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On the basis of the analysis of scientific ideas, principles and results of modern
psychology and related scientific disciplines the theoretical and methodological
potential and applied content of Internet technologies in psychological practice are
established. In addition to the fundamental theories (social presence, media
enrichment, explanation of the effect of deindividualization through social identity,
electronic affinity, etc.) an important role belongs to the genetic-psychological
approach, according to which the defining postulate of real and virtual communication
of a person is a need as a personal act that «Keeps" in unity the affective and
intellectual components of the individual and ensures their interconnected interaction.
As a result of overcoming the need for socialization, and education (in general,
internalizations of cultural-historical experience), and self-development, that is,
provided by successful person-communicative human psychogenesis. Implementation
of the practice of psychological counseling and non-medical psychotherapeutic support
of the conceptual model of psychological assistance to adolescents in the conditions of
virtualization of social communications using Internet technologies confirmed the
correlation of the dynamics of changes in the personal profile of adolescents who
received assistance in the conditions of online and offline-activity of a practical
psychologist. This gives grounds to assert that provision of psychological help in the
specially created conditions of the online modality of psycho-counseling and nonmedical psychotherapeutic services by means of Internet technologies is effective.
Accordingly, it can be argued that, in the modernization of a modern society, the
provision of psychological care should be oriented towards the potential of virtual
social communication - the merging of online and offline activities in the real-world coexistence space with the use of Internet technologies.
Keywords: Internet technologies; the effect of deindividualization; virtualization of
social communications; psychological help.

Концептуальна модель психологічної допомоги особистості в
умовах віртуалізації соціальних комунікацій
Немеш О.М.
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
На підставі аналізу наукових ідей, принципів і результатів сучасної психології та суміжних наукових
дисциплін встановлено теоретико-методологічний потенціал та прикладний зміст використання Інтернеттехнологій у психологічній практиці. Окрім фундаментальних теорій (соціальної присутності, медіа-
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збагаченості, пояснення ефекту деіндивідуації за допомогою соціальної ідентичності, електронної
спорідненості та ін.) важлива роль належить генетично-психологічному підходові, згідно з яким
визначальним постулатом реального й віртуального спілкування людини постає нужда як особистісна дія,
що «утримує» в єдності афективні та інтелектуальні компоненти особистості і забезпечує їх сполучальну
взаємодію. Внаслідок долання нужди відбувається і соціалізація, і виховання (в цілому, інтеріоризація
культурно-історичного досвіду), і саморозвиток, тобто забезпечується успішна особистісно-комунікативна
психогенеза людини.
Впровадження у практику психологічного консультування та немедичної психотерапевтичної
підтримку концептуальної моделі психологічної допомоги підліткам в умовах віртуалізації соціальних
комунікацій із використанням Інтернет-технологій підтвердило співвіднесеність динаміки змін
особистісного профілю підлітків, котрі отримували допомогу в умовах online- і offline-діяльності
практичного психолога. Це дає підстави стверджувати. що надання психологічної допомоги у спеціально
створених умовах онлайн-модальності психоконсультативних та немедичних психотерапевтичних послуг
засобами Інтернет-технологій є ефективним.
Відповідно, можна стверджувати, що в умовах віртуалізації сучасного суспільства надання психологічної
допомоги має бути зорієнтованим на потенціал віртуальних соціальних комунікацій – злиття online- і
offline-діяльності у просторі реального спів-буття із використанням Інтернет-технологій.
Ключові слова: Інтернет-технології; ефект деіндивідуації; віртуалізація соціальних комунікацій;
психологічна допомога особистості.
Вступ
Сучасний нам Інтернет і система комунікацій –
порівняно нові сфери діяльності людини, що стрімко
розвиваються. Досліджень актуальної онлайн-поведінки
недостатньо, хоча ця тема привертає увагу дослідників
із багатьох наук та міждисциплінарних галузей.
Важливим є вивчення психологічної природи Інтернетспілкування
як
комп’ютерно
опосередкованого,
внаслідок
чого появляється
міждисциплінарний
проблемогенний спектр досліджень, одне з чільних
місць у якому належить якраз психологічному знанню
як обгрунтовуючому та інтерпретуючому тлі, що
пояснює багато інших феноменів. У зв’язку з цим
дослідники
різногалузевої природи Інтернету
сходяться на його найважливішій ознаці як всезагальній
формі мережевої комунікації між людьми. Комп’ютерно
опосередкована комунікація має досить потужний
доробок, однак не зважаючи на це, застосовність
отриманих наукових даних для психології стала високо
оцінюватися якраз на відтинку інформаційного
антуалгенезу людства. Багатовимірність віртуального
спілкування зумовила те, що Інтернет створив нові
конфігурації класичних вимірювань комунікаційного
процесу. У міру того, як Інтернет став розумітися як
засіб масового спілкування, стало очевидним, що ні
масовість, ні сама категорія спілкування не можуть бути
визначені для всіх ситуацій і контекстів, але натомість
повинні постійно переосмислюватися у зв’язку з
конкретністю
кожної
ситуації
з
обов’язковим
врахуванням особистісних та ситуаційних змінних.
Усталеним розумінням виступило те, що Інтернет – це
мультикластерний засіб масової комунікації, який
означає множинність різних конфігурацій спілкування.
Слід відзначити, що Інтернет змінює властивості
традиційної моделі масових комунікацій «джерело –
повідомлення – одержувач», формуючи абсолютно нові
поєднання відомих у психології законів та ефектів
інформаційного обміну.

Отож
проблема
вивчення
психологічних
особливостей використання Інтернет-технологій є
актуальною як у теоретичному, так і практичному сенсі
проблемою
сучасних
психологічних
досліджень,
спрямованих на пізнання та оптимізацію взаємодії
людини з середовищем Інтернет. Звичайно, проблема
має як емпірично-прикладний, так і фундаментальнотеоретичний характер, що зумовлює необхідність
комплексного
міждисциплінарного
вивчення
насамперед з метою підведення методологічної бази та
розробки інноваційних технологій.
Міра наукової розробленості проблеми
Чимало наукових робіт торкаються різних аспектів
міжособистісної взаємодії онлайн, включаючи праці
таких авторів, як Р. Амічай-Гамбургер, О.Г. Асмолов, О.
Байм, В. Барнс, В.В. Бичков, Д. Вальтер, О. Веб, К. Вітті, К.
Джоінсон, А.Є. Жичкіна, О.В. Камінська, Н.В. Карпицький,
О. Карр, Л.Ф. Компанцева, Д. Конідж, І.Г. Корсунцев, Р.
Маккена, Н.Б. Маньковська, А.М. Орлов, У. Папачаріссі, Д.
Постемес, А. Райт, Г. Рейпс, Р. Таніс, К. Утз, А.В. Цвєтков,
Н.А. Цвєткова та ін. Слід зазначити, що будь-який з цих
авторських
підходів
демонструє
частковий,
фрагментарний погляд на сферу міжособистісних
комунікацій та комп’ютерно опосередкованої взаємодії.
Крізь призму дослідницьких пріоритетів охоплюється
певна сфера, ракурс, аспект, за допомогою яких досить
важко здійснити цілковите й вичерпне дослідження.
Більше того, таке зібрання фактів досить часто страждає
від відсутності узгодженості, показуючи, що на
проблемному полі було пророблено більше роботи, аніж
досягнуто консенсусу.
Теорії комп’ютерно опосередкованих комунікацій
класифіковані
в
нашій
роботі
згідно
з
концептуалізацією того, як користувачі відповідають
характеристикам систем комп’ютерно опосередкованих
комунікацій, зокрема щодо адаптації до тих систем, які
відрізняються
від
звичайної
міжособистісної
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комунікації.
Ці
теорії
включають
стандартну
класифікацію теорій відфільтрованих сигналів, які
припускають, що систематичні редукції у невербальних
сигналах,
спричинені
різними
комунікаційними
системами, призводять до безособистісних орієнтацій
серед користувачів. Є відмінності між осередками
безособистісних орієнтацій, деякі з яких є асоціальними
за своєю природою, а деякі цілком конкретними та
просоціальними. Друга група теорій описує, як
характеристики учасників комунікацій, їх взаємодія з
іншими та контекстуальні фактори впливають на
сприймання властивостей різних класифікаційних
систем. Ці враження, в свою чергу, впливають на
експресивність та нормативне використання цих самих
технологій так, нібито було змінено самі властивості.
Інша група теорій відображає способи, якими учасники
комунікацій пристосовуються або використовують
сигнальні
обмеження
систем
комп’ютерно
опосередкованих комунікацій для досягнення або
перевершення
рівня
комунікативної
близькості
модальності справжнього діалогу.
Теорія соціальної присутності була запозичена з
досліджень телеконференцій як один з перших
аналітичних підходів у застосуванні до комп’ютерно
опосередкованих комунікацій. Теорія Шорта, Вільямса
та Крісті постулює, що різні комунікаційні медіа
розрізняються за своєю здатністю передавати класи
невербальної комунікації на додаток до вербального
змісту. Кульнан та Маркус вважаються авторами
терміну відфільтрованих сигналів для позначення групи
теорій, які сходяться у припущенні, що комп’ютерно
опосередковані комунікації не мають невербальних
сигналів і таким чином унеможливлюється належне
виконання соціальних функцій, що зазвичай включають
ці сигнали.
Нами доведено, що середовище Інтернет краще
інших сфер суспільного життя пристосовується до
системних трансформацій, викликаних зовнішніми
факторами. Для інформаційного суспільства характерна
велика свобода вибору моделей поведінки, в основному
за рахунок дистанціювання людей один від одного у
процесі
життєдіяльності.
Взаємодія
людини
і
суспільства відбувається одночасно в декількох
площинах, внаслідок чого комунікативний простір
особистості значно розширюється, так само як
розширюється і набір виконуваних нею соціальних
ролей. Культура спілкування в соціальних мережах як
результат Інтернет-орієнтованої діяльності визначає
смислове бачення і сприйняття віртуальної реальності,
яке виражає суб’єктивність індивідів, груп, товариств як
представників певної соціальної групи, межі їх бачення
світу і самих себе.
Констатовано
існування
двох
складних
комунікативних
проблем у
вимірах
сучасного
інформаційного суспільства:
1) невдоволення і агресія особистості, викликані
тим, що звичний уклад життя і поведінкові моделі, котрі
вже зрослися з самою особистістю, доводиться різко
змінювати, що позначається не тільки і не стільки на
манері взаємодії з іншими людьми, скільки на зміні
принципів виживання; страх перед невідомим
майбутнім. Це ускладнює комунікацію між людьми,
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оскільки поведінкові очікування підкріплені лише
застарілою інформацією, а нову думку і, відповідно, нові
очікування ще не утворили;
2) нездатність швидко адаптуватися до нових
умов життєіснування.
Визначено,
що
особливо
актуальною
проблематизація спілкування у віртуальному просторі є
для підліткового періоду ґенези буття. Підлітки
виявляють гострий інтерес до сучасності, намагаються
відшукати своє місце у навколишньому світі, через що
тонко сприймають усі відхилення і недоліки у
діяльності конкретних людей і суспільних інститутів
(зокрема
–
ЗМІ,
Інтернету).
Internet-мережа
використовується підлітками як пріоритетний засіб
комунікації,
що
певною
мірою
спричиняє
дистанціювання від реальних соціальних ролей. Разом з
тим, інтернет-комунікації пропонують підліткам
можливість відчувати певну форму соціального зв’язку
без реальної соціальної присутності. Значною
відмінністю між Інтернет-стосунками і взаєминами, які
підтримуються за допомогою інших технологій
(телефон, традиційна пошта, факс), є нові невпинно
генеровані культурні цінності віртуальних Інтернетспільнот.
Самосвідомість у підлітковому віці формується у
спільній діяльності, результатом чого є усвідомлення
молодою людиною своєї відмінності від інших –
фізичної, інтелектуальної, моральної, творчої. Рівень
розвитку самосвідомості у віртуальній реальності може
бути виміряний за такими критеріями, як ціннісний:
структура цінностей, включаючи сенс життя; домінуючі
принципи
самосвідомості;
виявлені
ілюзії
самосвідомості; співвідношення реальних можливостей,
здібностей і досягнень із намірами судження, засновані
на
помилках,
не
збігаються
з
принципами
самосвідомості; істини самосвідомості; самооцінка.
Матеріали та методи
В
емпіричному
вивченні
специфічних
рис
взаємозв’язку
віртуального
спілкування
та
самосвідомості у підлітковому віці взяло участь 367 осіб
– підлітків віком 14-15 років, які є активним
користувачами соціальних мереж. Для реалізації
завдань дисертаційного дослідження, а саме визначення
взаємозв’язку
віртуального
спілкування
та
самосвідомості особистості у підлітковому віці нами
було обрано такі методики психологічної діагностики:
«Методика визначення основних мотивів вибору»
(Є.М. Павлютенков);
«Тест-опитувальник
самоставлення» (В.В. Столін, С.Р. Пантелеєв); методика
«Самооцінка
адаптивності»;
«Методика
оцінки
комунікативних і організаторських схильностей (КОС2)» Б.О. Федоришина.
Результати та обговорення
Домінуючим у досліджуваних є помірний рівень
адаптованості. Хоча тенденція наявних результатів
свідчить скоріше про досить високий (виражений)
показник адаптованості підлітків.

Volume 21, Number 3, 2017
153

Fundamental and applied researches
in practice of leading scientific schools - ISSN 2313-7525
Volume 21, Number 3, 2017
Близько третини (30,56%) досліджуваних підлітків
має низький рівень комунікативних схильностей, при
цьому дещо більша кількість досліджуваних має
високий (2,78%) та дуже високий (33,33%) рівень
комунікативних схильностей.
Щодо показника організаторських схильностей, то
фактично половина досліджуваних має невисокий
рівень організаторських схильностей: 36,12% – низький,
а 19,44% – нижчий середнього рівень. Лише третина
досліджуваних має високий (22,22%) та дуже високий
(13,89%)
рівень
розвитку
організаторських
схильностей.
Середні дані щодо показників комунікативних
схильностей дещо вищі, ніж стосовно показників
організаторських схильностей. Скоріше за все, ці дані
пов’язані
з
більшою
необхідністю
оволодіння
підлітками комунікативними здібностями як такими,
що використовуються ними у щоденному спілкуванні з
групою. Організаторські ж схильності, хоча і відіграють
важливу роль, але все ж не є первинними і необхідними
у процесі адаптації підлітка до умов віртуального
спілкування,
на
відміну
від
комунікативних
схильностей, які сприяють комфортному самопочуттю
підлітка у віртуальній соціальній групі, і як наслідок –
більш успішній особистісній адаптованості до
віртуального спілкування.
Коефіцієнт кореляції Пірсона між показниками
комунікативних схильностей та адаптованості склав r=0,127, тобто встановлений кореляційних зв’язок є надто
слабким для констатації взаємозалежності між
вказаними показниками навіть на рівні тенденції.
Коефіцієнт кореляції Пірсона між показниками
організаторських схильностей та адаптованості склав
r=0,272, тобто встановлений кореляційний зв’язок
також є незначним, хоча і дещо вищим, ніж у випадку
комунікативних схильностей. Можна твердити, що,
можливо, організаторські здібності мають вплив на
адаптованість особистості до умов спілкування у
віртуальному середовищі.
Основними мотивами вибору саме віртуальної
форми спілкування у наших досліджуваних стали
соціальний та пізнавальний мотиви. Достовірні
кореляційні зв’язки (прямі) на рівні статистичної
значимості p<0,05 було отримано між показниками
самоповаги та моральних мотивів вибору віртуальної
форми взаємодії (r=0,459). Отже, підлітки вважають
віртуальне спілкування в соціальних мережах досить
вагомим, і таким, що дозволяє їм почуватися значущими
та соціально затребуваними. Кореляційний зв’язок
(зворотній) на рівні статистичної тенденції було
отримано між показниками очікуваного ставлення та
змістовими мотивами (r=-0,587, p<0,01). Направленість
на зміст спілкування в певній мірі підкріплюється
відповідним ставленням оточуючих. Власне, саме
реагування оточуючих на зусилля, прикладені
особистістю в процесі певної діяльності, і визначають
подальше протікання цієї діяльності. Тобто, якщо
незважаючи на старання підлітка та його прагнення до
пізнання, результати його діяльності не будуть належно
оцінені (а інколи навіть не помічені), то мотивація до
такої діяльності швидко зникає, і людина не бачить
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сенсу у її продовженні. Кореляційний зв’язок (пряма
кореляція) на рівні статистичної значимості p<0,05 було
отримано між показником самокерівництва та
естетичними мотивами вибору (r=0,421). Відчуття
радості від здійснюваної діяльності, що характеризує
змістові мотиви вибору, має тісні зв’язки з наявністю
самокерування своїми діями, планування власної
діяльності та грамотної її організації. Кореляційний
зв’язок (зворотна кореляція) на рівні статистичної
значимості p<0,05 було отримано між показником
самоінтересу та змістовими мотивами вибору (r=-0,391).
Спрямованість на зміст спілкування не може не
визначатися за допомогою наявності певного інтересу
до нього. У випадку з віртуальним спілкуванням
самоінтерес є визначальним чинником вибору саме
цього виду спілкування, тому безпосередньо пов’язаний
з її змістом. Кореляційний зв’язок (пряма кореляція) на
рівні статистичної значимості p<0,01 було отримано між
показником саморозуміння та престижними мотивами
вибору (r=0,602). Мотиви вибору, що дозволяють
досягти високого становища у суспільстві та ціняться
оточуючими, мають безпосередній зв’язок з розумінням
особистістю умов праці, мисленнєвою побудовою плану
своєї майбутньої форми спілкування та комунікативних
стилів. Кореляційний зв’язок (пряма кореляція) на рівні
статистичної тенденції було отримано між показником
саморозуміння та моральними мотивами вибору
(r=0,642, p<0,01). Саморозуміння передбачає, перш за
все, самовизначення особистості у світі певних
моральних устоїв, переконань та норм. Глибоке
саморозуміння неможливе у людини з нестійкими
життєвими принципами та моральними пріоритетами.
Отримані дані в цілому свідчать про наявність
зв’язку між мотивами вибору та показниками
самоставлення, однак цей зв’язок є фрагментарним,
частковим. Самосвідомість у підлітковому віці
формується у спільній діяльності, результатом чого є
усвідомлення молодою людиною своєї відмінності від
інших – фізичної, інтелектуальної, моральної, творчої.
Доведено, що психотерапія в Інтернет може бути
ефективним засобом надання допомоги тому, хто цього
потребує, висвітлено специфіку функціонування груп
самодопомоги, розглянуто різні аспекти професійного
розвитку та особистісних патологій онлайн. Також
доведено, що надання психологічної допомоги у
сучасному інформаційному суспільстві має бути
зорієнтованим на потенціал віртуальних соціальних
комунікацій – злиття online- і offline-діяльності у
просторі реального спів-буття із використанням
Інтернет-технологій,
визнання
чого
дозволило
розробити концептуальну модель психологічної
допомоги особистості в умовах віртуалізації соціальних
комунікацій. У процесі роботи над дисертаційним
дослідженням нами було висвітлено специфіку
функціонування груп самодопомоги (більш точними є
терміни "групи взаємодопомоги" та "групи підтримки"),
важливим елементом яких є – допоміжна терапія.
Констатовано, що допоміжна терапія позначує ту
частину терапевтичної цінності цих груп, яка є
доступною в силу того, що кожен учасник може бути
водночас реципієнтом та надавачем допомоги.

Volume 21, Number 3, 2017
154

Fundamental and applied researches
in practice of leading scientific schools - ISSN 2313-7525
Volume 21, Number 3, 2017

Nemesh, O.M.
Conceptual model of
psychological assistance of
the individual …

Мета психологічної допомоги в умовах віртуалізації соціальних комунікацій – сприяння і
підтримка людини (та/ або спільноти) у вирішенні широкого кола проблем,
пов’язаних із самоздійсненням у соціокультурних вимірах online- и offline-діяльності

Зміст психологічної допомоги – забезпечення
емоційної, смислової та екзистенційної підтримки
людині (та/ або спільноті) у складних життєвих
ситуаціях

Принципи надання психологічної допомоги: єдності
свідомості і діяльності, квантування активності, онтологізації
переживань, особистісної відповідальності

Коло вирішуваних проблем:
1) онтогенетичні проблеми
розвитку;
2) екзистенційні та
Комплекс психологічної допомоги:
особистісні проблеми; 1) психологічне консультування
3) проблематика
2) немедична психотерапія
Моделі впливу:
психічного та/ або
(особистісна і соціальна)
1) когнітивний дисонанс;
особистісного
3) клінічна психотерапія
2) символічне заміщення і
здоров’я людини;
4) превентивні заходи
компенсація;
4) психологічна
3) пряме і опосередковане
допомога і підтримка
навчання і перенавчання
у кризових скрутних
(із опором на зворотний
ситуаціях;
зв’язок);
5) консультування у закладах
4) безпосереднє емоційне
освіти;
реагування
Ресурсне забезпечення
6) консультування у
перспектив особистісної
сфері професійної
генези
діяльності тощо

Моніторинг
змін
Реальний
простір
Семантичний резонанс
online- и offline-діяльності

Віртуальний
простір
Інтернеттехнології

Результати психологічної допомоги – позитивна динаміка у напрацюванні нових
психосоціальних умінь, навичок, компетенцій; подолання кризових явищ

Рис.1. Концептуальна модель психологічної допомоги особистості в умовах віртуалізації соціальних
комунікацій
Групова психотерапія розглядається нами як
валідний метод лікування для багатьох психопатологій.
Розвиток та дослідження в галузі онлайн-груп
підтримки додає нових відтінків значення цій формі
інтервенції.
Відеозв’язок
дозволить
майбутнім
терапевтам працювати у режимі відео-конференцій,

проводячи групи підтримки для географічно віддалених
учасників. Інтернет-комунікації пропонують людям
можливість відчувати певну форму соціального зв’язку
без реальної соціальної присутності. Значною
відмінністю між Інтернет-стосунками і стосунками, які
підтримуються за допомогою інших технологій
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(телефон, традиційна пошта, факс), є нові культурні
цінності віртуальних Інтернет-спільнот. В основі цієї
культури спілкування лежать норми, що дозволяють,
або навіть заохочують контакти з незнайомцями.
Онлайн-групи та спільноти відрізняються від реальних

груп, які спілкуються „лицем до лиця”, величезною
здатністю перших витворювати почуття спільності між
людьми, які ледь знають одне одного, або навіть є
цілковито і повністю незнайомцями.

Підліток / клієнт

Реальний світ

Проекція Я у віртуальні
виміри

Звільнення від
фізичного буття

реалій

Віртуальний світ

Дезінгібуючий ефект
Екзистенційні та особистісні
проблеми підлітка:
1) онтогенетичні проблеми
розвитку (ідентифікація із
значущими˗іншими, криза
відділення від батьків);
2) проблематика психічного та/
або особистісного
здоров’я (розлади настрою,
сплески невмотивованої агресії,
депресія);
3) психологічна допомога і
підтримка у кризових скрутних
ситуаціях (ствердження статусу,
проблеми у міжособистісних
стосунках);
4) конфлікти педагогічної генези

Потенційний ресурс:
˗ інформаційна
насиченість,
˗ мобільність,
˗ «карнавалізація»
рольової поведінки,
трансформації
просторових і
часових координат,
˗ відсутність
тілесності,
˗ анонімність
взаємодії

Характерні прояви:
˗ занижена нестала
самооцінка,
˗ високий рівень
тривожності,
˗ негативне самоставлення,
˗ статус аутсайдера,
самотність,
˗ закритість,
˗ недовіра соц.інституціям

Психологічна
консультація

Психологічна
терапія

˗

Психологічна
превенція

Психологічна допомога

Інтернеттехнології

Практичний психолог

Рис. 2. Потенціал психологічної допомоги підліткам у вимірах online- і offline-діяльності
Доведено, що професіонали у галузі охорони
психічного здоров’я дедалі ширше відкривають для себе
потенційні можливості онлайн-світу, потрібні для того,
щоб залишатися сучасними у висококонкурентному
середовищі охорони психічного здоров’я. Безперервна
онлайн-освіта дозволяє зайнятому та ощадливому
спеціалісту в сфері надання психологічної допомоги

залишатися обізнаним з останніми досягненнями у
сфері лікування та досліджень. Професійні онлайнспільноти розвиваються і стають більш фахово
зосередженими, ніж вони є зараз, запозичуючи багато
характеристик у спільнот, які існують у реальному світі,
зокрема
завдяки
застосуванню
аудіота
відеоконференцій у реальному часі.
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За кілька останніх десятиліть відбулося величезне
зростання кількості груп підтримки. Незадоволення
традиційними медичними моделями для вирішення
емоційних проблем та загальна дестигматизація
соціальної практики звернення за допомогою до
людини з тією ж проблемою сприяли зростанню
кількості груп підтримки. Групи взаємної допомоги
функціонують на основі певних правил, даючи своїм
учасникам розуміння і відчуття того, що їхня проблема
не є надзвичайною. Для терапевта, який звертається до
пацієнта в онлайн групах взаємної допомоги, важливо
насамперед розуміти природу відмінностей між групами
допомоги онлайн та „лицем до лиця”. Крім того, новизна
цієї області припускає, що терапевт, який здійснює
лікування пацієнта онлайн, має бути особисто
обізнаним із нюансами текстових міжособистісних
стосунків. Технічна можливість надсилати приватні
повідомлення корисна в тому числі професіоналуфасилітатору, який може проводити індивідуальні
переговори з кожним із учасників, що так само
недоступне у традиційній терапії „лицем до лиця”. У
якості певної заміни за відсутність невербальних
елементів діалогу онлайн-спілкування забезпечує
можливість обміну приватними повідомленнями між

учасниками групи та фасилітаторами. Деякі з відомих
етичних, правових та моральних зобов’язань терапевта
щодо своїх клієнтів у випадку онлайн-терапії
забезпечуються інтенсивним скринінгом і повністю
поінформованою згодою клієнта, яка має надаватися до
початку терапії.
Нами доведено, що у сучасному вітчизняному
віртуально-психологічному
дискурсі
активно
застосовуються концептуальні положення генетикопсихологічного підходу,
тому найоптимальніше
вивчати інформаційні, зокрема й Інтернет-технології за
допомогою експериментально-генетичного (учіння) чи
генетико-моделюючого (розвиток) методу (за С.Д.
Максименком).
Ставлячи
перед
собою
задачу
розробити
концептуальну
модель
психологічної
допомоги
особистості
в
умовах
віртуалізації
соціальних
комунікацій, ми виходили з того, що надання
психологічної допомоги у сучасному інформаційному
суспільстві має бути зорієнтованим на потенціал
віртуальних соціальних комунікацій – злиття online- і
offline-діяльності у просторі реального спів-буття із
використанням Інтернет-технологій (рис. 1).

Таблиця 1.
Динаміка середніх величин вимірів самоставлення підлітків
Критерії аналізу

Середні величини (Мх) параметрів на
етапі констатувального експерименту

Середні величини (Мх) параметрів на
етапі контрольного зрізу

Експерим. гр.
(N = 72)

Контрол. гр.
(N = 83)

Експерим. гр.
(N = 72)

Контрол. гр.
(N = 83)

Самоповага
Аутосимпатія

25,33
28,00

34,60
28,00

34,60
47,00

44,67
37,33

Очікувані ставлення від інших

53,00

72,33

39,67

53,00

Самоінтерес

49,67

71,33

71,33

92,33

1) Самовпевненість

29,33
32,00

16,67
32,00

65,67
51,33

47,67
51,33

5) Самозвинувачення

7,67
38,33
81,67

16,67
25,67
60,67

34,33
60,33
43,33

50,67
38,33
43,33

6) Самоінтерес

20,00

34,33

34,33

54,67

7) Саморозуміння

21,33

21,33

68,67

43,33

Параметри аналізу

2) Ставлення інших
3) Самоприйняття
4) Самокерівництво

Основним вектором організації процесу реалізації
психоконсультативної
програми
(програми
формувального експерименту) було обрано систему
комунікативної діяльності підлітків в Інтернет˗просторі,
що забезпечує для підлітків можливість анонімної
співпраці із дорослими та однолітками задля зміни
(варіювання) поведінкових сценаріїв і розвитку
особистісних ресурсів. При плануванні комплексної
програми психологічного консультування та надання
немедичної психотерапевтичної підтримки підлітків у
складних життєвих ситуаціях ми враховували
оптимальний контекст комунікативної діяльності

сучасної молоді у соціокультурних вимірах online- і
offline-діяльності (рис.2).
Мета формувального експерименту: дослідити
тенденції
впливу
цілеспрямованого
надання
психологічної допомоги особам підліткового віку у
спеціально створених умовах онлайн-модальності
психоконсультативних
та
немедичних
психотерапевтичних
послуг
засобами
Інтернеттехнологій.
Цільовою аудиторією корекційно-розвивального
впливу психоконсультативної програми було обрано
155 підлітків старшої вікової групи (14–15 років), що
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зумовлено результатами констатувального етапу
емпіричного дослідження.
Задля чистоти експерименту підлітки були довільно
поділені на дві групи: учасники експериментальної
групи (72 особи) були зорієнтовані на отримання
психологічної допомоги у вимірах online-комунікації,
тоді як учасники контрольної групи (83 особи) мали
отримувати
психоконсультативну
та
психотерапевтичну допомогу у кабінетах практичного
психолога у закладах освіти (виміри offline-діяльності).
Апробація
психоконсультативної
програми
відбувалася у двох напрямах:
1.
Створення
онлайн-офісу
для
надання
психологічної допомоги цільовій аудиторії дослідження
засобами Інтернет-технологій (консультацій онлайн,
відеосесій Інтернет-психотерапії тощо).
2.
Організація груп психологічної самодопомоги
підлітків (форумів) на засадах діалогу – онлайнспілкування.
Сучасні тенденції в інтерактивному терапевтичному
контакті з високою ймовірністю мають включати
відеосесії у режимі реального часу. Наразі такі форми
асинхронного обміну текстовими повідомленнями, як емейл та форуми, забезпечують альтернативу, яка може
бути використана для встановлення стосунків між
клієнтом та терапевтом. Люди, які не можуть або не
будуть присутніми на сесіях „лицем до лиця”, можуть
ефективно користуватися інтерактивними онлайнпослугами.
Заключний етап формувального експерименту
дисертаційного дослідження мав за мету аналіз змін
релевантних підсистем особистісного профілю підлітків
вибіркової сукупності, що відбулися у процесі
корекційно-розвивальної
роботи.
В
якості
психодіагностичного інструментарію контрольного
зрізу даних нами був обраний тест-опитувальник
самоставлення В.В.Століна та С.Р. Пантелеєва.
Ретестування
змістової
сутності
характеристик

респондентів
дозволило
означити
вектори
ефективності формувального експерименту.
За всіма параметрами самоставлення у підлітків
вибіркової сукупності відбулися позитивні зміни, що
засвідчує значущий потенціал можливостей надання
психологічної
допомоги
особистості
в
умовах
віртуалізації соціальних комунікацій. Динаміка змін
особистісного профілю учасників експерименту, котрі
отримували
допомогу
online
–
психологічне
консультування та немедичну психотерапевтичну
підтримку підлітків у складних життєвих ситуаціях із
використанням Інтернет˗технологій, та підлітків, котрі
співпрацювали із практичними психологами offline – в
умовах кабінету практичного психолога у закладі освіти,
є співвіднесеними. Надання психологічної допомоги у
спеціально створених умовах онлайн-модальності
психоконсультативних
та
немедичних
психотерапевтичних
послуг
засобами
Інтернеттехнологій є ефективним. Це стається, коли онлайнтерапія
використовується
як
доповнення
до
традиційної
психотерапії,
або
як
частина
післятерапевтичної
підтримки.
Якщо
учасники
віртуальної комунікації зустрічалися „лицем до лиця”,
тоді кількість можливих проекцій різко зменшується.
Невеликі,
закриті,
модеровані
та
професійно
фасилітовані форуми мають неоціненний потенціал для
ефективної групової психотерапії з багатьми групами
людей, зокрема з клієнтами, які страждають на
соціофобію. Всі форми Інтернет-психотерапії мають
бути
доповнені
чітко
заявленими
межами
конфіденційності, інформацією про місцеві групи чи
організації кризової допомоги та інформацією про
відповідні психоосвітні матеріали, доступні у мережі.
Відповідно, можна стверджувати, що в умовах
віртуалізації
сучасного
суспільства
надання
психологічної допомоги має бути зорієнтованим на
потенціал віртуальних соціальних комунікацій – злиття
online- і offline-діяльності у просторі реального співбуття із використанням Інтернет-технологій.

Висновки

перетворення їх на події, які не зникають у
незворотному часі, а навпаки – зберігаються в єдиному
інформаційному масиві, в межах якого вони існують в
Інтернеті одночасно в безлічі варіантів, версій,
інтерпретацій, які, своєю чергою, схильні до розвитку.
Впровадження
у
практику
психологічного
консультування та немедичної психотерапевтичної
підтримку
концептуальної моделі
психологічної
допомоги підліткам в умовах віртуалізації соціальних
комунікацій із використанням Інтернет-технологій
підтвердило
співвіднесеність
динаміки
змін
особистісного профілю підлітків, котрі отримували
допомогу
в умовах online- і offline-діяльності
практичного психолога. Це дає підстави стверджувати.
що надання психологічної допомоги у спеціально
створених
умовах
онлайн-модальності
психоконсультативних
та
немедичних
психотерапевтичних
послуг
засобами
Інтернеттехнологій є ефективним.
Відповідно, можна стверджувати, що в умовах
віртуалізації
сучасного
суспільства
надання
психологічної допомоги має бути зорієнтованим на

Результати здійсненого теоретико-емпіричного
дослідження психогенези психологічних особливостей
віртуального спілкування в підлітковому та юнацькому
віці дали підстави стверджувати про існування як
спільних, так і відмінних соціально-вікових тенденцій, а
також помітної динаміки аналізованого феномена.
Констатовано дуже потужний вплив віртуального
спілкування на самосвідомість підлітків та юнаків,
зауважено факти своєрідного заміщення реальності
образами реальних і віртуальних значущих інших.
Загалом, віртуалізація соціальної реальності є
закономірним
етапом
історичного
розвитку
соціальності, пов’язаним з ускладненням і глобалізацією
комунікативних зв’язків і відносин. Як і в підлітків, так і
в юнаків базовою ознакою цього етапу є перехід до
домінування культурно-символічних, не прив’язаних
безпосередньо до матеріально-фізичного аспекту
існування, форм і способів підтримування і відтворення
соціальності. По суті, середовище віртуальної реальності
завершує процес опредметнення комунікацій і
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потенціал віртуальних соціальних комунікацій – злиття
online- і offline-діяльності у просторі реального співбуття із використанням Інтернет-технологій.
Перспектива дослідження полягає у проведенні
крос-культурних досліджень та в подальшій розробці
прикладних аспектів використання Інтернет-технологій
в професійній діяльності психолога.
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