
187

Випуск 78’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

УДК 378:046-021
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.78.40

Садикіна А. С.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

У статті висвітлено філософські, педагогічні, психологічні підходи до процесу формування медіакомпетентності 
майбутніх психологів у контексті їхнього професіоналізму. Зазначено, що сьогодні формується «медійне» покоління, 
тому його медіакомпетентність, зокрема медіаграмотність, в умовах глобалізації та інформатизації суспільства набу-
вають особливої актуальності. Медіакомпетентність є складовою частиною професіоналізму психолога. Підкреслюєть-
ся, що професійна підготовка майбутніх психологів повинна здійснюватися в новій особистісно-орієнтованій парадигмі, 
передбачати актуалізацію професійно важливих особистісних якостей, орієнтуватись на формування професійної ком-
петентності психолога. Зауважено, що професіоналізм у сучасному світі припускає не тільки володіння на високому рівні 
професійними технологіями, а й глибоке усвідомлення відповідальності за свою діяльність. Професіоналізм психолога 
охоплює здатність до прогнозування наслідків, які вона може спричинити, передбачає погляд на людину як на мету будь-
якої діяльності, причетність до ключових проблем людства. Акцентовано на тому, що процес формування медіакомпе-
тентності в майбутніх фахівців спеціальності 053 «Психологія» має відбуватися в контексті розвитку професіоналізму 
психолога, його медіа культури як культури сприймання і виробництва сукупності інформаційно-комунікаційних засобів, 
що функціонують у суспільстві, технологій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передавання інформації. Вказу-
ється на те, що головним системоутворювальним фактором професіоналізму є образ результату, досягти якого прагне 
суб’єкт діяльності. Потреба в його досягненні формує професіоналізм особистості. Стверджується, що професіоналізм 
психолога включає здатність ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі, 
здійснювати ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інформаційної поведінки. Звертається увага на те, що медіакомпе-
тентність майбутнього психолога саме й визначає рівень його медіакультури, забезпечуючи його здатність ефективно 
взаємодіяти з медіапростором, реалізувати активну громадянську та позицію, професійні функції та соціальну роль.
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У сучасних умовах медіаосвіта стала головним пріоритетом освітньої політики в Україні. Під впливом 
сучасних модернізаційних тенденцій у вищій освіті відбулося спрямування професійної підготовки майбут-
ніх фахівців (у тому числі – психологів) на формування у них фахових і загальних компетентностей, серед 
яких важливу роль відіграє медіакомпетентність, яка забезпечує людині надійне користування інтернет-
ресурсами, мас-медіа, інформаційно-комунікаційними та медіа-технологіями, без чого неможливо уявити 
третє тисячоліття. 

Сьогодні формується «медійне» покоління, тому його медіакомпетентність, зокрема медіаграмотність, 
в умовах глобалізації та інформатизації суспільства набувають особливої актуальності. У сучасних умовах 
медіакомпетентність перетворюється на основну компетентність людини, оскільки без неї вже немислиме її 
існування в інформаційному суспільстві й глобальному світі постійних трансформаційних процесів в еко-
номічній, політичній, соціальній, освітній сферах. 

Медіакомпетентність, на наш погляд, є невід’ємним складником професіоналізму психолога, тому роз-
гляд теоретичних засад її формування в контексті професіоналізму набуває потужного значення. 

Актуальність порушеної у статті проблеми підкреслюється не лише суспільним запитом на медіакомпе-
тентних психологів-професіоналів, але й загостренням потреби самих студентів спеціальності 053 «Психо-
логія». Наукова значущість і недостатня розробленість цієї проблеми визначили тему статті, а її метою стало 
висвітлення філософських, педагогічних, психологічних підходів до процесу формування медіакомпетент-
ності майбутніх психологів у контексті їхнього професіоналізму.

Суспільство ХХІ ст. потребує психолога-професіонала, здатного до вирішення складних практичних 
завдань на високому професійному рівні. Соціальна значущість професії психолога, підвищення впливу пси-
хологічної освіти на розвиток самосвідомості конкретної особистості й суспільства в цілому зумовлює необ-
хідність аналізу наявного практичного досвіду та вивчення теоретичних і прикладних основ професійного 
становлення майбутніх фахівців з психології [12]. 

У розвитку основ професіоналізму майбутнього психолога важливим аспектом постає формування в нього 
медіа компетентності, що певним чином впливає на активізацію його професійного й особистісного потен-
ціалу. Адже «система організації підготовки практичного психолога повинна включати світоглядний, профе-
сійний та особистісний рівні, спрямовані як на формування професійної свідомості, психологічної культури 
та професійно значущих особистісних якостей, психологів, що забезпечують безперервний загальнокультур-
ний, особистісний та професійний розвиток майбутніх психологів; використання формуючого потенціалу усіх 
навчальних дисциплін для активізації процесу формування професіоналізму майбутніх психологів» [1, с. 14].

Мета Теоретичні аспекти медіаосвіти та методологічні засади формування медіакомпетентності осо-
бистості досліджують вітчизняні й зарубіжні науковці та практики: О. Волошенюк, В. Іванов, Г. Онкович, 
А. Федоров та ін. 
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Поняття медіакомпетентності визначають як особистісне утворення, що включає в себе знання про медіа, 
уміння і навички їх практичного застосування, досвід використання в різних сферах діяльності; розроблена 
класифікація показників медіакомпететності особистості; висвітлені умови розвитку медіаграмотності 
та медіакультури (А Федоров [9]). 

Медіакомпетентність – це вміння ефективно взаємодіяти з медіапростором, правильно розуміти, оціню-
вати інформацію, аналізувати, передавати її іншим, дотримуючись медіакультурних цінностей, уподобань 
і стандартів. Це – рівень медіакультури, що забезпечує розуміння особистістю соціокультурного, еконо-
мічного і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і передавачем 
медіакультурних цінностей, смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові 
елементи медіакультури сучасного суспільства, реалізувати активну громадянську позицію [6].

Загалом, сутність медіакомпетентності можна визначати через поєднання мотиваційної сфери особис-
тості; накопчених нею знань і сформованих умінь та навичок; різного роду здібностей, зокрема критичного 
мислення, розуміння соціокультурного та політичного контексту функціонування медіа; здатності до аргу-
ментації, написання та передачі медіатекстів у різних жанрових формах; спроможності аналізувати процеси 
функціонування медіа в соціумі. 

Медіаосвіта тлумачиться як «напрям у педагогіці, представники якого виступають за вивчення школя-
рами закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно тощо), з метою підготовки моло-
дого покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, сприймання й розуміння медіаінформації, усві-
домлення наслідків її впливу на особистість» (С. Гончаренко [2, с. 203]). 

Як вважає Г. Онкович, «упровадження професійно-орієнтованої медіаосвіти, надання здобувачам вищої 
освіти знань з медіаінформаційної грамотності дозволяє належним чином сформувати медіакомпетентність 
для підтримки відповідного рівня майбутньої професійної діяльності» [10].

У медіаосвіті частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, під-
готовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як 
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (компю’терно опосередковане спіл-
кування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних техно-
логій. 

Як зазначено в Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, «медіаосвіта – це частина освітнього про-
цесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефек-
тивної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, 
телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа, 
з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій» [6]. 

У професійній підготовці майбутніх психологів необхідно враховувати те, що студенти часто занурю-
ються у віртуальну реальність, яка наповнена як позитивною інформацією, так і негативною, навіть шкід-
ливою. А молодим людям набагато більше, ніж дорослим, подобається мати справу з новими технологія-ми, 
і вони більш невимушені в цьому відношенні [14].

Медіаграмотність – складова частина медіакультури, яка стосується вміння користуватися інформацій-
но-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, успішно здобувати 
необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, від-
діляти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, 
осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують [6].

Завдяки медіаосвіті формується медіакультура особистості, що включає в себе медіаграмотність та меді-
акомпетентність. Як зазначається в Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, медіаграмотність – це 
«уміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомо-
гою медіазасобів, успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити її, 
розуміти реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, 
які вони культивують» [6, с. 4]. 

Професійна підготовка майбутніх психологів повинна здійснюватися в новій особистісно-орієнтованій 
парадигмі, передбачати актуалізацію професійно важливих особистісних якостей, орієнтуватись на форму-
вання професійної компетентності психолога, а також на створення системи становлення: оптація – період 
вибору професії в навчально-професійному закладі; адаптація – входження в професію і звикання до неї; 
фаза інтернала – придбання професійного досвіду; майстерність – кваліфіковане виконання трудової діяль-
ності; фаза авторитету – досягнення професійно високої кваліфікації; наставництво – передача професіона-
лом свого досвіду молодим колегам [13].

У майбутніх психологів необхідно формувати: здатність критично сприймати медіаінформацію та та адек-
ватно її оцінювати; готовність критично сприймати медіатексти, застосовуючи най адекватніші форми 
та методи пошуку, відбору, систематизації та використання медіа текстів; спроможність не піддаватися жод-
ній маніпулятивній технології тощо.

Дефініція поняття «професіоналізм», надана в «Енциклопедії освіти» [4, с. 742], це – сформована в про-
цесі навчання та практичної діяльності готовність до компетентного виконання функціональних обов’язків, 
які оплачуються; рівень майстерності у професійній діяльності, що відповідає рівню складності роботи; 
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сукупність знань, навичок поведінки та дій, що свідчать про професійну підготовку, навченість, придатність 
людини до виконання професійних функцій.

На думку психолога думку Є. Климова, професіоналізм необхідно розглядати не просто як якийсь висо-
кий рівень знань, умінь та результатів людини в даній сфері діяльності, а як певну системну організацію 
свідомості, психіки людини [5].

За словами А. Маркової, професіоналізм складається з таких рівнів: допрофесіоналізм, професіоналізм, 
суперпрофесіоналізм (вищий професіоналізм), непрофесіоналізм (псевдопрофесіоналізм), післяпрофесіо-
налізм. Перехід від одного рівня професіоналізму до наступного відбувається у людини як послідовне ово-
лодіння етапами. Вона виділила й описала наступні етапи: адаптація, самоактуалізація, етап вільного воло-
діння людиною професією, вільного володіння професією у формі творчості, вільного володіння декількома 
професіями, етап творчого самопроектування себе як особистості професіонала [8, с. 124].

Як зауважує Ю. Чернова, головним системоутворювальним фактором професіоналізму є образ резуль-
тату, досягти якого прагне суб’єкт діяльності. Потреба в його досягненні формує професіоналізм особис-
тості [12].

На думку Н. Гузій, професіоналізм є такою характеристикою, яка передбачає володіння ним видами про-
фесійної діяльності й наявність у нього професійно важливих якостей, що забезпечують ефективне вирі-
шення професійних педагогічних завдань щодо навчання й виховання. Професіоналізм, на думку вченої, 
має відповідати таким критеріям: – об’єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її 
видів навчальної, розвивальної, виховної, а також допоміжних – діагностичної, корекційної, консультатив-
ної, організаційно-управлінської, самоосвітньої); – суб’єктивні критерії: стійка педагогічна спрямованість 
(бажання залишатися на професійній ниві), розуміння ціннісних орієнтацій професії психолога, задоволе-
ність працею; – процесуальні критерії: використання майбутнім психологом гуманістично спрямованих 
способів, технологій у своїй праці; – результативні критерії: досягнення в педагогічній праці результатів, 
необхідних суспільству [3].

Професіоналізм у сучасному світі припускає не тільки володіння на високому рівні професійними техно-
логіями, а й глибоке усвідомлення відповідальності за свою діяльність, здатність до прогнозування наслід-
ків, які вона може спричинити, передбачає погляд на людину, як на мету будь-якої діяльності, причетність 
до ключових проблем людства [7].

Процес формування у майбутніх психологів медіакомпетентності як складника їхнього професіона-
лізму, на нашу думку, повинен охоплювати кілька етапів: професійно-орієнтований, на якому відбувається 
вироблення ціннісного ставлення до професії психолога; професійно-практичний, де студенти опановують 
основи медіа грамотності як основного аспекта медіакомпетентності; професійно-творчий, під час якого 
формуються власне засади психологічного професіоналізму, усвідомлення студентами самих себе носіями 
професії психолога.

На першому етапі головними завданнями можна визначити: педагогічно комфортну адаптацію студентів 
першого курсу спеціальності 053 «Психологія» до навчання у закладі вищої освіти; діагностику уявлень 
студентів про майбутню професійну діяльність і зв’язок з нею медіа компетентності; вироблення ціннісного 
ставлення до професії психолога; прагнення до збагачення досвіду професійного самовираження та про-
фесійної самореалізації. 

Для виконання вище означених завдань використовуються: лекції, семінари, консультації, самостійна 
робота, творчі зустрічі, літературна студія, дискусії; проводиться моніторинг адаптації першокурсників до 
навчання у ЗВО.

На другому етапі формуються: система професійних знань, загальна ерудиція, ціннісні орієнтири; розви-
вається креативність, асоціативне й дивергентне мислення; посилюється професійна спрямованість само-
стійної роботи; складається чіткий образ професійної діяльності майбутнього психолога; формується про-
фесійний світогляд; виробляються спеціальні вміння та навички працювати з медіа текстами, адекватно їх 
оцінюючи; створюється мотивація до підвищення рівня професійної компетентності під час навчальних 
занять і позааудиторної роботи; формується творчий підхід до осмислення й аналізу явищ і подій суспіль-
ного життя. 

Для виконання завдань використовуються інтерактивні, імітаційні, діалогічні, практичні, проблемні, діа-
гностичні, ситуаційні методи навчання, самостійна робота, метод творчих проектів тощо. 

На професійно-творчому етапі формування в майбутніх психологів медіакомпетентності як складника 
їхнього професіоналізму відбувається активізація творчих здібностей і можливостей студентів; підвищу-
ється комунікативна, технологічна та медіакомпетентність майбутніх психологів; посилюється творчий під-
хід до осмислення світу й аналізу суспільного життя; формується чітка громадянська позиція студентів. 

Для виконання завдань застосовуються інтерактивні, пошуково-дослідницькі, проблемні, діагностичні, 
ситуаційні, діалогічні методи, контроль та самоконтроль, метод творчих проектів, імітаційне моделювання, 
методи стимулювання творчої діяльності тощо. 

Слід зазначити, що на всіх етапах враховуються вимоги до професійних компетенцій та особистісних 
якостей психологів, у тому числі – рівень їхньої медіакомпетентності як невід’ємного складника професіо-
налізму.
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Висновки. Отже, процес формування медіакомпетентності в майбутніх фахівців спеціальності 
053 «Психологія» має відбуватися в контексті розвитку професіоналізму психолога, його медіакультури 
як культури сприймання і виробництва сукупності інформаційно-комунікаційних засобів, що функціо-
нують у суспільстві, технологій комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передавання інформації. 
Це – і здатність ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі, 
здійснювати ціннісно-вольову рефлексивну регуляцію інформаційної поведінки. А медіакомпетентність 
майбутнього психолога саме й визначає рівень його медіакультури, забезпечуючи його здатність ефек-
тивно взаємодіяти з медіапростором, реалізувати активну громадянську та позицію, професійні функції 
та соціальну роль.
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Sadykina A. S. Theoretical principles formation of future psychologists’ media competence in in the context of their 
professionalism

The article highlights the philosophical, pedagogical, psychological approaches to the process of forming the media com-
petence of future psychologists in the context of their professionalism. It is noted that today the «media» generation is being 
formed, so its media competence, in particular media literacy, in the context of globalization and informatization of socie-
ty become especially relevant. Media competence is a component of a psychologist’s professionalism. It is emphasized that 
the professional training of future psychologists should be carried out in a new personality-oriented paradigm, provide for 
the actualization of professionally important personal qualities, focus on the formation of professional competence of the psy-
chologist. It is noted that professionalism in the modern world implies not only a high level of professional technology, but also 
a deep awareness of responsibility for their activities. The professionalism of a psychologist encompasses the ability to predict 
the consequences that it may cause, involves looking at the person as the purpose of any activity, involvement in key problems 
of mankind. It is emphasized that the process of formation of media competence in future specialists of specialty 053 «Psy-
chology» should take place in the context of professionalism of a psychologist, his media culture as a culture of perception 
and production of information and communication tools operating in society, communication technologies, search, collection, 
production and transmission of information. It is pointed out that the main system-forming factor of professionalism is the image 
of the result that the subject seeks to achieve. The need to achieve it forms the professionalism of the individual. It is argued 
that the professionalism of the psychologist includes the ability to interact effectively with the media, to behave adequately in 
the information environment, to carry out value-volitional reflexive regulation of information behavior. Attention is drawn to 
the fact that the media competence of the future psychologist determines the level of his media culture, ensuring his ability to 
effectively interact with the media space, to realize an active civic position, professional functions and social role.

Key words: future psychologist, media literacy, media competence, media culture, media education, professionalism, devel-
opment, specialist, formation.


