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The aim of the work is to study the specifics of Internet semantics as a universal information
and cultural space that causes the production of works of post-folklore type. The methodology of
the research consists in the application of analytical, culturological and semiotic methods in the
study of the semantic features of the Internet space and the formation of postfolklore type products
in the Internet communication environment; The comparative method is in comparing the
functioning of the transmission of folklore and post-folklore type. The scientific novelty of the work
lies in the fact that for the first time the characteristic features of the semantics of the Internet space
as a medium for the formation of post-folklore products whose structural content is determined by
the symbolic-symbolic basis of this space are investigated. Conclusions. The research revealed that
the Internet space is a complex system of communicative and cultural relations, which form a multivalued environment for the formation and functioning of texts. This environment is a way of
symbolic-symbolic communication, thus objectifying the reality and expanding the ways of social
interaction, which are mediated by Internet communication. The prevalence of post-folklore and
virtual consciousness and thinking, which operate with symbols and images, mythologems
connected with the same symbolic-sign environment of Internet communication, formed a segment
of post-folklore products, defined by its semantics, and which reflect the realities of being, ideas
and values in symbols.
Метою роботи є дослідження особливостей семантики інтернету як
універсального інформаційного й культурного середовища, що зумовлює продукування
творів постфольклоного типу. Методологія дослідження полягає в застосуванні
аналітичного, культурологічного та семіотичного методів у вивченні семантичних
особливостей інтернет-простору та формування в цьому культурному середовищі творів
постфольклорного типу; компаративний метод – у зіставленні функціонування трансмісії
фольклорного та постфольклорного типу
з
метою
визначення
їх
знакового
структурування. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджено
характерні особливості семантики інтернет-простору як середовища формування творів
постфольклору, структурно-змістове наповнення яких визначається знаково-символічною
основою цього простору. Висновки. В результаті дослідження виявлено, що інтернетпростір є складною системою комунікативних та культурних відношень, які утворюють
полісемантичне середовище формування і функціонування культурних текстів. Означене
середовище є способом знаково-символічної комунікації, об’єктивуючи в такий спосіб
реальність та розширюючи способи соціальної взаємодії, що опосередковуються інтернеткомунікацією. Превалювання постфольклорної та віртуальної свідомості й мислення, які
оперують
символами,
образами,
міфологемами,
сполученими
із
знаковим
середовищем інтернет-комунікації, сформували сегмент постфольклорних творів, які визначаються його семантикою та є відображенням реалій буття, ідей та цінностей в символах.
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