шуми – абстрактні міркування, непотрібні

маційного перевантаження. Також треба визначити,

подробиці, різні дрібниці і непотрібне інформаційне

чим порушення стану та працездатності викликані,

сміття. В результаті особистість, що перетворилася на

наприклад, коли великим об’ємом інформації, а коли –

«соціальний об’єкт», не може розібратися у справжній

обмеженістю

сутності проблеми (Манойло, 2003).

(Скрипаченко, 2018: 156).

знань

і

майстерності

особистості

Відтак вивчення феномену інформаційного

Промовистим прикладом впливу інформацій-

перевантаження у вимірі біхевіорального підходу має

ного перевантаження на результативність діяльності є

політичний (електоральна поведінка) й споживацький

дослідження чинників, що заважає науковим успіхам

(купівля товарів) поведінковий контекст. Адресантом

аспірантів, здійснене Н. Х. Аль-кумайм, С. Х. Хассан та

виступає замовник, який зазвичай прихований від меді-

А. Махмуд, в якому визначено негативні наслідки над-

аспоживачів: більшість сучасних засобів масової інфор-

мірної інформації на різних етапах їхніх наукових дос-

мації, зокрема каналів телебачення, мають своїх влас-

ліджень: затрати часу, нижча якість науково-дослідної

ників, які зацікавлені у специфічній подачі інформацій-

роботи, проблеми зі здоров’ям, соціальна ізоляція, ни-

них повідомлень. ЗМІ виступає як джерело інформації,

зький рівень інноваційності та продуктивності (Al-

яке власне й кодує прихований зміст. У цій медіако-

kumaim, Hassan & Mahmood, 2020).

мунікації не передбачено якісного зворотного зв’язку,

Отже, загалом в цьому підході інформаційне

адже поведінковий акт, реакція адресата як така отото-

перевантаження прирівнюється до поняття інформацій-

жнюється з ним.

ного стресу та визначається як емоційний стан психіч-

У контексті здійснення професійної діяльності

ного напруження, пов’язаний з несподіваними та не-

та інформаційного стресу працівників можна виокре-

сприятливими інформаційними впливами, що супрово-

мити емоційно-мотиваційний підхід, крізь призму якого

джується погіршенням професійної діяльності особи.

інформаційне перевантаження постає як проблема орга-

Якщо в попередніх двох підходах проблема психічного

нізаційного рівня (Edmunds, A., & Morris., 2000). В дос-

перевантаження інформацією була загальнолюдською

лідженнях В. Бодрова інформаційне перевантаження

та мала глобальний характер, то в рамках емоційно-

розглядається як інформаційний стрес та як одна з осо-

мотиваційного підходу вона постає в контексті дослі-

бливостей професійної діяльності операторів (Бодров,

джень професійних деформацій певних категорій лю-

2000).

дей, акцентуючи більше на локальному характері вияву
Зокрема, дослідження перевантаженості інфор-

цього феномена. Оскільки інформаційне перевантажен-

мацією суб’єктів в межах організації стосується певних

ня переживається людиною як стрес, можна говорити

категорій стресових джерел, як об’єктивних причин

про відповідні копіг-стратегії та копіг-поведінку, як

вияву цього феномену – занадто велика кількість папе-

реакцію на нього.

рової роботи чи використання у професійній діяльності

У психологічному вимірі компетентнісного

більш широких інформаційних систем, включаючи еле-

підходу інформаційне перевантаження визнається як

ктронну пошту та електронне управління документами

психологічна загроза психічному здоров’ю людини та

(Jackson & Farzaneh, 2012: 524).

визначається як несформованість медіаграмотності, як

Вілсон писав про перевантаження на організаційному рівні як «ситуацію, коли ступінь переживання

наслідок застосування медіаспоживачем неефективних
стратегій у сучасній медіакомунікації.

індивідуального перевантаження інформацією є достат-

Важливо, що індивідуальні та особистісні фак-

ньо поширеною проблемою в організації, що здійсню-

тори, зокрема самоефективність, можуть зіграти певну

ється з метою зменшення загальної ефективності

роль у тому, «що» і «як» людина сприймає як переван-

управлінських операцій» (Wilson, 2001: 113).

таження, але немає наукових підтверджень того, що
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існує таке поняття, як особистісна схильність до інфор-

реалізовується концепт суб’єкт-суб’єктної взаємодії:

маційного перевантаження (Ge, 2010; Johnson, 2014;

свідомого споживача медіа-ресурсів, який здатен адек-

Kominiarczuk & Ledinska, 2014; Li, 2016; Schmitt,

ватно та критично сприймати наявні інформаційні по-

Debbeit & Schneider, 2018).

токи, в яких репрезентовано смисловий конструкт ін-

Впевненість у собі також може бути фактором,

шої людини.

що вбереже індивіда від інформаційного перевантажен-

Висновки. Науково-технічний прогрес та ста-

ня. У цьому контексті дослідження особливостей відбо-

новлення цінностей інформаційного суспільства приз-

ру інформації високопоставленими політичними діяча-

вели до загострення проблеми інформаційного переван-

ми виявило, що вони не переживають за можливу від-

таження у сучасних умовах медіакомунікації. В науко-

сутність відповідної інформації, а також не страждають

вому дискурсі 70-х років ХХ століття – початку ХХІ

від

століття вживаються різні синонімічні поняття, що поз-

невизначеності,

яка

сприяє

перевантаженню

(Walgrave & Dejaeghere, 2016).

начають цей феномен, та відсутня єдина наукова дефі-

Натомість дослідження ставлення до інформа-

ніція. На нашу думку, категорія «інформаційне перева-

ції аспірантів виявило можливі чотири фактори, які

нтаження» є найбільш загальною та повною, що змісто-

можуть діяти як модератори між інформаційним пере-

вно відображає та називає значущі реальності, істотні

вантаженням та результатами їхньої роботи: інформа-

ознаки – зовнішнє як те, «що спричинило стан напру-

ційна грамотність (information literacy), самоефектив-

ги» (інформаційне повідомлення) та внутрішнє – «який

ність, консультація експертів та підтримка керівника

психічний стан у результаті виник» (перевантаження).

(Al-kumaim, Hassan & Mahmood, 2020).

Отож, інформаційне перевантаження − це стан психіч-

Як зазначає Н. Череповська, в умовах медіапер-

ного напруження особи, спричинений надлишком отри-

цептивної комунікації інформаційне перевантаження

маних нею інформаційних повідомлень, що суб’єктив-

постає як психологічний ризик у площині «сам на сам

но переживається як стресова ситуація, викликана по-

із

to

рушенням продуктивності протікання її пізнавальних

virtual» (Череповська, 2013). Важливо, що медіаспожи-

психічних процесів та спричиняє психічне захисне бло-

вач взаємодіє з сучасною віртуальною цифровою інфо-

кування якісної глибокої інтелектуальної обробки вхід-

рмаційною «реальністю» як безпосередньо з іншим

ної інформації та перетворення її у повноцінне особис-

суб’єктом (наприклад, соціальні мережі), так і опосере-

тісне знання цієї людини.

віртуальним

світом»

або

«self

дковано – через медіатекст, в якому репрезентовано

В умовах медіаперцептивної комунікації важ-

смисловий конструкт іншої людини. Відповідно це ме-

ливі процеси кодування – створення контенту з вклю-

діаспоживання можна визначити як певну суб’єкт-

чення смислового поля адресанта, та декодування інфо-

суб’єктну медіакомунікацію нового віртуального ме-

рмаційного повідомлення адресатом – суб’єкт мульти-

діавізуального простору.

сенсорно сприймає наявні змістовні інформаційні пото-

Як засвідчив експеримент з масового впрова-

ки, здійснює когнітивну обробку повідомлень, надає їм

дження медіаосвіти в шкільне середовище, проведений

особистого сенсу, додаючи цю інформацію у свій дос-

лабораторією психології масової комунікації та медіао-

від у формі знання. Інформаційне перевантаження пов’-

світи ІСПП НАПН України, формування здатності сві-

язане з регуляторною функцією психіки, коли відбува-

домо споживати медіа-ресурси, адекватно та критично

ється захисне блокування потрапляння будь-яких даних

сприймати наявні інформаційні потоки є не лише актуа-

в особистий інформаційний простір індивіда.

льною, а життєво важливою компетентністю сучасної
людини.

У ході цього теоретичного дослідження нами
за принципом доповнюваності виділено чотири підходи

Відтак у компетентнісному підході важливим є

щодо розуміння сутності та природи інформаційного

формування додаткових особистих ресурсів задля про-

перевантаження – когнітивний (функціональна когніти-

тидії негативним медійним впливам сучасного інфор-

вна обмеженість пізнавальних психічних процесів –

маційного суспільства. Саме в ньому, на нашу думку,

сприймання, пам’яті, уваги та мислення.), біхевіораль© Sophia Grabovska, Olena Musakovska
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tressed? The pathway between Facebook interaction and psy-

(інформаційний

chological distress. Cyberpsychology, Behavior, and Social

стрес)

та

компетентнісний

(несформованість медіаграмотності). Важливо, що в
усіх зазначених підходах інформаційне перевантаження
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The content and nature of information overload as
a psychological phenomenon is revealed in the measurement of the four aspects we have identified: cognitive, be© Sophia Grabovska, Olena Musakovska
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havioral, emotional-motivational and competence.

когнитивная информационная нагрузка, информацион-

At the cognitive aspect, information overload is

ная перенасыщенность, познавательная нагрузка) для

considered in the context of an individual's cognitive activi-

анализа избрано понятие «информационной перегруз-

ties, affected by the functional limitations of cognitive pro-

ке», как категории, что наиболее целостно и полно

cesses (perception, attention, memory, thinking), and is

определяет соответствующий психологический фено-

determined through an individual's cognitive style.

мен, содержательно отражающий и называющий значи-

At the psychological dimension of the behavioral

мые реальности. Существенные признаки этого фено-

aspect, information overload is interpreted as a way for

мена: внешнее − то, «что повлекло состояние напряже-

mass consciousness manipulating with the political or con-

ния» (информационное сообщение) и внутреннее –

sumer-related context for individuals’ behavior modeling,

«какое психическое состояние возникло в результа-

in particular, during decision making.

те» (перегрузка). Дано определение информационной

At the emotional-motivational aspect, information

перегрузке как состояния психического напряжения

overload is defined as the emotional state of mental stress

личности, вызванного избытком полученных ею инфор-

associated with unexpected and unfavorable informational

мационных сообщений, переживаемого субъективно

influences, accompanied by a deterioration of an individu-

как стрессовая ситуация, связанная с нарушением про-

al’s professional efficiency.

изводительности протекания ее познавательных психи-

At the psychological dimension of the competence

ческих процессов и вызывающая психическую защит-

-based aspect, information overload is interpreted as a psy-

ную блокировку качественной глубокой интеллектуаль-

chological threat to an individual’s mental health and is

ной обработки входящей информации и превращению

defined as underdeveloped media literacy, as a result of

ее в полноценное личностное знание этого человека.

used ineffective strategies by a media consumer in modern

В условиях мультисенсорного восприятия ме-

mediacommunication. As for counteraction, it is necessary

диапотребителем современных источников информа-

to form media literacy of information consumers, increase

ции важны два процесса – кодирование адресантом и

their personal self-efficacy.

декодирование адресатом информационного сообще-

Key words: information overload, mental overload,

ния; соответственно в процессе медиперцептивной ком-

information, mediacommunication space, information

муникации информационная перегрузка становится

society.

барьером на пути формирования знаний у человека,
воспринимающего

определенные

информационные

потоки.

Грабовская Софья Леонидовна

Содержание и природа информационной пере-

Кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой психологии, Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
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грузки как психологического феномена раскрыта в измерении выделенных нами четырех подходов: когнитивного,

бихевиорального,

эмоционально-

мотивационного и компетентностного.
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Аспирант кафедры психологии Львовского национального университета имени Ивана Франко, г. Львов (Украина)

В когнитивном подходе информационная перегрузка рассматривается в контексте активной познавательной деятельности индивида, на что влияют функ-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕГРУЗКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС

циональные ограничения познавательных процессов
(восприятия, внимания, памяти, мышления), и определяется через особенности познавательного стиля.

АННОТАЦИЯ
Среди многообразия синонимично похожих
научных понятий в психологических исследованиях
(когнитивная перегрузка, сенсорная перегрузка, перегрузка знаниями, синдром информационной усталости,

В психологическом измерении бихевиорального подхода информационная перегрузка интерпретируется как способ манипулирования массовым сознанием
с политическим и потребительским контекстом и моде© Sophia Grabovska, Olena Musakovska
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лирования поведения индивидов, в частности, в процессе принятия ими определенных решений.
В эмоционально-мотивационном подходе информационная перегрузка определяется как эмоциональное состояние психического напряжения, связанное с неожиданными и неблагоприятными информационными воздействиями, сопровождается ухудшением
профессиональной деятельности индивида.
В психологическом измерении компетентностного подхода информационная перегрузка трактуется как психологическая угроза психическому здоровью индивидов и определяется как несформированность медиаграмотности, как следствие применения
медиапотребителем неэффективных стратегий в современной медиакомуникации. В ключе противодействия
необходимо формирование медиаграмотности потребителей информации, повышение уровня их личностной
самоэффективности.
Ключевые слова: информационная перегрузка, психическая перегрузка, информация, медиакомуникационное пространство, информационное общество.
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