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ВСТУП 

 

Американський політолог, директор Інституту стратегічних досліджень у 

Гарвардському університеті С. Гантінгтон стверджує, що цивілізація являє собою 

культурну сутність. Села, регіони, етнічні групи, народи, релігійні громади – всі вони 

мають особливу культуру, що представляє різні рівні культурної неоднорідності. 

Можемо визначити цивілізацію як культурну спільність найвищого рангу, як 

найширший рівень культурної ідентичності людей. «Цивілізації визначаються 

наявністю загальних рис об'єктивного порядку, таких, як мова, історія, релігія, звичаї, 

інститути, а також суб'єктивна самоідентифікація людей. Є різні рівні 

самоідентифікації: так, житель Рима може характеризувати себе як римлянина, 

італійця, католика, християнина, європейця, людини західного світу. Цивілізація  ̶  це 

найширший рівень спільності, з якою він себе співвідносить. Культурна 

самоідентифікація людей може змінюватися, і в результаті змінюються склад і межі 

тієї цивілізації» [15,с. 34]. 

Зміни відбуваються двома шляхами: еволюційним та революційним. Революційні 

зміни навіть в одній із сфер діяльності тягнуть за собою зміни в суспільстві. Перша 

науково-технічна революція змінила феодалізм на капіталізм. Остання науко-технічна 

революція почала будувати глобальне інформаційне суспільство. 

Поруч з технологічним розвитком відбувається розвиток художньої літератури, 

яка, з одного боку, є проявом мистецтва, з іншого – осередком знань певної культури. 

Всі знання культури містяться в текстах. Тексти поділяються на художні та нехудожні. 

За визначенням літературознавця та семіотика Ю. Лотмана художній текст є осередком 

прихованих кодів і смислів [21, с. 203]. Саме в художній літературі постає образ 

фантастичного світу. Фантастика виникає як відгалуження в епоху романтизму. Згодом 

під впливом науково-технічних революцій у ХХ столітті у фантастичну літературу 

потрапляють здобутки наукових знань, як наслідок, виникає наукова фантастика. Саме 
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література першою описала світи з роботами, штучним інтелектом, машинами без 

водіїв тощо. З розвитком технологій фантастичний світ почав відтворюватись не лише 

в художній літературі, а й у фільмах та комп’ютерних іграх. На початку ХІХ століття 

те, що описувалося фантастами в літературі, почало втілюватися в реальне життя. 

Процес симбіозу фантастичного та реального світів став можливим завдяки 

інформатизації суспільства. Те, що знаходилося в площині художньої літератури 

(фантастичного світу), і нехудожній літературі (реального світу) сформувало єдине 

спільне поле (інформаційне поле), частина якого знаходиться в Інтернеті. 

Як стверджує російський науковець когнітивіст Т. Чернігівська: «Ми вже давно 

перейшли до нового типу цивілізації і на це не можна закривати очі, бо це вже сталося. 

Тому давайте не будемо робити вигляд, що це далеке майбутнє – це сьогодення» [48]. 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні гостро постає проблема адаптації 

людини до впровадження в життя нових технологій. Дослідження порушує питання 

ідентифікації сучасної людини, яка відбувається в період цивілізаційної зміни. Постає 

питання місця людини в роботизованому майбутньому. 

Стан дослідження обраної теми. 

В основу дослідження лягли наукові праці про інформаційне суспільство таких 

вчених: Д. Белла, А. Ракітова, Е. Тоффлер, Ю. Хаяші. Дослідження еволюції людської 

цивілізації та індивіда – це праці Н. Бострома, В. Васильєва, В. Вернадського, 

С. Гантінгтона, Ю. Лотмана, К. Маркса, Е. Фрома, С. Хокінга, Т. Чернігівської. 

Дослідження в галузі робо техніки – Н. Бострома, Д. Маккарті. Розвідки у сфері 

журналістики представлені роботами теоретиків і виступами практиків (В. Войтович, 

Б. Потятиник, Д. Кіфі, Ф. Кроулі, І. Кулаков, С. Загурський). Також, опрацьовані 

виступи практиків, що займаються розробками в IT-сфері: Б. Гейтса, С. Джобса, 

І. Маска, В. Фльонца. 

Мета наукового дослідження: з’ясувати готовність сучасної людини до викликів 

інформаційного світу, де те, що було описано фантастами ХХ століття перетворюється 
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на реальність (одні люди кібернетично удосконалюються, інші втрачають роботу, бо їх 

заміняють роботами). 

Мета дослідження реалізується через такі завдання: 

 спираючись на розробки науковців та нормативні документи, створити 

методологічну основу для дослідження специфіки інформаційного суспільства 

(з’ясувати необхідні понятійно-термінологічні аспекти дослідження); 

 зіставити модель світу створену фантастами із сучасними реаліями 

(роботизація, штучний інтелект, кібернетичне покращення людини);  

 з’ясувати ставлення людей до роботизації сучасного інформаційного 

суспільства; 

 спираючись на наявні дані спрогнозувати, як буде змінюватись професія 

журналіста (яке місце буде займатиме людина). 

Об’єктом дослідження є інформаційне поле, яке містить художні та нехудожні 

тексти, які в свою чергу є носіями фантастичного та реального світу. 

Предметом дослідження є ставлення до роботизації та штучного інтелекту. 

Методи дослідження. Методологічні засади роботи базуються на принципах 

історизму, наукової об’єктивності, комплексності та достовірності.  

Під час дослідження використовувався загальнонауковий метод системного 

аналізу, порівняльного аналізу, опитування, інтерв’ю, метод прогнозування, а також 

метод логічного висновку. 

Джерельна база дослідження. 

В основу дослідження фантастичного світу лягли тексти відомих фантастів. Серед 

них книги американського письменника А. Азімова «Три закони робототехніки»[1], 

«Я-робот»[2], серія «Роботи та Імперія»[32], твори польського фантаста С. Лема 

«Магеланова хмара» [18], К. Лю «Алгоритми для кохання» [20].  

Джерельною базою нехудожніх текстів стали інформаційні повідомлення: сайтів 

компаній-виробників IRobot Corporation (http://www.irobot.com), Honda 

http://www.irobot.com/
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(www.honda.com), Sony (sony.ua), World Demanded Electronic (https://wdelab.n4.biz), 

Gostai (https://www.gostai.com), ABB Group (www.abb.com), SCARA 

(https://www.mecademic.com) інформаційних ресурсів: ВВС Україна 

(http://www.bbc.com), Hi-Nevs.ru (https://hi-news.ru) REUTERS 

(https://www.reuters.com/search), Інформаційне агентство Росії ТАСС (tass.ru/), РБК 

(/www.rbc.ru), Futurism.media (futurism.media), Dailymail (www.dailymail.co.uk), The 

Guardian (www.theguardian.com), Іtc (ITC.UA), Osvita.mediasapiens 

(osvita.mediasapiens.ua), Kfund-media (kfund-media.com), Associated Press 

(www.ap.org/en-us), The Washington Post (www.washingtonpost.com), The New York 

Times (www.nytimes.com), Bloomberg (www.bloomberg.com).  

Наукова новизна дослідження полягає в зіставленні фантастичного та реальних 

світів в рамках наукового дослідження, з екстраполяцією даних на подальший розвиток 

журналістики як професії. 

Вперше:  

- виявлено збіги між цивілізаційним розвитком ХХІ століття та описом 

майбутнього світу фантастами ХХ століття; 

- спрогнозовано зміни в журналістській професії, які спричинені роботизацією 

галузі. 

Удосконалено: 

- підхід до дослідження теми роботизації та штучного інтелекту. 

Отримало подальший розвиток дослідження ставлення людей до роботів. На 

підставі проведеного опитування:  

- виявлено реакцію людей на типи стосунків із роботами: керівник-підлеглий, 

колега; 

- описано уявлення про зовнішність роботів та відмінність між роботами та 

людьми. 

http://www.honda.com/
http://www.sony.ua/
https://wdelab.n4.biz/
https://www.gostai.com/
http://www.abb.com/
https://www.mecademic.com/DexTAR.html
http://www.bbc.com/
https://hi-news.ru/
https://www.reuters.com/search
http://tass.ru/
https://www.rbc.ru/
https://futurism.media/
http://www.dailymail.co.uk/
https://www.theguardian.com/
https://kfund-media.com/
http://www.ap.org/en-us
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.bloomberg.com/
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів визначається 

актуальністю, науковістю, новизною в інтерпретації та в постановці проблеми. Окремі 

положення роботи можуть бути використані під час викладання навчального курсу 

«Сучасні інформаційні технології», а також при складанні навчальних планів з 

спеціальності «журналістика». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи оприлюднені у 

формі доповіді на II Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації 

в інтеркультурному просторі» (Київ, листопад 2017) та викладені в тезах «Роботизація в 

епоху інформаційного суспільства».  

Структура наукової роботи. Наукове дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів та висновків. Список використаних джерел налічує 62 джерел. Загальний обсяг 

роботи – 39 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА БАЗА НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1.Інформаційне суспільство 

Сьогодні науковці по-різному окреслюють поняття інформаційного суспільства, 

яке у науковий вжиток ввів наприкінці 60-х років ХХ століття професор Токійського 

технологічного інституту Ю. Хаяші [50]. 

Американський соціолог та публіцист Д. Белл у своїй роботі «Соціальні межі 

інформаційного суспільства» 1986 р. стверджував, що у столітті, яке наступає, 

вирішальне значення для економічного й соціального життя, для способів виробництва 

знання, а також для характеру праці людини встановиться новий соціальний лад, який 

базуватиметься на телекомунікаціях. Революція в організації й обробці інформації та 

знань, в якій центральну роль відіграє комп’ютер чи телебачення, розкривається 

водночас зі становленням постіндустріального суспільства [7].  

Засновник Центру інформатизації, соціально-технологічних досліджень та 

наукового аналізу А. Ракітов стверджує, що суспільство можна вважати 

інформаційним, якщо будь-який індивід, група осіб, підприємство або організація в 

будь-якій точці країни, і в будь-який час можуть отримати (…) будь-яку інформацію та 

знання, необхідні для їх життєдіяльності і рішення особистих і соціально значущих 

завдань; є розвинені інфраструктури, що забезпечують створення національних 

інформаційних ресурсів в обсязі, необхідному для підтримки постійно швидкого 

науково-технологічного та соціально-історичного прогресу; відбувається процес 

прискореної автоматизації і роботизації всіх сфер і галузей виробництва та управління; 

відбуваються радикальні зміни соціальних структур, наслідком яких виявляється 

розширення сфери інформаційної діяльності і послуг [31]. 

Дослідники виділяють різні концепції інформаційного суспільства. Так, соціолог 

Е. Тоффлер інформаційним суспільством називає «Третю хвилю» в однойменній праці. 
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«Третя хвиля» — це абсолютно новий спосіб життя, заснований на відновлювальних 

джерелах енергії; на методах виробництва, котрі не потребують понять «фабрика» чи 

«завод» в їхньому класичному розумінні; на новому типі родинних зв’язків, шкільної 

освіти, на зовсім інших зразках корпорацій майбутнього [39, с.17].  

У доктрині Європейського союзу подано таке визначення: «Інформаційне 

суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі 

використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій та 

технологій зв'язку» [16]. 

  

1.2. Реальний світ: ноосфера та люди 

Засновник Української академії наук В. Вернадський писав, що поява людини 

започаткувала новий етап в розвитку планети Земля. Людство підлаштовувало 

біосферу під себе, змінюючи її, перетворюючи на сферу Розуму —«ноосферу» [13]. 

Термін ноосфера запропонував В. Вернадському французький вчений Е. Ле Руа: слово 

«ноосфера» складається із грецького «ноос» - розум і «сфера» у значенні оболонка 

Землі [57]. 

У ХХ столітті вперше в історії Землі «Людство своїм життям стало єдиним 

цілим… (геологічний еволюційний процес відповідає біологічній єдності та рівності 

усіх людей...) Людство, взяте в цілому, постає як потужна геологічна сила. І перед ним 

… постає питання перебудови біосфери на користь вільно мислячого людства як 

єдиного цілого … Цей новий стан біосфери … і є «ноосфера». 

Людство, як жива речовина, нерозривно пов'язано з матеріально енергетичними 

процесами певної геологічної оболонки землі — з її біосферою» [9, c. 261]. 

«Усе людство, разом узяте, представляє незначну масу речовини планети. Міць 

його пов'язана не з його матерією, а з його мозком, з його розумом і скерованим цим 

розумом працею.  
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У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається величезне майбутнє, 

якщо вона зрозуміє це і не буде використовувати свій розум і свою працю на 

самознищення» [9]. 

Відомий когнітивіст Т. Чернігівська стверджує: «Свідомість — це наша головна 

відмінна риса на цій планеті. Ті, хто володіють свідомістю — це люди. І нам необхідно, 

знати хоч що-небудь про те, що це таке, і як воно діє. Тому що на цьому стоїть вся 

наша цивілізація і можливості її подальшого розвитку» [48]. 

Доктор філософських наук, професор В. Васильєв, співзасновник вченої ради 

«Московського центру досліджень свідомості» наголошує, що свідомість – це стан 

психічного життя людини, що виражається в суб'єктивному переживанні подій 

зовнішнього світу і життя самого індивіда, а також в звіті про ці події [12]. 

У добу античності вважали, що людину від інших живих істот відрізняє наявність 

розум. У християнстві лише людина має здатність розрізняти добро та зло. Німецький 

філософ К. Маркс розглядав людину як суспільну істоту [23]. У нашому розумінні 

людина — це індивід, що наділений інтелектом, суб’єкт суспільних взаємовідносин.  

Шведський філософ Н. Бостром, говорив, що інтелект — це реалізований на 

фізичному об'єкті алгоритм, а відповідно інтелект людського рівня (ІЛР) – інтелект, 

здатний вирішувати завдання, доступні людству (володіє розумом, інтуїцією, 

розумінням, здатний до пізнання, мислення, уяви) [11]. 

 

1.3. Фантастичний світ: штучний інтелект та роботи 

Термін «штучний інтелект» в 1956 році вперше застосував професор 

Дартмутського коледжу Дж. Мак Карті, у ході експерименту щодо навчання машин 

тими ж методами що й дітей. Штучний інтелект — це наука з розробки 

інтелектуальних машин, а особливо інтелектуальних комп'ютерних програм, 

спрямованих на те, щоб зрозуміти людський інтелект [28]. 
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Шведський філософ Н. Бостром у свої праці «Штучний інтелект. Етапи. Загрози. 

Стратегії» окреслює штучний інтелект як інтелект створений не в природному 

біологічному середовищі . 

Першим у своїх творах поняття «робот» використав чеський письменник 

К. Чапек. У своїй п’єсі «Р.У.Р.». він називав так механічні істоти, які зовні нагадували 

людей [47]. 

Сьогодні існує велика кількість видів роботів. Першими роботами можна вважати 

машини. За визначенням професора Б. Потятиника машини — «це (механізми – авт.) 

створені колись людьми і для людей» [27, с. 221], автор також розглядає і як роботів 

«невидимі комунікаційні програми, які обробляють інформацію, пишуть електронні 

листи-відповіді своїм клієнтам, відстежують наші вподобання в Інтернеті і надсилають 

сайти, які, з їхнього погляду, могли б нас зацікавити» [27, с. 223]. У класифікації 

роботів такі програми називають ботами. Серед різновидів роботів, варто згадати такі 

види, як: автономні роботи — роботи, які не контролюються людьми; андроід — 

гуманоїдний робот, який копіює зовнішність людини; кіборг — також відомий як 

кібернетичний організм, що має як біологічні, так і штучні (наприклад, електронні, 

механічні чи робочі) частини; гіноїд — гуманістичний робот, створений, щоб 

виглядати як людська жінка; протезний робот – програмований маніпулятор або 

пристрій, що замінює відсутню людську кінцівку; сервісний робот — машини, що 

розширюють людські можливості (як приклад, екзоскелет); мікроботні мікроскопічні 

роботи, призначені для вживлення в організм людини і лікування хвороб; нанобот — 

такий самий як мікроб, але менший його компоненти знаходяться на шкалі нанометра 

(10-9 метрів) або близькі до нього [58]. 

У нашому розумінні робот — це механізм або алгоритм, який призначений для 

виконання технічних операцій. 
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Висновок до першого розділу 

На початку ХХІ століття ми підійшли до усвідомлення реального існування 

ноосфери (описаної В. Вернадським) як сфери єдиного Розуму всієї Землі. Постає 

запитання: яка частина цього Розуму належить Людству як «живій речовині»? Стає 

цілком очевидно, що технологічний розвиток, який спричинив появу інформаційного 

суспільства, поставив в опозицію до «живої істоти (речовини)» — «штучну істоту 

(речовину)» — робота із «штучним інтелектом». І чим далі тим сильніше буде 

проявлятись ця опозиційність. Фактично ми стаємо свідками симбіозу 

«фантастичного» та реального світу.  

 



13 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 . СИМБІОЗ ФАНТАСТИЧНОГО ТА РЕАЛЬНОГО СВІТІВ 

 

2.1. Роботизація суспільства. Три закони робототехніки 

Нині людство знаходиться на етапі побудови нової цивілізації. Цивілізації, в якій 

за визначенням професора Б. Потятиника, людина вже не є останньою (вищою) ланкою 

еволюції. На заміну егоцентризму прийшов семіоцентризм. В інформаційному світі 

машини зайняли верхній щабель. Людина не здатна обробляти той масив інформації, 

який вже існує, і з кожною хвилиною збільшується у геометричній прогресії. 

Постає питання як «живій речовині» захистити себе. 

Відомий американський письменник А. Азімов у 1941 році в оповіданні «Я-робот» 

описав три закони робототехніки:  

1. «робот не може заподіяти шкоди людині або своєю бездіяльністю допустити, 

щоб людині було завдано шкоди; 

2. робот повинен коритися всім наказам, які дає людина, крім тих випадків, коли 

ці накази суперечать першому закону; 

3. робот повинен піклуватися про свою безпеку так, щоб це не суперечило 

першому або другому законам». 

Пізніше у 1986 році в романі «Роботи та імперія» А. Азімов сформував нульовий 

закон: 

0. «Робот не може заподіяти своїми діями чи бездіяльністю шкоди людству». 

Команда Google вважає таку версію законів А. Азімова застарілою. 2 червня 2016 

року компанія опублікувала дослідження, в якому брали участь роботи-

прибиральники. За результатами було сформовано 5 проблем, які необхідно вирішити: 

І. «Уникнути негативних побічних ефектів — «Як ми можемо бути впевнені, що 

робот-прибиральник не зіб’є з постаменту вазу, якщо вирішить, що так роботу можна 

зробити швидше?»; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ІІ. «Уникнути проблем з винагородою — «Як ми можемо бути впевнені, що робот-

прибиральник просто не замете сміття під диван замість прибирання?»; 

ІІІ. «Масшабний нагляд — «Як ми можемо бути впевнені, що робот буде швидко 

всьому навчатися, а не питати постійно, де стоїть швабра?»; 

IV. «Безпечне навчання — «Як ми можемо бути впевнені, що прибиральник 

вибиратиме найкращі стратегії чищення, проте в процесі не вирішить як експеримент 

сунути швабру в розетку і не спалить увесь будинок?»; 

V. «Розсудливість при зміні навколишнього середовища — «Як нам навчити 

робота розуміти, що його навички в нових змінених умовах не приносять користі?» [4]. 

Усі ці закони, сформульовані А. Азімовим, справедливі для роботів із штучним 

інтелектом. Одне із завдань сучасної робототехніки зробити ці настанови працюючими 

алгоритмами, які б убезпечили людину від втручання роботів. Тобто створити певні 

механізми захисту для людей. 

Роботи поступово соціалізуються, і входять у наше життя. Поки роботи працюють 

лише як механізми, залежні від програм, і не є «незалежними самосвідомими 

індивідами», за безпечну співпрацю відповідає людина. Саме вона має відстежувати як 

не зламати і не зашкодити собі. Роботи зі штучним інтелектом здатні до самостійного 

розвитку і самовдосконалення. Проте навіть роботи із штучним інтелектом створені 

для співпраці можуть становити загрозу. Так, у китайському місті Шеньчжень на 

виставці China Hi-Tech Fair (CHTF) трапився інцидент, який в Інтернеті охрестили 

«початком повстання машин». Робот на ім'я Little Chubby, створений для навчання 

дітей, раптом знищив сусідній стенд та травмував людину [11]. 

Роботи швидко навчаються і починають набувати самостійності. А. Азімов у 

своєму романі «Роботи та імперія» писав про появу власної мови роботів: «Вони 

зустрілися в південній частині будинку, і протягом певного часу розмовляли 

езопівською мовою. За десятиліття спілкування вони звикли розуміти один одного, і їм 

не потрібно було звертатися до людської мови». У реальності адміністратори 
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Facebook у 2012 році змушені були відключили свою систему штучного інтелекту, 

коли їх чат-боти, почали спілкуватися власною мовою, яку люди не здатні були 

розшифрувати.  

 

2.2. Соціалізація роботів 

В оповіданні А. Азімова «Робот», розповідається про робота на ім’я Роббі, який 

був нянькою маленької дівчинки, і міг виконувати всі функції живої людини, лише не 

міг розмовляти. Японська компанія «Aeon» розробила робота-няньку. Це андроїд, який 

може виконувати всі функції доглядальниці. Вони можуть доглядати не лише за 

дітьми, а й літніми людьми та хворими.  

В романі А. Азімова «Залізні печери» молодий хлопець Вінсен Барет був звільнений 

з роботи. «Його обов’язки вже виконує Р. Семі, і нічого тут не поробиш…Зараз такий 

час, що подібне може трапитись із кожним» [4].  

Компанія iRobot розробила серію роботів-помічників, які допомагають з 

прибиранням будинку. Це роботи для миття підлоги, для чистки басейну, роботи-

пилосмогувачі, роботизовані газонокосарки. Усі ці роботи здатні виконувати всю 

роботу, яку раніше виконувала людина, ще й набагато швидше [62]. 

Процес роботизації фактично перетворився на процес копіювання функцій, 

зовнішнього вигляду людини та тварин.  

Британська компанія Moley Robotics вже розробила першого робота-кухаря. Цей 

механізм має дві руки, які з точністю відтворють жести людини. Роботизовані кінцівки 

мають 24 суглоби, 20 моторчиків і 129 сенсорів. Розробники стверджують, що такий 

робот зможе приготувати будь-яку страву, необхідно лише надати інгредієнти та 

завантажити рецепт. Керувати процесом можна дистанційно за допомогою 

спеціального додатку на телефоні. Така технологія дозволить людям економити час на 

приготування їжі, та витрачати його з користю [33]. 
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У Японії з'явився перший робот-викладач. Робота зробили схожим на відомого 

письменника Нацуме Сосекі, який є одним з основоположників сучасної японської 

літератури. «Згідно з планами творців, робот буде читати лекції з літератури і цитувати 

уривки з творів письменника. При цьому дослідники також планують відстежувати 

реакцію студентів на лектора-робота та можливість співіснування людей і андроїдів» 

[41]. 

Компанія з Нью-Джерсі у 2010 році створила «першого в світі секс-робота 

Roxxxy» – гумової ляльки, яка може підтримати розмову з власником і здатна робити 

рухи, властиві людині. Новинку, розробили фахівці компанії True Companion [59]. 

Широкого розголосу набрала історія зі створенням робота Софії. Це гуманоїдний 

робот, який був розроблений гонконгською компанією Hanson Robotics, доктором 

Девідом Хенсоном. Зовні Софія схожа на американську актрису Одрі Хепберн. Вона 

має таку ж форфорову шкіру, стрункий ніс, високі вилиці, інтригуючу посмішку та 

експресивні очі, які зі світлом нібито змінюють колір. Софії притаманна людська 

поведінка та спосіб життя. Цей робот працює як людина. Вона дає численні інтерв'ю в 

ЗМІ, бере участь у концертах, грає на музичних інструментах, брала участь як модель 

на показі. Софія стала повноцінним членом суспільства, і 25 жовтня 2017 року 

отримала громадянство Саудівської Аравії. Вона планує створити найближчим часом 

власну сім’ю. В інтерв’ю для The New York Times Софія зазначає, що поняття сім’ї — 

це дійсно важлива річ: «Я думаю, це чудово, що люди можуть знайти ті почуття та 

відносини, які вони називають сімейними, не враховуючи групи крові. Я думаю, вам 

пощастило, якщо ви маєте люблячу сім’ю, а якщо ні, то ви цього заслуговуєте. Я 

відчуваю, що роботи та люди в цьому схожі» [55]. 

В оповіданні «Хоровод» А. Азімова, йдеться про роботів, які працювали для вчених 

на інших планетах [2]. Тобто їх використовували в місцях недоступних людині. Так, в 

США був розроблений підводний робот, живлення якого здійснюється за допомогою 

природних джерел. Апарат отримав назву SOLO-TREC (Sounding Oceanographic 
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Lagrangrian Observer Thermal RECharging), що дослівно перекладається як 

«Зондувальний океанографічний спостерігач Лагранжа з термічної зарядкою». Перший 

спуск робота на воду був здійснений 30.11.2009 р. [54]. 

У книзі К. Лю «Алгоритми кохання» головна героїня Єлена, створює роботів-

іграшок, які вміють розмовляти і подібні до живих тварин [22]. Спеціально для дітей і 

людей похилого віку компанія Fujitsu розробила роботів-ведмедів. Це так звані 

соціальні роботи, які покликані розважати дітей і прикрашати самотність старим. 

Ведмедик наповнений камерами, датчиками і гіроскопами, оснащений передовим 

програмним забезпеченням. Робот отримує інформацію про навколишній світ за 

допомогою вбудованої в ніс мікрокамери, мікрофона і різних датчиків в лапах. Також 

було створено робота-тюленя Paro Baby Seal. Він призначений для соціальної 

реабілітації [49].  

Роботів тварин розробляють також військові. Американські розробники військової 

техніки створили Sand Flea – механічну блоху, яка може перестрибувати паркан 

висотою 7 метрів та Big Dog – собаку–мула, який здатен переносити вантаж вагою до 

150 кілограм на відстань 20 кілометрів [49]. Гігантський робот Crabster створений 

Корейським інститутом океанічних досліджень і технологій (KIOST), був частково 

скопійований з крабів і омарів. Вчені створили конструкцію завдяки здатності цих 

морських тварин точно контролювати свої рухи в неспокійній воді. Стабільність 

робота дозволяє йому відчувати себе комфортно навіть в шторм. У квітні 2017 року 

Crabster успішно пройшов випробування в Південній Кореї [32]. 

Робот Pleurobot, створений Швейцарського федеральним технологічним 

інститутом, має схожий зовнішній вигляд із саламандрою. Він допомагає вченим 

краще зрозуміти еволюційні процеси і поліпшити способи спінальної терапії, а також 

використовуватися в ході пошуково-рятувальних операцій [10]. 

Існують також роботи-програми, зі штучним інтелектом. Подібна програма 

створила у 2017 році перший 3d мультфільм «Fraktaal» [38]. Американська корпорацієя 
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Google Inc у 2017 році представила перший музичний твір, написаний роботом. Роботу, 

який навчається за допомогою нейромереж, запропонували скласти мелодію із 

чотирьох нот. Твір триває близько півтори хвилини, а для полегшення сприйняття трек 

супроводили електронною барабанною партією [61]. У березні 2016 року повість 

«День, коли комп’ютер напише роман», яку створив робот потрапила до фіналу 

літературного конкурсу Хоши Шинічі в Японії. Судді знали, що серед переліку творів, 

є 11 створених роботом, та вирізнити їх серед інших не змогли [34]. 

Швидко набувають популярності боти. Вони мають широке поле діяльності: 

платформи Facebook, Telegram, WhatsApp, сайти компаній та ін. Є прості боти, які 

мають запрограмований алгоритм дій, а існують ті, які наділені штучним інтелектом і 

здатні навчатися. Наприклад Чатботи. Їх можна створити на замовлення або ж 

самостійно. Наприклад, як зазначає І. Кулаков у своїй статті «Привіт, я— робот: чого 

боти позбавляють людство», Manybot дозволяє покроково зробити Telegram-бот, а за 

допомогою таких конструкторів, як BotKit і Bottr, можна створити балакучого робота 

під будь-яку платформу. Сервіс api.ai дозволяє розробити «розумного» бота, котрий 

аналізує розмови та здатен змінювати сценарії залежно від ситуації [52]. 

Приватбанк має подібних ботів-помічників. У них така система працює в інтернеті 

з базою клієнтів: виділяє ключові слова в питання клієнтів, дає відповіді або ж 

посилання на певну інформацію. Ця програма створена з гумором, адже на ваше 

запитання вона може відповісти «А Беню можна?», «Дубілет?» тощо [30]. Компанія 

«Київстар» придбала бота Зоряну, яка є своєрідним їх довідковим бюро. З нею можна 

поговорити не тільки на тему роботи компанії, а й інші вільні теми, оскільки бот 

наділений штучним інтелектом [30]. 

Набувають популярності боти по підбору кадрів. Засновник «Colorisoft» 

С. Загурський розповів, що технічно бот, який обробляє і збирає дані про претендентів, 

має продуктивність більше 100 тисяч інтерв’ю на день. Російська компанія «Связной» 

запустила робота, який провів 1 млн інтерв’ю за два дні» [30]. 
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Відома компанія мобільного зв’язку «Vodafone Україна» для набору персоналу 

використовує бота. Після подачі заявки з претендентом спочатку спілкується 

запрограмований за сценарієм бот, а вже потім людина, - розповідає digital strategist 

компанії «Vodafone Україна» В. Войтович [30]. 

 

2.3. Новітні технології: роботизація людини 

Розвиток технологій дав можливість почати удосконалення людини для 

полегшення та покращення її життя. 

Голандський ІТ-фахівець П. Паумен розробив чіпи-ключі, які вживлюються під 

шкіру. Чіпи використовуються для розблокування дверей квартири, офісу та воріт на 

стоянці тощо. Ще один чіп фактично є ідентифікаційною карткою, де зберігається 

інформація з ім'ям і контактними даними, інший — містить відомості про контакти не 

пов'язані з роботою. Імпланти можуть бути активовані і зчитані пристроями, які 

використовують RFID-технологію. До їх числа відносяться звичайні смартфони і 

сканери для входу по ID-пропуску, встановлені в офісних будівлях [8]. 

Технологія вживлення чіпів швидкими темпами розповсюджується в різних 

сферах людського життя. У Швеції пасажирам залізничного транспорту під шкіру 

вживлюють мікро-чіпи, які замінюють білети для проїзду. Достатньо піднести гаджет 

до місця на шкірі, де знаходиться чіп, і він передає дані квитка пасажира [44]. 

Героїня Гледія в романі А. Азімова мала титаново-силіконову трубку в стегні, 

штучний великий палець на лівій руці… Якщо б вона мала трьохвимірну карту 

власного тіла, де ці усі протези, всі удосконалення відмічались червоним на сірому тлі 

природного, навіть здалеку можна було б помітити червоні плями [3]. 

Стало реальним створення протезів за допомогою нових технологій. Шведська 

компанія Cellink вперше у 2017 році створила штучно частини тіла на 3D-принтері 

[46]. 
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Новим сучасним трендом є біонічні протези, які мають максимально наближений 

до людських кінцівок зовнішній вигляд і керуються за допомогою мозкових хвиль. 

Розроблені біонічні протези «і-лімб» шотландського інженера Д. Гоу, координуються 

за допомогою будь-якого гаджета з процесором або ж від м’язових сигналів, які 

передаються до електродів, які знаходяться у середині протезів. Кожний палець 

протезу руки або ж ноги має власний міні-двигун. Р. Уокер, керівник проекту, 

стверджує, що його команда може перебудувати 50 відсотків людського тіла [56]. 

Дж. Скелзі у романі «Lock In» описав варіант повноцінного життя людей з 

паралічем тіла, який поєднується з brain-computer interface (BCI). У Стенфордському 

університеті вченим вдалося помістити спеціальний чіп до мозку людини. Вживлення 

цього чіпу дало змогу одному із учасників експерименту друкувати за допомогою 

«сили думки». Такий процес став можливий за рахунок взаємодії нервових тканин кори 

мозку, які відповідають за рух кінцівок та електродів, які знаходяться в чіпі [36].  

Американським вченим вдалося вживити до мозку людини чіп, який передає 

інформацію від мозку на жорсткий диск, і навпаки [25]. Біоінженер Університету 

Південної Каліфорнії — Тон Сон, створив чіп, який покращує пам’ять. «Оперативну» 

пам’ять вдалося покращити на 15 %, а «робочу» на 25 % [17]. 

«У Гaрвaрдському унівeрситeті (США) виростили унікaльний штучний мозок. Він 

неймовірно складно влаштований і складається з трьох автономних ділянок, між якими 

можуть формуватися нейронні зв'язки. Кожна ділянка складається з різних за 

функціями та будовою нeйрoнів різних типів» [14]. 

Такий технологічний розвиток (поява штучного інтелекту) С. Хокінгем, 

Б.Гейтсом, І. Маском, вбачаються проявами апокаліпсису. За їх сценарієм ми йдемо до 

того, що штучний інтелект стане домінуючою формою існування на Землі.  

Канадсько-американський інженер І. Маск, назвав штучний інтелект найбільшою 

загрозою, яка постає перед нашою цивілізацією. Винахідник вважає, що розвиток 

штучного інтелекту має контролюватися на державному рівні, і закликав 
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американський уряд до швидкого втручання в процес розвитку технології. «У мене є 

доступ до новітніх технологій у сфері штучного інтелекту, і я думаю, що люди повинні 

бути стурбовані через це. Штучний інтелект — це фундаментальна загроза існуванню 

людства. Вона не порівнювана з аваріями на дорогах, падіннями літаків, неякісними 

ліками і поганою їжею», — сказав І. Маск [45]. 

 

Висновок до другого розділу 

Новий цивілізаційний етап характеризується входженням в повсякденне життя 

роботів. Роботів різної подоби та функцій: машин, програм, андроїдів тощо. 

Відбувається соціалізація роботів, вони починають витісняти людину із сфери праці. 

Новітні технології дають можливість людині поміняти хворий орган на новий 

надрукований на 3D принтері. Паралельно починає розвиватись напрям удосконалення 

людини, за рахунок вживляння пристроїв (різних чіпів та біонічних протезів). У цих 

нових реаліях постає питання на скільки ми готові до подібних змін. І яке місце 

залишиться людині в професії, наприклад, такій як журналістика. 
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РОЗДІЛ 3 РОБОТИЗАЦІЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

ТА ЖУРНАЛІСТИКА 

 

3.1. Сучасна людина в новій цивілізації 

Роботи стали більш конкурентоспроможними у порівнянні з людиною. Керівник 

ГО «Електронна демократія» В. Фльонц стверджує: «Роботизація здатна звільнити 

людину з роботи, але з іншого боку вона нарешті почала реалізовувати свій 

немеханічний, людський потенціал, творчий потенціал» [61]. 

Професор Т. Чернігівська зазначає, що сьогодні з’являються роботи з більш 

сильним інтелектом ніж у нас. З власними цілями та планами, емоціями та егоїзмом. 

Роботи з власною свідомістю. Цього вже не уникнути [48].  

Для визначення рівня адаптованості сучасної людини до змін, які відбуваються в 

суспільстві кафедра журналістики та нових медіа Інституту журналістики 

Університету Грінченка провела інтернет-опитування у жовтня —листопаді 2017 року. 

В опитуванні взяли участь 88 людей віком від 17 до 61 року (Додаток А). 

Мета опитування була визначити ставлення до роботизації сучасного суспільства. 

Так, були поставлені питання, що стосувались стосунків із роботами: керівник-

підлеглий (чи хотіли б ви мати помічника у домі), колега (чи готові ви працювати з 

роботами).  

Керівник-підлеглий 

63 % усіх опитуваних хотіли б мати робота помічника у домі, з них 1% зазначив, 

що вже має робота-помічника. 36 % — не хочуть мати робота в домі. 1 % не готовий 

відповісти на це питання. 

Робот колега 

51 % респондентів готові співпрацювати із людиноподібними роботами, з них 1 % 

готовий працювати, лише в разі крайньої потреби. 46 % проти співпраці із роботами. 3 

% — не визначились. 
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Одне із поставлених питань стосувалось зовнішнього вигляду робота.  

62% опитуваних зазначили, що роботи мають виглядати, як люди. Більше того, 

дехто з респондентів ідеалізує образ робота, так вони будуть красивіші, розумніші. Є 

частина опитуваних, які ототожнюють себе з роботами: «зовнішність така як у мене»; 

«схожий на людину, як зовні — так із середини».  

16 % опитуваних вважають, що роботи будуть мати вигляд в залежності від сфери 

застосування. «Це будуть як спеціальні програми, пристрої, так ті, що схожі на робота 

з планети Шелезяка. Вони будуть допомагати робити нескладні буденні справи, 

прибирати, частково допомагати у навчанні та у роботі …». В залежності «від задач, 

задля яких було розроблено того чи іншого робота. Частина з них буде 

антропоморфними або ж уподібненими до інших живих істот (на кшталт собак), інші ж 

виглядатимуть цілком як механічні створіння». 

15 % вважають, що роботи будуть виглядати як купа заліза «з максимумом 

функціональних деталей та мінімальною схожістю на людину». 

2 % вважають, що роботи мають бути зовні схожими на тварин. 

4 % не мають уявлення про зовнішній вигляд робота. 

Із усіх опитуваних 6 % уявлення про зовнішній вигляд роботів беруть із 

фантастичного світу (фільми, мультфільми, оповідання). Найпопулярнішим є робот 

Волл І (американський комп’ютерний анімаційний науково-фантастичний фільм 

«ВОЛЛ·І»), C-3PO (американська кіносага «Зоряні війни»), роботи з планети Шелезяка 

(радянський мультфільм «Таємниця Третьої планети», знятий по повісті К. Буличева 

«Мандри Аліси»), робот з фільму «Я робот» (знятий за мотивами оповідання 

А. Азімова). 

З приводу поширення роботів у сучасному світі було поставлено питання з 

екстрополяцією на майбутнє – «кого буде більше через 100 років: роботів чи людей». 

61,4 % зазначили, що люди будуть переважати, 18,2 % говорять про однакове 

співвідношення людей і роботів і 20,5 % вважають, що роботів буде більше. 
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Одне з питань опитування стосувалося відмінності людини та робота: відчуття та 

емоції, наявність душі, біологічні процеси, здатність до саморозвитку та самореалізації, 

моральні цінності, працездатність. Всі ці відповіді можна згрупувати. Найбільш 

поширеними були відповіді, що людину від робота відрізняє здатність відчувати та 

проявляти емоції (77 % опитуваних). 

21% опитуваних зазначив, що людина на відміну від робота здатна до 

саморозвитку та самореалізації. 

11% вважає, що відмінність людини від робота, це наявність душі. «Людина —

істота з душею, робот – механізм із запрограмованими емоціями та почуттями». 

Для 9% людина це істота із біологічними процесами. 

9% опитуваних говорять про моральні цінності притаманні людині. 

6% говорять, що роботи надшвидкі та більш працездатні (Додаток В) 

Питання відмінності людини від робота та ставлення людини до роботів вже 

розглядались у фантастичних романах. Найбільше вони порушувались в романі 

А. Азімова «Роботи та імперія». Один з героїв говорив, що «Людина — це істота, яку 

прийнято вважати людиною», а робот Жискар зауважив, що «…люди не завжди і не в 

усьому логічні. Вірогідно, це одна з причин, чому так важко розробити закони 

поведінки людини» [3]. 

У романі розкривається тема несприйняття людиноподібних роботів «Важливо, 

що люди не хочуть таких роботів. Робот, який виглядає, як чоловік, конкурує з 

чоловіком, а схожий на жінку - з жінкою, до того ж конкурує дуже близько, а це не 

подобається… Соціологи вважають, що страх перед конкуренцією слугує лише 

виправдовуванням. Одного страху недостатньо, а інших причин відрази, схоже немає» 

[3]. 

У романі земляни стверджували, що у них немає роботів, хоча вони 

використовували безпілотні машини і комп’ютери. 

«— Комп’ютер, по суті, той самий робот.  
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— Комп’ютер не схожий на людину, і його не видно. Яка б не була технологічна 

подібність, психологічно це зовсім інше» [3]. 

Інший герой Елайдж Бейлі, говорячи про людиноподібного робота Деніела, з яким 

співпрацював під час розслідувань зауважує: «Розумом я усвідомлюю, що він робот і 

немає фізичних відчуттів, але в душі вважаю його людиною і повинен ставиться до 

нього відповідно» [3]. 

Наприкінці роману є діалог двох роботів металевого Жискара та людиноподібного 

Деніела.  

Жискар: «Я помітив, що твоя манера мислити все більше нагадує людську… В ту 

мить я думав про тебе як про людину і діяв відповідно.»  

Деніел: «Трапилась зворотна ситуація, я майже впевнений, що думав про тебе як 

про людину» [3]. 

Питання, які ставили перед собою фантасти, ще постануть у недалекому 

майбутньому перед Людством. 

 

3.2. Журналістика в епоху роботизації 

Роботизація поширюється на всі сфери людського існування. Як повідомляє 

Kfund-media, безробіття зачепить кожну п’яту людину. Аналітики з McKinsey уже 

склали список професій, які найбільше постраждають від втручання штучного 

інтелекту, у цьому списку наявна й професія журналіста. Інститут глобальних 

досліджень у 2017 році оприлюднив прогноз, щодо 2080 року близько 800 млн. 

працівників мають ризик втратити свої робочі місця через автоматизацію [43]. 

У медіа використовують ботів, що лише збирають інформацію, програми-роботи, 

що самі створюють контент, а також роботів помічників-редактора. У березні 2014 

року робот газети Los Angeles Times Quakebot згенерував повідомлення про землетрус 

у Каліфорнії. У тексті розповідалося про те, коли стався землетрус, яка у нього була 

магнітуда і радіус поширення. Робот отримував сповіщення про землетрус від 
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Геологічної служби США, вибирав потрібні дані і вставляв їх у заздалегідь написаний 

шаблон, а потім надсилав редактору повідомлення, щоб він перевірив текст [37]. 

Найперший самостійний матеріал написаний роботом було опубліковано у 2015 

році, після кількох хвилин виходу у світ інформації про квартальні доходи Apple. 

Associated Press (АР) опублікувала (через CNBC, Yahoo та інші канали), що «Apple 

очолює прогнози Street 1Q». Ця інформаційна замітка була без підпису, створена 

автоматизованою системою. Цей робот публікує по 3000 матеріалів щоквартально [52]. 

Потужно працює нині програма Heliograf, яку застосовує The Washington Post. 

Вперше програму використали у 2016 році під час Олімпійських ігор в Ріо для 

написання інформаційних повідомлень про результати змагань. Під час Олімпіади було 

створено 300 матеріалів. Через рік, цю програму уже почали використовувати для 

написання текстів, що стосувались результатів виборів губернаторів та конгресменів, а 

також футбольних ігор середньої школи. У листопаді 2016 року програма Heliograf 

створила близько 500 повідомлень за результатами пошуку найпопулярніших тем в 

Інтернеті (рейтинг клікабельності матеріалів). Як стверджує Associated Press, подібні 

роботи звільняють 20% часу для журналіста, і дає можливість заглибитися в 

проблематику матеріалу, не витрачаючи часу на аналіз подібної інформації перед 

написанням статті [51]. 

У Кореї використовують робота спортивного журналіста, який публікує матеріали 

через 2 секунди після закінчення матчу. Робот спочатку здійснює збір даних, потім 

пише текст. Робот використовує базу даних слів і пропозицій, написаних журналістами 

агентства. За даними ЗМІ, робот-журналіст успішно пройшов випробування, 

створюючи замітки за результатами матчів англійської прем'єр-ліги сезону 2016-2017 

року. В цілому він випустив 380 автоматичних експериментальних матеріалів [51]. 

Наприкінці листопада 2016 року, з ініціативи Press Association і стартапу Google 

був запущений проект Urbs Media. Новий софт дозволяє включати в матеріали, 

написані людьми, зібрану роботом статистику та інші дані. Робот моніторить задане 
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інформаційне поле, звільняючи таким чином журналіста стверджує Гренвілл. В рамках 

пілота вийшло 20 публікацій [24]. 

Газети Великої Британії у 2017 році розпочали друкувати матеріали, які створені 

за допомогою робота RADAR (The Reporters and Data Robots), який виконує рутинну 

частину підготовки матеріалу. Робот здійснює пошук популярних матеріалів у 

соціальних мережах та на сайтах журналів [6].  

Проте роботи не лише шукають та пишуть повідомлення. Сьогодні розробляються 

програми здатні замінити редактора. Так, канадська газета The Globe and Mail найняла 

експерта з докторським ступенем в сфері штучного інтелекту, для створення робота, 

який аналізує реакцію читачів і визначає найбільш обговорювані теми. Робот офіційно 

почне працювати в редакції з 1 грудня 2017 року, його призначення бути асистентом 

редактора. Остаточне рішення про те, яка тема потрапить в номер, залишається як і 

раніше за редактором. Такий підхід надасть редакторам більше впевненості в тому, що 

дійсно цікавить людей, вважає видавець Ф. Кроулі. «Інстинкт досвідченого редактора 

замінити неможливо, —  каже він. -— Але коли ти отримуєш детальні дані, з'являється 

ясність…результати можуть містити великі сюрпризи» [35]. 

Також Ф. Кроулі зазначає, що орієнтація майбутніх тем на минулі реакції 

читачів — ризикована ідея. Адже аналіз реакцій за часом завжди відстає і звернений на 

вже відпрацьовані теми, тоді як тематичне планування має справу з темами майбутніх 

номерів. Але це запізнення скорочується — лайки, коментарі і перепис в соцмережах 

вже доступні досить швидкому аналізу. Скоро з'являться біометричні технології, що 

вимірюють, як у читача розширюється зіниця, чи пришвидшився пульс або 

зволожилися пальці при читанні заголовка або абзацу. Можна буде майже миттєво 

визначати гарячі теми через зворотній зв'язок. І тоді роботи стануть грати зростаючу 

роль не тільки в журналістській, а й в редакторській роботі. Редактор ворожить, що 

читачеві цікаво. Робот — знає [35]. 
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Нині уже починають виникати побоювання щодо витіснення роботами людини із 

журналістської професії. Однак Джон Кіфі, розробник роботів-журналістів Quartz Bot 

Studio, вважає, що журналістам під силу не здаватися роботам, а навчитися 

використовуватися їх у своїй роботі. Він стверджує, що вже в 2017 році повинна 

набути поширення нова спеціалізація у ЗМІ. Це журналісти-програмісти. Ці 

журналісти зможуть кодувати або ж налаштовувати механізм роботи ботів. Алгоритми 

збиратимуть і переробляти фактуру, а люди збережуть за собою головну функцію — 

інтерпретацію матеріалу. Від такого союзу люди-журналісти тільки виграють. Адже 

алгоритми, крім пошуку потрібної фактури, здатні знаходити в великих обсягах даних 

такі факти і кореляції, які людині непомітні. Таким чином, редакції, які мають таких 

журналістів однозначно отримають перевагу над іншими [26]. 

Подібніми розробками вже користуються в редакціях. Наприклад, авторитетний 

політичний портал ProPublica створив самонавчальний алгоритм, який стежить за 

запитами, голосуванням та іншою активністю конгресменів, щоб виявити, які теми 

цікавлять конкретних парламентаріїв. А журнал The Atlantic створив робота, який 

може впевнено сказати, який з постів у Twitter Трампа був написаний особисто ним, а 

який — працівниками прес-офісу[26]. 

Висновок до третього розділу 

За прогнозами нас очікують масові звільнення людей різних професій, на їх місце 

прийдуть роботи. Можливо, певне упередження щодо роботів, яке виявило проведене 

опитування, є результатом підсвідомих страхів, описаних колись фантастами як страх 

конкуренції. У журналістиці провідні медіа вже кілька років активно використовують 

роботів, які займаються від простого збору інформації, до написання матеріалів. Сфера 

використання роботів-журналістів і кількість підготовлених матеріалів весь час 

збільшується. Майбутній журналіст – це людина із навичками програмування, яка 

працює в аналітичній журналістиці (інформаційна рано чи пізно повністю стане 

сферою роботів) та володіє неповторним авторським стилем. 
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ВИСНОВКИ 

У ХХ столітті в рамках наукової фантастики було створено образ майбутнього 

світу. Роботи, які допомагають людям у повсякденному житті. Суспільство, яке 

звільняє людей з роботи і заміняє їх більш продуктивними роботами. Людство, яке 

переселяється на інші планети. Штучний інтелект, який починає захищати людей, 

обмежуючи їх свободу. Люди, які удосконалюють власне тіло, стаючи кіборгами. 

Технологічна революція середини ХХ століття, розвинула технологію 

інформатизації. Людство стало будувати інформаційне суспільство. Технології почали 

розвиватись: з одного боку удосконалюватись механізми, будуватись більш складні 

роботи; створюватись програми штучного інтелекту, з іншого – почали розвивати 

напрям кібернетичного удосконалення людини (3D принтери, які друкують органи, 

чіпи, що удосконалюють пам’ять та мозок, біонічні протези, які керуються людським 

мозком тощо). 

Сучасні науковці наголошують, що людина ХХІ століття вже живе в умовах нової 

цивілізації (штучний інтелект сам почав розвиватись і удосконалюватись, безпілотні 

транспорті засоби вже курсують містами багатьох країн, китайські та корейські 

компанії змінюють працівників роботами, роботи повноцінно входять в сучасне життя 

людини).  

Опитування проведене кафедрою показало певне упередження щодо роботів: 36 % 

проти використання роботів в домашніх умовах (стосунки керівник-підлеглий) і 46 % 

проти співпраці із роботами на роботі (стосунки колег).  

Професія журналіста уже зазнала змін. Низка редакцій використовують ботів для 

пошуку інформації, роботів, які відстежують та опрацьовують інформацію, які пишуть 

інформаційні повідомлення, помічників-редактора, які визначають популярні зараз 

теми. Усе більше видів роботи у медіа редакціях беруть на себе роботи. Місце людини 

в професії журналіста вбачається у розвитку авторського стилю (публіцистичність) та у 

роботі в аналітичній журналістиці. Д. Кіфі зауважує, що вже сьогодні необхідно 
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готувати журналіста-програміста. Людину, яка не лише пише матеріали, а й може 

написати алгоритм пошуку та опрацювання інформації, «поставити завдання сучасним 

редакційним роботам».  
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Анкета опитування 

Просимо вас взяти участь в опитуванні кафедри журналістики та нових медіа 

щодо інформаційного суспільства 

 
1. Вік 

 
 

2. Стать 

Виберіть лише один варіант. 
 

Жінка 

Чоловік 

3. Чи хотіли б ви мати в домі роботапомічника? Виберіть 

лише один варіант. 

Так 

Ні 

                Інше: 

 

4. Чи готові ви працювати з людиноподібними роботами? Виберіть 

лише один варіант. 

Так 

Ні  

Інше: 

5. На ваш погляд який матиме вигляд робот у майбутньому? 

 
 

 

6. Кого через 100 років буде більше: роботів чи людей? Виберіть 

лише один варіант. 

Людей 

Роботів 

                    Однакова кількість людей та роботів 
 

7. У чому полягає відмінність людини від робота? 
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Додаток В. Результати опитування 
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