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Методичні рекомендацій щодо супроводу цифрової компетентності 

як складової діяльності майбутніх психологів 

 

В умовах пандемії реалізація психологічної діяльності все більше і 

більше переходить до віртуального простору, що, з одного боку, значно 

спрощує роботу психолога, а з іншого боку ускладнює її. Що ж, розберемо 

детальніше, що представляє  цифрова компетентність та як її інтегрувати у 

своїй роботі! 

Цифрова компетентність – це низка умінь і навичок, які допомагають 

впевненій та відповідальній взаємодії з цифровими технологіями для 

навчання, професійної діяльності та участі у житті суспільства. 

Наразі ми надаємо перелік найважливіших  аспектів пов’язаних з цифровою 

компетентністю [http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53]: 

 Знання того, як цифрові технології можуть підтримувати спілкування, 

творчість та інновації. Обізнаність щодо їхніх можливостей, обмежень, 

впливів та ризиків. 

 Розуміння загальних принципів, механізмів цифрових технологій. 

Знання базових функцій та використання різних пристроїв, програмного 

забезпечення та соціальних мереж. 

 Знання правових та етичних принципів, пов’язаних із використанням 

цифрових технологій. 

 Вміння використовувати цифрові технології для підтримки творчості, 

активного громадянства та соціальної інтеграції, співпраці з іншими 

людьми для досягнення особистих, соціальних або комерційних цілей. 



 Навички включають можливість використання, доступу, фільтрування, 

оцінки, створення, програмування та обміну цифровим змістом. 

 Вміння захищати інформацію, зміст, особисті дані, а також ефективно 

взаємодіяти з програмним забезпеченням, пристроями, штучним 

інтелектом або роботами. 

Часто фахівці недооцінюють важливість грамотного використання 

комп’ютерних технологій і вважають, що сфера психологічного 

консультування не потребує такого прискіпливого ставлення. Але на нашу 

думку, психологи, звісно, йдуть пліч-о-пліч із часом і тримають свою руку 

на пульсі інновацій. Чому? 

1. Психолог – це фахівець, який має бути в доступі при будь-яких умовах. 

Наприклад, коли людство спіткала пандемія, то режим онлайн-

консультацій набув ще більшої актуальності. Психологічна підтримка 

була вкрай важливою, але традиційний формат був неможливим.  

2. Робота з інформацією та джерелами. Всі розглядають психолога як 

розумну людину, яка володіє низкою знань і вміє застосовувати їх на 

практиці. Але рідко коли ми замислюємося про те, як важко в наш час 

шукати та обробляти інформацію. Знань стає все більше, але їхня 

надійність та якість не завжди є валідними. Тому розвивати критичне 

мислення, знати, на що опиратися при роботі з інформацією та 

верифікувати дані відповідно до всіх потрібних критеріїв – це та ще 

клопітлива робота! 

3. Навчання також набуває онлайн формату. Звісно, ми вбачаємо безліч 

переваг, адже тепер колеги обмінюються досвідом з усього світу, але 

попри це ми маємо вміти обслуговувати технічний запит та вирішувати 

швидко можливі проблеми.  

4. Ну і найцікавіше: Цифрові технології – це океан можливостей. 

Наприклад, КПТ-терапевти вже інтегрували VR-окуляри у процес 

індивідуальної терапії. Наприклад, якщо у людини є фобія висоти, то 

іноді такий метод дозволяє зустрітися особистості зі своїм страхом, але 



без ризику фізичних ушкоджень і з плечем людини, яка завжди поруч і 

знає як тобі допомогти. 

Але ж звісно постає логічне питання: що ж робити для того, щоб розвивати 

цифрову компетентність та розширити свої можливості? 

 Перше і найважливіше: Пробувати! Ніщо не замінить традиційний 

досвід, який дозволяє нам на вчитися на своїх та чужих помилках. 

Пробувати те, що не знайомо та звіряти зі своїми навичками. 

 Ділитися та обмінюватися досвідом: які інструменти допомогли, а що 

збило зі шляху, що лякало і що виявилося простим.  

 Запасатись терпінням. Нам не завжди доводиться приборкати техніку 

з першого разу, але головне у цій справі – не опускати руки та вірити 

у свою перемогу. 

 Приділяти велику увагу кібербезпеці. Придумувати складні паролі, 

розрізняти сайти шахраїв, вміти захистити себе авторським правом та 

оточувати себе доцільним для себе контентом.  

 Також можна використовувати навчальну літературу та курси, які 

допомагають просто розібратися зі складним.  
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