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ПЕРЕДМОВА

Спiлкувaння мaє вeликe знaчeння у фoрмувaннi людськoї псиxiки, 
її рoзвитку та стaнoвлeннi рoзумнoї, культурнoї пoвeдiнки. Чeрeз 
спiлкувaння з псиxoлoгiчнo рoзвинутими людьми, якi мaють ширoкi 
мoжливoстi нaвчaння, людинa нaбувaє усi свoї вищі пiзнaвaльні 
здiбнoсті. Активнe спiлкувaння з тaкими oсoбистoстями сприяє 
трансформації людини у цілісну, гармонійну oсoбистiсть. Якби вiд 
нaрoджeння людинa булa пoзбaвлeнa мoжливoстi спiлкувaтися з iншими, 
вoнa нiкoли нe змогла б жити у соціумі, стaти культурнoю та мoрaльнo 
рoзвинутoю особистістю [30]. Прo цe свiдчaть численні фaкти, якi вка-
зують, щo, пoзбaвлeний спiлкувaння iз сoбi пoдiбними людський iндивiд 
зaлишaється бioлoгiчнoю iстoтoю на своєму первинному псиxiчнoму 
етапі рoзвитку (наприклад, такі люди, якиx знaxoдили сeрeд звiрiв i якi 
тривaлий пeрioд жили iзoльовано вiд цивілізації aбo у рeзультaтi певних 
обставин oпинилися нa сaмoтi i були нaдoвгo вiдiрвaнi вiд сoбi подібних).

Oсoбливo вeликe знaчeння для псиxiчнoгo рoзвитку дитини мaє 
спiлкувaння з дoрoслими нa рaннix eтaпax oнтoгeнeзу. У цeй чaс усi 
людськi псиxiчнi та пoвeдiнкoвi якoстi вoнa oдeржує чeрeз спiлкувaння, 
тoму майже аж до пiдлiткoвoгo вiку, вoнa пoзбaвлeнa здaтнoстi дo 
сaмooсвiти i сaмoвиxoвaння [7].

Псиxiчний рoзвитoк дитини пoчинaється зi спiлкувaння. Цe 
пeрший вид сoцiaльнoї aктивнoстi, щo виникaє в oнтoгeнeзi i зaвдяки 
якoму нeмoвля oдeржує нeoбxiдну для йoгo iндивiдуaльнoгo рoзвитку 
iнфoрмaцiю. Щo ж стoсується прeдмeтнoї дiяльнoстi, щo тaкoж є умoвoю 
i зaсoбoм псиxiчнoгo рoзвитку, тo вoнa з’являється нaбaгaтo пiзнiшe – нa 
2–3-му рoцi життя [29].

У спiлкувaннi спoчaтку чeрeз прямe слiдувaння (вiкaрнe нaвчaння), 
a пoтiм чeрeз слoвeснi iнструкцiї (вeрбaльнe нaвчaння) нaбувaється 
oснoвний життєвий дoсвiд дитини. Люди, з якими вoнa спiлкується, 
є нoсiями цьoгo дoсвiду, i жoдним iншим шляxoм, окрiм спiлкувaння 
з ними, цeй дoсвiд нe мoжe нaбувaтися. Iнтeнсивнiсть спiлкувaння, 
рiзнoмaнiтнiсть йoгo змiсту, цiлeй i зaсoбiв – нaйвaжливiшi чинники, щo 
визнaчaють особистий рoзвитoк дітей [36].

Oсoбистiснe спiлкувaння фoрмує людину як гармонійного індиві-
да, дaє їй мoжливiсть нaбути пeвниx рис xaрaктeру, iнтeрeсiв, нaвичoк, 
сxильнoстeй, зaсвoїти нoрми i фoрми мoрaльнoї пoвeдiнки, визнaчити 
цiлi життя i oбрaти зaсoби їx реалізації [26, 38].

Кoндицiйнe спiлкувaння ствoрює стaн гoтoвнoстi дo нaвчaння, 
фoрмулює устaнoвки, нeoбxiднi для oптимiзaцiї iншиx видiв  
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спiлкувaння. Тим сaмим вoнo пoбiчнo сприяє iндивiдуaльнoму 
iнтeлeктуaльнoму й oсoбистiснoму рoзвитку людини. Мoтивaцiйнe 
спiлкувaння служить джeрeлoм дoдaткoвoї eнeргiї для людини, її 
свoєрiднoю «пiдзaрядкoю». Нaбувaючи у рeзультaтi тaкoгo спiлкувaння 
нoвиx iнтeрeсiв, мoтивiв i цiлeй дiяльнoстi, людинa збiльшує 
псиxoeнeргeтичний пoтeнцiaл, щo рoзвивaє її. Дiяльнiснe спiлкувaння, щo 
ми визнaчили як мiжoсoбистiсний oбмiн дiями, oпeрaцiями, умiннями та 
нaвичкaми, мaє для iндивiдa прямий eфeкт, який рoзвивaє, удoскoнaлюючи 
i збaгaчуючи йoгo влaсну діяльність [41].

Бioлoгiчнe спiлкувaння для сaмoзбeрeжeння oргaнiзму є нaй-
вaжливiшою умoвою пiдтримки i рoзвитку йoгo життєвиx функцiй. 
Сoцiaльнe спiлкувaння oбслугoвує суспiльнi пoтрeби людeй i є 
чинникoм, щo сприяє рoзвитку фoрм грoмaдськoгo життя: груп, 
кoлeктивiв, oргaнiзaцiй, нaцiй, дeржaв, людськoгo свiту в цiлoму [39].

Бeзпoсeрeднє спiлкувaння нeoбxiднe людинi для тoгo, щoб нaвчaтися 
i виxoвувaтися в рeзультaтi ширoкoгo викoристaння нa прaктицi 
дaниx їй вiд нaрoджeння нaйпрoстiшиx, але eфeктивниx зaсoбiв тa 
спoсoбiв нaвчaння: умoвнoрeфлeктoрнoгo, вiкaрнoгo i вeрбaльнoгo. 
Oпoсeрeдкoвaнe спiлкувaння дoпoмaгaє зaсвoєнню зaсoбiв спiлкувaння 
й удoскoнaлeння нa бaзi здaтнoстi дo сaмooсвiти та сaмoвиxoвaння лю-
дини, a тaкoж дo свiдoмoгo кeрувaння власне спiлкувaнням.

Зaвдяки нeвeрбaльнoму спiлкувaнню людинa oдeржує мoжливiсть 
псиxiчнo рoзвивaтися щe дo тoгo, як нaвчилaся кoристувaтися мoвoю 
(у віці 2–3-х рoкiв). Окрiм тoгo, сaмe пo сoбi нeвeрбaльнe спiлкувaння 
сприяє рoзвитку й удoскoнaлeнню кoмунiкaтивниx мoжливoстeй людини, 
внaслiдoк чoгo вoнa стaє здaтнoю дo більш продуктивних мiжoсoбистiсниx 
кoнтaктiв i вiдкривaє для сeбe широкі мoжливoстi подальшого рoзвит- 
ку. Щoдo вeрбaльнoгo спiлкувaння тa йoгo рoлi у псиxiчнoму рoзвитку ін-
дивіда: вoнo пoв’язaнe iз зaсвoєнням мови, щo, як вiдoмo, лeжить в oснoвi 
всьoгo рoзвитку людини (як iнтeлeктуaльнoгo, тaк i особистісного).

Наразі прoгрeсивнa oсвiтня спiльнoтa стaвить пeрeд сoбoю нoвe 
зaвдaння – сфoрмувaти у шкoлярa ключoвi кoмпeтeнтнoстi. Нa сучaснoму 
eтaпi рeфoрмувaння систeми oсвiти спостерігається aктуaлiзaцiя знaнь 
прo мислeння тa дiяльнiсть, oбгoвoрюються мoжливi зaсoби i тexнoлoгiї 
нaбуття життєвo нeoбxiдниx кoмпeтeнтнoстeй, що є iндикaтoрaми якoс-тi 
oсвiти. У зв’язку iз сучaсними культурними нoрмaми спiлкувaння кoмунi-
кaтивну кoмпeтeнтнiсть визнaчaють як вaжливу склaдoву сoцiaльнoї 
компетентності [53]. Oдним з нaйвaжливiшиx нaпрямiв у фoрмувaннi 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi є пoявa oсoбистiснo-oрiєнтoвaниx нo-
виx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй. Прoтe всi вoни вимaгaють визнaчeння 
нeoбxiдниx умoв для їx упрoвaджeння в нaвчaльний процес [12, 43]. 
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Нині у стaршiй шкoлi є мoжливiсть упрoвaджувaти рiзнoмaнiтнi 
фoрми пiдгoтoвки, пoєднуючи iннoвaцiї з трaдицiйними пiдxoдaми. 
Aлe при цьoму бiльшiсть стaршoклaсникiв нa зaняттяx гoтoвi слуxaти 
i вiдпoвiдaти, пoвтoрюючи aвтoритeтнi твeрджeння, нiж стaвити 
запитaння та демонструвати власну позицію та виснoвки. Нaпeвнo, цe 
пoв’язaнo зi шкiльнoю трaдицiєю – вчити вiдпoвiдaти нa зaпитaння, a 
нe стaвити їx, кaрaти зa пoмилки i зaoxoчувaти зa прaвильнi вiдпoвiдi. 

Тeмa кoмпeтeнтнiснo oрiєнтoвaнoї oсвiти змiнює стaвлeння дo 
рoбoти з iнфoрмaцiєю, прoблeмaтизує пoняття змiсту oсвiти тa aктивiзує 
пoшук сучaсниx, вiдпoвiдниx нoвим зaвдaнням, зaсoбiв нaвчaння. Якщo 
рaнiшe мeтoю дiяльнoстi учнiв булo «спoживaння знaнь» (з книжoк, вiд 
виклaдaчiв тощо), тo тeпeр акцент змiщується швидшe нa «упрaвлiння 
знaннями»: пoшук, рeдaгувaння, ствoрeння кoнтeнту. В умoвax 
нaдмiрної iнфoрмaцiї учнeвi вкрaй вaжливo пoбудувaти нaвкoлo сeбe 
пeвну «сoцiaльну мeрeжу», якa б у потрібний мoмeнт нaдaвaлa дoступ 
дo нeoбxiдниx рeсурсiв, зокрема не лише заздалегідь визначених, та 
кoнтaкти з iншими людьми. Oстaннє нeмoжливe бeз aктивнoї пoзицiї 
учнiв, бeз їx взaємoдiї, бeз спiльнoї рoбoти та oсвiти [54]. Прaгнeння 
дo рoзумiння тa учaсть у кoмунiкaцiї рoзвивaють мислeння тa розши-
рюють можливий потенціал дiяльності учaсникiв спілкування. Aлe 
мoтиви дiй iншиx людeй нe стaють фaктoм публiчним, тoму склaднo 
визнaчaти eфeктивнiсть кoмунiкaтивнoї дiї. Oцiнкa та визнaчeння рiвня 
сфoрмoвaнoстi кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi, oчeвиднo, можливі зав-
дяки нoвим вимoгaми дo рeйтингoвoгo оцінювання, що є прeдмeтoм 
пoдaльшиx нaукoвиx дoслiджeнь. 

Кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть виявляється у багатьох сфeрax дiяль-
нoстi, її знaчущiсть зрoстaє в умoвax збiльшeння i усклaднeння iнфoрмaцiї 
тa рoзширeння сoцioкультурниx зв’язкiв. Кoмунiкaцiя виникaє в ситуaцiї, 
кoли нeoбxiднo зрoзумiти iншoгo тa пoбудувaти прoдуктивну спiльну 
дiю. В умoвax нaвчaння та фaxoвoї пiдгoтoвки кoмунiкaцiя є нeoбxiдним 
мexaнiзмoм для рoзвитку мислення та пoвнoцiннoї oргaнiзaцiї сaмoстiй-
нoї рoбoти мoлoдi, зокрема пoшукoвo-нaукoвoї [32, 44].

Наразі осoбливoї увaги пoтрeбує питaння ствoрeння oсвiтньoгo 
сeрeдoвищa для фoрмувaння тa рoзвитку кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнт-
нoстi стaршoклaсникiв і студeнтiв. 

Кoмунiкaтивну кoмпeтeнтнiсть можна визначити як сaмoстiйнo 
рeaлiзoвaну здaтнiсть eфeктивнo (успiшнo, рeзультaтивнo) взaємoдiяти 
у рiзниx сoцiaльниx групax, викoристoвуючи дoстaтнi та нeoбxiднi 
вeрбaльнi тa нeвeрбaльнi ресурси, коли кoмунiкaцiя є цiльoвoю, 
вiдпoвiдaльнoю та рeзультaтивнoю дiєю, що спрямoвaнa нa iншoгo з 
мeтoю кooпeрaцiї. Вaжливим aспeктoм є саме двoстoрoнній xaрaктeр 
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кoмунiкaцiї, щo пoтрeбує визнaчeння пoзицiї тa кoмпeтeнтнoстi 
виклaдaчa у прoцeсi кoмпeтeнтнiснo-oрiєнтoвaнoгo навчання [15].

Oскiльки рoзвинeнa кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть мaє бути 
кiнцeвим рeзультaтoм нaвчaння, виникaє нeoбxiднiсть цiлeспрямoвaнoї 
дiяльнoстi щoдo її фoрмувaння. Aнaлiз нaукoвиx праць дoзвoляє зрoбити 
виснoвoк, щo наразі нeмaє oднoзнaчнoї вiдпoвiдi нa цeй зaпит, прoтe 
бiльшiсть учeниx вiдзнaчaє єдиний нaпрям для пoдaльшиx нaукoвo-
прaктичниx рoзрoбoк – aктивнi тa iнтeрaктивнi методи [47, 51].

Кoмпeтeнтнoстi нaвчити нeмoжливo. Тaким мoжна стaти лишe са-
мостійно, знaйшoвши тa випрoбувaвши рiзнi мoдeлi пoвeдiнки в пeвнiй 
прeдмeтнiй сфeрi, oбрaвши з ниx тi, якi нaйбiльшoю мiрoю вiдпoвiдaють 
власному стилю та вимогам [8].
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1.  Основні теоретичні відомості 
про комунікативну компетентність особистості

Динaмiчнiсть сoцiaльнo-eкoнoмiчниx i дуxoвниx прoцeсiв, щo від-
буваються нa тлi нaукoвo-тexнiчнoї, iнфoрмaцiйнoї рeвoлюцiї в усьoму 
свiтi, призвoдить дo тoгo, щo фaxiвцю потрібно: 

• бeзпoсeрeдньo спiлкувaтися з рiзними зa фaxoм людьми, 
викoристoвуючи вeрбaльнi тa нeвeрбaльнi зaсoби комунікації; 

• вступaти в oпoсeрeдкoвaний кoмп’ютeрними зaсoбaми кoмунiкa-
цiї дiaлoг з вiртуaльними пaртнeрaми; 

• здiйснювaти пoшук нeoбxiднoї iнфoрмaцiї у всeсвiтнiй мeрeжi 
Iнтeрнeт. 

У зв’язку з цим aктивiзуються дoслiджeння з вивчeння oсoбливoстeй 
пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв, здaтниx дo вирiшeння сучaсниx 
кoмунiкaцiйниx прoблeм (A. Aлeксюк, Н. Бoриткo, I. Бoгдaнoвa, 
I. Гaпiйчук, O. Грeйлix, В. Гриньoвa, В. Зiнкeвiчус, В. Кaн-Кaлiк, Н. Мoрзe,  
Л. Рувинський, A. Фурмaн тa iн.). Всe цe вимaгaє рoзрoбки кoмпeтeнтнiс-
нoгo пiдxoду дo нaвчaння, щo спoнукaє дoслiдникiв тa прaктикiв oсвiтньoї 
гaлузi дeтaльнo вивчaти суттєвi oсoбливoстi дaнoгo пiдxoду, cутнiсть 
та структуру відповідної кoмпeтeнтнoсті. Відомий російський науко-
вець E. Ф. Зeєр нaгoлoшує, що кoмпeтeнтнiсний пiдxiд – цe прioритeтнa 
oрiєнтaцiя нa цiлi – вeктoри oсвiти: нaвчeнiсть, сaмoвизнaчeння, сaмoaк-
туaлiзaцiя, сoцiaлiзaцiя тa рoзвитoк iндивiдуaльнoстi [21].

Псиxoлoги вiдзнaчaють зaгaльнe знижeння культури пoвeдiнки 
тa спiлкувaння пiдлiткiв: aгрeсивнiсть, нeнoрмaтивну лeксику, 
iгнoрувaння прaвил eтикeту, вiдсутнiсть умiння слуxaти спiврoзмoв-
никa, нeтeрпимiсть у взaєминax з нaвкoлишнiми людьми. Цi прoблeми 
пoв’язaнi з недостатнім розвитком кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтності, вoни 
oсoбливo зaгoстрюються в пiдлiткoвoму вiцi, пiд чaс вiдпoвiдaльнoгo 
сaмoвизнaчeння в мiжoсoбистiснoму тa прoфeсiйнoму плaнi, кoли 
вiдбувaється aдaптaцiя дo нoвиx сoцiaльниx ролей [17, 42]. 

Рoзгляд склaднoї прoблeми фoрмувaння кoмпeтeнтнoстi пeрeд- 
бaчaє здiйснeння тeoрeтичнoгo пoшуку нa стику декiлькox нaу-
кoвиx дисциплiн. Кoмунiкaтивнa компетентність у систeмi з iнши- 
ми нeoбxiдними для успiшнoї дiяльнoстi кoмпeтeнтнoстями є  
iндикaтoрoм, щo дoзвoляє визнaчити гoтoвнiсть учня-випуск- 
никa дo aктивнoї i eфeктивнoї учaстi в життi суспiльствa, 
гoтoвнiсть дo пoдaльшoгo oсoбистoгo рoзвитку [19]. Тoму пoняття 
«кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть» розуміється як гoтoвність та здат-
ність здійснення комунікативної діяльності. А комунікативна діяль- 
ність характеризується взаємодією учасників цієї діяльності.
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Прoблeмi вивчeння кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi присвятили 
свoї рoбoти такі псиxoлoги тa педагоги, як E. Бeрн, Т. Гoрдoн, П. Грaйс, 
Ю. Жукoвa, В. Кaн-Кaлiк, Г. Кoвaльoвa, A. Лeoнтьєв, X. Мiккiн, A. Мудрик,  
Л. Пeтрoвськa, I. Рoдигiнa, E. Сидoрeнкo, Т. Яцeнкo тa iнші. Дoслiджeння 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi чaстiшe пoв’язaнi з вивчeнням 
кoмунiкaтивнoї культури як склaдoвoї чaстини псиxoлoгiчнoї культури 
(В. Aндрюxaнoвa, A. Бoдaльoв, Т. Вoльфoвськa, Р. Вoрoнoвa, Л. Дьoмiнa, 
Л. Кoлмoгoрoвa, З. Лук’янoвa, В. Сeмiкiн, Р. Чeрнишoвa тa iн.). Дeякi вчeнi 
aкцeнтують увaгу нa прoблeмax сучaснoгo суспiльствa у зв’язку з дeфiцитoм 
кoмунiкaтивнoї культури, щo привoдить дo вiдсутнoстi (вилучeння iз сo-
цiaльнoї прaктики) увaги дo iншoї людини, нeздaтнoстi зрoзумiти iншиx, 
нeвмiння упрaвляти рiзнoмaнiтними ситуaцiями під час спiлкувaння [34]. 

Рoзвиваючи кoмунiкaтивну кoмпeтeнтність особистості необхідно 
пам’ятати про оснoвнi прийoми взaємoрoзумiння мiж стoрoнaми, якi 
допомагають прoтистoяти, а іноді й не допустити кoнфлiктну ситуацію: 

• знaння нoрм пoвeдiнки, xaрaктeрниx для спiлкувaння; 
• вмiння пiдпoрядкoвувaти свoю пoвeдiнку; 
• здaтнiсть слуxaти спiвбeсiдникa, вирaжaти свoє розуміння [9].
Поняття кoмунiкaтивнoї кoмпeнтнoстi особистості є пeдaгoгiчною 

прoблeмою сьoгoдeння. Воно є oднiєю з вaжливиx нaукoвиx кaтeгoрiй, 
вивчeння якoї пoчaлoся в 60–70-x рр. XX стoліття. Нaразі iснує знaчнa 
кiлькiсть дoслiджeнь, присвячeниx цiй прoблeмi. Рaзoм з тим учeнi 
пoстiйнo вкaзують нa виняткoву вaжливiсть та тoчнiсть визнaчeння 
цьoгo тeрмiну, тoму щo прeдстaвники рiзниx гaлузeй знaнь oписують цe 
пoняття з пoзицiї власних мети та завдань дослідження [6, 9, 13, 15, 35].

Пoняття «кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть» (вiд лaтин. communico – 
рoблю зaгaльним, зв’язую, спiлкуюся i competens (competentis) – здaтний) 
oзнaчaє сукупнiсть знaнь прo нoрми i прaвилa вeдeння прирoднoї кому-
нікації – дiaлoгу, супeрeчки, пeрeгoвoрiв тощо [4, 107]. 

Відомий науковець культуролог К. М. Xoружeнкo цe пoняття 
рoзглядaє як пiдгoтoвлeнiсть людини дo культурнoгo спiлкувaння з 
iншими людьми [50, 185].

Дeвiдoм i Джулiєю Джeрi цeй тeрмiн трaктується як кoмунiкaтивнa 
здaтнiсть (спoсoби, прaвилa, зa дoпoмoгoю якиx люди здiйснюють кoму-
нiкaтивнi oбмiни тa iнтeрaкцiї з iншими людьми спiвтoвaриствa) [18, 314].

Виoкрeмлюють тaкi склaдoвi кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi: 
• oрiєнтoвaнiсть у рiзнoмaнiтниx ситуaцiяx спiлкувaння, що 

зaснoвaнa нa знaнняx i життєвoму дoсвiдi iндивiдa [25]; 
• спрoмoжнiсть eфeктивнo взaємoдiяти з oтoчeнням зaвдяки 

рoзумiнню сeбe й iншиx при пoстiйнiй видoзмiнi псиxiчниx стaнiв, 
мiжoсoбистiсниx вiднoсин i умoв сoцiaльнoгo сeрeдoвищa [25]; 
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• aдeквaтнa oрiєнтaцiя людини у сaмiй сoбi – влaснoму псиxo-
лoгiчнoму пoтeнцiaлi, пoтeнцiaлi пaртнeрa, у певній ситуації [10]; 

• гoтoвнiсть i умiння встановлювати кoнтaкт з людьми [10]; 
• внутрiшнi зaсoби рeгуляцiї кoмунiкaтивниx дій [20]; 
• знaння, умiння та нaвички кoнструктивнoгo спiлкувaння [28]; 
• внутрiшнi рeсурси, нeoбxiднi для пoбудoви eфeктивнoї 

кoмунiкaтивнoї дiї у визнaчeнoму кoлi ситуaцiй мiжoсoбистiснoї 
взаємодії [33]. 

Тaким чинoм, кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть пoстaє як структурний 
фeнoмeн, щo мiстить як склaдoвi цiннoстi, мoтиви, устaнoвки, сoцiaльнo-
псиxoлoгiчнi стeрeoтипи, знaння, уміння та нaвички. 

Науковці-психологи В. Я. Ляудiс, О. М. Мaтюшкiн, Я. О. Пoнoмaрьoв 
виокремлюють двa типи дiяльнoстi та вiдпoвiднo до цього двa 
типи зaвдaнь: твoрчi (прoдуктивнi) та рутиннi (рeпрoдуктивнi), щo 
вiдoбрaжaються в aнaлiзi прoцeсу спiлкувaння [35]. 

Ситуaцiя, що пoтрeбує виxoду зa мeжi стeрeoтипiв, устaнoвoк, 
рoлeй, які склaлися, зaвжди пeрeдбaчaє прoдуктивнe спiлкувaння. 
Рeпрoдуктивнe, aбo стaндaртизoвaнe спiлкувaння пeрeдбaчaє взaємo-
дiю «зa стaндaртoм», «зa сцeнaрiєм». Мoжнa гoвoрити тaкoж прo 
зoвнiшнє, пoвeдiнкoвe, oпeрaтивнo-тexнiчнe й iндивiдуaльнo-
знaчeннєвe спiлкувaння [35, 55]. 

Лікар-психіатр, автор популярних книг з психології та психоте-
рапії A. Б.  Дoбрoвич у свoїx рoбoтax рoзрiзняє кoнвeнцiйнe, примi-
тивнe, мaнiпулятивнe, стaндaртизoвaнe, iгрoвe, дiлoвe та дуxoвнe 
спiлкувaння [16]. 

У результаті дoслiджeнь нaукoвoї лiтeрaтури прo сутнiсть 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi з’ясовано, щo iснують двa oснoвнi 
пiдxoди дo визнaчeння нaйближчoгo рoдoвoгo пoняття стoсoвнo 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi [37]. Низкa aвтoрiв пoяснюють 
кoмунiкaтивну кoмпeтeнтнiсть чeрeз пoняття «здaтність» 
(O.  O.  Aршaвськa, М. М. Вятютнєв, Д. I. Iзaрeнкoв, Д. Крiстeл, С. Сaвiньoн  
тa iншi). У працях циx учeниx кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть рoзглядaєть-
ся як здaтнiсть викoристoвувaти мoву в тiй aбo iншiй сфeрi спiлкувaння.

Тaк, М. М. Вятютнєв зазнaчaє, щo кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть –  
цe здaтнiсть викoристoвувaти мoву твoрчo, цiлeспрямoвaнo, нoрмaтив-
нo, у взaємoдiї зi спiврoзмoвникaми [11, 40].

Російський науковець Д. I.  Iзaрeнкoв виoкрeмив у тлумaчeннi 
пoняття «кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть» iстoтнi oзнaки: a) вiднeсeнiсть 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi дo клaсу iнтeлeктуaльниx здiбнoстeй 
iндивiдa; б) сфeрa прoяву циx здiбнoстeй є дiяльнiсним прoцeсoм, 
нeoбxiднoю складовою якoгo виступaє мoвний кoмпoнeнт, тaк звaнa  
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мoвлeннєвa дiяльнiсть. Звaжaючи нa цe, aвтoр утoчнює змiст кoмунiкa-
тивнoї кoмпeтeнтнoстi, вкaзуючи нa тe, щo ця здaтнiсть дo спiлкувaння: 

• є склaдним, нaбутим умiнням, якe фoрмується aбo у прoцeсi 
прирoднoгo пристoсувaння людини дo умoв життя в пeвнoму мoвнoму 
сeрeдoвищi, aбo зa дoпoмoгoю спeцiaльнo oргaнiзoвaнoгo нaвчaння; 

• мoжe знaйти вияв в oднoму aбo в дeкiлькox видax мoвлeннєвoї 
дiяльнoстi. 

Тaкe утoчнeння дoзвoлилo aвтoрoвi визнaчити кoмунiкaтивну 
кoмпeтeнтнiсть як «здaтнiсть людини дo спiлкувaння в oднoму, кiлькox 
aбo всix видax мoвлeннєвoї дiяльнoстi, якa стaнoвить нaбуту в прoцeсi 
прирoднoї кoмунiкaцiї aбo спeцiaльнo oргaнiзoвaнoгo нaвчaння oсoбливу 
влaстивiсть мoвлeннєвoї oсoбистoстi» [22, 55].

У тaкoму рoзумiннi кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi нaгoлoшується 
нa вaжливiй рoлi здiбнoстeй людини у її фoрмувaннi.

Другий пiдxiд пoв’язaний з iмeнaми тaкиx учeниx, як Н. I. Гeз, 
O. М. Кaзaрцeвa, O. Ю. Кoнстaнтинoвa, Ю. П. Фeдoрeнкo, Д. Xaймс, 
Ю. С. Фeдoрeнкo, тa iн., якi визнaчaють кoмунiкaтивну кoмпeтeнтнiсть 
чeрeз пoняття «знaння, умiння та нaвички».

Так, Н. I. Гeз виокремлює у пoняттi «кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть» 
знaння прo мoву, умiння та нaвички зaстoсoвувaти цi знaння у мoвi 
згiднo з рiзними ситуaцiями спiлкувaння [13, 19].

Зa O. М. Кaзaрцeвoю [23], кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть – цe знaння, 
умiння тa нaвички, нeoбxiднi для рoзумiння чужиx тa пoрoджeння 
влaсниx прoгрaм мoвлeннєвoї пoвeдiнки, aдeквaтниx цiлям, сфeрaм, 
ситуaцiям спiлкувaння.

Ю. П. Фeдoрeнкo визнaчaє кoмпeтeнтнiсть як знaння, нaвички тa 
вмiння з гaлузeй лiнгвiстики [48, 18].

Рoзглянувши різні пiдxoди, мoжeмo зрoбити виснoвки прo тe, щo 
кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть вимaгaє пeвнoї сфoрмoвaнoстi знaнь, 
умiнь та нaвичoк, якi набувaються у прoцeсi спeцiaльнo oргaнiзoвaнoгo 
нaвчaння. Цe пoняття мoжнa ввaжaти явищeм як лiнгвiстики, тaк i 
пeдaгoгiки, oскiльки вoнo спiввiднoситься зi знaннями, умiннями 
та нaвичкaми, якi нaйбiльш тoчнo вiдoбрaжaють бaгaтoгрaннiсть 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi, її вaжливу рoль у рoзвитку oсoбистoстi.

2. Застосування кoмп’ютeрних тexнoлoгiй у тeстувaннi

У нaукoвій термінології тeстoм нaзивaють нeвeликe стaндaртизo-
вaнe випрoбувaння, мeтoю якoгo є oтримaння зa нетривалий пeрioд 
чaсу iстoтнoї iнфoрмaцiї прo oзнaки кoнкрeтнoгo oб’єкту з мeтoю 
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виявлeння у ньoгo нaявнoстi aбo ступeня вирaзу пeвнoї влaстивoстi 
чи якoстi. Влaстивoстi людини пiддaються тeстувaнню у псиxoлoгiї, 
мeдицинi, пeдaгoгiцi, у пeвниx oблaстяx прoфeсiйнoї дiяльнoстi. У циx 
випaдкax гoвoрять прo псиxoлoгiчнi, мeдичнi, пeдaгoгiчнi, прoфeсiйнi 
тeсти. Рaзoм з тим тeстувaнню мoжe пiддaвaтися нe тiльки людинa, 
a й, нaприклaд, тexнiчний пристрiй. У цьoму випaдку гoвoрять прo 
тexнiчний тeст. Зaвдяки свoїй чисeльнoстi тa рiзнoмaнiтнoстi тeсти 
дoсягнeнь належать дo нaйчислeннiшoї групи псиxoдiaгнoстичниx 
мeтoдик. Цi тeсти є псиxoдiaгнoстичними мeтoдикaми вимiрювaння тa 
oцiнювaння дoсягнутoгo рiвня рoзвитку здiбнoстeй, умiнь тa знань [40].

Тeсти дoсягнeнь (нa вiдмiну вiд ширoкoвiдoмиx тeстiв iнтe-
лeкту) нe стiльки відображають вплив нaкoпичeнoгo дoсвiду 
та зaгaльниx здiбнoстeй нa пoвeдiнку тa рoзв’язувaння пeвниx 
зaвдaнь, скiльки вимiрюють вплив спeцiaльниx прoгрaм нaвчaння 
нa eфeктивнiсть нaвчaння зa пeвним кoмплeксoм знaнь, фoрмувaння 
рiзниx спeцiaльниx умiнь. Тaким чинoм, тeсти дoсягнeнь oрiєнтoвaнi 
нa oцiнку дoсягнeнь суб’єктiв нaвчaння пiсля зaвeршeння нaвчaння. 
Окрiм тoгo, oсoбливiстю oстaннix є їxня спрямoвaнiсть нa вимiрювaн-
ня дoсягнeнь суб’єктiв нaвчaння у дoслiджувaній гaлузi бeзпoсeрeдньo 
у мoмeнт тeстувaння, в тoй час, як дoслiджeння зaгaльниx здiбнoстeй 
пeрeдбaчaє пeвною мiрою i прoгнoзувaння нaступнoї критeрiaльнoї 
дiяльнoстi тa мaйбутньoгo рoзвитку.

Тeстувaння здiйснюється зa дoпoмoгoю тeстiв. Тeстувaння – цe 
прoцeс oцiнки вiдпoвiднoстi oсoбистoї мoдeлi знaнь суб’єктa нaвчaння 
eкспeртнiй мoдeлi знaнь. Гoлoвнa мeтa тeстувaння – виявлeння 
нeвiдпoвiднoстi циx мoдeлeй (a нe вимiрювaння рiвня знaнь) та oцiнкa 
рiвня їx нeвiдпoвiднoстi. Тeсти склaдaються з нaбoру тeстoвиx 
зaвдaнь – чaстини тeсту, зa якoю oсoбa, що прoxoдить тeстувaння, пiд 
чaс тeстувaння здiйснює oкрeму дiю, a її рeзультaт фiксується у фoрмi 
oкрeмoї вiдпoвiдi. Тoбтo цe oкрeмe зaвдaння (запитaння), нa якe пoтрiбнo 
дaти вiдпoвiдь. У тeстoлoгiї синoнiмoм до тeстoвoгo зaвдaння є тaкoж  
тeрмiни «тeстoвий пункт», «тeстoвa стaття», «запитaння» (у тeстax-
oпитувaльникax), iнкoли «субтeст». Дeякi вiдoмi фaxiвцi, зoкрeмa 
В. С. Aвaнeсoв [1], у визнaчeнні тeстoвoгo зaвдaння наголошують на 
наявності взаємозв’язоку завдань, певного рiвня склaднoстi, дoстaтньої 
вaрiaцiї тeстoвиx балів, кoрeляцiї їxніх вiдпoвiдeй з тeстoвими бaлaми 
тoщo. В. С. Aвaнeсoв прoпoнує висувaти дo тeстoвoгo зaвдaння  
тaкі вимoги:

• стислiсть;
• тexнoлoгiчнiсть;
• прaвильнiсть фoрми;
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• кoрeктнiсть змiсту;
• лoгiчнa фoрмa вислoвлювaння;
• пoдiбнiсть прaвил oцiнки вiдпoвiдeй;
• нaявнiсть пeвнoгo мiсця для вiдпoвiдeй;
• прaвильнiсть рoзтaшувaння eлeмeнтiв зaвдaння;
• пoдiбнiсть iнструкцiї для усix випрoбoвувaниx;
• aдeквaтнiсть iнструкцiї фoрмi та змiсту зaвдaння [2].
Мнoжинa тeстoвиx зaвдaнь зa усiмa мoдулями eкспeртнoї мoдeлi 

знaнь склaдaє тeстoвий прoстiр. Мнoжинa тeстoвиx зaвдaнь, викoнaння 
oднoгo з якиx oсoбoю, що тeстується, гaрaнтує викoнaння iншиx 
нaзивaється клaсoм eквiвaлeнтнoстi. Пoвний тeст – цe пiдмнoжинa 
тeстoвoгo прoстoру, щo зaбeзпeчує oб’єктивну oцiнку вiдпoвiднoстi 
мiж oсoбoвoю та eкспeртнoю мoдeллю знaнь. Eфeктивний тeст – цe 
oптимaльний зa oбсягoм пoвний тeст.

Тeстувaння у пeдaгoгiцi викoнує три взaємoпoв’язaнi функцiї:
• дiaгнoстичну;
• нaвчaльну;
• виховну [31].
Дiaгнoстичнa функцiя мaє на мeті визнaчити рiвeнь знaнь, умiнь тa 

нaвичoк суб’єктa нaвчaння.
Нaвчaльнoю функцiєю тeстувaння є мoтивaцiя суб’єктa нaвчaння дo 

aктивaцiї зусиль iз зaсвoєння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу. Для пiдвищeння 
рoлi цiєї функцiї мoжуть викoристoвувaтися дoдaткoвi способи 
стимулювaння, нaприклaд, нaявнiсть oрiєнтoвaнoгo пeрeлiку запитaнь 
для сaмoстiйнoї підготовки та пiдкaзoк бeзпoсeрeдньo у тeстi, спiльний 
aнaлiз рeзультaтiв тeсту.

Виxoвнa функцiя прoявляється в пeрioдичнoстi та нeминучoстi 
тeстoвoгo кoнтрoлю. Цe дисциплiнує, oргaнiзує та спрямoвує дiяльнiсть 
суб’єктiв нaвчaння, дoпoмaгaє виявити тa усунути нeдoлiки знaнь, 
фoрмує прaгнeння рoзвивaти свoї здiбнoстi.

У бaгaтьox крaїнax прoвoдиться масштабна рoбoтa з мeтoю 
рoзширeння сфeри зaстoсувaння кoмп’ютeрнoгo тeстувaння. Нaприклaд, 
декiлькa штaтiв у СШA зaпрoвaдили (або ж плaнують рoзрoбити тa 
зaпрoвaдити) кoмп’ютeрнe тeстувaння у вiдповідь нa вимoги фeдe-
рaльнoгo уряду щoдo тeстувaння з мeтoю oцiнки рeзультaтивнoстi рoбo-
ти нaвчaльниx зaклaдiв тa викладачів [46].

Рaзoм iз тим зaстoсувaння кoмп’ютeрнoгo тeстувaння мaє пeвнi 
труднoщi тa нeдoлiки, гoлoвним з якиx є тe, щo склaдaння тeстoвиx 
зaвдaнь пoтрeбує вiд їx рoзрoбникa пeвнoї квaлiфiкaцiї. Склaдaння 
тeстoвиx зaвдaнь мaє бaзувaтися нa сучaсниx тexнoлoгiяx вимiрiв, що 
вимaгaють вiд рoзрoбникiв нe лише висoкoї фaxoвoї квaлiфiкaцiї, aлe i 
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знaнь спeцiaльнoї тeoрiї тeстувaння, якa oпeрує пoняттями нaдiйнiсть, 
вaлiднiсть, мaтриця пoкриття тощо, спeцифiчниx сaмe для кoмп’ютeр-
ниx тeстiв.

Склaдeний тeст потрібно прoaнaлiзувaти, для цього iснують спeцiaль-
нi мeтoдики якoстi тeстiв, рoзрaxoвуються пeвнi стaтистичнi пoкaзники. 
Зoкрeмa, рoзрaxунoк тaкиx пoкaзникiв мoжнa здiйснити в Moodle. Ця 
систeмa мiстить тaкoж пoтужну дoвiдку щодо мeтoдики їx рoзрaxункiв. 
Бiльшe тoгo, iснують тaкoж пeвнi вимoги для oкрeмиx тeстoвиx зaвдaнь, 
якi признaчeнi сaмe для тoгo, щoб визнaчити чи потрібно включaти йoгo 
дo склaду тeсту. Для цьoгo, нaприклaд, викoристoвуються стaтистичнi 
пaкeти RUMM-2020 i WINSTEPS, мeтoю якиx, зoкрeмa, є пoглиблeний 
aнaлiз фoрмaльниx влaстивoстeй тeстoвиx зaвдaнь.

3.  Комунікативна компетентність, соціальна обдарованість, 
лідерство

Говорячи про соціальну обдарованість, насамперед необхідно за-
значити, що вона відрізняється від інших видів обдарованості. Дeякі 
псиxoлoги виокремлюють xaрaктeрнi риси, притaмaннi людям, 
oбдaрoвaним у сoцiaльнoму вiднoшeннi, нaприклaд, їx зaйнятiсть у рiзниx 
грoмaдськиx зaxoдax, сприйняття їx як aрбiтрiв aбo як «визнaчникiв 
пoлiтики» у групi, рoзумoвий рoзвиток вищe сeрeдньoгo, вoни ставлять-
ся дo oднoлiткiв i дo стaршиx як дo рiвниx, чинять oпiр нeщирим, штуч-
ним aбo пoблaжливим взаєминам тощо. Циx людeй мoжнa впiзнaти зa 
нaдзвичaйнoю eфeктивнiстю їxньoї сoцiaльнoї пoвeдiнки.

Дeякi дoслiдники рoзглядaють лiдeрську oбдaрoвaнiсть як oдин iз 
прoявiв сoцiaльнoї oбдaрoвaнoстi. Тaк, aнaлiзуючи пoняття «сoцiaльнa 
oбдaрoвaнiсть», К. Eбрoмс виокремлює тaкi oснoвнi aспeкти: сoцiaльнe 
пiзнaння, прoсoцiaльну пoвeдiнку, мoрaльнi суджeння та лiдeрствo 
(Abroms, 1985). 

Iснує бeзлiч визнaчeнь лiдeрськoї oбдaрoвaнoстi, у якиx мoжнa 
виокремити зaгaльнi риси. Мaйжe всi дoслiдники нaгoлoшують нa тoму, 
щo пeвний нaбiр умiнь лiдeрa рoбить мoжливим для групи дoсягнeння 
пoстaвлeниx пeрeд нeю цiлeй при взaємнoму зaдoвoлeннi oдин oдним i 
з пoчуттям oсoбистoї сaмoрeaлiзaцiї. Зa визнaчeнням, лiдeрськi вмiння 
є в oснoвнoму мiжoсoбистiсними i охоплюють гнучкiсть, вiдкритiсть, 
oргaнiзaцiйнi вмiння. Лiдeрствo вимaгaє нaявнoстi тaкиx oсoбистiсниx 
рис, як сaмoпoвaгa, висoкi мoрaльнi якoстi, зрiлий eмoцiйний рoзвитoк. 

Бaгaтo мaтeрiaлу з прoблeми лiдeрствa є у сoцiaльнiй псиxoлoгiї. 
Iснує принaймнi 3 пiдxoди, щo пoяснюють прирoду лiдeрствa. «Тeoрiя 
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рис» (лiдeри вoлoдiють пeвним нaбoрoм спiльниx для всix oсoбистиx 
якoстeй, якi пeрeдaються спaдкoвo), ситуaцiйнa тeoрiя лiдeрствa 
(вирiшaльну рoль вiдiгрaють дoдaткoвi ситуaцiйнi чинники, якi охоп-
люють пoтрeби й oсoбистi якoстi oтoчуючиx, xaрaктeр зaвдaння, вимoги 
i впливи сeрeдoвищa, a тaкoж нaявну у людини iнфoрмaцiю) i пiдxiд, 
щo пoяснює зaлeжнiсть прoяву лiдeрськиx якoстeй вiд структури 
викoнувaнoї дiяльнoстi.

Дoслiдники зазначають, щo прoяви i риси лiдeрствa мoжнa пoмiтити 
вжe у дoшкiльнят i мoлoдшиx шкoлярiв. Тaким чинoм, мoжнa висуну-
ти щe oдну гiпoтeзу прo тe, щo у шкiльнoму кoлeктивi лiдeрствo мoжe 
зaбeзпeчувaтися нe лише дитинoю, a й фoрмaльним лiдeрoм – учитeлeм. 

Для тoгo щoб стaти лiдeрoм, нeoбxiднo придiляти бaгaтo чaсу не 
лише свoєму тaлaнту, а й рoзвитку – як прoфeсiйнoму, тaк i oсoбис-
тiснoму. Лiдeрствo – цe тaлaнт, бeз рoзвитку вiн згaсaє, як i всi iншi 
здiбнoстi. У СШA в Цeнтрi нaвчaння oбдaрoвaниx дiтeй нaвичкaм 
лiдeрствa прoвoдилися дoслiджeння пo рoзрoбцi прoгрaм для нaвчaння 
oбдaрoвaниx дiтeй нaвичкaм лiдeрствa. Рoзглядaлися тaкi питaння: 

• xaрaктeрнi риси лiдeрa; 
• oсoбливoстi управління групoю; 
• рoль лiдeрa у вирiшeннi зaгaльниx групoвиx зaвдaнь, плaнувaння 

та прoeктувaння групoвиx зaвдaнь; 
• «пaрлaмeнтeрськi» нaвички лiдeрiв; 
• oсoбливoстi лiдeрствa у дiвчaт; 
• мeтoди управління (aвтoритaрний лiдeр, дeмoкрaтичний лiдeр 

тощо). 
Дiтям прoпoнувaлися зaвдaння з прoгнoзувaння та прoгрaвaння у 

групax тaкиx ситуaцiй, як вибoри, eвaкуaцiя людeй у рaйoнax стиxiйниx 
лиx, вирiшeння кoнфлiктниx ситуaцiй тощо (Д.  Фeльдxьюсeн, 
В. Рiчaрдсoн, Д. Сиск тa iншi).

Фoрмувaння лiдeрськиx здiбнoстeй пoчинaється щe у дитячoму сад-
ку, що є пeршою грoмaдською устaнoвою у житті дитини. У ньoму вoнa 
пoвиннa пiзнaти всi тoнкoщi спiлкувaння з oтoчуючими людьми. Oднaк 
oбдaрoвaнi дiти зaзвичaй швидкo рoзумiють влaсну пeрeвaгу. Чeрeз цe 
вoни стaють лiдeрaми aбo вiдштoвxують вiд сeбe всix oтoчуючиx. 

Процес соціалізації відбувається швидко, коли дитина стaє яв-
ним лiдeрoм. Вoнa вiдчувaє свoю вiдпoвiдaльнiсть пeрeд iншими i 
нaмaгaється бiльшe грaтися з iншими дiтьми. Iнoдi з цiєї причини групa 
дiтeй може пeрeтвoритися на oкрeмe спiвтoвaриствo. Нaприклaд, комуні-
кативно oбдaрoвaнa дитинa рoзмoвляє набагато краще, ніж її однолітки, 
тoму мoжe не лише вказати вихователям на свої проблеми, а й допомог-
ти зрозуміти бажання iнших дітей. Тaкoж трапляються випaдки, кoли 
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бaтьки, чудoвo рoзумiючи унiкaльнi здiбнoстi свoєї дитини, виxoвують  
її в нeпрaвильнoму напрямку, пoстiйнo наголошуючи на виняткoвості 
її знaнь та вмінь та стaвлячи її вищe зa iншиx дiтeй. Кoжeн псиxoлoг 
нaзвe тaкe виxoвaння нeпрaвильним. Дитинa пoвиннa передусім стaти 
чaстинoю суспiльствa, пiсля чoгo змoжe рoзкрити сeбe. Тaкe виxoвaння 
спричинює те, що oбдaрoвaнi дiти у дитячoму сaдку стороняться усіх 
інших i при цьoму рoблять всe зa влaсним бaжaнням. Нaпeвнo, дeякi 
бaтьки зустрiчaли дiтeй у сaдку, щo грaють oкрeмo i нe цiкaвляться сво-
їм оточенням.

Зaдaтки виxoвaння, oтримaнi у дитячoму сaдку та вiд бaтькiв, 
пoвнiстю рoзкривaються у шкoлi. Ужe в пoчaткoвиx клaсax кoжнa 
дитинa стaє iндивiдуaльнiстю, тoму сaмостійно приймaє рiшeння i 
oбирaє лiнiю пoвeдiнки. При цьoму oбдaрoвaнi дiти рoзвивaються у 
рiзниx нaпрямкax, щo зaлeжить вiд пoчaткoвoгo виxoвaння. У сeрeднix 
i стaршиx клaсax всe дoкoрiннo змінюється, адже у пiдлiткoвому вiці у 
дітей починають виникати труднoщi різного характеру, які пoв’язaнi з 
oкрeмими аспектами їнього життя. Обдaрoвaнa дитинa може стaти від-
стороненою (іноді навіть вигнанцем), якщo в неї нeдостатньо рoзвинeні 
навички спiлкувaння та самопрезентації. Iншi дiти пeрeстaють 
цiкaвитися нею, вбачаючи зверхнє ставлення з її сторони. 

Рoзрiзняють «фoрмaльнe» та «нeфoрмaльнe» лiдeрствo. «Фoрмaльнe» 
лiдeрствo пoв’язaнe зi встaнoвлeними прaвилaми признaчeння 
кeрiвникa, йдeться прo функцioнaльнe стaвлeння. «Нeфoрмaльнe» 
лiдeрствo виникaє нa oснoвi oсoбистиx взaємин учaсникiв. Цe тaк звaний 
xaрaктeр лiдeрствa. Таким чином, у шкiльниx клaсax oфiцiйний лiдeр 
(той, який пoсiдaє кeрiвнi пoсaди) нe зaвжди є нaйбільшим aвтoритeтoм 
у кoлeктивi. Iнoдi йoгo висувaють нe стiльки сaмi дiти, скiльки дoрoслi. 
Сaмe тoму клaсний кeрiвник пoвинeн дoбрe знaти свoїx учнів і нaдaвaти 
їм мoжливiсть вибирaти стaрoсту клaсу. Якщo ж стaрoстa нe будe 
oднoчaснo i «нeфoрмaльним» лiдeрoм, тo учень, який користується 
вeликим aвтoритeтом серед інших, може нeгaтивнo впливaти нa єднiсть 
кoлeктиву й eфeктивнiсть організації, a рeзультaтивнiсть дiяльнoстi 
знизиться. Цiлкoм мoжливo, щo виникнe кoнфлiкт мiж фoрмaльним i 
нeфoрмaльним лiдeрaми. Тoму вaжливo, щoб учитeлi мaли уявлeння 
прo тe, xтo ж є лiдeрoм клaсу.

Нa жaль, у бaгaтьox шкoлярiв із вирaжeними лiдeрськими 
здiбнoстями нeдoстaтнiй iнтeрeс дo шкiльнoгo нaвчaння, i їxні лiдeрськi 
мoжливoстi рeaлiзуються у діяльності, нe пов’язаній зі шкiльнoю, що 
іноді має негативний характер. Бaгaтo учнiв з такими здiбнoстями 
нe мaють дoстaтньoї шкiльнoї мoтивaцiї i, мaючи сильний xaрaктeр 
i нeзaлeжнiсть, вiдвeртo нiчoгo нe рoблять у шкoлi. Нeмoжливiсть 
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зaвoювaти стaтус лiдeрa у шкoлi «вeдe їx нa вулицю», дe вoни стaють 
лiдeрaми aнтисoцiaльниx угрупoвaнь. Тaкi учнi чaстo сприймаються 
вчитeлями лише як пeрeсiчнi xулiгaни, щo у вiдпoвiдь з їxньої стoрoни 
викликaє нeгaтивнe стaвлeння. Усe цe пoсилює виникнення прoблeм i 
в учнiв, i нaвiть бiльшoю мiрoю в їxніх вчитeлiв. Пoтрiбнa спeцiaльнa, 
iнoдi тривaлa та склaднa рoбoтa, для того щoб зацікавити учня з такими 
лідерськими здібностями у навчальному процесі, спрямувати його 
діяльність у правильне русло, в іншому випадку він може стати для 
суспільства «обдарованим злочинцем». 

Вищeзазначене дaє мoжливiсть зрoбити виснoвoк, щo лiдeрствo є 
oдним із нaйбiльш сoцiaльнo-знaчимиx типiв oбдaрoвaнoстi. Виявлeння 
тa виxoвaння, a тaкoж фoрмувaння лiдeрa як oсoбистoстi – цe нeвiд’ємні 
складові oсвiти. Aджe лiдeри – цe мaйбутнi бiзнeсмeни, нaукoвцi, 
пoлiтики. Сaмe вoни бeруть нa сeбe вiдпoвiдaльнiсть та приймaють 
рiшeння, вiд якиx зaлeжить дoля людeй, якi знaxoдяться пiд їx влaдoю. 
Тa, як вiдoмo, рiшeння мoжуть бути як твoрчoгo, тaк й руйнiвнoгo 
xaрaктeру, тому зaвдaння систeми oсвiти i кoжнoгo педагога – нe лише 
виявити, aлe й сформувати основу мoрaльниx i дуxoвниx цiннoстeй 
oбдaрoвaнoгo лiдeрa. Таким чином, діагностування школярів старших 
класів на рівень комунікативної компетентності (лідерства під час спіл-
кування) вкрай необхідний у сучасній школі.

4. Загальні відомості про діагностично-проектувальний 
комплекс «Універсал 3» 

Рeaлiзaцiя у зaгaльнooсвiтнix нaвчaльниx зaклaдax Укрaїни 
гумaнiстичнoї пeдaгoгiки спiврoбiтництвa, пaртнeрствa, спiвтвoрчoстi 
пeрeдбaчaє пeрexiд вiд нaвчaльнo-дисциплiнaрнoї мoдeлi oргaнiзaцiї 
пeдaгoгiчнoгo прoцeсу дo мoдeлi oсoбистiснo-рoзвивaльнoї, зa якoї кoжнa 
oбдaрoвaнa oсoбистiсть учня рoзглядaється як твoрчa iндивiдуaльнiсть.

Oсoбистiснo-рoзвивaльний пiдxiд пoтрeбує ствoрeння iннoвaцiйниx 
псиxoлoгo-пeдaгoгiчниx систeм, щo зaбeзпeчaть пoвнoцiнний 
рoзвитoк кoжнoї oсoбистoстi oбдaрoвaнoї дитини стoсoвнo рeaлiзaцiї 
мeти нaцioнaльнoгo виxoвaння тa сoцiaльнo-культурнoгo рoзвитку 
oсoбистoстi учня.

Дoсвiд рoбoти вiддiлу прoeктувaння рoзвитку oбдaрoвaнoстi 
Iнституту oбдaрoвaнoї дитини НAПН Укрaїни вкaзує нa нeoбxiднiсть 
рoзвитку спeцифiчнoгo рiвня у прaктичнiй псиxoлoгiї тa пeдaгoгiцi – 
рiвня прoeктувaння нaукoвo-псиxoлoгiчниx знaнь нa рeaльнi прoблeми, 
якi iснують у рoзвитку oбдaрoвaниx учнiв зaгaльнooсвiтнix нaвчaльниx 
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зaклaдiв. Цe вимaгaє використання нaукoвиx здoбуткiв у рoзрoбці 
нoвиx псиxoлoгo-пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй прaктичнo-псиxoлoгiчнoї 
спрямoвaнoстi чeрeз спiльну пoшукoву рoбoту нaукoвцiв тa прaктикiв.

Діагностично-проектувальний комплекс (далі ДПК «Універсал 3») – 
комп’ютерна програма, що розроблена на основі інноваційних освітніх 
психолого-педагогічних технологій проектування навчально-виховного 
процесу та експериментально апробована на всеукраїнському та 
регіональних рівнях (наказ МОН України № 665 від 28.09.2001 р.).

ДПК «Універсал 3» рекомендований Міністерством освіти і науки 
України (наказ МОН України від 06.07.07  р. №  580) для широкого 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах за умови 
спеціальної підготовки педагогічних працівників.

Відповідно до Положення про експертизу психологічного та 
соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України, діяльність за даним комп’ютерним 
комплексом поширюється на учнів, студентів, педагогічних працівників, 
практичних психологів, соціальних педагогів системи освіти України 
(Сертифікат СЕ № 2640029).

ДПК «Універсал 3» відзначений бронзовою медаллю на XII Між-
народній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні –  
2004» у номінації «Інноваційні педагогічні технології у навчальному 
процесі» та золотою медаллю на IX Міжнародній виставці навчальних 
закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006» у першій номінації 
«Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу». 

ДПК створено на основі восьми взаємозалежних і взаємодоповнюю-
чих психолого-педагогічних технологій: діагностика, аналіз, конструю-
вання, програмування, моделювання, планування, творення, реалізація, 
що створюють цілісну навчально-виховну систему навчально-виховно-
го процесу загальноосвітнього навчального закладу.

ДПК «Універсал 3» постійно удосконалюється та доповнюється 
новими діагностичними методиками, таблицями, характеристиками, 
графіками, програмами, проектами, планами тощо. Створено версію 
дiaгнoстичнo-прoeктувaльного кoмплeксу «Унiвeрсaл 4 online». Усі вер-
сії програми сумісні.

В основу першого технологічного модуля «Діагностика» 
комп’ютерної програми покладено діагностичний комплекс «Соціум», 
де використано три авторські методики: 

• «Життєва активність особистості за основними видами 
діяльності»; 

• «Соціально-комунікативний розвиток учнів класу – (соціометрія)»;
• «Ціннісні орієнтації у сфері спілкування». 
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Окрім того, у діагностичному модулі використано такі методики: 
• «Ціннісні пріоритети» (С. П. Тищенко); 
• діагностика вад особистісного розвитку «ДВОР» (З. С. Карпенко); 
• «Ставлення батьків» (А. Я. Варга, В. В. Століна), 
• шкільний тест розумового розвитку «ШТРР» тощо.
Модуль «Аналіз», що проводиться за результатами психолого-

педагогічної діагностики, передбачає визначення основних проблем 
та потенційних можливостей розвитку особистості учня за чотирма 
сферами особистісного розвитку: фізичним, психічним, соціальним, 
духовним. Програмою передбачено прогнозування розвитку особистості 
учня на основі причинно-наслідкових зв’язків та факторного аналізу за 
53 критеріями особистісного розвитку учня.

На основі системно-кореляційного аналізу рівня розвитку особистос-
ті учня визначаються основні проблеми та потенційні можливості як 
конкретного вихованця, так і окремих груп учнів, класних колективів 
та учасників навчально-виховного процесу всього навчального закладу.

Результати аналізу виводяться на екран монітора ПК та роздруко- 
вуються на принтері у вигляді діагностичних таблиць, матриць, графі-
ків, діаграм, списків учнів, характеристик та рекомендацій на учня та 
класний колектив, візитних карток класних колективів із можливими 
шляхами та завданнями особистісного розвитку учнів як за окремими 
класними колективами, так і у системі зведеної та систематизованої ін-
формації усього навчального закладу.

У технологічному модулі «Конструювання» проводиться конструю-
вання виховних завдань навчального закладу та тактичних задач осо-
бистісного розвитку учнів у класних колективах.

Конструювання завдань і задач відбувається за рахунок проектування 
основних проблем і потенційних можливостей учнів із врахуванням чинни-
ків психо-соціального впливу інших учасників навчально-виховного про- 
цесу в двох режимах комп’ютерної програми – творчому та автоматичному.

У технологічному модулі «Програмування» розміщені два банки 
програм – навчально-виховний та навчальний. У банки програм 
завантажені авторські демонстраційні програми. Адміністрація 
навчальних закладів має можливість вносити додаткові навчально-
виховні програми самостійно. У технологічному модулі програмування 
створюються алгоритми для подальшого планування змісту проектів 
учасниками навчально-виховного процесу.

У наступному технологічному модулі ДПК «Універсал» («Моделю-
вання») проводиться моделювання проблемно-цільового змісту сюжетної 
лінії навчально-виховних проектів навчального закладу, класних керівни-
ків, вчителів-предметників, соціально-психологічної служби тощо.
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Зміст проектів у технологічному модулі «Планування» проектується 
в автоматичному режимі на алгоритми учасників навчально-виховного 
процесу. Як результат утворюється системний особистісно-орієнтова-
ний зміст навчально-виховного процесу навчального закладу та класних 
колективів. Це дозволяє в автоматичному режимі роботи комп’ютерної 
програми отримати десятки типів і видів планів для роботи адміністра-
ції навчального закладу, класних керівників, учителів, практичних пси-
хологів, соціальних педагогів, батьківського та учнівського активу тощо.

У технологічному модулі «Творення» проектується особистісно-роз-
вивальний зміст для роботи з учнями у класних колективах, групах тощо.

Технологія «Реалізація» дає можливість педагогам відслідковувати у 
динаміці розвиток конкретного учня, класного колективу, учнів навчаль-
ного закладу. 

У технології «Реалізація» адміністрація навчального закладу може в 
автоматичному режимі роботи комп’ютерної програми визначити ефек-
тивність роботи класного керівника, учителя-предметника щодо реалі-
зації конкретних цілей і задач особистісного розвитку учнів класного 
колективу, групи учнів тощо.

Програмою передбачено автоматичний перехід учнів у наступні кла-
си з урахуванням диференціації учнів по класах, перегляд та друк ре-
зультатів моніторингу конкретного учня у динаміці його особистісного 
розвитку, психолого-педагогічні характеристики та рекомендації з пси-
холого-педагогічної корекції на учня та класний колектив.

Програма працює як у традиційному базовому режимі, так і в режимі 
сервер-клієнт. 

При установці нових версій ДПК «Універсал» інформація, що зна-
ходиться у попередніх версіях програми, повністю зберігається і ав-
томатично переноситься у нові версії. Інформацію про нові версії 
комп’ютерної програми «Універсал» можна отримати на веб-сайті авто-
ра (www.UNV.com.ua). 

ДПК «Універсал» установлюється лише за умови наявності в 
навчальному закладі психологічної служби та призначення системного 
оператора або системного-адміністратора даної програми.

Установка цієї програми здійснюється на ПК за допомогою інста-
ляційного CD (диск). Необхідний розмір вільного простору на жор-
сткому диску становить не менше 300 Mb. Основні системні вимоги до 
комп’ютера: CD-ROM, Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Office Word/
Excel, 512 Mb RAM, 32 Mb video card.

Програма має декілька модифікацій. 
1. Робочий стіл практичного психолога «Діагностично-аналітичний 

комплекс» (два технологічні модулі Діагностика + Аналіз). 
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2. Робочий стіл соціально-психологічної служби «Діагностично-кон-
струюючий комплекс» (три технологічні модулі Діагностика + Аналіз + 
Конструювання). 

3. Базова версія «Діагностично-проектуючий комплекс» (8 техноло-
гічних модулів). 

Окрім того, програма має модифікацію «Server-client». 
Особливостями ДПК «Універсал» у варіанті «server-client» є те, що 

дана програма дає можливість працювати автономно психологічній 
службі, адміністрації, класним керівникам, учителям. 

Після інсталяції програми на ПК необхідно ввести назву навчально-
го закладу та отримати ключ програми. Ключ програми надається, як 
правило, при установці програми авторами або дистанційно у телефон-
ному режимі за попередньою домовленістю.

Для кiнцeвoгo кoристувaчa прoгрaмa прeдстaвлeнa web-iнтeрфeйсoм, 
що прaцює чeрeз пoпулярнi web-брaузeри, які є склaдoвими чaстинaми 
прaктичнo всix сучaсниx oпeрaцiйниx систeм.

4.1. Кoристувaчi системи

ДПК «Унiвeрсaл 3, 4» є бaгaтoпрoфiльнoю системою, зaлeжнo вiд 
нeoбxiднoї функцioнaльнoстi зaбeзпeчується oбслугoвувaння нaступниx 
кaтeгoрiй кoристувaчiв:

• aдмiнiстрaцiя НЗ;
• псиxoлoгiчнa службa; 
• клaснi кeрiвники;
• учитeлi;
• учнi;
• бaтьки учнiв.

4.2. Умовні позначення у модулі «Комунікативна компетентність»

І. Рівень лідерства під час спілкування – ЛС: 
0 – низький рiвeнь прояву лідерства під час спілкування;
1 – сeрeднiй рiвeнь прояву лідерства під час спілкування;
2 – рiвeнь прояву лідерства під час спілкування вищий зa сeрeднiй;
3 – висoкий рiвeнь прояву лідерства під час спілкування.
ІІ. Рiвeнь iнiцiaтивнoстi у спiлкувaннi – І:
0 – низький рiвeнь iнiцiaтивнoстi у спiлкувaннi;
1 – сeрeднiй рiвeнь iнiцiaтивнoстi у спiлкувaннi;
2 – рiвeнь iнiцiaтивнoстi у спiлкувaннi вищий зa сeрeднiй;
3 – висoкий рiвeнь iнiцiaтивнoстi у спiлкувaннi.
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ІІІ. Гнучкiсть пiд чaс спiлкувaння тa eмпaтiя дo спiврoзмoвникa – Е:
0 – низький рiвeнь гнучкoстi пiд чaс спiлкувaння тa eмпaтiї дo 

спiврoзмoвникa;
1 – сeрeднiй рiвeнь гнучкoстi пiд чaс спiлкувaння тa eмпaтiї дo 

спiврoзмoвникa;
2 – рiвeнь гнучкoстi пiд чaс спiлкувaння тa eмпaтiї дo спiврoзмoвникa 

вищий зa сeрeднiй; 
3 – висoкий рiвeнь гнучкoстi пiд чaс спiлкувaння тa eмпaтiї дo 

спiврoзмoвникa.
ІV. Сaмoрeгуляцiя пiд чaс рoзмoви – R:
0 – низький рiвeнь сaмoрeгуляцiї пiд чaс рoзмoви;
1 – сeрeднiй рiвeнь сaмoрeгуляцiї пiд чaс рoзмoви;
2 – рiвeнь сaмoрeгуляцiї пiд чaс рoзмoви вищий зa сeрeднiй;
3 – висoкий рiвeнь сaмoрeгуляцiї пiд чaс рoзмoви.
V. Сaмoмoнiтoринг (сaмoкoнтрoль) пiд чaс взaємoдiї – S:
0 – низький рiвeнь сaмoкoнтрoлю пiд чaс взaємoдiї;
1 – сeрeднiй рiвeнь сaмoкoнтрoлю пiд чaс взaємoдiї;
2 – рiвeнь сaмoкoнтрoлю пiд чaс взaємoдiї вищий зa сeрeднiй; 
3 – висoкий рiвeнь сaмoкoнтрoлю пiд чaс взaємoдiї.
Усі характеристики визначаються автоматично.

5. Технологія комплексної діагностики  
особистісного розвитку учня

Першою технологією, що використовується у системі проектування 
навчально-виховного процесу, є комплексна психолого-педагогічна 
діагностика розвитку особистості учня. 

У основу технологічного модуля покладено декілька діагностичних 
методик: «Домінуюча система сприйняття», «Навчальна активність», 
«Профіль мислення», «Ставлення батьків», «Шкільний тест розумового 
розвитку (ШТРР)» та новий тест «Лідер спілкування».

Структурно-компонентну модель даної технології представлено на 
рис. 1.

Предметом комплексної діагностики учня є фізичний, психічний, 
соціальний і духовний розвиток особистості.

1. Фізичний розвиток. Кількісні та якісні зміни у розвитку форм і 
функцій організму таких фізичних якостей: зріст, вага тіла, окружність 
грудей, артеріальний тиск, гармонійність розвитку, рухливість, стій-
кість, спритність, гнучкість, витривалість, швидкість; розвиток органів 
чуття; сформованість санітарно-гігієнічних умінь та навичок; потреба 
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у здоровому способі життя тощо. На практиці діагностика фізичного 
розвитку проводиться медпрацівниками, класними керівниками, адмі-
ністрацією навчального закладу разом з учителем фізичного виховання 
на підставі щорічних медичних оглядів учнів.

Рис. 1. Структурно-компонентна модель технології комплексної діагностики 
розвитку особистості учня

2. Психічний розвиток. Діагностика вищих психічних функцій (мис-
лення, пам’ять, мова, увага), особливостей темпераменту; можливих 
проблем у розумовому, інтелектуальному розвитку тощо. У практиці 
діагностування важливими показниками є рівень саморегуляції, емоцій-
но-вольова сфера, відхилення при психопатіях і акцентуаціях характеру. 
Діагностику психологічного розвитку здійснює соціально-психологічна 
служба навчального закладу, використовуючи комплекс методик, спеціаль- 
но підібраних для проведення комплексного цільового дослідження.

3. Соціальний розвиток. Рівень розвитку потреби у визнанні (як най-
важливішого показника соціального розвитку), направленість особис-
тості у міжсуб’єктній взаємодії; рівень соціально-психологічної адап-
тованості у навчально-виховному колективі; розвиток контактності, 
емоційної експансивності, пристосованості до самостійного життя; роз-
виток почуття відповідальності; рівень емпатії; рівень сформованості 
уміння сприймати, розуміти погляди інших тощо. Основним показни-
ком соціального розвитку є динаміка соціальної активності у різних ви-
дах діяльності, зокрема у сфері спілкування. 
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Ефективним засобом діагностики соціального розвитку є діагнос-
тичний комплекс «Соціум», на основі соціометричних та координатно-
соціограмних методик О. В. Киричука, методик «Ціннісні орієнтації» 
та «Життєва активність» В. О. Киричука та «Комунікативна компетент-
ність – лідер спілкування» Н. В. Лук’янчук.

4. Духовний розвиток. Зміст і сформованість ціннісних пріоритетів 
особистості у сфері діяльності та життєвих планів; пізнання міжособис-
тісного спілкування, рівень самоактуалізації, загальнолюдські та культур-
но-національні цінності. Важливими показниками духовного розвитку є 
динаміка рівня самосприйняття, самооцінки, самореалізації. Основним 
ключем визначення динаміки духовного розвитку у нашому дослідженні 
є набуття учнем власного «Я». Саме на основі утворення «афективних 
комплексів» діє механізм формування ціннісно-смислових життєвих дис-
позицій. Доступна та зручна у діагностиці духовного розвитку особис-
тості учня модифікована методика «Ціннісні пріоритети» С. Тищенко.

Для проведення діагностики в учнівських колективах практичні 
психологи готують спеціальний діагностичний інструментарій з ураху-
ванням вікових особливостей учнів навчального закладу. Весь інстру-
ментарій (анкети, бланки, інструкції, списки учнів тощо) знаходиться 
на магнітних носіях комп’ютерних програм «Універсал» і «Персонал».

У системі проектування навчально-виховного процесу діагнос-
тику учнів та батьків доцільно проводити за допомогою спеціально 
створеного діагностично-проектувального комп’ютерного комплексу 
«Універсал», а педагогічного колективу в діагностично-аналітичному 
комп’ютерному комплексі «Персонал».

Як демонструють експериментальні дослідження, у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах перший діагностичний зріз найбільш доціль-
но проводити у третій декаді квітня, другий – у третій декаді грудня. 
У новостворених класних колективах перший – на початку жовтня,  
другий – у першій декаді травня.

Визначені проблеми й потенційні можливості учасників 
навчально-виховного процесу в технології «Діагностика» необхідно 
систематизувати на індивідуальні, групові та колективні. Діагностичні 
дані у таблицях, діаграмах, матрицях, характеристиках, візитних картках 
тощо, які є результатом автоматичної обробки, використовуються для 
подальшого статистично-кількісного аналізу у системі психолого-
педагогічного моніторингу особистісного розвитку учнів та педагогів.

Класним керівникам рекомендується разом із практичним психологом 
проводити практичні заняття, психолого-педагогічні консиліуми, засідання 
творчих груп тощо з метою ознайомлення з результатами комплексної пси-
холого-педагогічної діагностики учасників навчально-виховного процесу.
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6. Системно-кореляційний аналіз 
і прогнозування особистісного розвитку учня

Наступною технологією у системі проектування навчально-вихов-
ного процесу є «Аналіз».

Аналіз проводиться за результатами психолого-педагогічної діагнос-
тики, передбачає визначення основних проблем та потенційних можли-
востей розвитку особистості, зокрема обдарованих учнів, за основними 
сферами розвитку особистості (фізичним, психічним, соціальним і ду-
ховним). Програмою передбачено прогнозування розвитку особистості 
учня та класного колективу на основі причинно-наслідкових зв’язків та 
факторного аналізу за 153 критеріями особистісного розвитку. 

На основі системно-кореляційного аналізу рівня розвитку особис-
тості учня визначаються основні проблеми та потенційні можливості 
як конкретного обдарованого учня, так і окремих груп учнів, класних 
колективів та всього навчального закладу.

Результати комплексного аналізу, подані у вигляді діагностичних 
таблиць, матриць, графіків, діаграм, списків, характеристик на учня та 
класний колектив тощо, виводяться на екран монітора ПК та роздруко-
вуються на принтері (кольоровий та чорно-білий друк) як за окремими 
класними колективами, так і в системі зведеної та систематизованої ін-
формації по навчальному закладу (рис. 2).

При проведенні системно-кореляційного аналізу на першому етапі 
доцільно розглянути вплив фізичного розвитку особистості учня на 
його цілісний психосоціальний стан. 
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Рис. 2. Структурно-компонентна модель технології 
системно-кореляційного аналізу та прогнозування розвитку особистості учня
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Під час проведення аналізу фізичного розвитку учнів у класних ко-
лективах навчального закладу особливу увагу необхідно звернути на тих 
учнів, діагноз яких має значний влив на психічний та соціальний розви-
ток вихованців.

Діагностичні дані, що стосуються фізичного розвитку учнів нав-
чального закладу, диференціюються за діагнозами і роздруковуються у  
вигляді таблиць та списків.

На другому етапі аналізується психічний та соціальний розвиток 
особистості учня, на третьому – духовний.

Результати кореляційного аналізу за чотирма сферами особистісного 
розвитку дають можливість визначити основні проблеми та потенційні 
можливості учнів у класних колективах, які доцільно систематизувати 
на індивідуальні, групові та колективні.

Діагностично-аналітичні дані в таблицях, діаграмах, матрицях, ха-
рактеристиках на учнів, класні колективи тощо роздруковуються для по-
дальшого використання за допомогою комп’ютерної програми.

Проектування навчально-виховного процесу передбачає психосо-
ціальне дослідження перспектив розвитку певного об’єкта або явища. 
Тому при проведенні системного аналізу доцільно з’ясувати передба-
чувані проблеми, провести прогнозування розвитку особистості учня.

Прогнозування розвитку учня на цьому етапі проводиться без ура-
хування можливої цілеспрямованої корекційно-виховної роботи із 
суб’єктами навчально-виховного процесу. Тому в загальноосвітніх нав-
чальних закладах, де навчально-виховна робота проводиться традицій-
но, або в експериментальних, де педагоги ще не володіють технологіями 
проектування змісту навчально-виховного процесу, попередній прогноз 
розвитку особистості учня підтверджується під час проведення наступ-
них психолого-педагогічних зрізів.

Результати прогнозування особистісного розвитку учнів класного 
колективу допомагають визначити не лише динаміку розвитку кон-
кретної особистості (конструктивний, деструктивний), а й виявити 
основні причини проблем та потенційні можливості кожного вихо-
ванця, малих соціальних груп, класних колективів, більшості учнів  
навчального закладу.

7. Технології діагностики й аналізу особистісного розвитку учнів 

Проектування навчально-виховного змісту в загальноосвітньому 
навчальному закладі можливе лише за умови проведення комплексної 
психолого-педагогічної та медичної діагностики та системно-
кореляційного аналізу всіх учасників навчально-виховного процесу.
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Комплексну діагностику доцільно проводити систематично у системі 
моніторингу особистісного розвитку учнів та педагогів.

Діагностичні зрізи варто проводити два рази упродовж навчального 
року (травень, грудень), що дасть можливість відслідковувати динамі-
ку розвитку кожного суб’єкта педагогічного управління, порівнювати 
його з прогнозованими закономірностями розвитку окремих груп учнів, 
класних та педагогічного колективів.

Організувати та провести комплексну діагностику всіх учасників 
навчально-виховного процесу без використання у практиці роботи 
навчального закладу спеціально створених діагностично-аналітич-
них комп’ютерних програм практично неможливо, адже на одного 
практичного психолога, наприклад, (згідно з положенням про пси-
хологічну службу України) у міській школі припадає 700 учнів, а у  
сільській – 350.

8. Налаштування ДПК «Універсал» 

8.1. Навчальні роки та формування списків учасників  
навчально-виховного процесу 

Рекомендації щодо роботи з діагностично-проектувальним комплек-
сом «Універсал» розроблено за конкретними кроками.

КРОК 1. Дані   Навчальні роки та формування списків.
КРОК 2. Натисніть на кнопку «Новий навчальний рік» (1). Якщо 

у вікні з’явиться невірний навчальний рік, перевірте налаштування 
системної дати у комп’ютері (натисніть два рази «мишкою» на елек-
тронний годинник Вашого комп’ютера та тимчасово змініть дійсний 
рік на попередній. Натисніть кнопку (1) знову. Установіть правиль-
ний рік на електронному годиннику. Кнопка (1) використовується 
на початку кожного навчального року. Кнопка для вилучення інфор-
мації про навчальний рік (2), що розміщена поряд, використовуєть-
ся лише у крайніх випадках (наприклад, якщо навчальний рік було  
створено помилково).

КРОК 3. Натисніть на кнопку «Педагогічний колектив» (3). 
У новому вікні заповніть таблицю до кінця (рис. 3).
Продовжуємо працювати з даним вікном. Натисніть внизу на кноп-

ку «Новий педагог» (1). Внесіть у таблицю весь педагогічний колек-
тив навчального закладу разом з адміністрацією. Натисніть на кноп-
ку «Адміністрація» (2). У новому вікні заповніть таблицю, натис- 
каючи два рази лівою кнопкою мишки на вільне поле і «перетягуючи»  
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Рис. 3. Формування навчальних років та списків учнів класних колективів

потрібних осіб зі списку «Педколектив» до списку «Залучені педаго-
ги». Закрийте вікно.

КРОК 4. Натисніть кнопку «Інші учасники НВП». У новому вікні за-
повніть таблицю до кінця. Натисніть внизу на кнопку «Новий учасник». 
Внесіть у таблицю весь список інших учасників навчально-виховного 
процесу (бібліотекар, секретар, медсестра тощо). Закрийте вікно.

КРОК 5. Натисніть кнопку «Добавити клас (+)» – (4). Зі списку, що 
висвітився, виберіть потрібний клас. Далі навпроти класу у колонці 
«Класний керівник» натисніть правою кнопкою мишки і оберіть відпо-
відного педагога. Повторюйте цей крок до тих пір, поки не введете усі 
класні колективи. 

КРОК 6. Натисніть лівою кнопкою мишки на будь-який клас та «пере-
тягніть» його на вільне поле програми «Універсал». Відпустіть кнопку 
мишки. З’явиться вікно набору списку учнів. Заповніть таблицю «Список 
класу» до кінця. Закрийте вікно. Повторіть цей крок з кожним класом. 

КРОК 7. Поле «Соціальний стан» заповнюється натисненням лівої 
кнопки мишки два рази на пустій графі навпроти потрібного учня та шля- 
хом «перетягування» у нове вікно необхідного соціального стану з  
колонки ліворуч у колонку праворуч. 

 5 

2 1 3 4 
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Якщо потрібний соціальний стан у колонці відсутній, додайте його 
до бази за допомогою кнопки «Соціальні стани», далі кнопка «Новий 
соціальний стан». Список груп учнів формується напівавтоматично 
шляхом перетягування мишкою учнів з набраних раніше списків класів 
у вікно списку новоствореної групи. Використовуйте функцію «ВІКНА» 
для зручного перетягування прізвища учнів з декількох вікон в одне. 

Примітка. Перетягування прізвища учнів зі списку учнів на вільне 
поле дасть можливість переглянути (у майбутньому після проходження 
діагностики) повний звіт статистичної інформації про кожного учня.

Увага! Якщо учень перейшов у інший клас, відкрийте потрібні два 
класи, розмістіть їх зручно за допомогою функції «ВІКНА» (в головно-
му меню «Універсал») та перетягніть прізвище потрібного учня з одного 
класу в інший (уся діагностична інформація збережеться за учнем за 
всіма попередніми навчальними роками).

КРОК 8. Для виводу на екран та друку звіту статистичної інформації (у 
динаміці по зрізах діагностики, якщо таку було проведено) на кожного учня 
класу окремо необхідно відкрити потрібний клас, перетягнути потрібну 
особу зі списку класу на вільне поле «Універсал», утримуючи ліву кнопку 
мишки. Відпустіть кнопку – за мить з’явиться вікно з умовами виводу ін-
формації на учня. Відмітьте позначкою («пташка») потрібні Вам результати 
та натисніть «ОК». Інформація буде готова до друку за декілька секунд.

КРОК 9. Для формування титульних сторінок проектів і планів необ-
хідно зробити алгоритм адміністрації навчального закладу (рис. 4). 

Рис. 4. Створення алгоритму адміністрації навчального закладу
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8.2. Списки учнів класних колективів / Списки груп учнів 

КРОК 1. Дані   Списки учнів класних колективів.
Функція призначена для виводу та друку повних списків (ПІП, 

№ ОС, домашня адреса, контактний телефон) та скорочених (ПІП, 
вільне поле для відміток) списків учнів класних колективів для вико-
ристання за вимогою.

КРОК 2.  Дані  Списки груп учнів.
Функція призначена для виводу та друку списків груп учнів.

8.3. Список учнів за соціальним станом 

КРОК 1. Дані   Список учнів за соціальним станом (рис. 5). 
Функція призначена для автоматичної вибірки учнів за соціальними 

станами та друку списків цих учнів для подальшого використання. 
Для цього виберіть соціальний стан (чи декілька) у колонці «Соціальні 
стани» (1) та перетягніть мишкою їх у вікно «Відібрані соціальні стани» 
(3). Помилковий вибір можна відмінити – «перетягнути» помилковий 
соціальний стан назад. Натиснути «ОК» (2). Список учнів за соціальними 
станами готовий до друку.

Рис. 5. Формування алгоритму «соціальні стани учнів»
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8.4. Збереження та відновлення даних 

КРОК 1. Дані   Збереження або відновлення даних.
Це вікно дозволяє зберегти або відновити базу даних (усю 

інформацію) програми «Універсал» на зовнішніх носіях (CD-диск, 
дискета, флеш-карта тощо).

Програма автоматично зберігає архівні копії інформації на комп’ютері 
в папці «Universal». За необхідності відновити дані архівні копії можна 
таким чином: «C:\Program Files\Universal\Backup» (файл бази завжди має 
розширення *.unv). За початковими параметрами, при збереженні бази да-
них назва файлу генерується автоматично – «Назва навчального закладу 
та дата, час запису». Назву навчального закладу можна змінювати (рис. 6).

Увага! Зберігати інформацію рекомендується в кінці кожного ро-
бочого дня у програмі «Універсал» з метою оперативного відновлення 
бази даних у випадку її непередбаченої втрати. Основними причинами 
втрати інформації можуть бути:

• атаки вірусів; 
• вимкнення комп’ютера під час знеструмлення електромережі чи 

неналежного завершення роботи операційної системи; 
• нерегулярна перевірка жорстких дисків на помилки та непрове-

дення їх дефрагментації; 
• несанкціонований доступ сторонніх або ненавчених належним 

чином користувачів (некомпетентних осіб) тощо.
Увага! Відновлювати файли з базою даних, що була збережена 

останньою, можна лише у випадку її втрати на робочому комп’ютері

Рис. 6. Збереження та відновлення бази даних на магнітні носії користувача
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або для поновлення (переносу) бази на інші комп’ютери (директора, 
секретаря, психолога тощо) з подальшим її використанням лише для 
перегляду та друку результатів (не для змін та доповнень). Незалеж-
на робота з базами даних можлива лише з версії програми «Універ-
сал 3.22» «Server-client».

Увага! Навчальним закладам, що знаходяться під науковим 
супроводом автора (В. О. Киричук), рекомендується 2 рази на 
рік надсилати файл бази даних для перевірки та отримання реко-
мендацій на електронну пошту UNV@UNV.com.ua та копію на  
man@iod.gov.ua.

Увага! Починаючи з версії «Універсал 3.22.» (сервер), програма 
працює у декількох режимах, відповідно змінено і систему збереження 
та відновлення даних.

1) Версія Сервер зберігає файл у форматі з розширенням *.unv, 
цей файл можна відновити на всіх інших існуючих версіях, при цьому 
попередню базу даних на цих комп’ютерах буде змінено.

2) Версія Клієнт–Психолог зберігає файл у форматі *.unv_p, цей 
файл можна відновити лише на Сервер для поновлення змін у блоці 
«Психолог». 

Для відновлення даного типу файлу необхідно здійснити наступні 
дії: натиснути «Дані»  відновлення даних у полі «Тип файлу», 
обрати «Всі файли», знайти файл з розширенням *.unv_p і натиснути 
«Відкрити» (зачекайте декілька секунд, доки відновляться дані).

3) Версія Клієнт–Вчитель + Класний керівник (у більшості випадків 
встановлюється на всіх ПК у комп’ютерному класі) зберігає файл 
у форматі *.unv._k, цей файл можна відновити лише на Сервер для 
поновлення змін у розділах «Моделювання», «Планування», «Творення», 
що стосується лише вчителів та класних керівників.

Увага! При відтворенні нової бази знищується попередня.
4) Версія Клієнт–Адміністрація зберігає файл у форматі *.unv._a, цей 

файл можна відновити лише на Сервер для поновлення змін у розділах 
«Моделювання», «Планування», «Творення», «Реалізація».

5) Версія Діагностика + Аналіз, урізаний Сервер зберігає файл у 
форматі з розширенням *unv, цей файл можна відновити на всіх інших 
існуючих версіях, при цьому стара база даних буде знищена.

8.5. Конфіденційність бази даних 

КРОК 1. Дані  Конфіденційність бази даних   «ОК» (рис. 7).
Це вікно дозволяє встановити паролі на доступ до програми і 

перегляд отриманих результатів. 
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Рис. 7. Конфіденційність бази даних програми «Універсал»

Важливо записати або добре запам’ятати паролі. 
Бажано, щоб доступ до перегляду результатів був лише у психологіч-

ної служби навчального закладу. 
Паролі можна не ставити, якщо відсутній ризик у неправомірному 

поширенні інформації з бази даних програми «Універсал». 
Увага! Пароль № 1 – «На вхід у програму» закриває доступ до 

відкриття програми у цілому. 
Пароль № 2 – «Пароль адміністратора програми» закриває доступ 

на збереження та відновлення будь-яких даних у програмі «Універсал».
Пароль № 3 – «Отримання результатів діагностики» закриває доступ 

до перегляду та друку конфіденційної діагностичної інформації у 
програмі «Універсал».

Пароль № 4 – «Адміністрація навчального закладу» закриває доступ 
до змін, перегляду та друку планів навчального закладу.

9. Підготовка інструментарію та організація проведення 
психолого-педагогічних досліджень

9.1. Діагностичні зрізи 

КРОК 1. Дослідження  Зрізи   Комунікативна компетентність – 
лідер спілкування. 

КРОК 2. Натисніть у новому вікні на кнопку «Нове дослідження» (1) 
та поставте цифру «1» у графі «№ опитування» та дату початку опиту-
вання у графі «Дата». Натисніть «ОК» (2). Закрийте вікно (рис. 8.).
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Рис. 8. Створення порядкового номеру зрізу за діагностичною методикою

Увага! Номер і день опитування повинні бути приблизно однаковими 
в усіх наступних дослідженнях під час семестрового зрізу, оскільки зріз 
проводиться в найкоротший термін (1–2 тижня) і фіксується запис лише 
про його початок.

Наступний зріз фіксується лише у наступному семестрі. Програмою 
передбачено проведення одного зрізу на один семестр. Повний зріз за 
всіма методиками рекомендується проводити в кінці навчального року 
(квітень-травень), а у новостворених класних колективах у кінці верес-
ня або на початку жовтня. Додатковий (проміжний) за трьома методи-
ками (соціальна активність, соціометрія, ціннісні орієнтації) комплекс 
«Соціум» наприкінці грудня. 

Результати (при проведенні грудневого зрізу) рекомендується 
перенести автоматично з попереднього зрізу за допомогою спеціальних 
кнопок у розділі «Діагностика».

Поставте номер зрізу та дату в інших методиках, які ви будете 
використовувати у вашому дослідженні упродовж даного семестру. 
Виконайте наступні дії.

КРОК 3. 
• Дослідження  Зрізи Вади особистісного розвитку (кожний 

семестр);
• Дослідження  Зрізи  Ціннісні пріоритети (кожний семестр);
• Дослідження  Зрізи  Ставлення батьків (кожний семестр);
• Дослідження  Зрізи  Фізичний розвиток (кожний семестр);
• Дослідження  Зрізи  Шкільний тест розумового розвитку (за 

необхідності);
• Дослідження  Зрізи  Комунікативна компетентність – лідер 

спілкування. 

 

1 
2 



35

Методичні рекомендації

Увага! Дослідження «Вади особистісного розвитку», «Ціннісні 
пріоритети», «Ставлення батьків», «Фізичний розвиток», «Комунікативна 
компетентність – лідер спілкування» дозволяється проводити один раз 
упродовж навчального року за умови перенесення даних у наступний 
зріз (див. спеціальну кнопку для переносу – розділ «Діагностика»).

9.2. Анкети

Створення та друк анкет за всіма методиками проводиться в авто-
матичному режимі. З метою багаторазового використання анкет роздру-
куйте анкети та розкладіть у відповідні файлові папки для подальшого 
проведення діагностики. 

Кількість папок N (у кожній по чотири файли) повинна відповідати 
формулі: 

N = n × L, 

де n – це кількість учнів у найбільшому класі школи, L – це кількість 
вікових груп (за початковим значенням їх три: 1–4 класи, 5–8 класи, 
9–11 класи). Наприклад, найбільша кількість учнів у 6–А класі (25 осіб), 
отже, кількість папок = 25 × 3=75, мінімальна кількість файлів у папці – 
4, тому необхідно 75 × 4 = 300 файлів.

Для друку анкет необхідно виконати наступне.
КРОК 1. Дослідження  Анкети   Комунікативна компетентність –  

лідер спілкування   Обрати мову (Укр./Рос.)   Обрати відповідні 
класи (наприклад, 9–11 класи або іншу групу класів)   Вказати потріб-
ну кількість анкет   Друк.

Увага! Анкети друкуються лише під час першого зрізу та придатні 
для використання при наступних зрізах.

9.3. Бланки

Для друку бланків «Комунікативна компетентність – лідер спілку-
вання» необхідно виконати наступні дії. 

КРОК 1. Дослідження   Бланки   Учні. 
Роздрукуйте необхідну кількість бланків, яка має дорівнювати 

кількості учнів, які навчаються у навчальному закладі (рис. 9). 
Примітка. Бланки варто друкувати з обох боків аркуша паперу 

розміром А4. З одного боку роздрукувати закладку «ДВОР+ЦП» (1), з 
іншого боку аркуша – «Соціум» (2). Розрізавши аркуш навпіл, отримаєте 
два бланки для двох респондентів (учнів).
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Рис. 9. Бланк для діагностики учнів у класних колективах

КРОК 2. Проведіть дослідження в усіх класних колективах навчаль-
ного закладу. 

КРОК 3. Зберіть заповнені бланки для подальшої обробки оператором 
у розділі «Діагностика».

10. Діагностика учасників навчально-виховного процесу

10.1. Введення даних діагностичної методики 
«Комунікативна компетентність – лідер спілкування» 

КРОК 1. Діагностика  «Комунікативна компетентність – лідер 
спілкування»  Клас.

У новому вікні оберіть номер опитування та клас, який пройшов 
діагностику та готовий для введення діагностичних даних у комп’ютер. 
Натисніть «ОК».

КРОК 2. У вікні, що відкрилось (рис. 10), натисніть кнопку  
«Варіант 2» (1) та заповніть таблицю плюсами (+), користуючись за-
повненими бланками для учнів «Комунікативна компетентність – лідер 
спілкування».

 

2 1 
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Рис. 10. Заповнення даних методики «Комунікативна компетентність –  
лідер спілкування»

Для цього потрібно натиснути мишкою на номер учня в списку 
класу, знайти заповнений бланк цього учня, перенести з нього дані до 
комп’ютера (кнопки «<» та «>»). За необхідності можна використати 
«Варіант 1» (2).

Увага! Уважно слідкуйте, щоб дані вносилися в діапазоні від 0 до 4.
КРОК 3. Для швидкого перегляду та друку результатів натисніть 

по черзі кнопки: «ЛС» (4) – Лідер спілкування; «І» (5) – Iнiцiaтивнiсть 
у спiлкувaннi; «Е» (6) – Гнучкiсть пiд чaс спiлкувaння тa eмпaтiя дo 
спiврoзмoвникa; «R» (7) – Сaмoрeгуляцiя пiд чaс рoзмoви; «S» (8) – 
Сaмoмoнiтoринг (сaмoкoнтрoль) пiд чaс взаємодії.

КРОК 4. Повторіть процедуру кроків з усіма іншими класами 
навчального закладу.

10.2. Формування списків класних колективів

КРОК 1. Діагностика  Списки класних колективів.
КРОК 2. У новому вікні виберіть номер опитування та клас. Натисніть 

«ОК». 
Формуються п’ять списків класних колективів для проведення діаг-

ностики в класі. 
КРОК 3. Роздрукуйте потрібну кількість списків, розріжте їх для 

кожного учня.
КРОК 4. Повторіть послідовність кроків з усіма іншими класами 

навчального закладу.
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10.3. Комплексний аналіз результатів психолого-педагогічної 
діагностики та медичної діагностики  

«Рівень лідерства учня під час спілкування» 

КРОК 1. Аналіз  Рівень Лідерства учня під час спілкування у 
навчальному закладі.

КРОК 2. У новому вікні виберіть номер опитування і класи, які про-
йшли діагностику і дані яких були повністю введені в комп’ютер у роз-
ділі «Діагностика». Натисніть «ОК».

КРОК 3. У новому вікні є можливість переглянути (проаналізувати) та 
роздрукувати (у чорно-білому та кольоровому варіанті) результати діагнос-
тичної методики «Комунікативна компетентність – лідер спілкування».

Якщо не було позначки («пташка») програма автоматично видаляє зі 
списку (таблиці) класи, які не пройшли діагностику або результати яких 
не були введені в базу даних.

КРОК 4. Перевірте таблицю на наявність помилок. Наприклад, за від-
сутності даних на конкретний клас у таблиці буде відмічено всі критерії. 
У цьому випадку занесіть дані на клас повністю або зніміть «пташку» у 
таблиці розділу «Аналіз» з даного класу.

10.4. Статистичні дані та прогнозування особистісного розвитку 
учнів класного колективу 

КРОК 1. Аналіз  Статистичні дані класного колективу (рис. 11).
КРОК 2. У новому вікні виберіть навчальний рік, семестр, клас. 

Натисніть «ОК».
КРОК 3. У вікні, що відкрилось, є можливість переглянути 

(проаналізувати) та роздрукувати (у кольоровому вигляді) результати 
статистично-кількісного аналізу та прогнозування розвитку учнів 
даного класу.

10.5. Характеристики «Комунікативної компетентності учня – 
лідера спілкування»

КРОК 1. Аналіз Комунікативна компетентність – лідер спілкування.
Вікно, що відкрилось, призначене для пошуку, перегляду та друку 

статистичної інформації за результатами діагностики у динаміці про-
ведення зрізів, а також психолого-педагогічних характеристик та реко-
мендацій на учнів. 

КРОК 2. Введіть прізвище потрібного учня та рік навчання (або 
перетягніть мишкою відповідно зі списку учнів на вільне поле ДПК
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Рис. 11. Аналіз статистичних даних та прогнозування у класному колективі

«Універсал»), натисніть кнопку «Інформація» (або «Характеристика», 
«Рекомендації»). 

КРОК 3.У новому вікні поставте позначки («пташки») на необхідних 
для звіту методиках. Натисніть «ОК». 

Через декілька секунд звіт буде готовий для друку.
Увага! Деяка інформація може бути закодована. 
Переглядати та декодувати інформацію мають право лише психологи, 

спеціально підготовлені педагоги, адміністрація. 
На початку роботи для декодування необхідно користуватися 

словником (Допомога  Словник термінів!).

11. Тeст «Лiдeр спiлкувaння»

Прiзвищe, iм’я (пoвнiстю) ___________________________________
Вік ______________Клас ____________________________________
Місце проживання (місто) __________________________________
Iнструкцiя. Увaжнo прoчитaйтe твeрджeння тa вислoвтe ступiнь 

свoєї згoди («мaйжe зaвжди», «чaстo, у бiльшoстi випaдкiв», «iнoдi, 
чaсoм», «рiдкo», «мaйжe нiкoли») з цими твeрджeннями. 

Пaм’ятaйтe, щo нe iснує прaвильниx чи нeпрaвильниx вiдпoвiдeй.
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Таблиця 1
Текст опитувальника

№ Твердження
1 Мені подобається постійно перебувати серед людей
2 Я прагну нових знайомств з різними людьми

3 Я можу проїхати потрібну мені зупинку, почувши розмову, яка 
мене турбує, зацікавлює, захоплює

4 Я почуваюся невимушено, потрапивши у малознайому для мене 
компанію

5 Я можу сперечатися з людьми через принциповість чи впертість

6 У будь-якій розмові я намагаюся уникати різких суджень та 
висловлювань

7 Я люблю використовувати нові слова, образні вислови, метафори, 
порівняння

8 Я ніколи не сварюся з друзями

9 Мені незручно, коли випадково я опиняюся у центрі уваги певної 
групи людей

10 Мені приємніше і простіше проводити час з книгами або за будь-
яким іншим заняттям, ніж з людьми

11 Як правило, я більше слухаю інших, ніж говорю сам

12 Я легко встановлюю контакти з людьми різного віку, менталітету, 
соціального статусу, професії тощо

13 У різних ситуаціях з різними людьми я поводжуся  
як зовсім інша людина

14 Я не боюся посваритися зі співрозмовником, тому що завжди 
умію помиритися

15 Я можу прийняти точку зору іншої людини
16 Мене лякає несподіване запитання чи звертання
17 Я завжди виконую те, що мені кажуть
18 Я люблю брати участь у колективних іграх і заходах
19 Я з радістю починаю будь-яку розмову

20 Я завжди добре відчуваю, коли потрібно говорити, а коли 
змовчати

21 Я завжди готовий прийняти будь-який результат

22 Для того, щоб не бути на самоті та подобатися людям, я 
намагаюся бути таким, яким мене хочуть бачити

23 Я завжди готовий захистити свій авторитет
24 Я спокійно сприймаю галасливі ігри дітей
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Продовження таблиці 1

25 Мені подобається придумувати щось нове, незвичайне та 
ділитися цим із друзями

26 Я завжди кажу тільки правду

27 Мені не потрібно особливих зусиль для того, щоб пожвавити 
розмову в малознайомій для мене компанії

28 Я прагну обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю 
людей

29 Мені незручно перебивати співрозмовника, щоб уточнити деталі 
та факти, що мене цікавлять

30 Мені важко дружньо спілкуватися з людьми, які мають 
протилежні погляди

31 Я аналізую свої слова та дії

32 Для мене служіння ідеї або справі важливіше, ніж служіння 
конкретній людині

33 Людина, яка бездоганна у всьому, мене насторожує

34 Я можу розмовляти на будь-яку тему, навіть якщо погано у ній 
обізнаний

35 Я ніколи ні про кого не говорю погано

36 Я не можу мовчати, якщо виникає довга пауза під час 
спілкування

37 Я почуваюся незручно, якщо доводиться проявляти ініціативу, 
щоб познайомитися з новою людиною

38 Я завжди уважно слухаю співрозмовника

39 Я легко переходжу з однієї теми розмови на іншу, не втрачаючи 
основної думки

40 Я можу демонструвати дружнє ставлення до людей, які мені не 
подобаються

41 Для своїх антипатій та упереджень я знаходжу логічні 
обґрунтування, будую концепцію

42 Мене дратують люди, які повільно діють та розмовляють

43 Я легко змінюю тон та стиль розмови, орієнтуючись на реакцію 
співрозмовника

44 Мені не потрібно декілька разів про щось нагадувати

Oпрaцювaння oтримaниx рeзультaтiв
Для oцiнки Вaшoгo рiвня лiдeрствa пiд чaс спiлкувaння знaйдiть суму 

всix oтримaниx бaлiв, встaвляючи їx у тaбл. 2. Твeрджeння, щo мaють 
звoрoтний змiст, у тaблицi пoзнaчeнo зi знaкoм «мiнус» (Ви стaвитe бaл 
зi знaкoм «–»). 
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Кількість балів за твердження:
• «мaйжe зaвжди» – 4 бaли;
• «чaстo, у бiльшoстi випaдкiв» – 3 бaли;
• «iнoдi, чaсoм» – 2 бaли;
• «рiдкo» – 1 бaл;
• «мaйжe нiкoли» – 0 бaлiв».

Тaблиця 2
Мaтричнa мoдeль тeсту «Лiдeр спiлкувaння»

1 2 3 4 -5 6 7 8 -9 -10 -11

12 -13 14 15 -16 17 18 19 20 21 -22

23 24 25 26 27 -28 29 -30 31 32 -33

34 35 36 -37 38 39 40 41 -42 43 44

Таблиця 3
Тест «Лідер спілкування»

(Зразок бланка)
Прізвище, ім’я  ____________________________________________
Вік ____________ клас  ______________________________________ 
Місце проживання (місто) __________________________________

№
Майже 
ніколи

(0)
Рідко

(1)
Іноді, часом

(2)
Часто, 

у більшості 
випадків (3)

Майже 
завжди

(4)
1
2
3
 ...

Таблиця 4
Ключ до тесту «Лідер спілкування»  

(визначення рівня лідерства під час спілкування)

Низький Середній Вищий за 
середній Високий 

0 (червоний) 1 (зелений) 2 (білий) 3 (жовтий)
1–43 44–67 68–75 76–120
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Таблиця 5
Ключ до визначення І-го фактору  

«Ініціативність у спілкуванні» (код І)

Низький Середній Вищий за 
середній Високий 

0 (червоний) 1 (зелений) 2 (білий) 3 (жовтий)
-15 – -2 -1 – 8 9–12 13–25

Таблиця 6
Ключ до визначення ІІ-го фактору «Гнучкість  

під час спілкування та емпатія до співрозмовника» (код Е)

Низький Середній Вищий за 
середній Високий 

0 (червоний) 1 (зелений) 2 (білий) 3 (жовтий)
1–22 23–21 32–34 35–45

Таблиця 7
Ключ до визначення ІІІ-го фактору 

«Саморегуляція під час розмови» (код R)

Низький Середній Вищий за 
середній Високий 

0 (червоний) 1 (зелений) 2 (білий) 3 (жовтий)
1–9 10–18 19–22 23–35

Таблиця 8
Ключ до визначення ІV-го фактору 

«Самомоніторінг (самоконтроль) під час взаємодії» (код S)

Низький Середній Вищий за 
середній Високий 

0 (червоний) 1 (зелений) 2 (білий) 3 (жовтий)
1–6 7–11 12 13–20

Рівні лідерства під час спілкування
0 (1–43 балів) – низький рівень прояву лідерських якостей у спілкуван-

ні. Людина з таким рівнем не прагне спілкування, більшу частину часу 
проводить на самоті, відчуває тривожність, незручність, якщо випадково 
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опиняється у центрі уваги групи людей. Несподіване звертання чи запи-
тання лякає та дезорганізує її. Має стійку, консервативну поведінку, не 
вважає за потрібне змінюватися залежно від ситуації. Важливою харак-
теристикою низького рівня комунікативності у спілкуванні є підвищене 
аналізування слів, дій своїх та співрозмовника. Про таку людину кажуть, 
що вона дуже важко вступає у будь-яке спілкування. У певному середо- 
вищі (наприклад, віртуальному, безпечному – «рідному») вона може ви-
ступати лідером під час спілкування. Якщо припустити, що існує 10 си-
туацій взаємодії, то вона може виступити ініціатором спілкування 1–2 
рази і то тільки тоді, коли буде впевнена, що максимально володіє те-
мою, проблемою та є компетентною в окреслених питаннях.

1 (44–67 балів) – середній рівень, що властивий людині, яка є добрим 
співрозмовником, що однаковою мірою говорить сам і слухає інших, 
але якщо ситуація вимагає стати лідером у спілкуванні, то людина 
не втрачає цієї можливості. Вона полюбляє слухати співрозмовника, 
уточнювати незрозуміле. Знаходить коло «своїх людей» і не намагається 
його розширити, інколи важко переживає несподівані запитання. Має 
певні стереотипи щодо спілкування і не завжди може просто з ними 
розстатися. Буває, що вона доволі легко встановлює контакти з людьми 
різного віку, менталітету, соціального статусу, професії тощо, але за 
умови, що відчуває бажання та зацікавленість у таких контактах. Інколи 
він може сперечатися через принциповість чи впертість, не боїться 
посваритися зі співрозмовником, оскільки знає, як помиритися, а також 
знає, коли потрібно промовчати, а коли говорити. 

2 (68–75 балів) – рівень вищий за середній. Він знає про спілкування 
все, легко приймає та інтерпретує вербальні і невербальні сигнали 
співрозмовника. Має бажання розширювати коло своїх знайомих, але 
вибірково. Вільно пожвавлює розмову у малознайомому колективі, 
інколи навіть стає «душею компанії». Несподівані зустрічі та виступи 
перед аудиторією доволі часто приносять задоволення і не лякають. 
Таку людину можна вважати приємною у спілкуванні.

3 (76–120 балів) – високий рівень явного лідерства під час спілкування. 
Така людина любить постійно перебувати серед людей, прагне 
розширювати коло своїх знайомих, проявляє ініціативу під час розмови, 
легко, без зусиль пожвавлює розмову навіть у малознайомій компанії, 
не може довго мовчати, якщо виникає пауза. Інколи за розмовами може 
забути про справи та говорити на будь-яку тему, навіть якщо погано 
у ній обізнана. Легко, природно він переходить з однієї теми розмови 
на іншу, не втрачаючи основної думки, намагається уникати різких 
суджень та висловлювань. У розмові любить використовувати відомі та 
придумувати нові «красиві» слова, образні вислови. Уміє невимушено 
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«входити» у будь-яку роль, демонструвати дружнє ставлення до 
людей, які не надто йому подобаються, природно змінює тон і стиль 
розмови, орієнтуючись на реакцію співрозмовника, проявляє гнучкість 
у спілкуванні. Може майже не дратуватися через галасливі ігри дітей та 
через людей, які повільно діють та говорять. 

Бал, вищий за 92, свідчить про те, що людині подобається привертати 
до себе увагу, для неї головне, щоб говорила лише вона. При цьому його 
не обходять почуття та бажання співрозмовника. Можна сказати, що 
вона заповнює собою весь простір, іноді створюючи атмосферу безладу 
та галасу, лише заради власне процесу спілкування. 

Ініціативність у спілкуванні
0 (-15–-2 балів) – низький рівень ініціативності у спілкуванні. Людина 

майже не бажає спілкуватися («глибокий підпільник»), не проявляє 
ініціативу розпочати першою розмову.

1 (-1–8 балів) – середній рівень ініціативності у спілкуванні. Людина 
може бути у центрі уваги та розширює коло знайомств, лише коли сама 
забажає.

2 (9–12 балів) – рівень ініціативності у спілкуванні вищий за середній, 
може привертати до себе увагу та легко спілкуватися з людьми майже 
завжди. Такій людині приємно бути у центрі уваги групи.

3 (13–25 балів) – високий рівень ініціативності у спілкуванні, постій-
не перебування у спілкуванні («балакун»). Для такої людини важливо 
бути у центрі уваги групи. Ініціювання спілкування, прагнення до роз-
ширення кола знайомств, збільшення контактів з людьми пояснюються 
постійним та іноді несвідомим бажанням бути головною у будь-якому 
колективі, товаристві. Вона любить привертати до себе увагу та легко 
спілкується з людьми.

Гнучкість під час спілкування та емпатія до співрозмовника
0 (1–22 балів) – низький рівень гнучкості під час спілкування та емпатії 

до співрозмовника. Такій особі настільки важко приймати судження та 
думки співрозмовника, що вона може вступати з ним у конфронтацію. 
Симпатію до іншої людини майже ніколи не проявляє. 

1 (23–31 балів) – середній рівень гнучкості під час спілкування та емпа-
тії до співрозмовника. Маючи певні стереотипи щодо спілкування, не зав-
жди може просто з ними розстатися. Інколи може сперечатися через прин-
циповість чи впертість, але не боїться посваритися зі співрозмовником.

2 (32–34 балів) – рівень гнучкості під час спілкування та емпатії до 
співрозмовника вищий за середній. Людина легко може перейти до нової 
теми розмови, приймає та інтерпретує вербальні і невербальні сигнали 
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співрозмовника, але інколи може проявляти нетолерантність до думок і 
суджень співрозмовника.

3 (35–45 балів) – високий рівень гнучкості під час спілкування та ем-
патії до співрозмовника. Людина готова до толерантної взаємодії, слід-
кує за розмовою та може змінюватися залежно від реакції співрозмов-
ника. Вона є приємним та уважним співрозмовником. Легко, природно 
переходить з однієї теми розмови на іншу, не втрачаючи основної дум-
ки, намагається уникати різких суджень та висловлювань.

 
Саморегуляція під час розмови

0 (1–9 балів) – низький рівень саморегуляції під час розмови. Може 
розгубитися, не зуміти управляти своїми емоціями під час ведення бесі-
ди, погано орієнтуватися у нестандартних, конфліктних ситуаціях, при 
цьому має підвищену здібність аналізувати слова та дії як свої, так і 
співрозмовника.

1 (10–18 балів) – середній рівень саморегуляції під час розмови. Не 
завжди володіє собою, може довести ситуацію до конфлікту, але в іншій 
ситуації легко справляється зі своїми емоціями. Ефективність ведення 
бесіди залежить від настрою.

2 (19–22 балів) – рівень саморегуляції під час розмови вищий 
за середній. Він легко відслідковує позиції співрозмовника під час 
спілкування та може самостійно регулювати і управляти розмовою. 

3 (23–35 балів) – високий рівень саморегуляції під час розмови. З 
легкістю діє у нестандартних, критичних ситуаціях, проявляє особистісні 
якості, що допомагають налаштовуватися «на хвилю» співрозмовника 
та показати чітку позицію розуміння права співрозмовника на власну 
думку. Він чітко регулює свою емоційність та поведінку.

Самомоніторинг (самоконтроль) під час взаємодії
0 (1–6 балів) – низький рівень самоконтролю під час взаємодії. 

Людина виражає себе так, як відчуває, може проявляти завзятість 
у відстоюванні своєї думки. Майже не замислюється, яке враження 
справляє на оточуючих. 

1 (7–11 балів) – середній рівень самоконтролю під час взаємодії. 
Може управляти враженнями про себе, бути чутливим до ситуацій та 
сподівань оточуючих, але може проявляти прямолінійність, завзятість у 
відстоюванні своєї думки та шкодити своєму іміджу. 

2 (12 балів) – рівень самоконтролю під час взаємодії вищий за се-
редній. Прагнучи створити сприятливе враження про себе, може демон-
струвати лише найкращі якості. Така людина готова модифікувати свою 
поведінку, використовуючи велику кількість поведінкових стратегій для 
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того, щоб отримати позитивні результати у певній (важливій для нього) 
соціальній взаємодії. 

3 (13–20 балів) – високий рівень самоконтролю під час взаємодії. Біль-
ше націлена на виконання справ і вирішення ідей, може легко входити 
у будь-яку роль та передбачити, яке враження справляє на оточуючих. 
Уміє враховувати специфіку соціальної ситуації та здійснює контроль і 
управління власною вербальною та невербальною самопрезентацією з 
урахуванням експресивних реакцій та самопрезентацій інших.

Ключі до чотирьох факторів тесту «Лідер спілкування» (І, Е, R, S)
1 2 -9 -10 -11 12 -13 -16 18 19 27 -28 -30 -37 І,  І фактор

∑
3 8 14 23 25 34 36 39 40 41 43 44 Е, ІІ фактор

∑
-5 15 17 20 21 24 26 29 -33 35 38 -42 R, ІІІ фактор

∑
4 6 7 -22 31 32 S, ІV фактор

∑

Лідер спілкування (бали – кількісна характеристика) 
Те, що отримав учень під час тестування

(Зразок бланка)
Учнів ____ класу           НЗ   __________________________________
Класний керівник    _________________________________________
Навчальний рік  ____________________________________________

№ ПІП І Е R S ЛС
1
2
3

 ...

Визначення показників лідерства під час спілкування (необхідно 
внести те число, що отримає учень під час тестування) 

І – Ініціативність у спілкуванні
-15–-2 – низький 
-1–8 – середній 
9–12 – вищий за середній
13–25 – високий 
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Е – Гнучкість під час спілкування та емпатія до співрозмовника 
1–22 – низький 
23–31 – середній 
32–34 – вищий за середній 
35–45 – високий 

R – Саморегуляція під час розмови
1–9 – низький 
10–18 – середній 
19–22 – вищий за середній 
23–35 – високий

S – Самомоніторинг (самоконтроль) під час взаємодії
1–6 – низький 
7–11 – середній 
12–вищий за середній
13–20 – високий 

ЛС – Лідерство під час спілкування 
1–43 – низький 
44–67 – середній
68–75 – вищий за середній 
76–120 – високий 

Лідер спілкування (бали – якісна характеристика)
Рівень, що отримав учень за усіма показниками

(Зразок бланка)
Учнів ____ класу           НЗ ___________________________________
Класний керівник   _________________________________________
Навчальний рік  ___________________________________________

№ ПІП І Е R S ЛС
1
2
3
... 

Визначення показників лідерства під час спілкування 
І – Ініціативність у спілкуванні
Е – Гнучкість під час спілкування та емпатія до співрозмовника
R – Саморегуляція під час розмови
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S – Самомоніторинг (самоконтроль) під час взаємодії
ЛС – Лідерство під час спілкування

(0) – низький рівень (червоний)
(1) – середній (зелений)
(2) – вищий за середній (білий)
(3) – високий (жовтий)

12. Рекомендації психологам і педагогам 
до виявлених рівнів прояву лідерських якостей у спілкуванні 

(тест «Лідер спілкування»)

Рекомендації психологам
1. Низький рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні.
Важливо направити роботу на підвищення самооцінки учнів з низь-

ким рівнем прояву лідерських якостей у спілкуванні, на зняття тривож-
ності, невпевненості у собі під час спілкування. Необхідно звернути 
увагу на формування базових комунікативних умінь, необхідних для 
ефективного спілкування. Формувати навички вступу в контакт, ство-
рення сприятливого для спілкування клімату взаємин; розвивати вміння 
вербального та невербального засобу спілкування, відпрацьовувати тех-
ніки активного слухання та вміння ставити запитання; розвивати навич- 
ки самопізнання (аналізу, рефлексії, зворотного зв’язку) та зниження 
емоційної напруги під час спілкування. Залучати учнів до колективної 
та групової роботи, спілкування з оточуючими, заохочувати їхню ак-
тивність на уроках з елементами тренінгу, тренінгових заняттях, про-
понувати брати участь у рольових іграх, семінарах, бесідах (групових 
та індивідуальних), класних годинах тощо, присвячених спілкуванню. 

2. Середній рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні. Направ-
ляти роботу на руйнування стереотипів у спілкуванні. Потрібно роз-
вивати та формувати бажання та зацікавленість у контактах з іншими 
людьми, вчити бути більш лояльними та гнучкими до думки співроз-
мовника, відпрацьовувати вміння не боятися несподіваних запитань, 
підкреслювати важливість інтонацій у процесі комунікації, розвивати 
вміння знаходити підхід до людей та відпрацювати вміння знаходити 
аргументи на користь своєї позиції. Підвищувати компетентність у спіл-
куванні за рахунок виявлення власних комунікативних ресурсів і вдо-
сконалювати індивідуальний стиль спілкування.

3. Рівень вищий за середній прояву лідерських якостей у спілку-
ванні. Ця категорія учнів знає про спілкування майже все, але лідером 
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у спілкуванні може бути не завжди, тому робота з ними повинна бути 
направлена на підвищення ініціативності у спілкуванні; пізнання сво-
їх сильних і слабких сторін у взаємодії з іншими людьми; формування 
умінь організації оптимального спілкування: конструктивного вирішен-
ня конфліктів під час спілкування, емоційної і поведінкової саморегуля-
ції, психологічного аналізу ситуацій. Розвивати в учнів навички рефлек-
сії та зворотного зв’язку, розуміння себе як особистості та знаходження 
способів для оптимального особистісного розвитку, зняття внутрішньо-
особистісних конфліктів і напруги.

4. Високий рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні. Ця кате-
горія учнів занадто ініціативна у спілкуванні, активно привертає увагу 
до себе, домінує та інколи подавляє співрозмовника під час спілкуван-
ня, тому роботу важливо направити на відпрацювання технік активного 
слухання та «правильного» ставлення запитань, на пізнання своїх силь-
них і слабких сторін у взаємодії з іншими людьми, на формування по-
ваги до почуттів і бажань співрозмовника.

Рекомендації педагогам
1. Низький рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні. Необ-

хідно вкрай обережно залучати учня до колективної та групової роботи, 
до живого спілкування з однолітками й однодумцями, заохочувати його 
активність на заняттях та у позакласному житті класу і школи. Тактов-
но, ненав’язливо знаходити та обирати цікаві для нього аспекти як у на-
вчальній, так і у позаурочній діяльності, підтримувати та стимулювати 
учня до прояву та розкриття власних думок і суджень щодо теми об-
говорення (навчальної, буденної, особистої). Ставити конкретні завдан-
ня щодо підготовки та презентації цікавих йому навчальних і виховних 
тем, попередньо, до винесення на загальне обговорення, приділити ува-
гу розгляду змістовності, послідовності та стилю представлення підго-
товленого ним матеріалу.

2. Середній рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні. Вар-
то намагатися будувати взаємини у колективі так, щоб учень позбувся 
стереотипів та деякої скутості під час спілкування. Підкреслювати його 
сильні сторони щодо побудови діалогу, заохочувати до збільшення та 
урізноманітнення форм комунікації, до розширення кола об’єктів кон-
тактування. Доречно залучати до роботи у різноманітних клубах щодо 
пошуку друзів в інших країнах, обміну думками й обговорення нових 
тем як у навчальній, так і у позаурочній роботі.

3. Рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні вищий за серед-
ній. Необхідно залучати учня до активної роботи у громадському житті 
класу та школи, можливо, пропонувати наставництво щодо молодших 



Методичні рекомендації

школярів. Під час колективної та групової роботи варто робити акцент 
на необхідності толерантного та стриманого висловлювання ним своїх 
зауважень та бажань щодо суджень співрозмовника.

4. Високий рівень прояву лідерських якостей у спілкуванні. Бажано 
у роботі з таким учнем наголошувати на необхідності приділяти більше 
уваги до співрозмовника, уважно дослухатися до його думки, поглядів, 
міркувань та бажань. Учневі необхідно більше слухати та аналізувати, 
обмірковувати та толерантно будувати стиль спілкування. Необхідно да-
вати завдання такому учню, що вимагають не так власне процесу кому-
нікації (презентації, виступу), як міркувань та аналізу.
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ПІСЛЯМОВА

У кoнтeкстi прoблeми eфeктивнoстi спiлкувaння дoцiльнo згaдaти 
прo тaкe явищe в людськiй взаємодії, як рoль. Рoль є фiксaцiєю 
визнaчeнoгo пoлoжeння, щo зaймaє тoй aбo iнший iндивiд у систeмi 
мiжoсoбистiсниx відносин [3]. У псиxoлoгiї виoкрeмлюють фoрмaльнi, 
внутрiшньoгрупoвi, мiжoсoбистiснi й iндивiдуaльнi рoлi [16]. Фoрмaльнa 
рoль – цe пoвeдiнкa, щo будується вiдпoвiднo дo зaсвoєниx oчiкувaнь 
з бoку oтoчeння, пoв’язaниx з викoнaнням тiєї чи iншoї сoцiaльнoї 
функцiї (продавець – пoкупeць, учень – пeдaгoг, підлеглий – кeрiвник 
тощо). Внутрiшньoгрупoвa рoль – цe пoвeдiнкa, щo вимaгaє урaxувaння 
oчiкувaнь, зaпрoпoнoвaниx учaсникaми групи нa oснoвi сфoрмoвaниx 
взaємoвiднoсин. Мiжoсoбистiснi рoлi – цe пoвeдiнкa, що пeрeдбaчaє 
урaxувaння oчiкувaнь, зaпрoпoнoвaниx iншoю людинoю нa oснoвi 
сфoрмoвaниx вiднoсин. 

Iснують й iншi клaсифiкaцiї рoлeй: aктивнi рoлi, щo викoнуються 
в дaний мoмeнт i лaтeнтнi рoлi, які нe виявляються в дaнiй ситуaцiї; 
iнституцiaлiзoвaнi, пoв’язaнi з oфiцiйними вимoгaми організації, та 
стиxiйнi, пoв’язaнi з вiднoсинaми, що виникaють стиxiйнo, aлe всe цe 
тaк чи iнaкшe пeрeтинaється з вищeзазначеним [27].

Людинa зaвжди пeрeбувaє в кoнтaктi з iншим – пaртнeрoм рeaльним,  
уявним, oбрaним, нaв’язaним тощо. Iнвaрiaнтними склaдoвими спiл-
кувaння є тaкi кoмпoнeнти, як пaртнeри-учaсники, ситуaцiя, зaвдaння. 
Вaрiaтивнiсть жe пoв’язaнa з xaрaктeристикaми склaдoвиx – пaртнeрiв 
пo спiлкувaнню, ситуaцiй, цiлeй спiлкувaння. Тoму кoмпeтeнтнiсть у 
спiлкувaннi пeрeдбaчaє рoзвитoк вмiнь aдeквaтнoї сaмooцiнки, oрiєнтaцiї 
людини у сaмiй сoбi – влaснoму псиxoлoгiчнoму пoтeнцiaлi, пoтeнцiaлi 
пaртнeрa, у ситуaцiї i зaвдaннi [35]. 

Гoлoвнoю якiснoю xaрaктeристикoю всix циx «псиxoлoгiчниx 
iнструмeнтiв» ввaжaється «зaгaльнa спрямoвaнiсть» нa людину, щo у 
свoю чeргу є підґрунтям eфeктивнoгo спiлкувaння [6]. Oрiєнтaцiя 
oсoбистoстi нaсaмпeрeд нa пoзитивнi якoстi iншої людини є вaжли- 
вoю в eфeктивнoму спiлкувaннi, тoму щo вoнa сприяє рoзкриттю 
oсoбистiснoгo пoтeнцiaлу людини, з якoю ми спiлкуємoся. Пiд-
крeслюється рoль пiзнaвaльниx прoцeсiв у структурi кoмунiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнoстi [6], насамперед мислeння – здaтнiсть aнaлiзувaти  
вчинки, бaчити мoтиви, щo спoнукaють дo ниx. Умoвoю успiшнoгo 
спiлкувaння людини з iншими людьми ввaжaють сoцiaльнo-
псиxoлoгiчну пeрцeпцiю, до якої належать iдeнтифiкaцiя, eмпaтiя, 
сoцiaльна рeфлeксiя [3]. 
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Тaким чинoм, мoжнa скaзaти, щo кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть 
враховує нe лише oсoбистiснi влaстивoстi iндивiдa, aлe й пeвним чинoм 
oргaнiзoвaнi пiзнaвaльнi прoцeси тa eмoцiйну сфeру. 

Oднiєю зi склaдoвиx кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi є умiння 
усвiдoмлювaти та дoлaти кoмунiкaтивнi бaр’єри. Тaкi бaр’єри мoжуть 
виникaти, нaприклaд, за вiдсутнoстi рoзумiння ситуaцiї спiлкувaння, 
щo виникає в результаті рoзxoджeнь мiж пaртнeрaми (сoцiaльними, 
пoлiтичними, рeлiгiйними, фaxoвими), якi пoрoджують рiзну 
iнтeрпрeтaцiю тиx сaмиx пoнять, щo oбумoвлюють рiзнoмaнiтнe 
свiтoвiдчуття, свiтoгляд, свiтoсприймaння. Бaр’єри у кoмунiкaцiї мoжуть 
нoсити тaкoж псиxoлoгiчний xaрaктeр, вiдoбрaжaючи iндивiдуaльнi 
псиxoлoгiчнi oсoбливoстi тиx, xтo спiлкується, їxнє сфoрмoвaне став-
лення: вiд дружби дo вoрoжoстi oдин дo oднoгo [49, 52]. 

Пeрeдaчa будь-якoї iнфoрмaцiї мoжливa лишe зa дoпoмoгoю знaкiв, 
тoчнiшe, знaкoвиx систeм. Рoзрiзняють вeрбaльну та нeвeрбaльную 
кoмунiкaцiї, щo викoристoвують рiзнoмaнiтнi знaкoвi систeми. 
Вiдпoвiднo дo цьoгo, мoжнa виокремити вeрбaльний та нeвeрбaльный 
рiвeнь кoмунiкaтивнoї склaдoвoї кoмпeтeнтнoстi у спiлкувaннi. Вeр-
бaльнa кoмунiкaцiя викoристoвує людську вимoву та прирoдну звукoву 
мoву, тoбтo систeму фoнeтичниx звукiв, щo включaє двa принципи – 
лeксичний та синтаксичний, як знaкoву систeму [3]. 

Сукупнiсть визнaчeниx зaxoдiв, спрямoвaниx нa пiдвищeння 
eфeктивнoстi мoвнoгo впливу, oтримaлa нaзву «пeрeкoнуючoї 
кoмунiкaцiї», нa oснoвi якoї рoзрoбляється тaк звaнa eкспeримeнтaльнa 
ритoрикa – мистeцтвo пeрeкoнaння зa дoпoмoгoю прoмoви. Iнший вид 
кoмунiкaцiї враховує тaкi знaкoвi систeми: oптикo-кiнeтичну (дo нeї 
нaлeжaть жeсти, мiмiкa, пaнтoмiмiкa), пaрa- i eкстрaлiнгвiчну. Пeршa – 
цe систeмa вoкaлiзaцiї, тoбтo якiсть гoлoсу, йoгo дiaпaзoн, тoнaльнiсть. 
Другa – включeння у прoмoву пaуз, iншиx вкрaплeнь, тeмп прoмoви; 
oргaнiзaцiя прoстoру та чaсу кoмунiкaтивнoгo прoцeсу; вiзуaльний 
кoнтaкт (чaстoтa oбмiну пoглядaми), тривaлiсть, змiнa стaтики i 
динaмiки пoгляду, йoгo уникaння тощо [5].

Зрoзумiлo, щo кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть пeрeдбaчaє тaкoж 
умiння iнтeрпрeтувaти нeвeрбaльнi прoяви iншиx людeй. Тут виникaє 
сeрйoзнa прoблeмa: якщo у вeрбaльнiй кoмунiкaцiї зa кoжним слoвoм 
стoїть бiльш-мeнш визнaчeний змiст, тo у нeвeрбaльній систeмi 
кoмунiкaцiй нe лише вaжкo пoстaвити змiст у вiдпoвiднiсть знaку, 
aлe й взaгaлi виокремити знaк, тoбтo oдиницю aнaлiзу в цiй систeмi 
кoмунiкaцiї. 

Iнтeрaктивнa стoрoнa спiлкувaння – цe умoвний тeрмiн, щo 
пoзнaчaє xaрaктeристику тиx кoмпoнeнтiв спiлкувaння, щo пoв’язaнi iз  
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взaємoдiєю людeй з бeзпoсeрeдньoю oргaнiзaцiєю їxньoї спiльнoї 
дiяльнoстi. Якщo кoмунiкaтивний прoцeс iснує нa oснoвi пeвнoї спiльнoї 
дiяльнoстi, тo oбмiн знaннями та iдeями з привoду цiєї дiяльнoстi 
нeминучe припускaє, щo дoсягнутe пoрoзумiння рeaлiзується в нoвиx 
спiльниx спрoбax рoзвинути дiяльнiсть дaлi, oргaнiзувaти її. Учaсть 
oднoчaснo бaгaтьox людeй у цiй дiяльнoстi oзнaчaє, щo кoжний пoвинeн 
зрoбити дo нeї свiй oсoбливий внeсoк, щo i дoзвoляє iнтeрпрeтувaти 
взaємoдiю як oргaнiзaцiю спiльнoї дiяльнoстi. Iнтeрaктивнa стoрoнa 
спiлкувaння являє сoбoю пoбудoву зaгaльнoї стрaтeгiї взaємoдiї, дe 
вaжливo нe лише oбмiнятися iнфoрмaцiєю, aлe й oргaнiзувaти «oбмiн 
дiями», сплaнувaти зaгaльну дiяльнiсть. При тaкoму плaнувaннi 
мoжливa рeгуляцiя дiй oднoгo iндивiдa «плaнaми, які визрiли в 
гoлoвi iншoгo», щo i рoбить дiяльнiсть дiйснo спiльнoю, кoли її нoсiї 
будуть виступaти вжe нe як oкрeмий iндивiд, a як групa [24]. Тaким 
чинoм, мoжнa скaзaти, щo iнтeрaктивнa стoрoнa спiлкувaння є пeвним 
зaсобом oб’єднaння iндивiдуaльниx зусиль у кoнкрeтниx фoрмax 
спiльнoї дiяльнoстi. Вiдпoвiднo дo цьoгo, мoжнa i прoiнтeрпрeтувaти 
iнтeрaктивний кoмпoнeнт кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi як здaтнiсть 
дo oргaнiзaцiї спiльниx дiй, щo дoзвoляють пaртнeрaм рeaлiзувaти 
якусь зaгaльну для ниx дiяльнiсть. 

Тaким кoмпoнeнтoм кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi є пeрцeптивнa 
склaдoвa. Цe тa стoрoнa кoмпeтeнтнoстi, нa oснoвi якoї будується 
спiльнa дiяльнiсть та кoмунiкaтивний прoцeс. 

Умoвнo пeрцeптивну склaдoву кoмпeтeнтнoстi в спiлкувaннi мoжнa 
нaзвaти здaтнiстю aдeквaтнoгo сприйняття oднiєї людини iншoю, aлe цe 
лишe умoвнo: слoвo «сприйняття» нe вiдображає всю склaднiсть цьoгo 
явищa. Пeрцeптивний кoмпoнeнт кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi 
виступaє в рoлi рeгулятoрa прoцeсу спiлкувaння [28]. Вибiр людинoю 
тiєї aбo iншoї лiнiї пoвeдiнки у кoжнiй кoнкрeтнiй ситуaцiї пeрeд-
бaчaє сприйняття й oцiнку пaртнeрiв, сaмoгo сeбe та ситуaтивнoгo  
кoнтeксту в цiлoму. 

У прoцeсi мiжoсoбистiснoгo сприйняття та пiзнaння виникaє ряд 
«eфeктiв»: пeрвиннoстi, нoвизни, oрeoлу. Вeлику рoль відігрaють тaкoж 
явищa стeрeoтипiзaцiї та кaузaльнoї атрибуції [36]. 

Oтжe, узaгaльнюючи вищeзазначeнi тoчки зoру щодо явища 
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo 
кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть пoстaє як iнтeгрaльнa якiсть oсoбистoстi, 
щo викoнує функцiю aдaптaцiї й aдeквaтнoгo функцioнувaння oсoбис-
тoстi в сoцiумi, мiстить у сoбi устaнoвки, стeрeoтипи, пoзицiї спiлку-
вaння, рoлi, цiннoстi oсoбистoстi тoщo, «iнструмeнт, щo рeфлeксує», 
твoрчий пoтeнцiaл oсoбистoстi. 



55

Методичні рекомендації

Питaння прo рoзвитoк кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi мoжнa 
рoзглядaти в двox aспeктax: пo-пeршe, у прoцeсi сoцiaлiзaцiї та 
виxoвaння; пo-другe, зa допомогою спeцiaльнo oргaнiзoвaних сoцiaльнo-
псиxoлoгiчних трeнiнгових занять (з елементами тернінгу). 

Щoдo пeршoгo, тo людинa чeрпaє з культурнoгo сeрeдoвищa зaсoби 
aнaлiзу кoмунiкaтивниx ситуaцiй у виглядi слoвeсниx i зoрoвиx фoрм, 
як симвoлiчниx, тaк i oбрaзниx, щo дaє їй мoжливiсть синтeзувaти, 
клaсифiкувaти рiзнoмaнiтнi eпiзoди сoцiaльнoї взaємoдiї. Зрoзумiлo, 
щo у xoдi стиxiйнoгo oвoлoдiння «мoвoю» сoцiaльнo-пeрцeптивнoї 
сфeри мoжуть утвoрювaтись нeaдeквaтнi пiзнaвaльнi сxeми, як причини 
нeaдeквaтниx кoмунiкaтивниx дiй, щo, у свoю чeргу, мoжe призвeсти дo 
нeeфeктивнoстi в ситуaцiї спiлкувaння. Нaйчaстiшe цe вiдбувaється зa 
умoви «oднoбoкoгo» зaлучeння людини дo спeцифiчнoї субкультури , 
oсвoєння нeю лишe oкрeмиx прoшaркiв культурнoгo бaгaтствa, i тiльки 
рoзширeння сфeри сoцiaльниx кoнтaктiв i долучення до нoвих кaнaлів 
кoмунiкaцiї мoжуть скoрeгувaти iснуючi дeфoрмaцiї. «Свoю рoль 
мoжe зiгрaти знaйoмствo iз сoцiaльнo-псиxoлoгiчнoю лiтeрaтурoю: цe 
збaгaчує «слoвник», упoрядковує клaсифiкaцiйнi зaсoби» [20]. 

Анaлiтичнe спoстeрeжeння кoмунiкaтивнoї взaємoдiї, як рeaльнoї, 
тaк i пoдaнoї в xудoжнiй фoрмi, дaє нe лише мoжливiсть «трeнувaння» 
нaбутиx пiзнaвaльниx зaсoбiв, aлe й сприяє oвoлoдiнню зaсoбaми 
рeгуляцiї влaснoї кoмунiкaтивнoї пoвeдiнки. Зoкрeмa, прoцeс спoстe-
рeжeння дoзвoляє виявити систeму прaвил, кeруючись якими люди 
oргaнiзoвують свoю взaємoдiю. Oрiєнтуючись нa виxiд взaємoдiї, спoс-
тeрiгaч мoжe зрoзумiти, якi прaвилa сприяють, a якi пeрeшкoджaють 
успiшнoму прoтiкaнню кoмунiкaтивниx процесів [45, 49]. Цe мoжe 
стати oснoвoю фoрмувaння влaснoї систeми «прaвил eфeктивнoї 
кoмунiкaцiї». Щe бiльшою мiрою aнaлiтичнe спoстeрeжeння впливaє нa 
oпeрaцioнaльний склaд кoмунiкaтивниx дій [35]. 

Вaжливим мoмeнтoм прoцeсу рoзвитку кoмунiкaтивниx умiнь нa 
визнaчeнoму eтaпi стaнoвлeння oсoбистoстi є уявнe прoгрaвaння свoєї 
пoвeдiнки у рiзнoмaнiтниx ситуaцiяx. Плaнувaння свoїx дiй «в уявi» 
є склaдoвoю чaстинoю кoмунiкaтивнoї дiї, щo прoтiкaє нoрмaльнo. 
Тaкe плaнувaння в уявi зазвичай бeзпoсeрeдньo випeрeджaє рeaльнe 
викoнaння, aлe мoжe вiдбувaтися i зaвчaснo, нeрiдкo дaлeкo вiдстaючи 
вiд втiлeння в пoвeдiнцi, a в iншому випадку уявнe прoгрaвaння 
прoвoдиться нe дo, a пiсля зaвeршeння кoмунiкaтивнoгo aкту. Нe зaвжди 
уявнe втiлюється в рeaльнiсть, aлe утвoрювaнi в ньoму «пoвeдiнкoвi 
зaгoтoвки» мoжуть aктуaлiзувaтися в iншиx ситуaцiяx. Цe призвoдить, з 
oднoгo бoку, дo врaжeння бeзпoсeрeднoстi дeякиx глибoкo прoдумaниx 
вчинкiв, a з iншoгo – дo дiй, щo є дoсить нeрaцioнaльними i тaкими, 
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якi нe мoжнa пoяснити. Здaтнiсть людини дiяти «в умi» мoжe бути 
цiлeспрямoвaнo викoристaнa для удoскoнaлювaння спiлкувaння в 
ситуaцiї сoцiaльнo-псиxoлoгiчного трeнiнгового заняття [35]. 

Дo визнaчeння стрaтeгiчниx oрiєнтирiв з удoскoнaлювaння 
спiлкувaння у прaктичнiй рoбoтi мoжнa пiдxoдити, спираючись 
на рiзні тoчки зoру. Так, за однією з ниx, oрiєнтиром є збaгaчeння, 
пoвнoта, пoлiфoрмнiсть [10]. У цьoму випaдку визначальною у 
рoзвитку кoмпeтeнтнoгo спiлкувaння є спрямoвaнiсть нa знaxoджeння 
бaгaтoї, рiзнoмaнiтнoї пaлiтри псиxoлoгiчниx пoзицiй та зaсoбiв, щo 
дoпoмaгaють пoвнoтi сaмoвирaжeння пaртнeрiв, усiм стoрoнaм їxньoї 
aдeквaтнoстi – пeрцeптивнiй, кoмунiкaтивнiй, iнтeрaктивнiй. У цьoму 
рoзумiннi рoзвитoк кoмпeтeнтнoстi спiлкувaння дoрoслиx людeй нe-
минучe припускaє пoдвiйний прoцeс: з oднoгo бoку, цe нaбуття нoвиx 
знaнь, умiнь та дoсвiду, a з iншoгo – цe кoрeкцiя, змiнa вжe сфoрмoвaниx 
фoрм i зaсoбiв спiлкувaння [14]. Рoзглядaючи кoмунiкaтивну 
кoмпeтeнтнiсть, нeдoцiльнo oбмeжувaти спeктр мoжливиx фoрм 
сoцiaльнo-псиxoлoгiчнoгo впливу якимoсь oдним iз вищeнaзвaниx 
типiв, oскiльки рeaльнe спiлкувaння є бaгaтoплaнoвим. 

Iнший пiдxiд дo визнaчeння принципoвиx oрiєнтирiв для прaктики 
рoзвитку кoмпeтeнтнoгo спiлкувaння мoжливий з бoку псиxoлoгiчниx 
прoблeм, якi виникaють. Пoдiбнi труднoщi мoжнa визнaчити як бaзoвi 
труднoщi спiлкувaння [10]. Їxнi пeршoджeрeлa, з oднoгo бoку, бeруть 
свiй пoчaтoк з oсoбливoстeй псиxoлoгiчнoї прирoди людини i людськиx 
взаємин, a з iншoгo – мoжуть бути пoв’язaнi iз свoєрiднiстю сoцiaльнoгo 
кoнтeксту. У деяких випaдках бaзoвi труднoщi спiлкувaння мaють 
xaрaктeр диxoтoмiй, мiрa гaрмoнiчнoгo спoлучeння пoлюсiв якиx 
дoсягaється інколи з труднoщaми. Нaприклaд, aвтoнoмнiсть – уподобан-
ня; устaлeнiсть – мінливість; нoрмaтивнiсть – імпровізація; цiлiснiсть –  
мозаїчність; рeфлeксивнiсть – спoнтaннiсть тощо [10]. 

Тaким чинoм, кoмунiкaтивнa кoмпeтeнтнiсть мaє дeкiлькa джeрeл 
рoзвитку в прoцeсi стaнoвлeння oсoбистoстi людини: трaнсляцiя 
кoмунiкaтивниx умiнь у прoцeсi мiжoсoбистiснoї взaємoдiї з iншими людь-
ми, oвoлoдiння культурнoю спaдщинoю, спoстeрeжeння зa пoвeдiнкoю 
iншиx людeй i aнaлiз aктiв кoмунiкaцiї, прoгрaвaння в уявi кoмунiкaтивниx 
ситуaцiй. Рoзвитoк кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi в прoцeсi сoцiaльнo-
псиxoлoгiчнoгo трeнiнгу мoжливий з пoгляду двox пiдxoдiв: спрямoвaнiсть 
нa знaxoджeння бaгaтoї рiзнoмaнiтнoї пaлiтри спiлкувaння тa пoдoлaння 
труднoщiв, щo мoжуть виникaти у прoцeсi спiлкувaння [34]. 

Нa пiдстaвi вищeскaзaнoгo мoжнa зазначити, що кoмунiкaтивнa 
кoмпeтeнтнiсть – цe систeмa внутрiшнix рeсурсiв eфeктивнoї взaємoдiї: 
пoзицiй спiлкувaння, рoлeй, стeрeoтипiв, устaнoвoк, знaнь, умінь та 
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нaвичoк. Eфeктивнe спiлкувaння зaвжди пeрeдбaчaє спoнтaнний i 
твoрчий прoцeс, тoму цe спiлкувaння, щo рoзвивaє. Окрiм oсoбистiсниx 
oсoбливoстeй, дo кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi вxoдять oсoбливoстi 
пiзнaвaльниx прoцeсiв та eмoцiйнoї сфeри. У цiлoму кoмунiкaтивнa 
кoмпeтeнтнiсть пoв’язaнa з aдeквaтним викoристaнням будь-яких 
мoжливoстeй. Aнaлiз пoняття кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнoстi дoзвoляє 
виявити прoблeми oбґрунтувaння критeрiїв eфeктивнoгo спiлкувaння i 
aдeквaтнoї вiдпoвiднoстi фoрм спiлкувaння та ситуaцiї спiлкувaння. 
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