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СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ВІРТУАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ: ДОСВІД ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 
В  статті пропонується альтернативний шлях створення віртуального 

навчального  середовища з використанням соціальних мереж. Автор ділиться 
своїм досвідом організації навчання за допомогою соціальної мережі 
Вконтакті. В статті описані принципи такого навчання та методи 
психологічної роботи. Результати експеримента, викладені в статті, 
доводять ефективність указаних методів. Автор статті планує підходи до 
подальших наукових дослідів в області використання соціальних мереж для 
проведення психологічної роботи різних видів 

Ключові слова: соціальна мережа, середовище, віртуальний  тренінг. 
 
В  статье предлагается альтернативный путь создания виртуальной 

учебной среды с использованием социальных сетей. Автор делится своим 
опытом организации обучения с помощью социальной сети Вконтакте. В 
статье описываются организационные принципы такого обучения и методы 
психологической работы. Результаты эксперимента, изложенные в статье, 
доказывают эффективность указанных методов. Автор статьи намечает 
подходы к дальнейшим научным исследованиям в области использования 
социальных сетей для проведения психологической работы различных видов 

Ключевые слова: социальная сеть, среда, виртуальный  тренинг. 
 

 
In the paper, the alternative for creating of virtual training environment with the 

help of social network is proposed. The author shares his experience of the training 
conducted with the help of social network Vkontakte.  The organisational foundation 
of such training and methods of psychological work are described in the article. The 
results of an experiment adduced in the article proved the effectiveness of given 
methods. The author outlines approaches to further scientific research in the field of 
social networks usage for different kinds of psychological work.  
      Key words: social network, environment, virtual training. 
 

Однією з тенденцій розвитку Інтернету є постійне зростання 
інтересу до нього представників гуманітарних знань, зокрема 
психологів. Завдяки Всесвітній мережі психологи мають змогу 
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спілкуватися з колегами та клієнтами з усього світу, довідуватись про 
новітні методи та форми роботи або ж просто використовувати Інтернет 
як майданчик для пізнання внутрішнього світу інших людей чи 
експериментування зі своєю ідентичністю. Завдяки інформаційному 
пошуку, моделюванню, можливістю спілкування з великою кількістю 
людей, миттєвому доступу до великих інформаційних масивів, Інтернет 
надає додаткові переваги для традиційних видів психологічної роботи: 
діагностичної, консультативної, розвивальної, психотерапевтичної. Такі 
можливості висвітлювались науковцями, що використовували Інтернет 
для розвитку комунікативного потенціалу особистості [8], для тренінгу 
інтелекту програмістів [6], для розширення когнітивного простору 
особистості [7], у дистанційному навчанні психологів [4], для розвитку 
ментальної моделі світу [3]. У різних куточках кіберпростору 
реалізована також велика кількість суто практичних розробок, що 
містяться на сайтах http://www.lanberg.ru, http://psychology.net.ru/, 
http://www.naritsyn.ru, http://psydom.ru, www.webinary.ru та інших.   

Слід зазначити, що на даний момент велику питому вагу всієї 
активності в Інтернеті, на жаль, складає стихійна діяльність, в процесі 
якої користувачі опиняються під тиском інформації, яка іноді є 
деструктивною. Маючи недостатньо розвинені механізми 
психологічного захисту, люди нерідко потрапляють у залежність, 
стають об’єктами керування і маніпулювання. Тому перед фахівцями 
постає завдання розробки та створення інформаційних ресурсів, які б 
сприяли інтелектуальному та особистісному розвитку людини.  

Слід зазначити, що Інтернет-середовище у порівнянні зі звичайним 
світом має свої особливості щодо просторової організації, перебігу в 
ньому часу, а також щодо способів самопрезентації людини та її 
комунікацій з іншими. З огляду на цей факт, цікавим є питання 
організації в Інтернеті простору для групової тренінгової роботи, а 
також  пристосування для роботи в он-лайні технік, що зазвичай 
використовуються у тренінгах. Такі техніки повині спиратися на 
мультимедійні можливості Інтернету та широкі можливості текстового 
спілкування. Хотілося б виокремити чотири основні складові частини 
віртуального тренігу. Це електронний ресурс, за допомогою якого 
проводиться робота, мережева спільнота (сукупність учасників 
тренінгу), сам тренер як людина з певними вміннями та навичками, а 
також психологічний супровід тренінгу. Інтернет-ресурс для 
психологічної тренінгової роботи – сайт чи окрема його частина – у 
контексті даної роботи являє собою віртуальне тренінгове середовище. 
На етапі створення Інтернет-ресурсу психолог може обрати два шляхи. 
Він може за допомогою програміста чи власними силами створити сайт, 
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який буде призначений спеціально для психологічної роботи. 
Складність полягає в тому, що створення сайту вимагає додаткових 
зусиль та часу, а також залучення знань фахівців з інших галузей. 
Самим простим варіантом є створення сайту на базі готової платформи.  

На нашу думку, одним з варіантів вирішення цієї проблеми є 
використання засобів, що надають соціальні мережі. Такий варіант 
значно спрощує технічні процедури створення сайту, а також полегшує 
пошук цільової аудиторії для проведення тренінгу. Не дивлячись на 
широке використання соціальних мереж психологами для спілкування з 
колегами та клієнтами, а також для реклами та самореклами, 
можливості використання мереж для психологічного тренінгу 
залишаються поза увагою практиків та науковців. Наша стаття 
присвячена досвіду створення віртуального тренінгового середовища 
засобами соціальної мережі. Її мета – розкрити організаційні основи 
такого тренінгу та висвітлити методи психологічної роботи в ньому. 

Соціальні мережі стають усе більш популярними серед користувачів 
Інтернету країн пострадянського простору. Майже кожен активний 
користувач Всесвітньої мережі є членом однієї чи декількох соціальних 
мереж, самими відомими серед яких є FaceBook, В Контакті, 
Однокласники, Мій Світ та інші. Для мільйонів користувачів соціальні 
мережі стають місцем, де вони відновлюють контакти зі знайомими, 
знаходять нових друзів і навіть доповнюють спілкування з тими, з ким 
контактують й поза мережею. Аналізуючи соціальні мережі, можна 
дійти висновку, що найбільш розвинені з них надають користувачам 
змогу реалізовуватись через всі основні види діяльності. Комунікативна 
діяльність здійснюється через приватне та групове спілкування; 
коментуванні фотографій, аудіо- чи відеозаписів. До ігрової діяльності 
члени мереж залучаються через різні ігрові додатки. Пізнавальну 
функцію виконують в основному групи, що створюються за певними 
напрямками, пов’язаними з професійними інтересами чи особистими 
захопленнями.   

Розглядаючи можливості соціальних мереж, можна виокремити 
наступні: 

А) широкі можливості для соціальних контактів - на одному ресурсі 
людина може знайти партнера по спілкуванню на будь-якому рівні: 
особистісному, діловому, формальному тощо. 

Б) можливість інформаційного пошуку, причому на деяких 
соціальних мережах (зокрема, на сайті ВКонтакті, Мій Світ, Livejournal) 
інформація надається у різних виглядах: тексти, звукозаписи, 
фотографії, картинки, відеозаписи. 
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В) можливість самопрезентації, що полягає у презентації 
користувача з різних сторін: зовнішність, соціальний статус, настрій, 
думки, погляди, компетентність, захоплення тощо. Інформація про себе 
може надаватися у різному обсязі для різних груп користувачів: для 
друзів, для обраних користувачів, просто для відвідувачів.  

Якості соціальних мереж, що були перераховані вище, а також 
легкість користування ними, можливість створення та адміністрування 
власних замкнених середовищ в межах соціального середовища 
дозволяють використовувати їх у віртуальній тренінговій роботі. 
Кроком у цьому напрямку став наш віртуальний тренінг «Час кохати», 
для проведення якого ми використовували соціальну мережу Вконтакті. 
Саме ця мережа є найбільш популярною серед молоді пострадянського 
простору.  

Тренінг був присвячений вічній темі кохання. Він був спрямований 
на усвідомлення учасницями здатності кохати як якості, що живе і 
розвивається протягом життя в кожній людині; на розширення уявлень 
про природу людських стосунків; на розвиток тієї частини Я-концепції, 
що пов’язана з усвідомленням своєї жіночності; на пошук ефективних 
засобів самопрезентації. Такі теми є нагальними для осіб юнацького 
віку, оскільки саме цей вік фахівці з вікової психології вважають 
періодом формування ідентичності, появою життєвих орієнтирів, 
пошуком близької людини [1],[2],[8]. Ця тема є також актуальною, 
оскільки сучасній молоді, попри сексуальну розкутість, яку декларує 
нинішній соціум, притаманні невпевненість у собі, одинацтво, 
проблеми у стосунками з протилежною статтю, схильність до 
соціальної залежності. Особливостями сучасної молодіжної культури 
також є наявність субкультурних напрямків, які культивують 
страждання від кохання, романтизують суїцидні спроби від нещасних 
почуттів. Такому погляду на кохання також сприяє виховання в 
неповних чи нефункціональних родинах, збільшення кількості яких є, 
на жаль, стійкою демографічною тенденцією для пострадянського 
суспільства. 

До участі у розробці віртуального проекту «Час кохати» були 
підключені студенти-психологи. Для них проект був можливістю 
випробувати свої професійні здібності у якості ведучих тренінгу,  в 
психодіагностиці, інтерпретації, он-лайн консультуванні.   

Для проведення тренінгу на сайті ВКонтакті була створена група 
«Час кохати». На наш погляд, основні структурні частини групи 
ВКонтакті добре обслуговують організаційні потреби тренінгу. У 
розділі Свіжі новини була відображена програма тренінгу, провідник по 
групі та правила. У розділах Аудіо, Відео  та Галерея розташовувались 
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матеріали тренінгу у вигляді музики, фільмів та картинок. Розділ 
Обговорення використовувався за чотирма різними призначеннями: 
оголошення тренінгових завдань, надання матеріалів з теми тренінгу, 
віртуальні дискусії та  актуалізація психологічних запитів учасників. У 
розділі Стіна висвітлювались події тренінгу. Можливість коментування 
картинок та фотографій була використана нами для виконання 
учасницями письмових завдань та зворотнього зв’язку від інших 
учасниць. 

Мережеве співтовариство групи складалось з 15 учасниць-дівчат 
віком від 16 до 18 років та двох тренерів. Метафорою тренінгу став 
пошук власної формули кохання. Така формула кохання мала 
«компоненти», що були пов’язані з певними етапами проходження 
тренінгу:  

1) «Визначення власного міфу про кохання». Учасницям 
пропонувався великий вибір картинок,  що включали в себе фотографії 
явищ природи, закоханих пар, дітей,  весільної атрибутики; малюнки з 
серцями, казковими героями різними символами кохання і т.п. Кожна 
учасниця мала обрати одну (чи декілька) картинок, які на її погляд, 
ближче за все уособлюють кохання і надати цій картинці коментарії. У 
такий спосіб ми визначали для кожної з учасниць її індивідуальний міф 
про кохання. У своїй інтерпретації ми спирались на книгу російського 
психотерапевта Н.В.Петрушина, що розглядав індивідуальність 
розуміння кохання різними людьми. На форумі учасницям була 
запропонована також теорія п’яти мов кохання Гарі Чемпена. 
Учасницям було дано завдання спостерігати за собою, за своїми 
коханими, друзями та родичами, щоб визначити, на якій мові кохання 
вони розмовляють. Слід сказати, що така робота була плідною, оскільки 
учасниці зрозуміли, наскільки різний зміст вкладають люди в одне 
слово «кохаю», і саме такі відмінності нерідко є причинами сварок та 
непорозуміння між близькими людьми. Відкриття, які були зроблені в 
результаті такої роботи, захоплено обговорювались на форумі. 

2) «Написання власної казки кохання». У цій частині віртуального 
тренінгу ми визначали життєвий сценарій учасниць. Учасниці обирали 
улюблену казку, де головною героїнею була дівчина, і мали написати 
казку від першої особи так, начебто її розповідала головна героїня. Цей 
наратив був матеріалом для аналізу життєвого сценарію, що включав в 
себе тему пошуку кохання та взаємодії з коханою людиною. Ведучий у 
приватному листуванні з кожною учасницею обговорював зміст 
життєвого сценарію, разом вони відшукували паралелі з тим, як цей 
життєвий сценарій втілюється у життя. Якщо такий сценарій не 
задовільняв учасницю, то ведучий пропонував вигадати інший варіант 
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розвитку подій. У такий засіб відбувалося усвідомлення та корекція 
життєвого сценарія. Така робота проводилась у приватному листуванні 
з психологом і на формуі не обговорювалась.  

3) «Пошук джерела жіночої сили» - робота з жіночими 
архетипами. При роботі з жіночими архетипами була використана ідея 
архетипічного аналізатора І.А.Чеглової. Ця методика пропонує систему, 
що дозволяє людині отримувати та аналізуати інформацію про 
архетипічні ролі та вибудовувати оптимальну лінію поведінки в 
ситуаціях, що обумовлені цими ролями. В нашому тренінгу ми піддали 
аналізу саме жіночі варіанти архетипів, що були запропоновані автором 
з метою актуалізації в учасницях саме  ресурсів, що пов’язані з 
розвитком жіночності в різних її іпостасях. Це архетипи Принцеси, 
Воїтельниці, Чаклунки, Королеви та Шутихи. На форумі учасникам був 
запропонований опис архетипів. Окрема увага була приділена тому, як 
по-різному проявляється кохання у цих архетипах. У робочих альбомах 
групи були запропоновані малюнки з героїнями книг, фільмів, 
мультфільмів, комп’ютерних ігор; портрети та фотографії з 
історичними особами, що є найбільш яскравими представницями даних 
архетипів. Учасниці мали обрати за кожним архетипом ти малюнки, які, 
на їх думку, найбільше відповідають їх внутрішній сутності. Наступним 
завданням було розташувати ці малюнки в своїх робочих альбомах та 
написати від їх імені розповідь. Учасницям було запропоновано 
самоспостереження, в результаті якого вони мали встановити: а)які 
архетипи вони найчастіше використовують у різих ролях (на навчанні, 
роботі, з друзями, з батьками, з коханими), б) які архетипи допомогли, а 
які заважали в певних життєвих ситуаціях, в) які життєві архетипи 
найбільше проявляються в їх коханні. Також учасницям пропонувалось 
визначити власні ключі доступу до кожного архетипу, що являли собою 
улюблені мелодії, які відповідають певним архетипам. Записи мелодій 
також розташовувались в робочих альбомах учасниць групи. 

4) Створення неповторного іміджу. Ця частина віртуального 
тренінгу була спрямована на розвиток образу «Я» кожної з учасниць. У 
цьому розділі використовувався метод фототерапії. Фототерапія – 
новий метод арттерапії, який полягає у створенні фотографій клієнта чи 
у роботі психолога з готовими фотографіями. Метою такої роботи є 
створення ресурсного образу, який був би бажаним в певній ситуації. 
Привабливість Інтернет-середовища для роботи в руслі фототерапії 
полягає в тому, що учасниця має змогу презентувати себе для великої 
кількості людей і отримати зворотній зв’язок від інших. Кожній 
учасниці було запропоновано сфотографуватись (самостійно чи за 
допомогою ведучих) у різних стилях: класичному, романтичному, 
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авангардному, спортивному тощо. За бажанням учасниці проводився 
рефреймінг фотографії: розміщення її в певну рамку, що відповідала 
стилю фотографії. Учасники обговорювали, що нового відкрила в собі 
учасниця, який новий образ спробувала, в якому стилі вона подобається 
собі найбільше, а в якому - найменше. Також отримувався зворотній 
зв’язок від інших щодо образу певної учасниці. На форумі 
обговорювались ситуації, в яких доречний кожен зі стилей, а в якій він 
буде кумедний. 

5) Постанова власного танка кохання. Під метафорою «танок 
кохання» ми розуміли неповторний стиль взаємин, які виникають між 
двома людьми. У відеозаписах групи були розташовані записи 
основних видів європейських танців: танго, фокстрот, вальс, квік-степ; 
та латино-американських танців: румба, ча-ча-ча, самба, джайв, 
посадобль. Ми пропонували учасницями розглянути стилі 
взаємовідносин, що зображені в кожному танку і висказати їх власні 
відчуття з приводу різних стилей. На форумі обговорювались види 
кохання, динаміка розвитку почуттів.  

6) Вирощування дерева кохання. Учасницям групи пропонувалось 
оцінити, на якому етапі знаходяться їх власні почуття та 
взаємоідносини. Для цього використовувалась метафора дерева. В 
галереї «Розвиток кохання» будо запропоновано різні види дерев: 
маленьке деревце, квітуче дерево, зелене дерево, дерево з плодами. 
Учасниці обирали те дерево, яке співпадає з періодом стосунків: 
очікуванням стосунків, їх початком, розквітом чи розривом. У форумі 
містились психологічні рекомендації, які включали в себе поведінкові 
стратегії та знання, які можна використовувати на кожному етапі 
розвитку відносин. Розмислюючи над образом власного дерева кохання 
учасниці робили висновки про те, що не хватає цьому дереву. У 
метафоричному вигляді це могла бути вода, світло, догляд. 
Відштовхуючись від цих образів, учасниці робили рішення про те, як 
можна подбати про їх власні відносини. На цьому етапі розроблювались 
нові стратегії поведінки з близькими людьми.  

Протягом віртуального тренінгу необхідним був психологічний 
супровід кожного учасника. Такий супровід дозволяв зняти протиріччя 
між логікою роботи з Інтернет-ресурсом, який являє собою багато 
точок входу і виходу і надає можливість довільної навігації по ньому; і 
логікою проведення тренінгу, який являє собою лінійний процес. Такий 
супровід відбувався у вигляді приватного листування ведучих з 
учасницями. У листах від ведучих учасниці отримували завдання та 
зворотній зв’язок, мали змогу відрефлексувати думки та почуття, що 
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виникали під час тренінгу, задавали запитання, що стосувались як суто 
психологічних, так і організаційних проблем.  

Одним з важливих аспектів є безпека тренінгового середовища. Така 
безпека розглядається з двох поглядів – внутрішнього та зовнішнього. 
Зовнішня безпека пов’язана з впевненістю учасника в тому, що процес 
його роботи буде закритий від сторонніх людей, що не є учасниками 
тренінгу. Важливим моментом є також захист ресурсу від так званого 
спаму та зламу. Внутрішня безпека пов’язана з повагою учасників один 
до одного, з дотриманням правил, що є загальноприйнятними для 
тренінгів. Найважливішою частиною віртуального тренінгу є, 
безперечно, мережеве співтовариство, що являє собою усих учасників 
тренінгу. Безумовно, тренінг буде ефективним лише за умов царювання 
у групі атмосфери відкритості, взаємної поваги  довіри. Слід зазначити, 
що Інтернет у силу своїх якостей, таких як анонімність та віддаленість 
співбесідника, вже створює передумови для розкриття. Разом з цим, 
необхідні певні зусилля психолога у цьому напрямку. Важливим 
аспектом тут є введення норм мережевого етикету, що є загальними для 
Інтернет-спілкування.  

Важливим моментом є, звичайно, особистість психолога, що 
проводить тренінгову роботу. Окрім професійних рис, вмінь та навичок, 
що потребує робота психолога, спілкування в он-лайні вимагає 
додаткових якостей. Першою, звичайно, є обізнаність фахівця з питань 
користування Інтернетом. Такий досвід слід розглядати як у 
технічному, так і в психологічному вимірі. Психолог, що проводить 
Інтернет-тренінг- це людина, що має власний досвід віртуального 
спілкування, обізнана з особливостей віртуальних комунікацій, 
опрацювала в собі механізми, що виникають при спілкуванні з 
віртуальним співбесідником, обізнана з субкультури Інтернету та має 
досвід віртуальної самопрезентації. Оскільки психологічна робота в 
Інтернеті є новим та мало напрямком, такий спеціаліст повинен бути 
творчою людиною, готовою до експериментів та несподіванок.  

Фінальне тестування, що проводилось за методиками «Намалюй 
кохання», репертуарними гратами та тестом «Незакінченні речення», 
свідчать про підвищення в учасниць тренінгу самооцінки, більш 
складне розуміння природи людських стосунків, розвиток впевненості в 
своїх можливостях знайти кохану людину і бути щасливими. Такі 
результати доводять  ефективність використання соціальних мереж для 
проведення психологічної роботи.  

Безумовно, наша стаття не вичерпує даної проблематики, а лише 
відкриває напрямки для подальших, більш фундаментальних 
досліджень властивостей соціальних мереж, а можливо, для створення 
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спеціалізованої соціальної мережі, яка об’єднає зусилля фахівців у 
психологічній допомозі та сприянню особистісному розвитку 
користувачів Інтернету. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 
1989. – 256 с. 

2. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с. 
3. Кузнєцова І. В. Технології створення розвивального середовища в 

мережі Інтернет : навч.-метод. посібник / І. В. Кузнєцова. – Кіровоград : 
Код, 2009. – 124 с. 

4. Носенко Е. Л. Методологічні основи розробки тестових завдань для 
автоматизації модульного контролю знань студентів з психологічних 
дисциплін / Е. Л. Носенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. 
праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. 
С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К. :Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2009 – Т.8, вип. 6. – С. 28–34. 

5. Петрушин С. В. Любовь и другие человеческие отношения / С.В. 
Петрушин. –  Спб. : Речь, 2006, 144 с. 

6. Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту / М. Л. Смульсон. –  К. : 
Нора-Друк, 2003. – 298 с. 

7. Травина Л. И. Разработка технологии развития когнитивного 
пространства личности в открытой программной среде : автореф. на 
соиск. уч. степ. канд. псих. наук. : спец 19.00.07  «Возрастная и 
педагогическая психология»  / Л. И. Травина. – Ярославль, 1996. – 20 с. 

8. Фатурова В. М. Психологiя Iнтернет-середовища / В. М. Фатурова. –
  Iвано-Франкiвськ : ВДВ ЦIT, 2006. – 135 с. 

9. Чеглова И.А. Архетипический анализатор. Функциональные ролевые 
модели в системнои консультировании и психотерапии. (методические 
рекомендации) / И.А.Чеглова . – Москва : 2010. – 88 с. 

10. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э.Эриксон. – М. : 
Прогресс, 1996. 

 
 
 

Лазуренко С. І. (Київ) 
 

ЗМІНИ СЕНСОРНИХ І СЕНСОМОТОРНИХ ФУНКЦІЙ ПІД 
КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИМ ВПЛИВОМ  

 
У статті розглядаються зміни, які відбуваються в сенсорній і сенсомоторній 
сфері практично здорової молодої людини (студента) під квантово-
механічним впливом. Електромагнітні випромінювання резонансної частоти 
гігогерцового діапазону "підкріплюють" організм людини, змінюють 


