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У сучасному світі ефективність професійної діяльності психолога 

значною мірою залежить від використання інноваційних технологій, а саме 

медіазасобів. Мережа Інтернет дає фахівцеві можливість виходити на новий, 

медіарівень взаємодії з клієнтами (консультування по Skype, прямі ефіри в 

Facebook, інформаційні пости в Іnstagram, ведення вебінарів, власний 

інформаційний YouTube-канал і навіть навчання онлайн). Професійна 

діяльність у такий спосіб має свої переваги: економія часу на дорогу, 

можливість дистанційної роботи з будь-якої точки світу, розширення 

професійних горизонтів. Окрім того, реклама в соціальних мережах є 

додатковим каналом для залучення клієнтів і таке інше. Але реалізація такого 

виду діяльності на високому рівні потребує нових знань, умінь і навичок, а 

також розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів. 

Різні аспекти впровадження сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій у діяльність психолога були розглянуті в працях О.Адаменко, 

О.Арестової, А.Бекера, В.Бондаровської, А.Гордєєвої, В.Дюка, В.Зеленіна, 

І.Котика, О.Крутько, В.Ляудіса, Ю.Максименка, Ю.Машбиця, 

Л.Найдьонової, Л.Панченко, Г.Саймана, Ш.Текла, Н.Хміль, О.Шмєльової та 

інших.  



 

 

В рамках описаної нами проблематики ми провели емпіричне 

дослідження, в якому взяли участь 103 респонденти. За допомогою контент-

аналізу ми оцінили рівень та якість залученості психологів-практиків до 

медіадіяльності на базі соціальної мережі Facebook. Результати дослідження 

представлені на рисунку 1. 

 

Рис. 1: Рівень професійної активності психологів у медіапросторі (у %). 

Проаналізувавши дані, ми отримали такі результати: 

20,3% (21 особа) продемонстрували високий рівень професійної 

активності в медіапросторі. Діяльність таких фахівців у мережі вирізняється: 

публікаціями постів інформаційного, інформаційно-мотиваційного та 

особистого характеру (від 5-ти на тиждень); регулярними виходами у прямі 

ефіри; великою кількістю підписників (понад 1000 осіб, окрім 5000 друзів); 

наявністю бізнес-сторінки; активним коментуванням контенту (20 і більше 

коментарів до кожного посту); великою кількістю лайків (понад 30 - 250). Ці 

психологи мають чітко сформований контент, власну спеціалізацію, 

проводять марафони, навчальні курси, онлайн-конференції у Facebook.  

38% (39 осіб) продемонстрували середній рівень активності. Їхня 

діяльність у мережі полягає в публікаціях постів інформаційного, 

інформаційно-мотиваційного та особистого характеру (до 5-ти на тиждень); 

виходи в прямі ефіри не є регулярними; вони не мають підписників (до 5000 

друзів); не завжди мають бізнес-сторінки; кількість коментарів є значно 

нижчою (до 10 до кожного посту), як і кількість лайків (до 20). Ці психологи 

публікують новий контент нерегулярно і несистемно. Він різноплановий, 



 

 

інформаційні та особисті пости зазвичай переважають над інформаційно-

мотиваційними. Такі фахівці рідко проводять марафони та виступають на 

онлайн-заходах, не мають досвіду створення онлайн-курсів. 

16,7% (17 осіб) продемонстрували низький рівень професійної 

активності в медіапростірі. Вони, як правило, публікують пости лише 

інформаційного та особистого характеру (до 5-ти на місяць); не проводять 

прямі ефіри; не мають підписників (до 1000 друзів); не мають бізнес-

сторінки; кількість коментарів є значно нижчою (до 5 до кожного посту); 

кількість лайків також невелика (до 10). Такі психологи майже не 

висвітлюють і не рекламують власну професійну діяльність у мережі, іноді 

роблять перепости професійно-інформаційного змісту. Їхній контент 

несистемний і охоплює незначну кількість читачів. 

25% (26 осіб) мають нульовий рівень активності – вони не 

висвітлюють свою професійну діяльність у соціальній мережі, а 

використовують її лише для особистого користування. 

Отже, проаналізувавши отримані результати, ми оцінили рівень і якість 

залученості психологів до професійної діяльності в медіапросторі. Було 

встановлено, що лише 20,3% користувачів використовують усі можливості 

соціальної мережі Facebook для взаємодії з клієнтами. 38% респондентів 

активно залучають нові технології у свою професійну практику, 16,7% майже 

не використовують можливостей мережі для власної фахової діяльності, і 

25% досліджуваних використовують Facebook лише як особистий акаунт. 

Таким чином, такого роду професійна діяльність передбачає наявність 

конкретних умінь, знань і навичок, а також високого рівня комунікативної 

компетентності особистості, які варто формувати ще на етапі навчання 

майбутніх психологів у ВНЗ. Тому виникає потреба у формуванні 

специфічної професійної комунікативної компетентності [3; 5; 6] та 

впровадженні відповідних дисциплін [4; 7] і спецкурсів [1; 2] у процес 

підготовки майбутніх психологів. 



 

 

Проблема розвитку медіакомпетентності психологів є новою і майже 

не дослідженою на теренах України. Її актуальність також зумовлена тим, що 

орієнтація на інноваційні тенденції є одним із провідних чинників, які 

забезпечують професійну зрілість фахівця. Тому подальшу наукову 

діяльність ми вбачаємо в дослідженні особливостей та специфіки 

формування медіакомпетентності та необхідної комунікативної 

компетентності майбутніх психологів. 
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