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У сучасному інформаційному суспільстві через принципове 

ускладнення комунікативних процесів та глибоке занурення пересічної 

людини в цифрове середовище все більшої актуальності набуває проблема 

дискурсивного конструювання досвіду особистості у віртуальному просторі, у 

контексті розв’язання якої спеціального дослідження потребує проблема 

опанування наративної компетентності користувачами соціальних мереж. 

У період становлення та масового долучення людей до перших 

соцмереж, головним аргументом користувачів щодо вибору тієї чи іншої 

платформи була можливість спрощення процесу обміну інформації, а також 

об’єднання людей в групи однодумців. На сьогоднішній день соцмережі, 

відеохостинги та месенджери стали новою реальністю не тільки для 

конструювання соціальних зв’язків, а й простором самовираження та 

самоідентифікації особистості. 

Певною мірою Інтернет-середовище надає особистості можливість 

зберігати інкогніто, що, у свою чергу, породжує можливість створення 

альтернативних Я-образів. Безтілесність стає однією з базових властивостей 

віртуальної ідентичності або «віртуальної особистості». Рухливість фреймів 

ідентичності та самосприйняття оформлюють нову дискурсивну реальність 

сучасності, яка характеризується множинністю, незавершеністю, 

поверхневістю та скороченням меседжів особистості.  

Соціальні Інтернет-мережі поступово трансформуються на 

користувацькі блогосфери, де центральне місце займає авторський текст 

(пост) або поєднання тексту та зображень (відео, фото, анімованих gif-

картинок, мемів тощо). Блогосфера може сприяти вибудовуванню 

самоідентичності особистості, як на індивідуальному, так і соціокультурному 

рівнях. Так, блоги допомагають людині не тільки виражати поточні думки на 

актуальні теми, а й звертатись до збережених в автобіографічній пам’яті 

уривків минулого, спрямовуватись на формування бажаного Я-образу через 

діалог з розмаїттям «Інших». Отже, блог стає однією з варіацій дискурсивного 

декларування, конструювання досвіду особистості, новим типом 

автонаративу.  

В умовах мережевої культури з її орієнтацією на публічність блог надає 

можливість людині повідомити про себе оточуючим. Виражаючи різні аспекти 

особистості, змінюючи її соціальний статус та факти біографії, соціальні 

мережі та блогосфера надають людині можливість експериментувати зі 

способами конструювання досвіду через оформлення профілю, аватару, 

інформації про користувача, створення повідомлень. Центральне місце в блозі 

займає авторський текст, що передбачає певний рівень сформованості 

наративної компетентності її автора, сформованість у нього здатності 

виокремлювати та інтерпретувати наративні висловлювання Іншого [1; 2], 

тобто, виявляти наративи в соціокультурних текстах (за текстом бачити 

наратив) та вибудовувати на цій основі власні наративні конструкти [3]. 



Атрибутивні форми наративного конструювання досвіду розрізняються 

в блогах різних Інтернет-мереж та платформ, що, у свою чергу, зумовлює мету 

нашого дослідження: визначити особливості сформованості наративної 

компетентності користувачів популярних соціальних мереж. Для досягнення 

мети нами було сплановано і проведено експериментальне дослідження 

визначення рівнів сформованості наративної компетентності респондентів за 

авторською методикою, що включає: підбір необхідного наративного 

матеріалу для опрацювання респондентами; розробку діагностичних завдань 

до обраних текстів; алгоритм визначення в особистості певного рівня 

сформованості зазначеної компетентності; залучення групи експертів для 

визначення рівнів наративної компетентності респондентів.  

Результати експериментального дослідження показали статистично 

значимі відмінності в сформованості рівня наративної компетентності лише 

між двома групами: користувачі відеохостингу YouTube і користувачі 

соцмережі Instagram. Проте незважаючи на виокремлені відмінності між 

сформованістю наративної компетентності в досліджуваних групах, наше 

припущення щодо нерівномірності її сформованості в користувачів 

популярних соціальних мереж достовірно не підтвердилося, а наш попередній 

намір спрямувати тренінг розвитку наративної компетентності на одну з п’яти 

вищезазначених груп користувачів мережі Інтернет виявився 

необґрунтованим.  

Досягнення більшої ефективності розвитку наративної компетентності 

користувачів соціальних мереж ми вбачаємо в розробленні двох окремих 

модулів тренінгу для осіб, які мають передсмисловий та смисловий рівні її 

сформованості, як ефективного інструментарію розвитку в них здатності до 

дискурсивного конструювання досвіду, який може бути рекомендовано для 

забезпечення психологічного супроводу процесів саморозвитку, 

самопроєктування та самоздійснення особистості в Інтернет-мережі в різних 

галузях соціальної практики. 
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