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      Анализ социологических исследований позволяет также увидеть 
некоторый результат процесса социализации личности в Украине. 70% не 
удовлетворены своим положением в обществе. Однако при этом только 8% 
полагают, что оно зависит от них самих. 84% не принимают участия в 
деятельности  общественных организаций. 

Обобщая данные социологических исследований, можно сделать 
вывод, что социально-экономическая и социально-политическая ситуация в 
Украине способствует формированию типа личности, характерными чертами 
которой являются конформизм и отчуждение, что не может не влиять на 
состояние гражданского общества. Последнее по уровню своего развития 
отстает от  западных демократий.     

ЛІТЕРАТУРА // ЛИТЕРАТУРА // REFERENCES 
1. Індекс людського розвитку. – Режим доступу: http\\ www. 

Ukr.wikipedia.org\wiki\Список країн за ІЛР                              
2. Петрушина П., Саенко Ю. Качество жизни – главный критерий 

состояния общества / П. Петрушина, Ю. Саенко // Социология: теория, 
методы, маркетинг. – 2013. – № 2. 
 
 

Прокопович Л. В. (Одесса, Украина) 
ГЕЙМЕРЫ: ПОПЫТКИ ИМИДЖЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

СУБКУЛЬТУРЫ 
Анализируются причины слабо выраженной визуализации имиджевой 

составляющей субкультуры геймеров и отдельные попытки эту 
составляющую сформировать. 
 
 

Prokopovich L. (Odessa, Ukraine) 
GAMERS: ATTEMPTS TO IMAGE VISUALIZATION OF THE 

SUBCULTURE 
The reasons for the weakly expressed visual-image component of the gamers 

subculture and individual attempts to form this component are analyzed.     
 

 
Имиджевая составляющая является неотъемлемой частью большинства 

субкультур. Стилистика, эстетическое «оформление» субкультуры служит 
внешним маркером, позволяющим оперативно (и почти безошибочно) 
идентифицировать её представителей. Поэтому, развиваясь, каждая 
субкультура стремится выработать свой стиль одежды, причёсок, свой набор 
атрибутики, включая украшения и аксессуары. 

Особенно акцентируют внимание на имидже те субкультуры, в основе 
которых лежит стремление (сознательное или неосознанное) к театрализации 
повседневности [3; 4]. Какие бы идеи, ценности и нормы не провозглашали 
такие субкультуры, «сценическое» поведение их представителей, элементы 
костюмированной игры, театрального действа выходят на первый план. Они 
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могут служить формой демонстрации убеждений и ценностей, которые 
пропагандирует субкультура (как, например, у денди, хиппи, яппи и др.), а 
могут быть и самоцелью (как в гламуре, вижуал-кидсе и др.). 

Среди субкультур, связанных с компьютерами, наиболее 
«имиджевыми» являются кибер-панки и кибер-готы (если, конечно, 
признать, что приставка «кибер» здесь не чисто символическая, 
указывающая лишь на связь с соответствующим жанром в фантастике). А 
самые «неимиджевые» – хакеры и геймеры. 

Отличить геймеров по внешнему виду довольно затруднительно. Явно 
уникальных элементов стиля у них нет. «Я даже специально проверил свой 
шкаф на предмет наличия какой-нибудь вещицы, – пишет геймер, решивший 
заняться поиском стиля, как признака субкультуры. – Но, к сожалению, не 
нашёл там ни шлема Большого Папочки, ни железного шлема Довакина. А 
даже если бы у меня имелось что-то подобное, я бы вряд ли одел это для 
уличной прогулки» [2]. 

Впрочем, нельзя сказать, что такие «экстремальные» наряды совсем уж 
не имеют места в жизни. Они вполне уместны, например, на косплейных 
вечеринках или фестивалях. Другое дело, что у геймеров косплей 
предполагает узкую тематику, ограниченную конкретной игрой. В целом же 
геймерство пока не выработало своего дресс-кода. 

Хотя попытки предпринимаются.  
Иногда можно встретить такое описание геймерской моды: «“Хлам” на 

голове, всегда рюкзак за спиной, напульсники, наушники на шее, широкие 
штаны, футболки и т.п. А если из кармана торчат мышки и клавиатура, то 
вообще лучше не бывает!» [1]. 

Отдавая дань иронии (или самоиронии?) в этом описании, следует всё 
же признать, что оно выглядит слишком обобщённым: под него могут 
попасть и хакеры, и «чайники»-энтузиасты. 

Более конкретно обозначить игровую тематику в одежде позволяют 
принты. Футболки с эмблемами, персонажами и атрибутикой компьютерных 
игр всё чаще встречаются в молодёжной (и не только) моде. 

Ещё одна попытка «имиджево» обозначить субкультуру геймеров была 
предпринята относительно недавно, когда в продаже появились так 
называемые «пиксельные» очки. Это обычные пластмассовые 
солнцезащитные очки, дизайн которых ассоциируется с графикой первых 
компьютерных игр и подчёркнуто «пиксельной» эстетикой современной 
игры Minecraft. 

В этом аксессуаре прослеживается связь со стилем нёрдов – 
«ботаников», помешанных на компьютерных играх, особенно ярко 
проявившихся в 80-е гг. в Северной Америке. Их «фирменный» стиль 
характеризовался мешковатыми одеждами, обеспечивающими комфорт, 
невзрачной цветовой гаммой. И неизменный аксессуар – очки. Ведь 
просиживая много часов подряд за компьютером, трудно сохранить хорошее 
зрение: в те времена ЭЛТ-мониторы не щадили глаз пользователей. 
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С тех пор технологии заметно усовершенствовались, но очки – 
огромные окуляры в роговой оправе, – как главный акцент стиля, остались. 
Только теперь в другом дизайне. 

Впрочем, и эта мода в «реале» долго не продержалась, перекочевав в 
аватарки (рис. 1). 

 

  

 
Рис. 1. Примеры аватарок с «пиксельными» очками 

 
Немногочисленность таких примеров свидетельствует о 

несформированности имиджевой составляющей субкультуры геймеров. Это 
может объясняться тем, что: 

а) виртуальный мир компьютерных игр достаточно насыщен 
разнообразной эстетикой и априори несёт в себе черты театрализации, и, 
стало быть, нет нужды актуализировать всё это в реальной жизни; 

б) геймерство, как субкультура, только начинает формироваться; и, 
следовательно, поиски имиджевой специфики продолжаются. 

ЛІТЕРАТУРА // ЛИТЕРАТУРА // REFERENCES 
1. Геймеры [Электронный ресурс] // 25-й кадр – молодёжи о важном. – 

Режим доступа: http://www.publiclibraru/readers/25kadr/mol-subculture-
geineri.htm. 

2. Геймер – субкультура? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://games.mail.ru/pc/articles/feat/gejmer_subkultura_by_glebghost_mail_ru/. 

3. Прокопович Л. В. Визуализация культурной идентичности 
посредством костюмных украшений как форма театрализации 
повседневности / Л. В. Прокопович // ScienceRise. – № 11(28). – 2016. – 
С. 15–19. 

4. Прокопович Л. В. Стимпанк: трансляция стиля из научной 
фантастики в дизайнерскую бижутерию / Л. В. Прокопович // ScienceRise. – 
№ 6/1(23). – 2016. – С. 38–43. 

 
 
 

http://www.publiclibraru/readers/25kadr/mol-subculture-geineri.htm�
http://www.publiclibraru/readers/25kadr/mol-subculture-geineri.htm�
https://games.mail.ru/pc/articles/feat/gejmer_subkultura_by_glebghost_mail_ru/�


Актуальні дослідження в соціальній сфері  318 

Прокопович Л. В. Одесский национальний политехнический 
университет (Одесса, Украина), кандидат 
технических наук, доцент кафедры культурологии 
и искусствоведения – 25 

Проскура М. О. Одеський національний політехнічний університет 
(Одеса, Україна), спеціальність «Соціальна 
робота», студентка – 157 

Рабійчук С. О.  
 

Хмельницький національний університет 
(Хмельницький, Україна), кандидат педагогічних 
наук, доцент  кафедри соціальної роботи та 
соціальної педагогіки – 229 

Радченя І. В.  
 

Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди (Харків, 
Україна), кафедра початкової, дошкільної та 
професійної освіти, аспірантка – 263 

Роман С. В. Державний заклад «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» 
(Старобільськ, Україна), доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри лабораторної 
діагностики, хімії та біохімії – 231 

Романова Т. М. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
города Абакана «Центр детского творчества» 
(Абакан, Российская Федерация), заведующая 
отделом декоративно-прикладного и технического 
творчества, Почётный работник общего 
образования Российской Федерации –188 

Роменська Т. Г.  
 

Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-
інвалідів (Миколаїв, Україна), завідувач кабінету 
соціальної реабілітації Навчально-методичної 
служби, аспірант  Інституту спеціальної педагогіки 
Національної  академії педагогічних наук України 
– 145 

Руденко Ю. Ю.  
 

Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка  
(Кропивницький, Україна), кандидат педагогічних 
наук, старший викладач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та психології – 289 

Рищак Н. І.  
 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет імені К.Д. Ушинського» (Одеса, 
Україна), кафедра педагогіки, аспірантка – 211 

Савельчук І. Б.  
 

Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна), кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
технології соціальної роботи – 59 
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Onkovych H. Mykolayiv in-service teachers training institute 
(Mykolayiv, Ukraine), Ed.D, Full Professor, the Head 
of the Department of Psychological and Pedagogical 
education and mediadidactis – 309 

Parfanovich A.  
 

Ternopil National Pedagogical University named after 
Volodymyr Hnatiuk (Ternopil, Ukraine), postgraduate 
student of the Social Pedagogy and Social Work 
Department – 131 

Pelissier J. Odessa National Polytechnic University (Odessa, 
Ukraine), the Senior teacher of the Department of 
Social Work and Staff Management – 155 

Perfilieva M.  
 

Uman State Pedagogical University named after Pavlo 
Tychyna (Uman, Ukraine), Ph.D, the Associate 
professor of Social Education and Social Work 
Department – 143 

 Petrovskaya C.  
 

Berdyansk State Pedagogical University (Berdyansk, 
Ukraine), Ph.D, the Associate professor, the Head of 
the Department оf Social Work and Inclusive 
Education – 213 

Platonova O.  
 

Chernihiv National Pedagogical University named 
after Taras Shevchenko (Chernigiv, Ukraine), Ph.D, 
the Associate professor оf Social Work Department – 
195 

Polonovska O. Odessa National Polytechnic University (Odessa, 
Ukraine), speciality «Social Work», student – 302 

Postoyan T. State institution «South Ukrainian National 
Pedagogical University named after K. D. Ushinskiy» 
(Odessa, Ukraine), Ph.D, the Associate professor of 
the Educational Institutions Management and State 
Service Chair Department – 307 

Prokopovich L. Odessa National Polytechnic University (Odessa, 
Ukraine), Ph.D, the Associate professor of the 
Department of Art History and Cultural Studies – 25 

Proskury M. Odessa National Polytechnic University (Odessa, 
Ukraine), speciality «Social Work», student – 157 

Provenko A. Odessa National Polytechnic University (Odessa, 
Ukraine), speciality «Social Work», magister – 236 

Rabiychuk S.  Khmelnytskyi National University (Khmelnytskyi, 
Ukraine), Ph.D, the Associate professor of the Social 
Work and Social Pedagogy Department – 229 

Radchenya I.  
 

Kharkiv National Pedagogical University named after 
G. S. Skovoroda (Kharkiv, Ukraine), Elementary, 
Preschooland Professional Education Department, 
postgraduate student – 263 
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