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Додаток А 

 
Cловник термінів комунікативної компетентності 

 
А 

Агресія – індивідуальна чи групова форма деструктивних дій чи поведінки 

особистості, яка спрямована на використання сили, нанесення фізичної або 

психологічної шкоди людям і суперечить нормам існування в соціумі.  

Акомодація – процес, під час якого комуніканти несвідомо змінюють мовну 

поведінку (акцент, темп мовлення, лексикон, навіть вибір мови в ситуації 

мультилінгвізму) для того, щоб наблизити її до мовної поведінки інших 

учасників комунікації.  

Аксіальна комунікація – комунікація, що спрямовує свої сигнали на 

окремого одержувача інформації (особу, групу).  

Акультурація – процес і результат сприйняття і входження індивіда в нову 

для нього культуру, у результаті чого відбувається засвоєння фактів, норм і 

цінностей цієї нової культури.  

Алюзія – приховане посилання, прихована цитата, для усвідомлення якої в 

учасників комунікативної ситуації мають бути відповідні фонові знання.  

Антикультура – система цінностей, життєвих уявлень, зразків поведінки, 

норм, а також сукупність способів і прийомів людської діяльності, яка 

суперечить загальноприйнятій (масовій) культурі суспільства.  

Атмосфера спілкування – лінгво-психо-соціокогнітивні стосунки 

учасників комунікативного акту.   

Атракція – виникнення при сприйманні індивіда індивідом взаємної 

привабливості, розуміння й прийняття один одного у взаємодії, коли не тільки 

узгоджуються дії, а й встановлюються позитивні взаємини.  

Аут-група – група, до якої людина не належить і з якою себе не 

ідентифікує; усі особи, які розглядаються як аутсайдери, що виключені з власної 

групи, або опозиція.  

Аутокорекція – когнітивно-мовний процес, складова комунікативної 
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стратегії, яка виявляється в постійному порівнянні адресантом перлокутивного 

ефекту власного мовлення із запланованими стратегічними цілями і виправлення 

наявних суперечностей шляхом уточнень, посилення чи послаблення 

ілокутивних сил повідомлень тощо.  

Афективно-оцінна комунікація – комунікація, що ґрунтується на 

вираженні почуттів, оцінок, емоцій адресанта щодо адресата.  

Б 

Багатство мовлення – складова мовної компетентності адресата, пов’язана 

з умінням застосовувати різноманітні засоби мовного коду, уникати повторення 

однотипних елементів, конструкцій, застосовувати синонімічні засоби тощо.  

Бар’єр в комунікації – фактор, який перешкоджає досягненню 

взаєморозуміння в ситуації комунікації: слабкі знання мови спілкування, 

емоційний стан інтерактантів, етноцентризм, стереотипи, ідеокультурні асоціації, 

розбіжності в ціннісних установках, у системі кодування – декодування 

невербальної поведінки та інші.  

Безпосередня комунікація – комунікація, що відбувається без будь-якого 

посередництва з використанням вербальних і невербальних засобів у межах 

візуального, тактильного та інших типів сприйняття співрозмовника, тобто 

"обличчям до обличчя".  

Білінгв –  людина, яка володіє двома мовами однаково, або людина, яка 

володіє двома мовами неоднаково, але здатна здійснювати комунікацію  кожною 

з них.  

Білінгвізм – здатність особи або групи осіб користуватися почергово двома 

мовами для забезпечення комунікативних потреб.  

В 

Вербальна комунікативна поведінка – сукупність норм і традицій 

спілкування, пов’язаних із тематикою та особливостями організації мовленнєвої 

діяльності в конкретних комунікативних умовах.  
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Вербальна невдача – тип комунікативної невдачі, спричиненої 

порушеннями й неточностями у використанні вербального коду в комунікації.  

Вербальний контакт – фрагмент комунікативного процесу, обмежений 

початком та кінцем вербальної взаємодії двох або більше комунікантів у певний 

час і певному місці, у процесі якого вони організовують обмін комунікативними 

діями, спрямований на досягнення комунікативної мети, який зазвичай 

відбувається згідно з принципами та правилами комунікативного кодексу певної 

лінгвокультури. 

Вербальні коди – система знаків природної мови, яку використовують для 

передавання інформації.  

Вертикальна комунікація – комунікація між комунікантами різного 

статусу або рангу.  

Взаємодія мовленнєва – сукупність усіх можливих типів діалогових ходів у 

дискурсі.  

Взаєморозуміння – механізм міжособистісної взаємодії, пов’язаний 

насамперед з когнітивними процесами, який забезпечує формування спільного 

смислового простору учасників спілкування.  

Взаємостосунки між комунікантами – взаємодія учасників спілкування, 

що визначається ступенем знайомства, рольовими стосунками, співвідношенням 

комплексів цінностей, ступенем асиметрії картин світу  та ін.  

Види мовленнєвої діяльності – чотири аспекти зовнішнього мовлення з 

погляду кодування та декодування інформації: говоріння, аудіювання, читання, 

письмо.  

Вимушена комунікація – комунікація, у яку людина вступає незалежно від 

своїх бажань.  

Виразність мовлення – якість мовлення, що полягає у виборі таких мовних 

засобів, які посилюють враження від висловлювання, викликають і підтримують 

інтерес у адресата, впливають на його розум та почуття.  

Висловлювання – конкретна реалізація в ситуації мовлення речення як 

інваріанта.  
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Висхідна комунікація – комунікація, спрямована на передавання 

повідомлень від нижчої інстанції вищій.   

Включення – активна участь комуніканта в розмові, що є основною умовою 

розуміння й інтерпретації взаємодії під час комунікації.  

Вміння комунікативне – здатність планувати й реалізовувати 

комунікативний намір і комунікативну стратегію.  

Внутрішнє мовлення – мовне оформлення думки без її висловлювання 

(усного або письмового).  

Вульгарна тональність – тональність спілкування в соціально 

неконтрольованих ситуаціях; характеризується різкім безапеляційним тоном, 

уживанням вульгаризмів. 

Г   

Гаптика – невербальні коди, які ґрунтуються на дотиковій чутливості 

(потискування рук, поцілунки, обійми тощо).  

Гендерлект – постійний набір ознак чоловічого й жіночого мовлення, 

правила мовленнєвої поведінки в різних комунікативних ситуаціях у контексті 

тієї чи іншої культури.  

Гендерна роль – специфічний набір закріплених в суспільстві вимог і 

очікувань, які суспільство пред’являє до осіб чоловічої й жіночої статі. 

Соціально-культурна роль чоловіка чи жінки, що визначає їхню  роль у 

суспільстві і його інститутах (сім’ї, культурі, освіті тощо).  

Говоріння – продуктивний вид мовленнєвої діяльності, що забезпечує 

відправлення акустичних сигналів, які несуть інформацію.  

Горизонтальна комунікація – комунікація між комунікантами рівного 

статусу або рангу.  

Групові норми комунікативної поведінки – комунікативні норми, що 

відображають особливості спілкування, закріплені культурою окремих груп 

(гендерних, вікових, професійних, соціальних та інших).  
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Д 

Девіації в спілкуванні – різноманітні типи комунікативних невдач, 

помилок, обмовок, описок тощо, пов’язані з комунікативною компетентністю 

учасників спілкування.  

Делікатність – поняття моральної свідомості, що передбачає м’якість, 

чуйність, доброзичливість, уміння спілкуватися.  

Диктальне спілкування – тип комунікативної діяльності, яка пов’язана з 

певною предметною взаємодією людей, обслуговує різні форми соціальної 

діяльності людей; передавання інформації, спонукання партнера зі спілкування, 

намагання змінити його погляди, прагнення надати емоційну підтримку. 

Дикція – міра точності, розбірливості вимови фонем, морфем, слів, фраз, 

яка визначає розбірливість мовлення, отже, і його розуміння іншими людьми.  

Дискурс – тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий 

потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається в 

межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками  

учасників; є синтезом когнітивних, мовних і позамовних  (соціальних, психічних, 

психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретними "формами життя", 

залежними від тематики спілкування; має своїм результатом формування 

різноманітних мовленнєвих жанрів.  

Дискусія – публічне обговорення певного спірного питання.  

Дистанція соціального спілкування – ступінь наближеності людей однин 

до одного під час спілкування, обумовлена їхніми соціальними відмінностями. 

Відображається в мовленні, наприклад, у вигляді розмежування займенників "ти" 

й "ви" при зверненні до однієї особи.  

Діада – група з двох осіб, у якій здійснюється мовленнєве спілкування. 

Діалог – форма мовлення та ситуаційно зумовлене спілкування, як правило, 

двох осіб, комунікативні ролі яких конвертуються (обидва комуніканти по черзі 

виконують і роль адресанта, і адресата).  

Діалогічність – комплекс комунікативно-прагматичних чинників, які 

виформовують специфіку діалогу: зв’язність реплік, їхню ситуативну залежність 
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тощо.  

Ділова етика – система загальних етичних норм і правил поведінки, 

спілкування.  

Ділова комунікація – специфічна форма контактів і взаємодії людей у 

процесі їхньої трудової діяльності з метою досягнення бізнесових цілей.  

Ділові переговори – процес поетапного досягнення згоди між партнерами 

за наявності різних, а інколи й суперечливих інтересів.  

Дія комунікативна – одиниця опису комунікативної поведінки учасників 

спілкування, окремий мовленнєвий акт, репліка, невербальний сигнал, 

комбінація вербальних і невербальних засобів тощо у межах певного 

комунікативного параметра.  

Діяльнісний підхід – погляд на комунікацію як на двосторонній процес 

обміну інформацією, спільну діяльність комунікантів, під час якої виробляються 

спільні смисли.  

Домінування – ставлення до партнера як до засобу досягнення власних 

цілей, ігнорування його інтересів, намагання отримати необмежену 

односторонню перевагу.  

Доречність мовлення – якість мовлення, що передбачає сувору 

відповідність мовлення умовам і цілям спілкування, змісту інформації, що 

передається, обраному жанру й стилю викладу, індивідуальним особливостям 

автора та адресата.  

Досвід комунікативний – сукупність уявлень про вдалі та невдалі 

комунікативні тактики, які ведуть або не ведуть  до реалізації відповідних 

комунікативних стратегій.  

Доступність мовлення – якість мовлення, що передбачає дохідливість 

викладання, здатність певної форми мовлення бути зрозумілою адресату, 

зацікавити його.  

Друкована комунікація – тип комунікації, що відбувається за допомогою 

спеціальних технічних засобів поліграфії.  

 



11 

Е 

Егоїзм – життєва позиція, відповідно до якої задоволення людиною 

особистісного інтересу розглядається як найвище благо і, відповідно, кожен 

прагне максимально задовольнити тільки власні інтереси.  

Експресив – тип мовленнєвого акту, ілокутивна мета якого полягає у 

вираженні психологічного стану мовця відносно реальних справ.  

Експресія мовлення – насиченість повідомлень мовними й позамовними 

засобами вираження суб’єктивного ставлення адресанта до адресата або змісту 

комунікації, їх оцінки.  

Електронна комунікація – нова форма спілкування, опосередкована 

комп’ютерами. Перевагами цієї форми є швидкість, доступність і осягнення 

новими мультимедійними засобами будь-яких куточків світу. До недоліків 

відносять засмічення мови комп’ютерними термінами, головним чином 

англомовного походження, недостатньо безпечне збереження інформації тощо.  

Емоція – чуттєва реакція, що виникає у відповідь на зовнішні та внутрішні 

сигнали, які викликають зміни у фізіологічному стані організму.  

Емпатичне слухання – стиль слухання, що передбачає розуміння почуттів, 

які переживає співрозмовник.  

Емпатія – осягнення емоційних станів іншої людини; психічний процес, 

який дає змогу зрозуміти переживання іншої особистості (механізм пізнання); дія 

індивіда, що допомагає йому по-особливому вибудовувати спілкування 

(особливий вид уваги до іншої людини); здібність, властивість, здатність 

проникати в психічний стан іншої людини (характеристика людини, тобто 

емпатійність).  

Емпатія комунікативна – комплексне поняття, пов’язане із 

співпереживанням, вчуванням учасників комунікації в почуття, емоції, 

свідомість тощо один одного, що сприяє успішності комунікації, формуванню 

сприятливої атмосфери спілкування.  

Ентропія – спотворення і втрата певної частини повідомлення під час його 

передавання, що унеможливлює процес адекватного сприйняття.  
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Естетичність мовлення – якість мовлення, що виявляється у неприйнятті 

літературною мовою образливих для честі та гідності людини засобів вираження.  

Етикет – встановлений порядок поведінки (у т.ч. комунікативної), 

прийнятий у певному суспільстві; комплекс манер, що виявляють внутрішнє 

ставлення людини до оточення.  

Етикетність – характер вступу, підтримання та виходу з комунікативного 

контакту, комунікативна привітність, оптимізм, самопрезентація, роль 

формального (неформального) спілкування.  

Етикет мовленнєвий – система стандартних, стереотипних словесних 

формул, уживаних у ситуаціях, що повторюються повсякденно: вітання, 

вибачення, запрошення, прощання тощо.  

Етос – зразкова громадська й морально-етична поведінка мовця, без чого 

неможливо переконати інших та впливати на них.  

Ефективна мовна комунікація – інформаційний обмін, що забезпечує 

досягнення поставлених комунікантами цілей та налагодження міжособистісних 

стосунків.  

Ефективний мовленнєвий вплив – мовленнєвий вплив на адресата, що дає 

змогу адресанту досягти поставленої мети (цілей) та зберегти комунікативну 

рівновагу.  

Ж 

Жаргон – різновид мовлення, який використовується переважно в усному 

спілкуванні окремої відносно стійкої соціальної групи, яка об’єднує людей за 

різними ознаками: професії, інтересів, віку.  

Жести – свідомі чи несвідомі рухи людини, які сигналізують про її 

внутрішній емоційний стан.  

З 

Загальнокультурні норми комунікативної поведінки – комунікативні 

норми, властиві всій лінгвокультурній спільноті, що значною мірою 
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відображають прийняті правила етикету, ввічливого спілкування.  

Закони спілкування (комунікативні закони) – найзагальніші поняття, у 

яких знаходять своє відображення імпліцитні основи комунікації, тобто те, що 

відбувається між учасниками спілкування; вони незалежні від конкретних умов і 

комунікативної ситуації, тобто реалізуються незалежно від того, хто спілкується, 

з якою метою, у якій ситуації тощо.  

Звичайна тональність – тональність спілкування, яку застосовують у 

побуті; актуалізується стилістично немаркованими мовними й мовленнєвими 

засобами й одиницями з розмовною або просторічною маркованістю.  

Зв’язок зворотній безоцінний – тип зворотного зв’язку, у якому не 

відображено ставлення адресата до змісту комунікації. Використовується у 

випадках, коли потрібно більше дізнатися  про почуття людини або допомогти 

співбесіднику сформулювати думку щодо обговорюваного, прямо не 

втручаючись у його дії.   

Зв’язок зворотній оцінний – повідомлення своєї думки, свого ставлення до 

того, про що йдеться у спілкуванні.  

Зв’язок зворотний у спілкуванні (зворотна інформація) – реакція на 

повідомлення з боку адресата (словесна, паралінгвальна), яка допомагає 

адресантові орієнтуватися в особі адресата, визначати міру дієвості своїх 

аргументів, переконуватися в досягненні чи недосягненні комунікативної мети 

тощо.   

Здібності – індивідуально-психологічні особливості особистості, що є 

передумовою успішного виконання нею певної діяльності. 

Змістовність мовлення – якість мовлення, що передбачає інформаційну 

новизну й насиченість мовленнєвого твору.  

Зняття категоричності – зменшення сили висловлювання в результаті 

прояву ввічливості й бажання не образити комуніканта.  

Зовнішнє мовлення – звукове або графічне оформлення висловлювання, 

тобто вербалізація думки.  

Зовнішня культура – видимі, візуально сприйнятні елементи, що 
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характеризують особистість.  

І 

Ігри мовленнєві (комунікативні) – сукупність повторюваних мовленнєвих 

дій, які мають приховану мету – отримання певного виграшу або психологічного 

"погладжування".  

Ідентифікація – процес ототожнення (уподібнення) себе з іншим індивідом  

або групою, основою якого є емоційний зв’язок; набуття, засвоєння цінностей, 

ролей, моральних якостей іншої людини; копіювання суб’єктом думок, почуттів, 

дій іншої людини, яка є моделлю.  

Ідіостиль – неповторний спосіб спілкування, притаманний певному 

індивіду.  

Ілокуція – один із складників мовленнєвого акту, що передбачає втілення у 

висловлюванні певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає 

висловлюванню певної комунікативної спрямованості.   

Імідж – образ людини, уявлення оточення про неї, часто створене 

цілеспрямовано.  

Імплікатура – прихований смисл повідомлення, що виявляє адресат із 

контексту спілкування.  

Індивідуальне діалогічне спілкування – спілкування двох людей, 

унаслідок якого виникають спільні позиції, думки, бачення проблем тощо.  

Індивідуальні норми комунікативної поведінки – комунікативні норми, 

що віддзеркалюють культуру й комунікативний досвід певного індивіда та є 

індивідуальним відображенням загальнокультурних і ситуативних 

комунікативних норм у мовній особистості; можуть бути порушеннями 

загальнокультурних і групових норм.    

Індивідуальність – сукупність своєрідних психічних особливостей і певних 

властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються в рисах  

характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.  

Ініціативна комунікація – комунікація, що дає змогу вибирати своїх 
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партнерів по комунікації, уникати спілкування з неприємними партнерами.  

Інтенція – комунікативний намір адресата (осмислений чи інтуїтивний), що 

визначає внутрішню програму мовлення та спосіб її втілення.   

Інтерактант – учасник міжкультурної комунікації.  

Інтерактивна ефективність комунікації – результат комунікації, що 

передбачає досягнення згоди, взаєморозуміння, кооперації, створення 

сприятливої атмосфери спілкування.  

Інтерактивність – категорія дискурсу, комунікації загалом, яка полягає у 

взаємодії адресанта й адресата в конкретній ситуації за допомогою вербальних і 

невербальних засобів мовного коду.  

Інтеракція – процес взаємодії та взаємного впливу комунікантів під час 

спілкування.   

Інтонація – сукупність супрасегментних показників мовленнєвого потоку, 

таких, як тембр, гучність, наголос, темп, висота, мелодика, ритм, пауза.  

Інформативна комунікація – комунікація, спрямована на передавання 

об’єктивної інформації про навколишній світ комунікантів.   

Інформаційна культура – сукупність знань, умінь та навичок пошуку, 

відбору, аналізу інформації, яка спрямована на задоволення інформаційних 

потреб особистості.  

Інформаційна мета – мета комунікації, що полягає в доведенні певної 

інформації до відома адресата.  

Інформативна комунікація – передавання інформації про навколишній 

світ від комунікатора до реципієнта. 

Інфракомунікаційна система – система, утворена сукупністю вербального 

й невербального (основаного на взаємозалежності всіх відомих п’яти відчуттів) 

аспектів комунікації. 

Іронія – фігура мовлення, троп, що ґрунтується на вживанні слів і 

висловлювань у протилежному щодо буквального значенні, на приховуванні за 

серйозними речами комічного, за позитивною оцінкою негативного.  
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К 

Канал – спосіб передавання повідомлення, що враховує фізіологічні 

можливості людини.  

Квеситив – тип мовленнєвого акту, ілокутивна мета якого полягає у запиті 

нової важливої інформації для заповнення інформаційної лакуни.  

Кінесика – сукупність рухів, що супроводжують людську комунікацію та 

сприймаються за допомогою оптичної системи суб’єкта (зором): жести, міміка, 

контакт очима, рух тіла, постава, хода тощо.  

Когнітивна гнучкість – уміння комуніканта адекватно розуміти дві ("свою" 

й "чужу") когнітивні системи.  

Когнітивний дисонанс – стан дискомфорту та психологічної напруги, що 

виникає при прагненні однієї людини узгодити свої думки та дії з іншою 

людиною, зокрема під час комунікації.  

Код – система умовних знаків, символів, призначених для передавання 

інформації.  

Кодування – втілення задуму адресанта в певну символічну форму (мовну, 

графічну тощо).    

Комплексний мовленнєвий акт – тип складного за структурою 

мовленнєвого акту, що створюється з простих мовленнєвих актів на основі 

відношення субординації (підпорядкування мети одного акту меті іншого акту).  

Компоненти комунікації – найважливіші складники комунікативного акту, 

які включають адресанта, адресата, канал комунікації, код, контакт, зворотний 

зв’язок, комунікативний шум, контекст і ситуацію спілкування.  

Комунікабельність – володіння соціальним аспектом мовленнєвого 

контакту (дотримання в спілкуванні соціальних норм, володіння комунікативною 

компетентністю тощо); використання цих знань і вмінь з метою досягти 

запланованого перлокутивного ефекту.  

Комунікант – будь-який учасник комунікативного процесу.  

Комунікативна грамотність – сукупність комунікативних знань, умінь і 

навичок людини, які дають змогу їй ефективно спілкуватися в усній і писемній 
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формах; знання законів, правил і засобів ефективної усної та писемної 

комунікації.  

Комунікативна дивергенція – розбіжність деяких характеристик 

комунікативних ознак у певних лінгвокультурах.  

Комунікативна дистанція – культурно обумовлена відстань, що відділяє 

комунікантів один від одного в процесі спілкування; так звана "комфортна зона", 

що передається як вербально, так і невербально.  

Комунікативна кооперація – тип інтерактивності адресанта й адресата в 

комунікативній ситуації, що характеризується узгодженістю намірів, 

стратегічних програм комунікантів, симетричними стосунками між ними, 

балансом комунікативних статусів, ефективністю та оптимальністю спілкування.  

Комунікативна культура – комунікативна поведінка народу як компонент 

його національної культури.   

Комунікативна мета – мета комунікації, що полягає у формуванні певних 

міжособистісних стосунків зі співрозмовником (наприклад, встановити контакт, 

підтримати контакт, поновити контакт, завершити контакт).    

Комунікативна мімікрія – намір комуніканта приховати під час 

спілкування свої цілі повністю чи частково, для чого він створює повідомлення з 

маркером однієї функції, але в дійсності воно виконує іншу функцію. 

Комунікативна невдача – негативний результат комунікації (спілкування), 

що характеризується недосягненням адресантом своєї практичної мети (невдача 

у широкому розумінні);  негативний результат комунікації (спілкування), що 

характеризується недосягненням адресантом комунікативної (інформаційної) 

мети та прагматичних спрямувань, а також відсутністю взаєморозуміння і згоди 

між комунікантами (невдача у вузькому розумінні).  

Комунікативна особистість – комунікант, наділений сукупністю 

індивідуальних властивостей і характеристик, які визначаються його 

комунікативними потребами, когнітивним діапазоном і комунікативною 

компетентністю та виявляються в процесі комунікації.  

Комунікативна поведінка – сукупність норм і традицій спілкування певної 
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лінгвокультурної спільноти, що реалізуються в комунікації.  

Комунікативна подія – одиниця макрорівня дискурсу, що є закінченим 

мовленнєвим спілкуванням.   

Комунікативна позиція – позиція, яку займає комунікант щодо інших 

учасників комунікації, що характеризується ступенем його авторитетності, 

впливовою силою його мовлення в конкретній комунікативній ситуації.  

Комунікативна рівновага – баланс міжособистісних стосунків, що полягає 

у  відведенні співрозмовникові  в процесі спілкування ролі не нижче тої, що 

зумовлена його соціальною роллю та уявленням про його власну гідність.  

Комунікативна роль – функція комунікативна відповідно до продукції або 

рецепції мовленнєвого продукту, тобто комунікант у певний момент 

комунікативного процесу може або створювати й передавати вербальне 

повідомлення, або сприймати та інтерпретувати його.  

Комунікативна свідомість – сукупність комунікативних знань і 

комунікативних механізмів, що уможливлюють комунікативну діяльність 

людини: комунікативні настанови свідомості, ментальні комунікативні категорії 

(поняття), набір прийнятих у певному суспільстві норм і правил комунікації.  

Комунікативна ситуація – збіг обставин, що спонукає людину до 

комунікації; визначає мовленнєву поведінку, способи реалізації комунікативної 

інтенції (стратегії тактики тощо).  

Комунікативна стратегія – головна лінія мовленнєвої поведінки в межах 

конкретної комунікативної події, що визначається загальною метою комунікації, 

ситуативним контекстом та уявленнями про адресата.  

Комунікативна тактика – зумовлені стратегією  мовленнєві кроки, що у 

сукупності дають змогу досягти головної комунікативної мети.   

Комунікативне самогубство – груба помилка мовця під час 

інформаційного обміну, що робить його подальшу комунікацію неефективною.   

Комунікативне табу – комунікативна традиція уникання певних мовних 

засобів, тем і форм спілкування в тих чи інших комунікативних ситуаціях. 

Комунікативне ускладнення – непорозуміння між комунікантами, що 
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усуваються за допомогою додаткових мовленнєвих кроків (наприклад, 

перепитування, уточнення, пояснення,  навідного запитання, перефразування), 

здатних відновити нормальний розвиток дискурсу.   

Комунікативний акт – концептуально та структурно організований обмін 

комунікативною діяльністю мовцями в межах вербального контакту, у якому 

предметно-знаковим носієм є дискурс, що опирається на певну ситуацію. 

Комунікативний вплив – внутрішня комунікативна установка 

комунікатора стосовно себе і реципієнта, вербальні й невербальні особливості 

повідомлення, характеристика комунікативного простору спілкування, складові 

соціально-психологічного середовища. 

Комунікативний ефект – реакція адресата, створення у рецептора 

бажаного емоційного ставлення до інформації, що передається, відповідних 

асоціацій; прагматичний вплив на отримувача в результаті передавання 

повідомлення.  

Комунікативний збій – комунікативна невдача, що характеризується 

недостатньо адекватною комунікацією, недостатнім розумінням комунікативного 

партнера.  

Комунікативний кодекс – система принципів, правил і конвенцій, які 

ґрунтуються на певних категоріях і критеріях та регулюють мовленнєву 

поведінку учасників комунікації.  

Комунікативний конфлікт – тип інтерактивності адресанта й адресата в 

комунікативній ситуації, що характеризується неузгодженістю намірів, 

стратегічних програм комунікантів, асиметричними відносинами між ними, 

дисбалансом комунікативних статусів, неефективністю спілкування.   

Комунікативний намір – тактичний хід, що є практичним засобом 

досягнення відповідної комунікативної мети.  

Комунікативний паспорт – комплексна інформація, яку особа підсвідомо 

повідомляє про себе різними засобами (мовними, мовчанням, використанням 

принципів, правил і конвенцій тощо) іншим учасникам спілкування.  

Комунікативний провал – комунікативна невдача, що характеризується 
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неадекватною комунікацією, повним нерозумінням комунікантами один одного, 

недосягненням очікуваного ефекту та призводить до припинення комунікації.  

Комунікативний процес – обмін інформацією між індивідами або їх 

групами, метою якого є точне й повне засвоєння повідомлень, що містять певну 

інформацію.  

Комунікативний розрив – відсутність чи недостатнє розуміння між 

комунікантами.  

Комунікативний саботаж – прийом мовленнєвого впливу, що виражає 

прихований опір і спрямований на ігнорування змістової частини висловлювання 

з метою ухилення від спілкування, перекручування або приховування 

інформації.  

Комунікативний статус – обсяг повноважень, якими володіє комунікант 

щодо ініціації, регулювання й припинення вербального контакту; вибору та 

моніторингу тематики спілкування; вибору та реалізації мовленнєвих дій або 

"актомовленнєвого репертуару". 

Комунікативний тип – сукупність ознак, що характеризують стиль 

(манеру) користування мовним кодом, а також комунікативна складова паспорта 

комуніканта.  

Комунікативний шум – перешкоди різного типу (фізичні, фізіологічні, 

психологічні, семантичні), які знижують ефективність комунікації, 

дестабілізують процес сприйняття й розуміння повідомлення, можуть призвести 

до припинення комунікації.  

Комунікативні закони – найзагальніші об’єктивні закономірності процесу 

комунікації, що виявляються в різних комунікативних ситуаціях і не залежать від 

того, хто спілкується, на яку тему, з якою метою, у якій ситуації тощо.  

Комунікативні наміри адресата – осмислені чи інтуїтивні дії, які 

визначають внутрішню програму мовлення й спосіб її втілення. 

Комунікативні норми – комунікативні правила, обов’язкові для виконання 

в певній лінгвокультурній спільноті.  

Комунікативні ресурси – сукупність мовленнєвих та немовленнєвих дій 
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комунікантів у межах вербального контакту, які спрямовані на досягнення 

комунікативної мети (стратегічного результату) певного комунікативного акту. 

Комунікативні традиції – правила необов’язкові, але бажані для 

виконання, яких дотримується більшість лінгвокультурної спільноти.  

Комунікативні універсалії – спільне, загальнолюдське в комунікативних 

культурах різних народів.  

Комунікація – цілеспрямований соціально зумовлений процес обміну 

інформацією між людьми в різних сферах їхньої пізнавально-трудової та творчої 

діяльності, що реалізується переважно за допомогою вербальних засобів 

комунікації.    

Комунікація в малих групах – комунікація за участю 3–12 осіб, що 

передбачає здійснення прямого та зворотного зв’язку між усіма комунікантами.  

Комунікація вертикальна – спілкування комунікантів, які мають різний 

соціальний статус. 

Комунікація горизонтальна – спілкування комунікантів рівного статусу, 

при якому спостерігається високий відсоток взаєморозуміння (від 80% до 95%).  

Конвенції спілкування – незримі умовності, звичаї або домовленості в 

комунікації представників різних культур.  

Конвенційність – відповідність загальновизнаним правилам уживання 

мовних знаків.  

Конверсація – міжособистісне неформальне спілкування між 

комунікантами. 

Конгруентність – здатність викликати у співрозмовника ту саму емоцію, 

яку відчуває мовець. 

Конситуація спілкування – фізичні, соціально-психологічні, часові та інші 

обставини, у межах яких відбувається спілкування.  

Констатив – тип повідомлення, яке позначає стан речей, констатує факт 

об’єктивної (чи такої, яка вважається об’єктивною) дійсності.  

Контактне табу – тип комунікативного табу, що передбачає заборону в 

певній лінгвокультурній спільноті на деякі форми спілкування.  
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Контактність – прагнення спілкування, питома вага спілкування в 

структурі діяльності, активність у спілкуванні, можливість спілкування з 

незнайомими людьми. 

Контекст – текстовий фрагмент, що визначає семантику певної мовної 

одиниці; сукупність умов, за яких здійснюється комунікація; ситуація 

мовленнєвого спілкування, або конситуація.  

Конфлікт – зіткнення різноспрямованих тенденцій у психіці окремої 

людини, у відносинах двох і більше людей або їхніх формальних і неформальних 

об’єднань, зумовлене розбіжністю в поглядах, позиціях, інтересах. 

Конфліктна стратегія – комунікативна стратегія, спрямована на 

досягнення стратегічної мети через конфронтацію зі співрозмовником, що 

призводить до порушення комунікативної рівноваги, мовленнєвих конфліктів 

(наприклад, стратегії агресії, насильства, дискредитації, підпорядкування, 

примусу, викриття).  

Кооперативна стратегія – комунікативна стратегія, що дає змогу 

співрозмовникам реалізувати свої комунікативні наміри і при цьому зберегти 

комунікативну рівновагу (наприклад, стратегії ввічливості, щирості, довіри, 

близькості, співпраці, компромісу).  

Кооперативний мовленнєвий акт – тип мовленнєвого акту, що має на меті 

викликати негайну реакцію адресата.  

Короткотривала комунікація – комунікація, що передбачає швидке 

передавання інформації та обмін нею, у т.ч. розірвання мовленнєвого контакту.  

Креативність – здатність особистості до творчості.  

Критичне слухання – стиль слухання, спрямований на критичне 

сприйняття інформації; при цьому спроба зрозуміти повідомлення відступає на 

другий план.  

Критичний інцидент – конфліктні ситуації, в умовах яких партнери по 

комунікації різного культурного походження спілкуються один з одним.  

Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених 

людською спільнотою, що характеризують певний рівень розвитку суспільства.  
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Культура мовлення – організація мовних засобів, що в будь-якій ситуації 

спілкування за дотримання сучасних мовних норм та етикету спілкування 

забезпечують досягнення поставлених комунікативних завдань.  

Культура поведінки – сукупність форм поведінки людини в процесі 

спілкування, у яких виявляються певні моральні й естетичні норми.  

Культура почуттів – рівень розвитку, уміння особистості керувати своїми 

психічними станами, емоційними ставленнями до навколишньої дійсності.  

Культура слухання – організація процесу слухання, що забезпечує 

ефективне сприйняття й розуміння отриманої інформації; дає змогу 

підтримувати сприятливу атмосферу спілкування; передбачає знання й уміле 

використання різних стилів і прийомів слухання, розвинуті навички концентрації 

уваги, емоційного самоконтролю, роботи з інформацією, дотримання етичних 

норм поведінки.  

Культура спілкування – сукупність знань і вмінь, способів і навичок 

комунікативної взаємодії, а також пов’язаних з нею загальних для конкретного 

суспільства і конкретних ситуацій етико-психологічних принципів і норм.  

Л 

Лексикон – набір (інвентар) слів та словосполучень, якими послуговуються 

згідно з правилами граматики певної мови для побудови повідомлення цією 

мовою. 

Лексичні норми – правила вибору слова з низки одиниць, близьких йому за 

значенням, а також його вживання в тих значеннях, які воно має в літературній 

мові.   

Лідер – особа, яка має психологічні якості, що дозволяють їй керувати 

людьми незалежно від позиції, яку вона офіційно обіймає в системі управління.  

Логічність мовлення – закономірність і послідовність мовлення, його 

відповідність основним законам логіки.   

Логос – словесні, мовні засоби, які вживає мовець для досягнення 

комунікативної мети, переконання слухача. 
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М 

Макаронічне мовлення – мовлення, що містить викривлені слова й вирази, 

перенесені з іншої мови.  

Максима великодушності – максима (правило) принципу ввічливості, що 

передбачає благородство, душевну щедрість з боку мовця, пожертвування 

власними інтересами заради інших.  

Максима відношення – максима (правило) принципу кооперації, що 

вимагає від комунікантів релевантних, доречних висловлювань.  

Максима згоди – максима (правило) принципу ввічливості, що вимагає 

уникнення суперечностей.  

Максима манери – максима (правило) принципу кооперації, що стосується 

способу викладу або ясності виразу.  

Максима скромності – максима (правило) принципу ввічливості, що 

передбачає неприйняття похвали на власну адресу, але допускає осуд.  

Максима співчуття – максима (правило) принципу ввічливості, що вимагає 

від мовця чуйності, жалю до адресата.  

Максима спілкування – імпліцитні правила ведення кооперативного 

діалогу, які виокремлюють у межах принципів спілкування.  

Максима схвалення – максима (правило) принципу ввічливості, що прагне 

позитивних оцінок і уникнення негативних оцінок інших.  

Максима такту – максима (правило) принципу ввічливості, що передбачає 

делікатність, турботу про інтереси інших.  

Максима якості – максима (правило) принципу кооперації, що передбачає 

істинність висловлювання мовця.  

Маніпуляція – здійснення прихованого впливу на партнера з метою 

отримання переваги над ним.  

Масова комунікація – передавання інформації між джерелом і великою 

аудиторією (як правило від 1000 осіб і більше) за допомогою певних технічних 

засобів (друкарських, електронних та ін.).  

Мелодика – зміна висоти тону (голосу).  
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Ментефакти – знання, концепти, уявлення, що формують картину світу 

мовця. 

Мета комунікації – запланований адресантом результат, на який скерована 

комунікативна діяльність.  

Механізм мовлення – структурно-функціональна організація свідомості, 

що зумовлює взаємні переходи між сенсорним, перцептивним і мовленнєво-

мисленнєвими рівнями та опосередковує продукування, сприйняття та розуміння 

мовлення.  

Мислення мовленнєве – реалізація мисленнєвої діяльності в мовленнєвих 

формах, тобто зовнішньому або внутрішньому мовленні.  

Міжкультурна комунікація – спілкування представників різних 

національно-лінгвокультурних спільнот, носіїв різних ментально-лінгвальних 

комплексів.  

Міжособистісна комунікація – комунікація, що здійснюється між двома 

особами.  

Міжособистісне спілкування – процес предметної та інформаційної 

взаємодії між людьми, у якому формуються, конкретизуються, уточнюються й 

реалізуються їхні міжособистісні відносини (взаємовплив, сприйняття одне 

одного тощо) та виявляються психологічні особливості комунікативного 

потенціалу кожного індивіда.  

Міжособистісне сприйняття – сприйняття, розуміння й оцінка людини 

людиною і її стосунків з іншими людьми. 

Міжособистісний вплив – процес і результат зміни одним індивідом 

поведінки, установок, намірів, уявлень, оцінок іншого індивіда. 

Міскомунікація – непорозуміння між комунікантами, що виникає 

внаслідок культурно-мовних відмінностей. 

Мовленнєва діяльність – єдність спілкування та узагальнення; активна 

цілеспрямована діяльність людини, що має специфічну організацію та 

регулюється певною системою мотивів.  

Мовленнєва культура – складова культури народу, що охоплює мову, 
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форми втілення мовлення, сукупність загальнозначущих мовленнєвих творів 

певною мовою, звичаї та правила спілкування, співвідношення вербальних і 

невербальних компонентів комунікації, що закріплені в мовній картині світу; 

способи передавання, зберігання та оновлення мовних традицій, мовної 

свідомості народу в побутових і професійних формах, науки про мову.  

Мовленнєва культура суспільства – відбір та зберігання найкращих 

зразків  мовленнєвої діяльності, створення літературної класики та дотримання 

норм літературної мови у всіх сферах життєдіяльності суспільства.  

Мовленнєва норма – сукупність найстійкіших традиційних реалізацій 

мовної системи, відібраних і закріплених у процесі суспільної комунікації.  

Мовленнєва поведінка – сукупність конвенційних (здійснюваних 

відповідно до прийнятих правил) і неконвенційних (здійснюваних з власної волі) 

мовленнєвих вчинків, які здійснює індивід чи група індивідів.  

Мовленнєва ситуація – збіг обставин, що спонукає людину до мовленнєвої 

дії.  

Мовленнєва трансакція – послідовність декількох мовленнєвих обмінів, 

що з’єднані тематично та слугують досягненню поставленої мети спілкування.  

Мовленнєвий акт – цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється 

відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у даному 

суспільстві; мінімальна несамостійна одиниця дискурсу.  

Мовленнєвий вплив – регуляція діяльності однієї людини іншою за 

допомогою мовлення; вплив на індивідуальну та/або колективну свідомість і 

поведінку за допомогою висловлювань природною мовою.  

Мовленнєвий етикет – сукупність культурно (національно, етнічно та 

соціально) зумовлених правил мовленнєвої поведінки, що відображені в 

стереотипах, усталених формулах спілкування, приписаних суспільством у 

певний історичний період для встановлення, підтримки та розмикання 

мовленнєвого контакту в обраній тональності.  

Мовленнєвий жанр – тематично, композиційно й стилістично усталені 

типи повідомлень носіїв мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, 
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задумом мовця з урахуванням особистості адресата, контексту й ситуації 

спілкування. 

Мовленнєвий контекст – смисл, мінімальний відрізок мовлення, який 

визначає кожне індивідуальне значення слова.  

Мовленнєвий обмін – послідовність пов’язаних мовленнєвих ходів, що є 

мінімальною самостійною одиницею комунікативної взаємодії.  

Мовленнєвий паспорт – інформація, яку особа підсвідомо повідомляє про 

себе мовними засобами; складова комунікативного паспорту.  

Мовлення фактичне – мовленнєва поведінка адресанта, скерована на те, 

щоб висловитися й зустріти розуміння, тобто на підтримку мовленнєвого 

контакту як такого.   

Мовна картина світу – фіксація відображення реального світу мовними 

засобами.  

Мовна комунікація – цілеспрямований процес інформаційного обміну між 

людьми за допомогою знаків природної мови; спілкування за допомогою 

вербальних (мовних) засобів.  

Мовна особистість – тип комуніканта, який характеризується сукупністю 

здібностей і характеристик, що зумовлюють створення й сприйняття ним 

мовленнєвих творів (текстів), які різняться за ступенем структурно-мовної 

складності, глибиною й точністю відображення дійсності.  

Мовна свідомість – сукупність психічних механізмів породження, 

розуміння та зберігання мови у свідомості, тобто психічні механізми, що 

забезпечують процес мовленнєвої діяльності людини; складова комунікативної 

свідомості.  

Мовне табу – тип комунікативного табу, що передбачає заборону в певній 

лінгвокультурній спільноті на вживання певних слів, зворотів, виразів тощо.  

Мовні норми – правила зразкового й загальновизнаного використання 

мовних засобів у певний період розвитку літературної мови.  

Мовно-культурна особистість – комунікант, який володіє культурно 

зумовленою ментальністю, картиною світу та системою цінностей, дотримується 
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певних когнітивних підходів, мовних, поведінкових і комунікативних норм 

певної лінгвокультурної спільноти.  

Модальне спілкування – тип комунікативної діяльності, спрямованої на 

реалізацію особистісних психологічних взаємин між людьми.  

Модель комунікації – схема, що відтворює основні елементи та 

функціональні характеристики комунікативних процесів.  

Моделювання – метод дослідження об’єктів пізнання, що передбачає 

конструювання абстрактних, ідеалізованих схем (моделей).  

Монолог – форма вербальної комунікації, що складається із висловлювань 

одного комуніканта, розрахованих на пасивне або опосередковане сприйняття 

адресатом. 

Монокультурна комунікація – спілкування представників однієї 

національно-лінгвокультурної спільноти, які мають єдину когнітивну базу.  

Мораль – форма суспільної свідомості, спрямована на ствердження 

самоцінності людини, її прав на гідне і щасливе життя. Характеристика 

особистості, сукупність її моральних якостей (правдивість, чесність, 

доброчинність та ін.);  характеристика взаємин між людьми, сукупність 

моральних норм (вимог, правил, заповідей). Поняття, завдяки якому в 

мисленнєвому та практичному досвіді людей вичленовуються звичаї, закони, 

вчинки  та характери, які виражають найвищі цінності й через які людина 

проявляє себе як розумну, самосвідому й вільну істоту.  

Моральні норми – стандарти, звичаї, що прийняті у конкретному 

суспільстві й стали взірцем поведінки та обов’язковими для виконання.  

Мотив – спонукальна причина, привід до будь-якої дії (вербальної або 

невербальної).  

Мотивація – спонука до діяльності, що скеровується певним мотивом, 

тобто причиною, приводом будь-якої дії.  

Н 

Навичка мовленнєва – компонент свідомо виконуваної мовленнєвої 
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діяльності (мовлення); мовленнєва дія, яка досягла внаслідок численних 

повторень ступеня автоматизму.   

Надперсональна комунікація – комунікація, спрямована абстрактному 

адресату. 

Національна специфіка мовленнєвого спілкування – система факторів, 

що зумовлюють відмінності в організації, функціях і способі опосередкування 

процесів спілкування, притаманних певній культурно-національній спільноті 

(етносу).  

Невербальна комунікативна поведінка – сукупність норм і традицій, що 

регламентують вимоги до організації ситуації спілкування, зокрема до фізичних 

дій, контактів співрозмовників, дистанції та організації простору спілкування, 

невербальних засобів демонстрації ставлення до співрозмовника, міміки, жестів, 

поз, що супроводжують та уможливлюють спілкування.  

Невербальна комунікація – тип комунікації, що здійснюється за 

допомогою невербальних кодів.  

Невербальна невдача – комунікативна невдача, пов’язана з використанням 

невербального коду в комунікації (кінетики, прамови, проксеміки, хронеміки, 

графеміки тощо).  

Негармонійне спілкування – тип мовленнєвої взаємодії, ознаками якого 

можуть бути: неузгодженість або конфронтаційність мовленнєвих стратегій і 

тактик співрозмовників; неприйнята для одного чи обох співрозмовників 

тональність мовлення; відсутність щирої зацікавленості у предметі розмови або 

змісті висловлювання; вербальне чи невербальне вираження негативних настанов 

щодо змісту мовлення або особистості співрозмовника; відсутність ефективного 

результату комунікативного акту.    

Негентропія – спотворення та втрата певної частини повідомлення під час 

його передавання, що ускладнює процес сприйняття, але не заважає адресатові 

розпізнати його смисл.  

Нейтральна тональність – тональність спілкування у сфері офіційних 

установ, типова для спілкування з незнайомими або малознайомими людьми; 
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актуалізується стилістично немаркованими мовними й мовленнєвими засобами.  

Некомунікабельність – неволодіння або неповне володіння соціальними, 

мовними, комунікативними та іншими аспектами мовленнєвого спілкування; 

уникання спілкування з іншими людьми.  

Ненормативна комунікативна поведінка – комунікативна поведінка 

носіїв певної лінгвокультури, що демонструє порушення прийнятих у ній 

комунікативних норм.  

Неофіційна комунікація – неформальна, нерегламентована комунікація, 

що відбувається в ситуаціях невимушеного спілкування і не потребує 

дотримання статусних норм, правил.   

Неповна комунікативна невдача – збій у комунікації, що може бути 

нейтралізований за допомогою  додаткових дій комунікантів.  

Неприйняття чужих переконань – тенденція піддавати надмірно 

прискіпливому розгляду інформацію, яка суперечить власним переконанням, і 

повністю приймати інформацію, яка збігається з власними переконаннями.  

Нерефлексивне слухання – стиль слухання, що полягає в умінні уважно 

мовчати, не втручаючись у мовлення співрозмовника своїми зауваженнями; 

може супроводжуватися короткими репліками типу "Так",  "Розумію" або 

невербальними діями підтримки (наприклад, кивком голови).  

Нерозгорнутий мовленнєвий акт – тип мовленнєвого акту, що 

здійснюється за допомогою одного висловлювання.  

Нерозуміння – невміння або нездатність адресата внаслідок різних причин 

декодувати мовленнєве і / або паралінгвістичне повідомлення адресанта.  

Несвідома комунікативна невдача – комунікативна невдача, що не 

контролюється свідомістю мовця, трапляється мимоволі.  

Неуспішна мовна комунікація – інформаційний обмін, що унеможливлює 

досягнення мовцем запланованого перлокутивного ефекту.  

Низхідна комунікація – комунікація, що має на меті передавання 

повідомлень від вищої інстанції нижчий.  

Нормативна комунікативна поведінка – комунікативна поведінка, 
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прийнятна у певній лінгвокультурі, якої дотримується в стандартних ситуаціях 

спілкування більшість її носіїв.   

О 

Одиниці мовленнєвого етикету – одиниці мови та мовлення, що словесно 

виражають етикетну поведінку; ситуативно зумовлені, тематично зв’язані, 

скеровані на встановлення оптимального мовленнєвого контакту, усталені 

формули спілкування.  

Одноразова комунікація – комунікація, що передбачає один єдиний  

контакт з адресатом.  

Односторонній мовленнєвий акт – тип мовленнєвого акту, розрахований 

переважно на пасивне та/або опосередковане сприйняття повідомлення 

адресатом.  

Ознака комунікативна – окрема ознака комунікативної поведінки, яка 

виокремлюється як релевантна для опису в умовах зіставлення комунікативних 

культур або особливостей комунікативної поведінки індивідів та мовних груп.  

Опосередкована комунікація – комунікація, що здійснюється через 

посередника.  

Оптимізм – один із основних видів сприйняття світу, що виражає 

позитивне, довірливе ставлення до нього; це схильність бачити й підкреслювати 

в усіх життєвих подіях позитивні риси, віра в успіх та щасливий фінал будь-якої 

справи.  

Організаційна комунікація – комунікація між особами (від 100 до 1000), 

які належать до певної організації.  

Організована комунікація – планомірна, узгоджена та впорядкована 

комунікація.  

Особистісно зорієнтована комунікація – комунікація, скерована на 

налагодження особистісних стосунків, передусім духовних, товариських тощо.  

Офіційна комунікація – комунікація, що відбувається у формальних 

комунікативних ситуаціях  і потребує суворого дотримання встановлених норм і 
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правил.  

П 

Пафос – інтелектуальна, вольова, емоційна спрямованість і позиція 

(переконання) мовця, які виявляються в його комунікативній поведінці та її 

мовному продукті. 

Переговори – спільна діяльність двох або більше суб’єктів, налаштована на 

ефективне розв’язання спірних питань з оптимальним урахуванням потреб 

кожної зі сторін. 

Переконливість мовлення – когнітивно-риторична складова спілкування, 

пов’язана з досягненням перлокутивного ефекту впливу адресанта на ментальну 

сферу адресата за допомогою мовного коду. Важливою складовою є логічність 

побудови повідомлень та їх зв’язків.  

Переконувальна комунікація – комунікація, спрямована на стимулювання 

будь-якої дії з боку адресата у формі поради, прохання. 

Перефразування – вид рефлексивного слухання і тип зворотного зв’язку, 

сутність якого полягає в передаванні адресанту його ж повідомлення, але 

словами адресата, з метою перевірки точності почутої інформації.  

Періодична комунікація – комунікація, що здійснюється через деякі 

проміжки часу.  

Персональна комунікація – комунікація, адресована конкретній людині.  

Перцепція – процес сприйняття комунікантами один одного, їх взаємного 

пізнання як основи взаєморозуміння.  

Писемна комунікація – тип комунікації, що реалізується за допомогою 

графічного коду.  

Писемно-мовленнєвий акт – тип мовленнєвого акту, що реалізується лише 

в писемному мовленні.    

Підтекст – паралельний смисл усного чи писемного висловлювання, 

обумовлений мовною системою або цілями й замислом автора; імпліцитний, 

прихований зміст, який співіснує із явно вираженим, експліцитним смислом в 
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тому самому висловлюванні.  

Побутова комунікація – комунікація, що полягає в підтримці контакту й 

розв’язанні повсякденних проблем.  

Повідомлення – організована сукупність смислів (знань інформації), що 

включає "компонент світу" (те, що мовець пропонує дізнатися) та "компонент 

мовця" (те, як мовець до цього ставиться) і яка кодується адресантом засобами 

мовного та позамовного кодів, передається каналом комунікації, розкодовується 

та інтерпретується адресатом.  

Позиційна роль – стандарти поведінки, яких комунікант набуває внаслідок 

соціалізації та участі в професійній діяльності: начальник, учитель, лікар, 

пенсіонер тощо. 

Позиція комунікативна – комунікативна роль, яку підсвідомо виконує 

кожен з учасників спілкування.  

Полілог – форма мовленнєвого спілкування між трьома й більше особами з 

приблизно однаковою комунікативною активністю.  

Постійна комунікація – комунікація, розрахована на довгий термін, що 

передбачає численні контакти та взаємодії комунікантів.  

Потреба – стан індивіда, пов’язаний із відчуттям необхідності або нестачі 

чогось.  

Потреби комунікативні – особливий вид потреб, які спонукають вступати 

у мовленнєве спілкування з метою вирішення вербальних і невербальних 

проблем.   

Правила мовленнєвого впливу – практичні рекомендації щодо 

ефективного впливу на адресата в різних комунікативних ситуаціях.  

Правила спілкування – вимоги до одного з учасників комунікації 

(адресата чи адресанта).  

Правильність мовлення – відповідність мовлення нормам сучасної 

літературної мови.  

Предметна мета – немовленнєва мета, якої намагається досягти мовець 

через спілкування (наприклад, отримати дещо, дізнатися про щось, змінити 
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поведінку співрозмовника тощо).  

Прийом мовленнєвого впливу – конкретний спосіб реалізації певного 

комунікативного правила.  

Принцип увічливості – принцип спілкування, спрямований забезпечити 

гармонізацію інформаційного обміну та запобігти конфліктним ситуаціям.  

Принцип кооперації – принцип спілкування, що регулює інформаційний 

обмін і передбачає повну відповідність комунікативного внеску на кожному 

етапі діалогу  спільно прийнятій меті або напряму діалогу.  

Принцип мовленнєвого впливу – загальні рекомендації щодо організації 

мовленнєвого впливу на адресата.   

Принцип спілкування – найзагальніші вимоги до процесу інтеракції в 

межах комунікативного акту, вимоги  до всіх учасників спілкування.  

Прихована комунікативна невдача – комунікативна невдача, що є неявно 

вираженою в дискурсі та не відразу розпізнається адресатом після отримання 

ним повідомлення адресанта.  

Продуктивна комунікативна поведінка – вербальні та невербальні дії 

комуніканта в межах норм і традицій спілкування.  

Провал комунікативний – тип комунікативної девіації; повна 

неможливість подальшого спілкування.  

Провокаційна комунікація – особливий тип спілкування, внутрішньо 

розрахований на отримання відповідної інформації у деяких випадках, коли 

мовець говорить не для того, щоб передати інформацію, а щоб її одержати. 

Проксеміка – використання простору в процесі комунікації: відстань між 

комунікантами, їхнє просторове розміщення, вплив території тощо. 

Професійна етика – конкретно визначений набір моральних норм, який 

слугує керівництвом поведінки в тій чи іншій професійній діяльності. 

Своєрідний кодекс честі професійної поведінки осіб, зайнятих у конкретних 

сферах суспільної діяльності, який випливає із суспільного призначення їхньої 

професійної діяльності. Моральні принципи, пов’язані з поведінкою людини у 

сфері її професійної діяльності.  
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Професійна мораль – сукупність сформованих цінностей та ідеалів, 

професійно значущі психологічні якості, готовність діяти в нестандартних 

ситуаціях.  

Психологічний бар’єр – наслідок невідповідності зовнішніх впливів 

(подразників) внутрішньому «Я» (інтересам, потребам, спрямованості 

особистості  тощо), через що формується негативне ставлення до «подразників», 

прагнення захиститися від нього. 

Психологічний вплив – застосування у міжособистісній взаємодії 

винятково психологічних засобів з метою впливу на стан, думки, почуття, дії 

іншої людини.  

Публічна комунікація – комунікація за участі 20 – 30 осіб і більше (до 

100), що передбачає активнішу роль індивідуального адресанта при 

колективному адресаті.  

Р 

Расизм – переважання однієї раси над іншою, що супроводжується 

забобонами.  

Реакція вербальна – використання мовленнєвої дії як реакції на стимул 

(мовленнєвий або якийсь інший).  

Регулятивність – комунікативний контроль, комунікативний тиск, 

комунікативна недоторканість (суверенітет).  

Результативний мовленнєвий вплив – мовленнєвий вплив на адресата, що 

дає змогу адресанту досягти поставленої мети із порушенням комунікативної 

рівноваги.  

Резюмування – підсумування основної ідеї, вияву почуттів тощо адресанта, 

яка дає змогу поєднати фрагменти розмови в єдине ціле.  

Рекреативна комунікація – комунікація, яка охоплює різноманітні форми 

розважального спілкування, що дає змогу комунікантам розслабитися й 

відпочити.  

Рефлексивне слухання – стиль слухання, що полягає в  активному 
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зворотному зв’язку з метою контролю точності сприйняття почутого; основними 

видами рефлексивних відповідей є з’ясування, перефразування та резюмування.  

Рецептивна комунікативна поведінка – розуміння та інтерпретація 

вербальних і невербальних дій співрозмовника, який належить до певної 

лінгвокультурної спільноти.  

Ризик – ситуативна характеристика діяльності, що поєднує невизначеність 

її результату й можливі несприятливі наслідки в разі невдачі. 

Риторика – наука про красномовство або наука переконання. 

Риторичне звертання – фігура мовлення, яка ґрунтується на вживанні слів 

або сполук, що позначають особу чи персоніфікований предмет, явище, до яких 

звертається мовець, привертаючи увагу до повідомлення, іноді надаючи 

предмету звернення оцінно-емотивної характеристики; здебільшого 

характеризуються граматичною незалежністю й інтонаційною та пунктуаційною 

відокремленістю.  

Риторичне питання – фігура мовлення, що ґрунтується на вживанні 

питальних речень, які за метою висловлювання не є питаннями, тобто не 

потребують відповіді.  

Ритуал уникнення – форма вираження шанобливого ставлення, за 

допомогою якої мовець тримається на відстані від реципієнта.  

Ритуальна комунікація – комунікація, що полягає в дотриманні норм і 

звичаїв соціально-культурної поведінки.  

Розмовне мовлення – усна форма мови, характерна для повсякденного 

спілкування носіїв літературної мови.  

Розуміння мовлення – когнітивна операція осмислення й засвоєння 

інформаційного масиву або тексту на підставі сприйняття семантичного змісту 

висловлювань, їхнього мисленнєвого оброблення із залученням імпліцитного 

плану тексту, процедур пам’яті, тобто власного тезауруса та знань норм 

комунікації, притаманних певній культурі.  

Роль комунікативна – відносно постійна, внутрішньо зв’язана і очікувана 

іншими система комунікативних вчинків індивіда, значною мірою визначена 
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його соціальним статусом, віковими, гендерними та іншими чинниками.  

Роль соціальна – комунікативна поведінка людини, яка обумовлюється її 

соціальним статусом, відбувається за певними правилами (нормами), 

прийнятими в суспільстві, й очікується іншими учасниками спілкування.  

С 

Свідома комунікативна невдача – комунікативна невдача, що є 

навмисною складовою стратегічної програми мовця.  

Сенсорика – невербальна комунікація, що ґрунтується на чуттєвому 

сприйнятті її учасників: запахи тіла та косметики, поєднання кольорів, звуків 

тощо.  

Середовище комунікативне – сукупність мовних і позамовних 

(психологічних, психічних, соціальних, рольових, вікових, гендерних тощо) 

чинників, а також тональність і атмосфера, у яких відбувається спілкування.  

Ситуативний контекст – обставини, за яких відбувається комунікація; має 

такі виміри: фізичний, соціальний, хронологічний, культурний.  

Ситуативні норми комунікативної поведінки – комунікативні норми, що 

визначаються конкретною екстралінгвістичною ситуацією.  

Ситуаційна модель – опис типової ситуації, у межах якої повинен діяти 

певний об’єкт вивчення (комунікант).  

Ситуаційна роль – фіксовані стандарти поведінки в певних комунікативних 

ситуаціях: перехожий, покупець, пацієнт, переможець змагань тощо.  

Ситуаційний контекст – сукупність умов, у яких відбувається обмін 

повідомленнями: тип діяльності, предмет спілкування, статусно-рольові 

відносини, формальність, офіційність тощо.  

Ситуація – фрагмент об’єктивно існуючої реальності, частиною якої може 

бути і вербальна дія.  

Ситуація комунікативна – конкретна ситуація спілкування, у яку входять 

партнери по комунікації і яка спонукає її учасників до міжособистісної 

інтеракції. Визначає мовленнєву поведінку, способи реалізації комунікативної 
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інтенції (стратегію, тактику комунікації тощо).   

Слухання – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, спрямований на 

сприйняття мовленнєвих акустичних сигналів та їх розуміння.  

Смисл комунікативний – значення мовних одиниць та складових прамови 

дискурсу, яке виформовується в комунікативному акті як результат взаємодії 

інтенції мовців у конкретній конситуації спілкування.  

Соціальна позиція – місце індивіда чи групи в системі відношень в 

суспільстві, що визначається низкою специфічних ознак і регламентує стиль 

поведінки.  

Соціально-зорієнтована комунікація – спілкування людей як 

представників певних груп (вікових, професійних, статусних тощо).  

Соціумна пресупозиція – сукупність знань, уявлень, досвіду тощо, якими 

володіють мовці як члени певних соціумів.  

Співробітництво – ставлення до комунікативного партнера як до 

самоцінності, намагання об’єднати зусилля в спільній діяльності для досягнення 

близьких цілей, або таких, що збігаються. Основний засіб впливу не 

домовленість, а консенсус (згода).  

Спілкування – цілеспрямований соціально зумовлений процес обміну 

інформацією між людьми в різних сферах їхньої пізнавально-трудової та творчої 

діяльності, що реалізується переважно за допомогою вербальних засобів 

комунікації.  

Спілкування професійне – спілкування, яке формується в умовах 

конкретної діяльності, а тому певною мірою вбирає в себе її особливості, є 

важливою її частиною, засобом цієї діяльності.  

Сприйняття мовлення – психічний процес упізнавання інформації, що 

передається, порівняння її з наявними у свідомості знаками, подальше 

опрацювання і розуміння.  

Статусна роль – стандарти поведінки, що визначаються антропологічними 

характеристиками, які комунікант отримує від народження: стать, етнічна 

(національна) належність, вік.  
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Стереотип – стандартизований, стійкий, емоційно насичений, певний образ, 

концентрований вияв соціальної установки відносно до "чужого". Особлива 

форма сприйняття дійсності, яка впливає на наші відчуття до того, як вони 

дійдуть до нашої свідомості.  

Стилістичні норми – правила вживання мовної одиниці відповідно до 

законів жанру, особливостей функціонального стилю та умов спілкування.  

Стихійна комунікація – випадковий обмін інформацією.  

Стратегія  спілкування – загальна схема дій учасників комунікативного 

процесу, загальний план досягнення мети, яку переслідують співрозмовники.  

Субкультура – частина загальної культури, система цінностей традицій, 

звичаїв, властивих певній групі людей, що виокремлюється за деякою ознакою: 

етнічною, регіональною, класовою, віковою, професійною тощо.  

Сфера комунікації – сфера людської діяльності, що характеризується 

однотипними умовами спілкування, що обумовлюють певні правила 

використання мови.  

Т 

Табу – слова, використання яких заборонено в певних контекстах.  

Тактика – система послідовних дій, яка сприяє реалізації загального плану 

переговорів, досягненню накресленої цілі. 

Тактика конфліктної взаємодії – поведінкові акти, дії сторін, спрямовані 

першочергово на досягнення власної мети в конфлікті, бажання виграти, а за 

умов розвитку конфлікту – нанести шкоду іншій стороні.   

Текст – результат мовленнєвої діяльності, комунікативна система; явище 

культури; відображення існування людини в мовних знаках.  

Тематичне табу – тип комунікативного табу, що забороняє обговорювати 

деякі теми з представниками певної лінгвокультурної спільноти.  

Тембр – забарвлення голосу, що визначається кількістю додаткових тонів 

(обертонів), які накладаються на основний тон.  

Темп – акустичний параметр мовлення, який формують швидкість 
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мовлення, тривалість звучання слів, інтервали й тривалість звучання пауз.  

Толерантність – терпимість до людей, не схожих на нас. Здатність людини 

чути й поважати думку інших, невороже зустрічати думки, відмінні від власних. 

Повага, прийняття й правильне розуміння багатогранності культур світу, форм 

самовираження й прояву людської індивідуальності. Відмова від догматизму, від 

абсолютизації істини й утвердження норм, установлених в міжнародно-правових 

актах в галузі прав людини.  

Толерантність нульова – відсутність терпимості до людей, чия поведінка 

виходить за межі соціокультурних норм.  

Тональність спілкування – усвідомлена або неусвідомлена емоційно-

аксіологічна й змістово-інформативна організація мовного матеріалу в типових 

комунікативних ситуаціях, за допомогою якої адресант формує свої мовленнєві 

дії та здійснює вплив на адресата, а іноді й на ситуацію загалом.  

Точність мовлення – якість мовлення, що полягає у відповідності його 

смислового аспекту відображуваної дійсності комунікативному задуму мовця.  

Тривала комунікація – тривалий у часі комунікативний процес.  

У 

Увічливість – сукупність соціальних умінь, головна мета яких – створення 

умов, за яких комуніканти в межах контакту відчувають доцільність 

(підтвердження) своїх мовленнєвих дій.  

Уникнення – стиль комунікації, що характеризується обмеженнями 

мовленнєвого спілкування.  

Універсальні правила спілкування – правила спілкування, що не залежать 

від конкретної культури.  

Управлінське спілкування – двосторонній або багатосторонній процес, 

зумовлений необхідністю здійснення управлінських функцій шляхом 

встановлення відносин, налагодження зворотного зв’язку. 

Усна комунікація – тип комунікації, що здійснюється за допомогою коду 

акустичного (звукового) мовлення.  
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Усномовленнєвий акт – тип мовленнєвого акту, сферою реалізації якого є 

лише усне мовлення.  

Ф 

Фамільярна тональність – тональність, притаманна спілкуванню в сім’ї, 

дружньому товаристві; характеризується невимушеним тоном, вживанням 

розмовних одиниць з емотивними, оцінними, експресивними семами.   

Фасцинація – спеціально організований вербальний вплив при передаванні 

інформації, спрямований на підвищення якості сприймання інформації шляхом 

впливу на емоційний стан і поведінку реципієнта.  

Фільтрація інформації – механізм процесу комунікації, який передбачає 

проходження отриманої інформації через внутрішні фільтри. Для індивідуума це 

своєрідний засіб самозбереження, що дозволяє уникнути  непосильного для 

опрацювання обсягу інформації. Вилучення зайвої чи небажаної інформації. 

Формули мовленнєвого етикету – культурно та ситуативно зумовлені, 

стандартизовані вислови або стереотипи мовлення, готові формули з певною 

синтаксичною структурою та лексичним наповненням, які вживають у 

високочастотних етикетних ситуаціях: привітання, прощання, подяки, вибачення, 

прохання, запрошення тощо.  

Ц 

Ціннісні орієнтації – складне духовне утворення, створене з елементів 

світогляду, ідеалів переконань, вольових спонукань, мотивів і почуттів, в основі 

якого знаходиться спрямованість інтересів і потреб особистості на певну 

ієрархію цінностей, схильність орієнтуватися та надавати перевагу одним 

цінностям та ігнорувати, заперечувати інші, що дає змогу диференціювати явища 

за їх значущістю і обирати орієнтири для регуляції всіх сфер життєдіяльності.  

Цінності – об’єкти, явища та їх властивості, а також абстрактні ідеї, які 

втілюють у собі узагальнені ідеали і виступають завдяки цьому як еталон. Те, що 

людина найбільше цінує в житті, оточуючому її світі, людях, матеріальній та 
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духовній культурі; це те, що вона особливо цінує, і чому надає найбільшого 

значення. 

Ч 

Чистота мовлення – якість мовлення, що передбачає відсутність  у 

мовленні чужих для літературної мови елементів або елементів, які заперечені 

нормами моралі (слова-паразити, діалектизми та просторіччя, варваризми, 

жаргонізми, вульгаризми).  

 

Ш 

 

Шум комунікативний – різноманітні форми порушень та/або деформації 

повідомлень, які утруднюють процес передавання або сприйняття інформації. 
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Додаток Б 

 

Перелік компетентностей випускника 

[Стандарт вищої освіти України : перший рівень вищої освіти (бакалаврський) 

за спеціалізацією "Документознавство та інформаційна діяльність"  

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 галузі знань 02 "Культура і мистецтво". Полтава : Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016. 21 с.]. 

Інтегральні 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми в галузі документознавства та інформаційної 
діяльності, що передбачає застосування теоретичних знань й 
практичних навичок у сфері соціальних комунікацій і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 
1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії 
Володіти базовими поняттями й знаннями з фундаментальних 

розділів наук: документознавства, математичних основ 
інформаційної діяльності в обсязі, необхідному для засвоєння 
знань з фахових дисциплін і для використання в обраній професії. 

Володіти базовими знаннями з менеджменту та маркетингу 
інформаційних продуктів і послуг для раціонального й 
комплексного функціонування документно-інформаційних 
комунікацій. 

Володіти базовими знаннями в галузі інформатики й сучасних 
інформаційних технологій, уміння створювати й працювати з 
базами даних, використовувати інтернет-ресурси для пошуку й 
оброблення інформації. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 
Здатність до аналізу виробничого завдання з вибором 

оптимальної послідовності виконання робіт. Уміння провести 
роботи за обраною послідовністю, проаналізувати результати та 
зробити відповідні висновки. 

Здатність до філософського аналізу та етичної оцінки проблем 
розвитку техносфери та інформаційної цивілізації. 

Здатність розуміти процес формування техногенної цивілізації 
та науково-технічного світогляду людини. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел 

Здатність аналізувати й оцінювати явища політичного 
розвитку українського суспільства в контексті світової історії, 
зіставляти історичні   процеси  з   епохами,   застосовувати   набуті   
знання   для 
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 прогнозування суспільних процесів; формування свідомості 
громадянина і патріота України. 

Здатність розуміти закономірності культурного процесу, 
культуру як специфічний та унікальний феномен людства; 
розглядати культуру в розвитку, єдності та суперечності 
різноманітних процесів і тенденцій. 

4. Міжособистісні навички та командна робота 
Здатність діагностувати власні психологічні стани та почуття з 

метою забезпечення ефективної та безпечної колективної 
діяльності. 

Уміти проводити обговорення проблем загальнонаукового та 
професійно орієнтованого характеру, здійснювати повсякденні й 
ділові контакти. 

5. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і 
письмово 

Здатність до письмової й усної комунікації державною мовою, 
застосовувати знання на належному мовленнєвому рівні. Уміти 
складати й структурувати професійні тексти та документи, 
готуватися до публічного виступу, застосовувати різні форми 
колективного обговорення професійних проблем, правильно 
користуватися загальнонауковою та галузевою термінологією. 

Уміння використовувати різні мовні засоби відповідно до 
комунікативних намірів. 

6. Здатність спілкуватися другою мовою 
Здатність практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 
професійними потребами; одержування новітньої фахової 
інформації через іноземні джерела користування усним 
монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, 
суспільно-політичної та фахової тематики. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій 

Здатність, використовуючи базові знання в галузі інформатики 
й сучасних інформаційних технологій, створювати бази даних і 
використовувати інтернет-ресурси для пошуку й оброблення 
інформації. 

Здатність застосовувати навички роботи в комп’ютерних 
мережах, збирати, аналізувати та управляти інформацією, 
використовувати програмні засоби для вирішення науково-
практичних завдань. 

8. Популяризаційні навички 
Здатність спілкуватися, проводити  усний  обмін  інформацією   
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 та уміти інтегрувати власну діяльність у культурне оточення з 
урахуванням визначеного місця окремих соціокультурних 
елементів суспільства. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

1. Загальнопрофесійні 
Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

теорії та практики управління інформацією і документообігом у 
будь-якій установі; здатність планувати й реалізувати відповідні 
заходи в інформаційно-документній сфері; знання правових основ 
і законодавства України в галузі інформатизації суспільства й 
документального забезпечення сфери управління, інших галузей; 
здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, навички 
роботи в команді. 

Здійснювати тематичний пошук інформації на основі 
архівних, музейних, бібліотечних фондів і науково-довідкового 
апарату, а також в інформаційних системах підприємств. 

2. Застосування спеціальних знань 
Розуміння сутності й принципів технологічних процесів, 

створення, оброблення, розподілу, передархівного оформлення й 
зберігання документів, довідково-інформаційної роботи з 
документами. 

Володіння основами ергономіки професійної практики: 
нормування навантаження під час виконання посадових обов’язків, 
здатність застосовувати ці знання в процесі фахової діяльності. 

Володіння сучасними методами системного аналізу 
інформаційних процесів для моделювання та прогнозування 
динаміки формування й обслуговування документних фондів, 
документних потоків і масивів у архівних, бібліотечних, музейних, 
інших інформаційних установах. 

Набуття навичок захисту інформації й роботи з документами, 
що містять таємницю в системі електронного й традиційного 
документообігу. 

Здатність виявляти й застосовувати заходи та рекомендації 
щодо оптимізації маркетингових ресурсів у процесі реалізації 
інформаційних продуктів та послуг, проведенні рекламних 
кампаній, спираючись на результати системного аналізу 
інформаційних процесів. 

Уміння розрізняти онтологічні та гносеологічні елементи 
державного управління, уміти забезпечувати системний підхід до 
організації фундаментальних процесів управління в управляючій 
системі, вміти реалізувати функції, що забезпечують діяльність 
органу державного управління. 
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3. Застосування знань та розумінь організаційно-
управлінської діяльності 

Розуміння основних закономірностей організації та управління 
діяльністю інформаційних установ, уміння визначати та коригувати 
рівень управлінської й інформаційної культури та етики. 

Здійснювати контроль за термінами та ходом виконання  
документів, їх відповідним оформленням. 

Уміти використовувати процедури та види управлінських 
технологій, готувати управлінські рішення, проводити аналіз 
відхилень від норм під кутом контролю. 

Володіння навичками адміністрування документаційної та 
референтської діяльності суб’єктів інформаційного середовища. 

Здатність застосовувати комп’ютерні мережі та інтернет-
технології, системи електронного документообігу й прикладне 
програмне забезпечення з метою координації управлінської 
діяльності. 

4. Професійні цінності 
Володіння знаннями етичних норм поведінки у соціально-

комунікаційній діяльності, у тому числі під час ділових і 
дипломатичних прийомів, зустрічей, презентацій. 

Уміння знаходити оптимальні рішення в процесі професійної 
діяльності з урахуванням правових основ документно-
інформаційної діяльності. 

Уміння демонструвати партнерам і клієнтам цінність норм 
інформаційної етики у діловому спілкуванні й повсякденному 
житті. 

Дотримання посадових обов’язків, трудової й виробничої 
дисципліни. 

5. Навички оцінювання 
Уміння здійснювати оцінку рівня якості наданих 

інформаційних послуг у бібліотечних, музейних, архівних, інших 
інформаційних установах, спираючись на результати моніторингу 
думки клієнтів та рівень фахової підготовки співробітників. 

Володіння методами визначення джерел і шляхів надходження 
у виробничі приміщення шкідливих компонентів, що є 
небезпечними для клієнтів і співробітників інформаційних установ, 
здатність зменшити вплив небезпечних факторів на стан здоров’я 
людини й довкілля. 

Володіння методами оцінки якості інформаційних продуктів і 
послуг,  що  продукуються  чи пропонуються для реалізації  в  
процесі 
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 діяльності інформаційних установ, обслуговування клієнтів. 
6. Застосування знань на практиці 

Уміння здійснювати технологічні процеси роботи з 
документами й документною інформацією з використанням 
організаційної, комп’ютерної техніки, основ комп’ютерного 
дизайну для обліку, контролю виконання, оперативного 
збереження, довідкової роботи. 

Здатність застосовувати практичні навички з моделювання й 
організації рекламної іміджевої діяльності, уміння визначати 
фактори, що впливають на формування іміджу підприємства, 
установи, організації. 

Здатність застосовувати знання й практичні навички у сфері 
правових основ документно-інформаційної діяльності, 
патентознавства та права інтелектуальної власності, причин 
виникнення інформаційних загроз для обґрунтування й оптимізації 
управлінських рішень у сфері державного управління. 

Обирати найбільш ефективні засоби комунікації, 
організовувати зв’язки з громадськістю, ярмарки та виставки. 

7. Експериментальні та інструментально-лабораторні 
навички 

Здатність реєструвати й аналізувати фізичні показники 
температури, вологості, освітленості, забрудненості облікових 
одиниць бібліотечних, музейних, архівних установ. 

Здатність одержувати, реєструвати інформацію щодо 
фактичного стану й сусідства облікових одиниць бібліотечних, 
архівних, музейних фондів. 

8. Розв’язання проблем 
Здатність використовувати та застосовувати в професійній 

діяльності положення національного й міжнародного законодавства 
у сфері господарського, трудового, інформаційного права, права 
інтелектуальної власності, стандартизації й сертифікації, навички 
ідентифікації правопорушень в означеній сфері. 

9. Обчислювальні навички 
Здатність проводити системний аналіз результатів 

інформаційно-аналітичної діяльності, моделювати оптимальні 
шляхи руху документних потоків, визначати графіки 
документообігу в цілому й комплектування документних фондів 
зокрема. 

Володіння методами обробки документованої й 
недокументованої інформації. 

Здатність використовувати знання з прикладного програмного 
забезпечення, систем управління базами даних, інтернет-технології 
для організації науково-дослідницької роботи в процесі фахових досліджень. 
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10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
Опанування методологією та організацією науково-

дослідницької діяльності в процесі інформаційно-аналітичної 
обробки інформації 

Уміння працювати з навчальними, науковими, довідковими 
джерелами інформації, відео-, аудіо-, фоно-, фото-, 
кінодокументами в процесі створення первиннихі вторинних 
документів. 

Навички роботи в системі соціальних комунікацій, у тому 
числі в комп’ютерних мережах для збору, аналізу, управління 
інформаційними потоками, уміти використовувати програмні 
засоби для виконання науково-практичних задач у сфері 
документознавства та інформаційної діяльності. 

11. Проектувальні навички 
Уміння проектувати уніфіковані форми управлінської 

документації, здійснювати їх впровадження і ведення в умовах 
автоматизованих інформаційних систем. 

Уміння моделювати, аналізувати й оптимізувати системи 
документаційного забезпечення діяльності. 

Уміння визначати ступінь інформаційних загроз і викликів, 
розробляти заходи щодо їх попередження, мінімізації негативних 
наслідків. 

Уміння моделювати й планувати іміджеву, рекламну, 
маркетингову діяльність для підвищення рейтингу суб’єкта 
господарювання. 

12. Ерудиція в сфері документознавства й інформаційної 
діяльності 

Здатність вивчати, характеризувати, аналізувати широке коло 
питань із документознавства та інформаційної діяльності, 
оцінювати їх вплив на систему соціальних комунікацій. 

Здатність застосовувати знання з документознавства як 
інтегрованої науки для вирішення професійних задач у суміжних 
сферах діяльності: виробничому й невиробничому сегменті 
економіки, державному управлінні тощо. 

13. Володіння професійною термінологією 
Здатність використовувати в професійній та соціально-

комунікативній діяльності фахову термінологію з 
документознавства й аналітико-синтетичної переробки інформації, 
у тому числі в усній та письмовій формах рідною чи іноземною 
мовами. 

14. Здатність до навчання 
Здатність на основі самостійного навчання й саморозвитку (у  



49 

Продовження таблиці "Перелік компетентностей випускника" 

 

тому числі із застосуванням дистанційної освіти, мережевих і кейс-
технологій), підвищувати й оцінювати якісні й кількісні показники 
рівня власних пізнавальних процесів встановленим нормам і 
вимогам професійної сфери. 

Здатність застосовувати прийоми активізації пізнавальних 
процесів, що супроводжують діяльність, освоювати нові сфери й 
напрями професійної діяльності, використовуючи здобуті знання й 
навички в сфері документознавства та інформаційної діяльності. 

15. Зв’язок проблем минулого й сьогодення 
Володіння знаннями щодо зв’язку сучасних проблем фахової 

діяльності з ретроспективними проблемами професійних галузей 
знання. 

Уміння оновлювати інструктивно-методичні матеріали з 
урахуванням нововведених нормативних актів, що регламентують 
конкретні напрями діяльності документаційно-інформаційних 
служб. 

Уміння застосовувати ці знання для об’єктивної оцінки й 
прогнозування розвитку соціально-комунікативної діяльності, 
пошуку оптимальних шляхів вирішення професійних завдань на 
кожному рівні. 
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Основні напрями набуття КК майбутніх фахівців із ДтаІД  

у контексті  культурного складника КП 

Компо
ненто 

КК 

Основні комунікативні знання, ставлення, уміння, навички, якості тощо, які  
необхідно сформувати й розвинути в майбутніх фахівців із ДтаІД 

 

Ціннісне ставлення до знань про національне багатство своєї країни, про рідну 
землю, свій народ, його мову, культуру, традиції тощо. Зацікавлене ставлення 
до знань про інші культури з метою віднаходження в них чинників збагачення 
власного комунікативного досвіду. Усвідомлене, позитивне ставлення до 
особливостей життя в багатокультурному суспільстві, оволодіння уміннями 
взаємодіяти та знаходити взаєморозуміння в міжкультурному спілкуванні. 
Орієнтації й установки на толерантне ставлення до представників інших 
культур, їхніх поглядів, недопущення проявів расизму, ксенофобії тощо . 

 

 

Знання світової та національної культури, особливостей її мови, традицій, 
звичаїв, вірувань тощо як основи формування КСКК. Знання й розуміння 
різноманітності міжкультурних відмінностей і характеру взаємодії між людьми 
різних національностей, усвідомлення необхідності поважати їхні культурні 
особливості, мову, звичаї, традиції, релігію тощо. Знання особливостей 
комунікації у взаємодії і співпраці з представниками інших культур, урахування 
відмінностей соціокультурних умов тощо. 

 

Здатність виявляти широкий світогляд, знання, погляди, переконання у 
контексті професійної, національної, міжнаціональної, духовної й інших 
аспектів культури. Навички й досвід мирного співжиття в багатокультурному 
суспільстві. Уміння розробляти й реалізовувати стратегії власної 
комунікативної діяльності й поведінки в умовах міжкультурного спілкування, 
створювати власну модель толерантної поведінки й конструктивної взаємодії в 
умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей, виявляючи 
повагу до людей іншої культури. Уміння використовувати в спілкуванні знання 
іноземної мови й культури країни її походження. Навички постійного 
самовдосконалення КСКК упродовж усього життя. 

 

Почуття поваги й любові до свого народу, до його віковічних культурних 
здобутків. Національну свідомість, духовність, морально-етичну культуру 
спілкування й поведінки, якості національної ментальності: бережливого 
ставлення до національної мови, звичаїв, традицій, поваги до батьків, до 
старших. Культуро-відповідні, комунікативно-значущі інтелектуальні, емоційні, 
вольові, моральні, естетичні якості (увічливості, взаєморозуміння, тактовності, 
комунікабельності, сумлінності, відкритості, привітності, емпатії, 
толерантності, естетичних потреб і почуттів тощо), які ґрунтуються на кращих 
надбаннях національної й світової культури. 

 

Уміння й навички рефлексивного мислення, самоаналізу й самооцінки 
комунікативної діяльності. Рефлексивні здібності як механізм взаєморозуміння 
– сприйняття й оцінки внутрішнього світу іншої людини, її почуттів і мотивів 
поведінки, що особливо важливо в комунікативній взаємодії на 
міжкультурному рівні. 
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Основні напрями набуття КК майбутніх фахівців із ДтаІД  

у контексті соціального складника КП 

Компо
ненти  
КК 

Основні комунікативні знання, ставлення, уміння, навички, якості тощо, 

які  необхідно сформувати в майбутніх фахівців із ДтаІД 

 

Ціннісне ставлення до знань законів України, прав та свобод людини й 
громадянина, до власної національної ідентичності, місця й ролі в 
суспільстві, колективі. Усвідомлене ставлення до демократичних 
цінностей суспільства й власної громадянської позиції щодо політико-
правових і соціально-економічних основ суспільного життя з метою 
інтеграції в нього. Усвідомлення суті спілкування як вищої цінності 
людини й суспільства. Зацікавленість в оволодінні КК як інтегрованою 
якістю-цінністю – здатністю до ефективної взаємодії і співпраці та 
необхідними для цього комунікативно-значущими якостями 
(обов’язковості, комунікабельності, ввічливості, відкритості, 
товариськості, доброзичливості тощо). Прагнення до підвищення 
власного авторитету в колективі й статусу комунікативно компетентної 
особистості з метою вибудовування ефективних взаємовідносин з 
однокурсниками,  колегами, у майбутньому зі співробітниками, 
партнерами тощо. 

 

Знання особливостей соціально-політичної й економічної системи країни 
й процесів та явищ суспільного життя. Широкий світогляд у галузі 
міжнародного життя й політичних подій. Знання норм законодавства, 
розуміння суті правових та економічних відносин, цінності прав людини 
та демократичного громадянства. Знання основних своїх обов’язків і прав 
та прав інших людей і способів їх захисту. Знання й розуміння 
соціального й комунікативного значення якостей (працелюбність, 
соціальна активність, ініціативність, підприємливість, самодостатність, 
відповідальність, здатність до співпраці, контактність, тактовність, 
взаєморозуміння тощо) з метою виховання їх у себе. Розуміння власної 
соціальної ролі та ролей інших людей в соціумі, методів входження в 
потрібні соціальні ролі, модифікації власної поведінки в рольовому 
контексті. Знання способів, методів, прийомів норм, правил виконання 
дій, взаємодій щодо ефективного вирішення різних соціально-
економічних, трудових, правових, політичних та інших питань. 

 

Комунікативні вміння критично оцінювати й прогнозувати соціально-
політичні, економічні, правові та інші події й явища в суспільстві. 
Комунікативні навички й здібності працювати в команді, ставити цілі й 
планувати результати своєї діяльності, брати на себе відповідальність і 
самостійно приймати рішення, знаходити нестандартні методи 
розв’язання проблем, обирати оптимальні способи й прийоми взаємодії й 
співробітництва, адекватно сприймати критику, поради, вказівки. 
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Здатність вирішувати конфлікти ненасильницьким способом, відповідно 
до демократичних принципів і законів. Навички використання правил і 
різних моделей поведінки, що в межах чинного законодавства України 
відповідають інтересам самореалізації особистості та захищають її права 
як людини й громадянина. Навички володіння нормами й стратегіями 
взаємодії з органами державної влади на користь собі та громадському 
суспільству. Комунікативні вміння й навички ефективно спілкуватися, 
вести переговори, користуватися своїми правами, виконуючи обов’язки 
на основі правових норм. 

 

 

Високо інтелектуальні світоглядні якості, здібності до самопізнання й 
саморуху, що виявляються в здатності визначати своє місце й роль у 
суспільстві. Емоційно-вольові якості (критичного мислення, здатності 
усвідомлювати та відстоювати особисту позицію, почуття власної 
гідності, честі, свободи, рівності тощо). Комунікативно-значущі якості 
загальнолюдської моралі (совісності, порядності, доброти, чесності, 
гуманності, емпатії, толерантності тощо), а також якості особливо 
значущі для майбутньої професійної діяльності (працелюбності, 
самодисципліни, почуття професійного обов’язку, професійної честі – 
готовності цінувати обрану професію, захищати її репутацію й інтереси 
колективу, цінувати професійні традиції, професійної гордості – поваги 
до обраного фаху,  професійної етики – усвідомлення відповідальності за 
власні вчинки, знання моральних вимог до професійної взаємодії тощо). 
Високу соціальну активність, підприємливість, гнучкість, мобільність, 
здатність презентувати себе на ринку праці.  

 

Розвинену рефлексивно-комунікативну здатність думати, аналізувати, 
взаємодіяти. Уміння адекватно сприймати себе під час комунікації, 
досліджувати власну комунікативну діяльність, розмірковувати над 
причинами, наслідком яких стали ті чи інші дії учасників спілкування, 
оцінювати власні якості, вчинки й, порівнюючи з минулим досвідом, 
прогнозувати перспективи персонального зростання. Здатність розуміти 
причини дій партнерів та  враховувати їх у процесі побудови власної 
стратегії комунікації, аналізувати зроблені під час взаємодії помилки й 
передбачувати можливі варіанти їх попередження, прогнозувати 
можливий варіант своїх дій і дій партнерів, оцінювати правильність 
обраної стратегії з позиції власного «Я» і з позиції партнерів. Уміння 
визначати своє місце та роль у певній ситуації, а також самовизначатися в 
умовах прийняття колективного рішення з орієнтацією на досягнення 
конкретного результату, співвідносити результати власної 
комунікативної діяльності із заданою ціллю, спрямовуючи рефлексію на 
процеси самоаналізу й самоспостереження під час взаємодії, коригувати 
поведінку її учасників.   
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Додаток Б 4 

 

Основні напрями набуття КК майбутніх фахівців із ДтаІД  

у контексті інформаційного складника КП 

компо

ненти 
Основні комунікативні знання, ставлення, уміння, навички, якості тощо, 

які  необхідно сформувати в майбутніх фахівців із ДтаІД 

 

Ціннісне ставлення до інформації як засобу формування КК, предмету 

задоволення пізнавальних потреб і свого стану поінформованості з 

відчуттям психологічного й емоційного комфорту. Інтерес і прагнення до 

оволодіння сучасними інформаційними технологіями, уміннями 

віднаходити правильно сприймати, аналізувати й критично оцінювати 

потрібну інформацію, опрацьовувати й ефективно її використовувати. 

Готовність працювати з інформацією в усній, письмовій, друкованій, 

електронній формах. Зацікавленість і потребу в оволодінні новими 

комунікативними знаннями, уміннями, якостями через технічні 

програмні засоби в процесі інформаційно-освітньої діяльності з метою 

формування й саморозвитку КК, досягнення успіхів у навчанні, 

виконанні практичних завдань на рівні ефективної інформаційно-

комунікативної взаємодії. 

 

Знання методів, прийомів роботи з різноманітною інформацією за 

допомогою інформаційних технологій, використання Інтернет-ресурсів 

для її пошуку, оброблення й створення баз даних. Знання сучасних 

методів управління інформаційно-комунікативними процесами: 

тематичного добору й структурування інформації, системного її аналізу, 

створення нового власного продукту та передавання його з метою 

співробітництва. Знання норм і правил культурно-етичного спілкування 

й поведінки в інформаційно-комунікативній взаємодії з використанням 

Інтернет-технологій у навчальній, майбутній професійній та інших 

сферах життєдіяльності. 

 

 

 

 

Уміння вільно орієнтуватися в різноманітних видах інформації, 

здобувати інформацію з різних джерел, користуватися нею, аналізувати, 

критично осмислювати, використовувати для формування й 

самовдосконалення КК. Навички й здібності розумітися на будь-якій 

інформації українською чи іншою мовою, знаходити її, сприймати, 

інтерпретувати й послуговуватися у вирішенні важливих питань. Уміння 

виявляти у відбитих в інформаційному просторі культурних, соціальних, 

політичних та інших подіях, процесах, фактах, ідеях тощо об’єктивні 

закономірності й тенденції, рушійні механізми, причинно-наслідкові 
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 зв’язки, створювати нові знання про реальність, що знаходиться в полі 

певних комунікативних інтересів і потреб. Здатність до інформаційно-

комунікативного способу пізнання, до інтерпретації текстів, документів, 

даних, повідомлень про події, створення нової інформації на основі 

аналізу й тлумачення наявних фактів, описів, теорій засобами 

інформаційного моделювання реальності. Уміння використовувати різні 

засоби й способи отримання й передавання інформації (інтернет-

технології) в друкованому й електронному вигляді з метою ділового 

спілкування, взаємного обміну інформацією. Навички індивідуального 

стилю опрацювання інформації. 

 

Інтелектуальні, емоційно-вольові, морально-естетичні якості, необхідні 

для ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії, виконання 

різноманітних соціальних ролей у спілкуванні, у тому числі з 

використанням інтернет-технологій, зокрема це такі, як: самостійність і 

критичність у ставленні до будь-якої інформації, логічність і тактовність 

у розв’язанні складних комунікативних проблем, мобільність 

орієнтування в неочікуваних обставинах, стійкість і наполегливість у 

тренуванні комунікативно-значущих для ділового спілкування 

інтелектуальних здібностей, розумових дій, гнучкості й широти 

мислення, здатності орієнтуватися в потоці інформації, знаходити 

креативні рішення розв’язання нестандартних проблем  тощо.  

 

Усвідомлення своїх інформаційно-комунікативних потреб, здатність 

оцінювати їх ціннісне значення, розуміння важливості опанування 

знаннями сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних програм 

тощо. Високий рівень вимог до якісної змістової сторони інформації як 

власної, так і інших. Здатність спрямовувати рефлексію як вид техніки 

зворотного зв’язку на організацію ефективних способів інформаційно-

комунікативної взаємодії, на контроль і коригування власних дій, 

аналізуючи їх продуктивність чи неефективність. Здатність до 

самопізнання, самооцінки й створення динамічної системи уявлень про 

власні уміння працювати з різноманітною інформацією, навички 

наполегливо долати труднощі й розв’язувати інформаційно-

комунікативні проблеми різними способами, інтереси й ціннісні 

ставлення до інформаційно-комунікативних знань, умінь, якостей та 

розвитку й самовдосконалення  ІСКК. 
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Додаток Б 5 

 

Основні напрями набуття КК майбутніх фахівців із ДтаІД  

у контексті мовного складника КП 

Компо
ненти 
КК 

Основні комунікативні знання, ставлення, уміння, навички, якості тощо, 
які  необхідно сформувати в майбутніх фахівців із ДтаІД 

 
 

Ціннісне ставлення до рідної мови, прагнення майстерно володіти етичними 
нормами спілкування, вдосконалювати культуру мовлення. Шанобливе  
ставлення (засобами мови) до народних традицій, історії, культури, науки. 
Бажання володіти культурою спілкування, основами мовних стилів і 
риторичних знань, уміннями професійно-публічного мовлення. Зацікавленість у 
набутті здібностей професійно-ділового спілкування (проведення ефективних 
переговорів, ділових зустрічей, дискусій, надання консультацій тощо). Ціннісне 
ставлення до знань мовно-ділового етикету в професійному спілкуванні. 
Потреби в уміннях налагоджувати міжособистісні, ділові, діалогічні 
взаємостосунки. Прагнення оволодіти правилами культури комунікативної 
поведінки, уміннями адекватно реагувати на чужі висловлювання й 
переконливо відстоювати власну позицію. Ціннісні орієнтації, спрямовані на 
опанування знаннями про суть і зміст МСКП, відповідних компонентів, 
комунікативних знань, умінь, якостей тощо. 

 

Знання норм і правил фахової ділової мови й мовлення, знання більше ніж 
однієї мови. Знання національно-культурних традицій, звичаїв, норм моралі,  
правил етикету спілкування. Знання наукового, офіційно-ділового й розмовного 
функціональних стилів мови, їх професійно-комунікативних особливостей, сфер 
реалізації та призначення. Розуміння ролі невербальних засобів у комунікації. 
Знання основних законів риторики та прийомів удосконалення майстерності 
публічного мовлення. Знання стратегій поведінки під час ділового спілкування 
та способів впливу на співрозмовника. Усвідомлення особливостей 
безконфліктного спілкування, досягнення взаєморозуміння в різноманітних 
ситуаціях. Знання критеріїв і методів оцінки сформованості МСКП власного і 
партнерів у взаємодії. 

 

Уміння використовувати набуті комунікативні знання на практиці, доречно 
спілкуватися, залежно від мети й ситуації правильно добирати різноманітні 
мовні засоби висловлювання власних ідей, думок, переконань. Здатність і 
навички ділового спілкування, основаного на високому рівні самоконтролю, 
дотримання мовних норм. Навички професійно-комунікативної поведінки 
відповідно до певних ситуацій, використовуючи їх специфіку для успішного 
досягнення комунікативних цілей. Уміння послуговуватися великою кількістю  
вербальних і невербальних засобів спілкування для забезпечення ефективної 
комунікації. Навички культури усного й писемного мовлення професійного 
спрямування, використання термінологічного апарату як засобу спілкування. 
Уміння й навички стисло, грамотно, зрозуміло викладати інформацію в 
документах. Уміння використовувати знання іноземної мови в навчальній і 
професійно-практичній комунікативній діяльності. Навички дотримання правил 
мовленнєвого етикету й культури спілкування. Уміння визначати й 
використовувати в спілкуванні жанри наукового, офіційно-ділового, розмовно-
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професійного стилів, добирати мовні засоби відповідно до сфер і специфіки 
мовленнєвої ситуації. Уміння й навички переконливого мовлення, логічного, 
емоційного висловлювання думок, ефективного індивідуального стилю 
спілкування. Здібності вільно й компетентно спілкуватися в діалоговому 
режимі, зрозуміло доносити інформацію, висловлювати власні рішення, 
висновки, пояснення тощо. Уміння уважно слухати й точно усвідомлювати 
інформацію, виокремлювати смислові елементи висловлювань, формулювати 
змістовні запитання, послідовно й доказово відповідати. Уміння швидко 
реагувати на неочікувані запитання, уникати помилок, впливати на 
співрозмовника. Навички ділового колективного спілкування, етичної 
поведінки під час перемовин, дискусій, нарад, зборів, ефективного обговорення 
професійних проблем. Уміння працювати в команді, вибирати ефективні 
стратегії поведінки й способи успішного спілкування з партнерами, 
налагоджувати контакти й обговорювати результати вирішення проблем, 
логічно сприймати й оцінювати поведінку партнерів, розпізнавати за 
невербальними сигналами їхні стани, бажання й мотиви поведінки, керувати 
ситуацією взаємодії. Навички застосовувати посилюючий висловлювання 
міміко-пантомімічний супровід. Уміння застосовувати ефективні стратегії 
поведінки в проблемних і конфліктних ситуаціях, аналізувати причини їх 
виникнення й коригувати взаємодії, прогнозувати, вибирати, ефективно 
реалізувати правильні, безконфліктні способи спілкування 

 

Комунікативно-значущі індивідуально-психологічні якості увічливості, 
тактовності, чемності, товариськості, толерантності, поваги й уваги до 
співрозмовника, уникнення зверхності, негативних оцінювань, роздратованості 
тощо під час комунікативної взаємодії; здатність створювати відкриту, дружню, 
доброзичливу й приємну атмосферу спілкування. Уміння встановлювати й 
підтримувати психологічний контакт, управляти своїми емоціями, 
співпереживати, розуміти й ураховувати почуття й потреби інших людей під час 
спілкування. Розвинений інтелект, креативне мислення, зумовлені досконалою 
мовленнєвою культурою. 

 

Здатність до активного рефлексивного слухання, самоаналізу, саморегуляції й 
самопрезентації в процесі контакту. Рефлексивні здібності розуміти внутрішній 
світ партнера по спілкуванню з метою регулювання власної поведінки й 
мовлення. Уміння, застосувавши оцінні, організаційні, дисциплінуючі впливи, 
схилити співрозмовника на свій бік, переконати в силі своїх аргументів і, 
правильно його оцінивши як особистість, викликати в нього позитивне 
сприйняття себе як особистості. Здатність, рефлексивно розуміючи внутрішні 
переживання й мотиви співрозмовника, запобігати різним конфліктам, 
встановлювати й підтримувати зворотній зв’язок, використовуючи його як 
контроль точності сприйняття почутого. Рефлексивні уміння, швидко й 
правильно орієнтуючись в умовах спілкування, бачити себе очима партнера, 
прогнозувати й сприймати його ставлення до себе. Уміння характеризувати 
індивідуальні якості й особливості поведінки співрозмовника, точно й 
адекватно сприймати його фізичні, емоційні, поведінкові, рольові 
характеристики. Навички, усвідомлюючи цілі, мотиви, установки партнера по 
спілкуванню, завдяки спостереженням і аналізу їх результатів, складати сценарії 
власної поведінки в типових і нестандартних ситуаціях тощо. 
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Додаток Б 6 

 

Основні напрями набуття КК майбутніх фахівців із ДтаІД  

у контексті  самоосвітнього складника КП 

компо-
ненти 
КК 

Основні комунікативні знання, ставлення, уміння, навички, якості тощо, 

які  необхідно сформувати в майбутніх фахівців із ДтаІД 

 

Ціннісне ставлення й інтерес до самостійної комунікативно-пізнавальної 

діяльності й самовдосконалення КК. Усвідомлені потреби самостійного, 

наполегливого пошуку й засвоєння нових знань, використання нових 

ідей та інновацій з метою формування високого рівня КК. Спрямування 

на саморозвиток рефлексивного мислення з метою самоаналізу й 

самооцінки результатів комунікативної самоосвіти й самовдосконалення 

КК. Прагнення до творчої самореалізації, готовність брати на себе 

відповідальність за власне самонавчання й самовдосконалення КК 

упродовж усього життя. 

 

Знання про зміст і особливості формування СОСКП, усвідомлення суті й 

значення комунікативної самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення 

КК. Знання методів, прийомів, засобів самостійного пошуку й 

оволодіння необхідними комунікативними знаннями, уміннями та 

навичками застосовувати їх у практичній діяльності, а також 

саморозвитку відповідних індивідуально-психологічних 

(інтелектуальних, емоційних, вольових, моральних, естетичних) якостей 

та рефлексивних здібностей, важливих для здійснення постійного 

саморозвитку й самовдосконалення КК. 

 

Уміння й навички самостійно розвивати й вдосконалювати власну КК: 

ставити цілі, планувати й організовувати свою навчально-комунікативну 

діяльність, здобувати нові знання, ініціювати нові ідеї щодо формування 

особистої КК, оволодівати способами самостійного засвоєння 

комунікативних знань із різних джерел, долати пізнавальні труднощі, 

розвивати творчу активність тощо. Навички використовувати самостійно 

засвоєні знання, способи комунікативної діяльності й власний 

комунікативний досвід у нових комунікативних ситуаціях, 

встановлювати та пояснювати причинно-наслідкові зв’язки. Уміння 

застосовувати способи самостійного набуття комунікативних знань для 

розв’язування різноманітних нестандартних, складних проблем в 

навчальній, майбутній професійній та інших сферах діяльності. Навички 

використання різноманітних методів наукового пізнання й набуття 

комунікативних знань, умінь, якостей тощо з метою безперервної 

комунікативної самоосвіти й самовдосконалення  КК упродовж усього життя. 
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Індивідуально-психологічні особистісні якості, що важливі для 

організації комунікативної самоосвітньої діяльності й успішного 

самовдосконалення КК, зокрема це: інтелектуальні здібності (гнучкість 

розуму, логічність мислення, просторова уява,  пам’ять, увага, інтуїція, 

чутливість до протиріч, наявність власної думки, кмітливість, дотепність, 

спостережливість тощо); емоційні, вольові, моральні якості 

(самостійність, самодостатність, любов до знань, допитливість, 

цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність, мобільність,  

відповідальність, ініціативність, старанність тощо). 

 

Рефлексивні уміння й здібності самооцінки рівня сформованості власної 

КК, самоконтролю й критичного самоаналізу її розвитку. Навички й 

здатність (на основі рефлексивного самопізнання й самооцінки власних 

комунікативних здібностей) створювати динамічні системи уявлень і 

установок щодо оволодіння СОСКК, відповідними знаннями, уміннями, 

якостями з метою вироблення стратегії й тактики самовдосконалення КК 

упродовж усього життя.  
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Додаток В 

 

Перелік ключових компетентностей, визначений українськими педагогами  

(за матеріалами дискусій, організованих у рамках проекту ПРООН "Освітня 

політика та освіта "рівний – рівному", 2004 р). [літ.: Компетентнісний підхід у 

сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. 

О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. С.86–92.]  

 

1. Уміння вчитись 

 

Уміння вчитися слід розуміти як цілісне індивідуальне психологічне 

утворення, яке має кілька складників та інтегрує психолого-особистісні 

характеристики учня зі змістовою й процесуальною основою учіння і 

характеризується розвиненою навчальною діяльністю. Уміння вчитись добре 

розвивається за умови цілеспрямованого спеціального формування його кожного 

складника. 

Наявність цього вміння програмує індивідуальний досвід успішної праці 

учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, 

раціональному використанню часу й навчальних засобів. Це дає змогу людині, 

яка звикла самостійно вчитися, не губитися в новій пізнавальній і життєвій 

ситуації, не зупинятися, якщо немає готових рішень, не чекати підказки, а самій 

шукати джерело інформації, шляхи розв’язання, бо вміння вчитися змінює стиль 

мислення і життя особистості. 

Тільки розуміючи діяльність як цілісний і багатофункціональний процес, 

можна обґрунтувати сутність поняття вміння вчитися та його компонентів з 

урахуванням специфіки навчальної діяльності, серед яких – мотиваційний 

(ставлення до навчання), змістовий (відомі й нові знання, вміння, навички), 

процесуальний (способи виконання діяльності на різному рівні складності). 

Ця структура вміння вчитись передбачає, що учень: 

 сам визначає мету діяльності або приймає учителеву; 

 проявляє зацікавленість навчанням, докладає вольових зусиль; 

 організовує свою працю для досягнення результату; 

 відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі; 

 виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, 

прийоми, операції; 

 усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; 

 має уміння й навички самоконтролю та самооцінки. 

 

2. Соціальна компетентність передбачає такі здатності: 



60 

 аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, 

визначаючи в них власне місце, та проектувати стратегії свого життя з 

урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп, індивідуумів, 

відповідно до соціальних норм і правил, наявних в українському 

суспільстві та інших чинників; 

 продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, 

виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 

підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими; 

 застосовувати технології трансформації та конструктивного розв’язання 

конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за 

прийняття рішення та їх виконання;  

 спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати 

соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій; визначати 

мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії спілкування залежно 

від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на спілкування з іншим. 

 

3. Загальнокультурна компетентність 

 

Загальнокультурна компетентність стосується сфери розвитку культури 

особистості та суспільства у всіх її аспектах, що передбачає передусім 

формування культури міжособистісних відносин, оволодіння вітчизняною та 

світовою культурною спадщиною, принципи толерантності, плюралізму і 

дозволяє особистості: 

 аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та 

духовному контекстах сучасного українського суспільства; 

  застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії; 

 знати рідну й іноземні мови, застосовувати навички мовлення та норми 

відповідної мовної культури, інтерактивно використовувати рідну й 

іноземні мови, символіку та тексти; 

 застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему 

індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для 

розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри; 

 опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної 

діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей 

між народами, різноманітності світу й людської цивілізації. 

Ширше трактування поняття культурної компетентності пов’язане з 

багатьма освітніми стратегічними програмами. Основні завдання, що їх ставлять 

перед собою міжнародні програми, спрямовані на розвиток освіти впродовж 

життя в багатьох економічно розвинених країнах, передбачають поняття 
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культурної компетентності, яка має охоплювати: 

 розвиток набуття навичок і знань для продуктивної робочої сили та 

конкурентної світової економіки; 

 сприяння розвиткові творчості, інноваційному мисленню та 

підприємництву; 

 підвищення та поширення рівня активної участі в навчанні; 

 створення суспільства, де всі є учасниками суспільного життя; 

 підвищення стандартів викладання та навчання; 

 сприяння створенню суспільства знань; 

 сприяння розуміння всіма громадянами важливості навчання впродовж 

життя в різних компонентах; 

 створення бази даних зі стратегії та заходів, що сприятимуть доступові до 

навчання впродовж життя для всх громадян; 

 вироблення та втілення стратегій, що охоплюють освітню політику, 

тренінги, молодь, отримання роботи, соціальне залучення та 

інформатизацію суспільства. 

 

4. Здоров’язберігаюча компетентність 

 

Під поняттям здоров’язберігаючої компетентності слід розуміти 

характеристики, властивості учня, спрямовані на збереження фізичного, 

соціального, психічного та духовного здоров’я – свого та оточення. 

Життєві навички (компетентності), що сприяють здоровому способові 

життя 

4.1. Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю 

4.1.1.Навички раціонального харчування: 

 дотримання режиму харчування; 

 уміння складати харчовий раціон, враховуючи реальні можливості та 

користь для здоров’я; 

 вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів. 

4.1.2. Навички рухової активності: 

 виконання ранкової зарядки; 

 регулярні заняття фізичною культурою, спортом, руховими іграми, 

фізичною працею. 

4.1.3. Санітарно-гігієнічні навички: 

 навички особистої гігієни; 

 уміння виконувати гігієнічні процедури (догляд за шкірою, зубами, 

волоссям тощо). 

4.1.4. Режим праці та відпочинку: 

 вміння чергувати розумову та фізичну активності; 
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 вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного 

відпочинку. 

4.2. Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю 

4.2.1.Навички ефективного спілкування: 

 уміння слухати; 

 уміння чітко висловлювати свої думки; 

 уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги та звинувачень; 

 володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо); 

 адекватна реакція на критику; 

 уміння просити про послугу або допомогу. 

4.2.2.Навички співчуття: 

 уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей; 

 уміння висловити це розуміння; 

 уміння зважати на почуття інших людей; 

 уміння допомагати та підтримувати; 

4.2.3.Навички розв’язування конфліктів: 

 уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів; 

 уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності; 

 уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних 

переговорів. 

4.2.4.Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації: 

 навички впевненої (адекватної) поведінки, зокрема й застережливих дій 

щодо ВІЛ-СНІДу; 

 уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з 

особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; 

 уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних 

пропозицій; 

 уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля. 

4.2.5.Навички спільної діяльності та співробітництва: 

 уміння бути "членом команди"; 

 уміння визнавати внесок інших у спільну роботу; 

 уміння адекватно оцінювати свої здібності та свій внесок у спільну 

діяльність. 

4.3. Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю 

4.3.1.Самоусвідомлення та самооцінка: 

 уміння усвідомлювати власну унікальність; 

 позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив; 

 адекватна самооцінка: уміння реально оцінювати свої здібності й 

можливості, а також адекватно сприймати оцінки інших людей. 
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4.3.2. Аналіз проблем і прийняття рішень: 

 уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення; 

 здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми; 

 уміння передбачати наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей; 

 уміння оцінювати реальність кожного варіанта, ураховуючи власні 

можливості та життєві обставини; 

 здатність вибирати оптимальні рішення. 

4.3.3.Визначення життєвих цілей та програм: 

 уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, 

здібностями; 

  уміння планувати свою діяльність, ураховуючи аналіз можливостей і 

обставин; 

 уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час. 

4.3.4.Навички самоконтролю: 

 уміння правильно виражати свої почуття; 

 уміння контролювати прояви гніву; 

 уміння долати тривогу; 

 уміння переживати невдачі; 

 уміння раціонально планувати час. 

4.3.5.Мотивація успіху та тренування волі: 

 віра в те, що ти є господарем свого життя; 

 установка на успіх; 

 уміння зосереджуватися на досягненні мети; 

 розвиток наполегливості та працьовитості. 

 

5. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій 

Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій передбачають 

здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати 

інформацією відповідно до потреб ринку праці. Вони пов’язані з якостями 

технічного та технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й 

активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного 

інформаційного суспільства, що охоплюють основні компоненти інформаційної 

культури учнів, базовані на раціональному співіснуванні з техносферою, 

відповідно до їхнього професійного самовизначення з урахуванням 

індивідуальних можливостей. 

Компетентності з ІКТ передбачають здатності: 

 застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні та 

повсякденному житті; 

 раціональне використання комп’ютера й комп’ютерних засобів при 
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розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням; 

 будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;  

 давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної 

діяльності. 

 

6. Громадянська компетентність передбачає такі здатності: 

 

 орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в 

Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів 

демократичної держави, органів місцевого самоврядування; 

 застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і 

свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов’язків у 

межах місцевої громади та держави загалом; 

 застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади на 

користь собі й громадянському суспільству; 

 використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають 

чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та 

захищають права людини й громадянина; 

 робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології 

прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й 

потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави. 

 

7. Підприємницька компетентність передбачає реалізацію здатностей 

 

 співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними 

матеріальними, трудовими, природними й екологічними ресурсами, 

інтересами й потребами інших людей та суспільства, застосовувати 

технології моніторингу ресурсів і забезпечення стійкого розвитку;  

 організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і працю 

колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин; 

 аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та 

співвідносити їх з потребами ринку праці; 

 складати, здійснювати й оцінювати план підприємницької діяльності та 

особисті бізнес-проекти, розробляти прості моделі дій та прийняття 

економічно й екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі 

 презентувати та поширювати інформацію про результати / продукти 

власної економічної діяльності та діяльності колективу. 
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Додаток Ґ 

Робоча програма спецкурсу  

«Комунікативна компетентність фахівця із документознавства та 

інформаційної діяльності» 

1 .  О п и с  с п е ц к у р с у  

 
Найменування показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 
спецкурсу 

Кількість кредитів - 1  
 

Загальна кількість годин - 30 

 
Галузь знань: 
02 Культура 

Рік підготовки  
 2-й  

Семестр  
 4-й 

 
Модулів – 1 

 
 

Спеціальність: 
029"Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа" 

 
Спеціалізація: 

"Документознавство та 
інформаційна діяльність" 

 
Лекції  
 14 год. 

Практичні  
 8 год. 

Самостійна робота  
 8 год. 

 
 

Змістових модулів – 1 

Індивідуальна робота 
(створення проектів, 

портфоліо, презентації, 
науково-дослідницька робота 

тощо)   

 
Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

 
Вид контролю 

залік 

 

2 .  Мета ,  завдання,  міжпредметні  зв ’язки спецкурсу  

Мета спецкурсу – формування КК (знань, ставлень, умінь, якостей за 

культурним, соціальним, інформаційним, мовним, самоосвітнім напрямами 

набуття) у майбутніх фахівців із ДтаІД. 

Основні завдання спецкурсу: 

1) ознайомити студентів з історією становлення та розвитку проблеми 

формування КК особистості;  

2) сформувати поняття «комунікативна компетентність», з’ясувати 

структуру КК майбутнього фахівця із ДтаІД; 

3) ознайомити з показниками сформованості КК майбутніх фахівців із 

ДтаІД; 

4) розкрити суть і значення культурного, соціального, інформаційного, 

мовного та самоосвітнього складників КП майбутніх фахівців із ДтаІД; 
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5) забезпечити набуття майбутніми документознавцями комунікативних 

знань, досвіду, розвиток їхніх комунікативних якостей, креативних здібностей, 

активізацію пізнавальних інтересів щодо формування КК. 

Міжпредметні зв’язки: зміст спеціального курсу «Комунікативна 

компетентність майбутнього документознавця» пов’язаний із дисциплінами: 

"Історія України", "Історія української культури", "Українська мова (за 

професійним спрямуванням)", "Філософія", "Іноземна мова", "Психологія", 

"Риторика", "Документознавство", "Документно-інформаційні комунікації", 

"Практика перекладу в сфері діловодства", "Концепція професійного 

спрямування (Вступ до фаху)", "Лінгвістичні основи документознавства", 

"Організація науково-дослідної роботи студентів", "Музеєзнавство", 

"Архівознавство", "Діловодство", "Основи видавничої справи та редагування", 

"Дипломатичний протокол", "Інформаційно-аналітична діяльність", "Чинники 

успішного працевлаштування" та іншими. 

Зв’язок здійснюється через залучення відповідного фактичного матеріалу 

(документи, термінологія, тексти професійного спрямування тощо), 

моделювання професійних комунікативних ситуацій, через актуалізацію досвіду, 

здібностей студентів, а також наявних знань, умінь майбутніх документознавців 

з відповідних предметів та проектування отриманих знань й умінь на майбутній 

навчальний процес (використання набутих комунікативних навичок у вирішенні 

виробничих (навчальних) комунікативних проблем. 

Ознайомлення майбутніх документознавців із запропонованим спецкурсом 

може стати основою для особистісних досягнень у напрямі підвищення рівня 

комунікативної компетентності, отже, і в напрямі підвищення ефективності 

професійної підготовки в цілому. 

 

3 .  П р о г р а м а  с п е ц к у р с у  

Тема 1. Історія становлення та розвитку проблеми формування КК 

особистості. Поняття КК і її структура 

Наукове пізнання проблеми формування комунікативних знань, умінь, 

здібностей молоді в Стародавніх Греції та Римі. Розуміння природи й суті 

комунікативної компетентності в епоху Середньовіччя, Відродження та Нового 

часу. Комунікативна освіта на Україні у ІХ –ХVІІІ ст. Вивчення проблеми 

комунікативної компетентності у ХХ – ХХІ ст. Поняття комунікативної 

компетентності в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців. Структура 

комунікативної компетентності особистості.  

Практичне заняття 1. 
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Тема 2. Показники сформованості КК (культурного, соціального, 

інформаційного, мовного, самоосвітнього складників КП) майбутніх 

фахівців із ДтаІД 

Знання про суть і зміст КК (культурного, соціального, інформаційного, 

мовного, самоосвітнього складників КП) майбутніх документознавців. Ціннісні 

ставлення, прагнення, готовність до формування й самовдосконалення КК 

(культурного, соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників 

КП) майбутніх фахівців із ДтаІД. Уміння, навички, здібності, досвід 

застосування знань змісту КК (культурного, соціального, інформаційного, 

мовного, самоосвітнього складників КП) майбутніх фахівців із ДтаІД у 

навчальній, професійній, громадській та іншій комунікативній діяльності. 

Індивідуально-психологічні якості як значущі показники, що характеризують 

сформованість КК (культурного, соціального, інформаційного, мовного, 

самоосвітнього складників КП) майбутніх фахівців із ДтаІД. Рефлексивні 

здібності як найважливіший компонент сформованості КК (культурного, 

соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників КП) 

майбутніх фахівців із ДтаІД. 

Тема 3. Культурний складник комунікативної підготовки як важливий 

показник сформованості КК у майбутніх фахівців із ДтаІД 

Культурний складник комунікативної підготовки (КСКП) як провідний у 

структурі КК майбутніх фахівців із ДтаІД. Національна культура як аспект 

КСКП. Міжнаціонально-культурна складова КСКП. Професійна культура в 

системі КСКП майбутніх документознавців. Загальнолюдські духовно-культурні 

цінності – спрямованість на осмислення, пізнання й актуалізацію. Система змісту 

КК майбутніх фахівців із ДтаІД у контексті КСКП. Обов’язкові компоненти 

змісту КСКК (мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, діяльнісно-

поведінковий,  особистісно-самотворчий, оцінно-рефлексивний). 

Тема 4. Соціальний складник комунікативної підготовки як система 

знань, умінь, якостей в навчальній, професійній, громадській та інших 

видах суспільної життєдіяльності 

Соціальний складник комунікативної підготовки (ССКП) у структурі КК 

майбутніх фахівців із ДтаІД: суть та значення. Обов’язкові компоненти змісту 

КК (мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, діяльнісно-

поведінковий,  особистісно-самотворчий, оцінно-рефлексивний) у контексті КП. 

Напрями ССКП майбутніх фахівців із ДтаІД – соціально-трудовий, соціально-

економічний, соціально-правовий, суспільно-політичний. Система змісту КК 

майбутніх фахівців із ДтаІД у контексті ССКП. 

Практичне заняття 2.  
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Тема 5. Інформаційний складник комунікативної підготовки як 

здатність особистості орієнтуватися в інформаційно-комунікативному 

просторі 

Інформаційний складник  комунікативної підготовки (ІСКП) як один з 

найважливіших у структурі КК майбутніх фахівців із ДтаІД. Поняття 

"інформація", "інформаційне суспільство", "інформаційна діяльність" тощо. 

Обов’язкові компоненти змісту КК (мотиваційно-ціннісний, інформаційно-

когнітивний, діяльнісно-поведінковий,  особистісно-самотворчий, оцінно-

рефлексивний) в контексті ІСКП. Чинники результативності формування ІСКП 

майбутніх документознавців. Система змісту КК майбутніх фахівців із ДтаІД у 

контексті ІСКП. 

Тема 6. Мовний складник комунікативної підготовки – вияв умінь і 

навичок ефективної ділової мовленнєвої поведінки на високому рівні 

самоконтролю й дотримання мовних норм 

Мовний складник комунікативної підготовки (МСКП) як провідний у 

структурі змісту КК майбутніх фахівців із ДтаІД. Співвідношення понять "мовна 

компетентність", "комунікативна компетентність", "комунікативна компетенція" 

та інші. Компоненти змісту КК (мотиваційно-ціннісний, інформаційно-

когнітивний, діяльнісно-поведінковий,  особистісно-самотворчий, оцінно-

рефлексивний) у контексті МСКП. Правова основа здійснення державної мовної 

політики в Україні. Основні напрями змісту МКК: мовно-професійний, мовно-

культурний та міжкультурний (невербальні засоби спілкування, культура 

мовлення, культура почуттів, культура мовленнєвої поведінки та інші), 

мовностильовий (професійне використання мовних стилів, жанрів відповідно до 

місця, часу, обставин, статусно-рольових характеристик партнерів), мовно-

риторичний (інформування та переконання людей засобами живого слова). Зміст 

КК майбутніх фахівців із ДтаІД у контексті МСКП. Різновиди контактів, бар’єри 

спілкування, закони ефективного спілкування.  

Практичне заняття 3. 

Тема 7. Самоосвітній складник комунікативної  підготовки – потреба й 

здібності до самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення КК впродовж 

усього життя 

Самоосвітній складник комунікативної підготовки (СОСКП) у структурі КК 

майбутніх фахівців із ДтаІД. Безперервна освіта як стиль життя й самоосвіти. 

Поняття "х’ютагогіки". Визначальні фактори успіху формування СОСКП 

майбутніх документознавців. Зміст КК майбутніх фахівців із ДтаІД у контексті СОСКП. 

Практичне заняття 4. 
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4.Структура спецкурсу 

 

 
№ 

 
Тема 

 
∑ 

Аудиторні заняття Самості
йна 

робота 
(год.) 

Лекції 
(год.) 

Прктичні 
(год.) 

1 
Історія становлення та розвитку 
проблеми формування КК особистості. 
Поняття КК і її структура. 

4 2 2 - 

2 

Показники сформованості КК 
(культурного, соціального, 
інформаційного, мовного, самоосвітнього 
складників КП) майбутніх фахівців із 
ДтаІД  

2 2 - - 

3 

Культурний складник комунікативної 
підготовки як важливий показник 
сформованості КК у майбутніх фахівців 
із ДтаІД 

5 2 1 2 

4 

Соціальний складник комунікативної 
підготовки як система знань, умінь, 
якостей в навчальній, професійній, 
громадській та інших видах суспільної 
життєдіяльності 

5 2 1 2 

5 

Інформаційний складник комунікативної 
підготовки як здатність особистості 
орієнтуватися в інформаційно-
комунікативному просторі 

4 2 1 1 

6 

Мовний складник комунікативної 
підготовки – вияв умінь і навичок 
ефективної ділової мовленнєвої 
поведінки на високому рівні 
самоконтролю й дотримання мовних 
норм 

5 2 1 2 

7 

Самоосвітній складник комунікативної  
підготовки – потреба й здібності до 
самоосвіти, саморозвитку й 
самовдосконалення КК впродовж усього 
життя 

5 2 2 1 

 Разом 30 14 8 8 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 
Історія становлення та розвитку проблеми формування КК 

особистості. Суть поняття, структура, зміст КК 
2 

2 
Культурний і соціальний складники КК – особливості 

застосування у практичній діяльності 
2 

3 
Інформаційний і мовний складники КК – особливості 

застосування у практичній діяльності 
2 

4 
Готовність і здатність до самоосвіти, саморозвитку, 

самовдосконалення КК упродовж усього життя 
2 

 Разом 8 

 

6. Теми самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 

Особливості національної культури, її мови, традицій, 

звичаїв у контексті формування КК майбутнього фахівця з 

ДтаІД 

1 

2 
Міжкультурні відмінності, принципи і характер 

комунікативної взаємодії людей різних національностей 
1 

3 

Індивідуальні й соціальні мотиви трудової діяльності 

(моральні, матеріальні, пізнавальні, естетичні та ін.) як 

важливий чинник підвищення рівня КК майбутнього 

документознавця  

1 

4 

Індивідуальні якості майбутнього документознавця як 

важлива умова ефективної інформаційно-комунікативної 

взаємодії та виконання соціальних ролей у групі (трудовому 

колективі) 

2 

5 

Особливості використання жанрів наукового, офіційно-

ділового, розмовного та ін. стилів професійної сфери 

майбутнього фахівця з ДтаІД як комунікативно компетентної 

особистості 

1 

6 

Проблемні ситуації й конфлікти: застосування майбутнім 

фахівцем із ДтаІД ефективних стратегій поведінки як 

показник сформованості рівня його КК  

2 

 Разом 8 
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7. Перелік тем науково-дослідницької роботи: 

1. Основні комунікативно-релевантні риси українського народу. 
2. Міжкультурне спілкування й міжособистісне сприйняття. 
3. Внесок античної цивілізації в загальносвітову культурну скарбницю. 
4. Україна в контексті культурно-історичних доль слов’янства. 
5. Тенденції взаємодії культури й цивілізації на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 
6. Невербальні засоби комунікації: орієнтування в ситуації. 
7. Античний риторичний канон і його сучасна інтерпретація в аспекті 

мовленнєвого впливу.  
8. Діалог культур як засіб подолання їх кризи. 
9. Комунікативна поведінка і комунікативна особистість. 
10. Українська невербальна поведінка у зіставленні невербальної поведінки 

інших народів. 
11. Методи та інноваційні технології навчання Інтернет-комунікації: проблеми 

і перспективи. 
12. Мова тіла й мовленнєві висловлювання. 
13. Субкультура як особлива сфера культури. 
14. Етноідентичність як різновид групової культурної ідентифікації. 
15. Персоніфікація і культурне ототожнення особистості. 
16. Механізм номінації й проблема вибору слова. 
17. Потенціал мовленнєвого впливу лексичної системи мови. 
18. Комунікативні стратегії і їх реалізація в мовленні. 
19. Комунікативна стратегія впливу на співрозмовника в аспекті культури 

мовлення. 
20. Проблеми формування міжкультурної толерантності. 
21. Форми прояву культурної ідентичності в сучасній Україні. 
22. Стратегії вирішення конфліктних ситуацій і методи формування 

культурної грамотності. 
23. Поведінка особистості в ситуації міжособистісного конфлікту 

(соціокомунікативний аспект). 
24. Проблеми міжкультурного діалогу в умовах розвитку глобального 

інформаційного суспільства. 
25. Специфіка прояву менталітету й національного характеру в процесі 

міжкультурної комунікації. 
26. Проблеми особистості в оновленому етнокультурному просторі. 
27. Роль стереотипів у сприйнятті іншої культури. 
28. Міжособистісна комунікація у формуванні корпоративної культури. 
29. Стратегії і тактики переконання. Помилки сприйняття у процесі 

комунікативної взаємодії. 
30. Комунікативна взаємодія майбутніх документознавців як показник їхньої 

комунікативної компетентності. 
31. Українська мова на лінгвістичній карті світу. 
32. Типологія логічних помилок та способи їх уникнення у діловій мові. 
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8. Методи формування КК 

При викладанні спецкурсу застосовуються активні та інтерактивні методи 
формування КК: 1) інтерактивні лекції – лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-
візуалізація, проблемна лекція; 2) інтерактивні неігрові методи – круглий стіл, 
мозковий штурм, кейс-стаді, метод проектів, портфоліо; 3) інтерактивні ігрові 
методи формування КК (ділові й рольові ігри).  

 
9. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті і полягає в 
систематичному спостереженні за формуванням КК майбутніх фахівців із ДтаІД; 
відбувається шляхом опитування (усного – реконструктивні та творчі запитання, 
аналіз практичних завдань; письмового – контрольні роботи, реферати, 
інформаційні повідомлення; графічного – розв’язування кросвордів), тестового 
контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі захисту проекту, презентації 
портфоліо тощо. В основу оцінки опанування студентом спецкурсу покладені 
такі якісні характеристики: широта й глибина знань, творче опанування 
теоретичним змістом спецкурсу; обґрунтованість і аргументованість відповідей, 
точність визначень; самостійність і конструктивізм мислення, культура 
мовлення, орієнтування в нестандартній ситуації, уміння прогнозувати реакцію 
слухачів, відповідна дикція. 

 
10. Рекомендована література 

1. Амеліна С. М. Витоки культури професійного спілкування у вітчизняній 
філософській спадщині // Педагогіка формування творчої особистості у 
вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 2009. Вип. 5 (58). С. 10–14.  

2. Амеліна С. М. Розвиток культури мовлення як складової культури 
професійного спілкування // Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія". 2011. №2. С.5–8. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 
судьбы. Минск : ПРАМЕБ, 1992. 384 с. 

4. Бондарчук І. Комунікативний феномен брехні: лінгвосеміотисний аспект // 
Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та 
інновації : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19–20 березня 
2015 р.).  Одеса : OFFSETiC, 2015. С. 284–287. 

5. Василенко Н. В.  Особистість сучасного керівника: лідерські якості // 
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. № 43. 
С. 389–392. 

6. Василишин О. Школа життєвої компетентності // Крок до компетентності та 
інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / наук. ред. І. Єрмаков. Київ : 
Контекст, 2000. С. 216–218. 



73 

7. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Москва, 1990. 269 с. 
8. Винославська О. В., Малигіна М. П. Людські стосунки. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006. 142 с. 
9. Войскунский А. Я говорю, мы говорим… Очерки о человеческом общении. 

Москва : Знание, 1982. 192 с. 
10. Вторнікова Ю. С. Комунікативна компетентність у структурі ключових 

компетентностей громадян Європи // Витоки педагогічної майстерності : 
збірник наукових праць. Серія "Педагогічні науки". Полтава, 2011. Вип.8. 
Ч.ІІ. С. 88–94. 

11. Вторнікова Ю. Структура комунікативної компетентності педагога // 
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 
університету. Умань, 2012. Ч.3. С.41–48. 

12. Даренський В. Ю. Криза спілкування як парадокс "інформаційного 
суспільства" // Гуманістичний вимір інформаційного суспільства : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Філософські 
семінари. Випуск 7]. Полтава : ПолтНТУ, 2008. С. 61–69. 

13. Донцов А. И. Личность в группе: проблема сплоченности // Психология 
коллектива. Москва : Изд-во Московского ун-та, 1984. С. 39–64. 

14. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония Київ : 
Политиздат Украины, 1987. 158 с.  

15. Загадка человеческого понимания / под общ. ред. А. А. Яковлева; сост. 
В. П. Филатов. Москва : Политиздат, 1991. 352 с.  

16. Запорожец Е.А. Коммуникативная компетенция государственных 
служащих: структура, содержание, условие формирования // Научный 
вестник Уральской академии государственной службы: политология, 
социология, экономика, право, 2009. Вып. № 3. С.145–148.  

17. Злобина Е. Г. Общение как фактор развития личности. Киев : Наукова 
думка, 1982. 116 с. 

18. Климова Н. А. Модуль: "Комунікативна компетентність": методичні 
рекомендації. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. 64 с. 

19. Лавренюк В., Гурський А.  Ділова бесіда: мистецтво її проведення 
//Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії 
та інновації : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ.конф. (Одеса, 19–20 
березня 2015 р.). Одеса : OFFSETiC, 2015. С.403–408. 

20. Мазур С. Похвальне красномовство як один із жанрів ораторського 
мистецтва // Актуальні проблеми сучасного документознавства: методологія 
та практика підготовки фахівців із документознавства й інформаційної 
діяльності : зб. навч.-метод. і наук.-дослід. матеріалів Усеукраїнського 
науково-практичного семінару. Полтава : ПолтНТУ, 2014. С. 78–81. 

21. Мащак С. О.  Комунікативна компетентність особистості як соціально-
психологічна проблема // Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 10. С. 
435–444.  

22. Мицич П. Как проводить деловые беседы.  Москва : Экономика, 1983. 208 с. 
23. Моран І. В.  Поняття толерантності та основні підходи до її визначення // 

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія 



74 

"Психологія і педагогіка". Острог : Видавництво  Національного 
університету "Острозька  академія", 2014. Вип. 26. С. 89–92. 

24. Непомняща Т. В. Історичний аспект розвитку комунікативної 
компетентності особистості: антична доба [Електронний ресурс]. URL : 
http://seanewdim.com (дата звернення : 27.01.2014).  

25.  Нерознак Ю. Голос як важливий аспект мовленнєвого іміджу // Актуальні 
проблеми сучасного документознавства: методологія та практика підготовки 
фахівців із документознавства й інформаційної діяльності : зб. навч.-метод. і 
наук.-дослід. матеріалів Усеукраїнського науково-практичного семінару. 
Полтава : ПолтНТУ, 2014. С. 183–189. 

26. Ночевник М. Н. Человеческое общение. Москва : Политиздат, 1988. 127 с. 
27. Орбан-Лембрик Л. Е.  Психологія професійної комунікації : навч. посіб. 

Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. 528 с. 
28. Панкратов В. Руководитель: управление общением на 100% : практическое 

руководство. Москва : Психотерапия, 2006. 240 с. 
29. Пашко Л. А., Ларіна Н.Б., Руденко О.М. Комунікативна компетентність 

керівника : навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013. 76 с.  
30. Петрова Е. А. Знаки общения. Москва : ГНОМ, 2001. 256  с. 
31. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. 

Нижний Новгород : Ай Кью, 1992. 262 с. 
32. Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. ред. 

А. А. Бодалева. Москва : Изд-во "Когито-Центр", 2011. 600 с. 
33. Рубин Д., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт : эскалация, тупик, 

разрешение. Санкт Петербург : Прайм-Еврознак, 2002. 352 с. 
34. Садохина А. П. Межкультурная коммуникация. Москва : Альфа-М, 2004. 

288 с. 
35. Семигин Г. Ю. Социальное партнерство. Москва: Из-во "Мысль", 1996. 

206 с. 
36.  Серова Л. Г. Тесты для отбора персонала. Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. 

253 с. 
37. Солодовник В. Інтерактивні методи формування комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця з документознавства // Актуальні 
проблеми сучасного документознавства: методологія та практика підготовки 
фахівців із документознавства й інформаційної діяльності : зб. навч.-метод. і 
наук.-дослід. матеріалів Усеукраїнського науково-практичного семінару. 
Полтава : ПолтНТУ, 2014. С.211–216. 

38. Стахів М. Український комунікативний етикет: навчально-методичний 
посібник. Київ : Знання, 2008. 245 с.  

39. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет. Київ : Знання, 
2006. 391 с. 

40. Хміль Ф. І. Ділове спілкування. Київ : Академвидав, 2004. 280 с. 
41. Чиркова Е. Внимание, невербалика! Невербальные средства коммуникации 

при обучении иностранному языку. Санкт Петербург : КАРО, 2009. – 272 с. 



63 

Додаток Д 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 (забезпечення комплексу педагогічних умов –  використання технологій навчання  

та засобів їх реалізації: форм, методів) 

  

зміст КК структурований згідно з культурним, соціальним, інформаційним, мовним, самоосвітнім складниками КП та  

мотиваційно-ціннісним, інформаційно-когнітивним, діяльнісно-поведінковим,  особистісно-самотворчим, оцінно-

рефлексивнии компонентами КК для співвіднесення їх з певними навчальними дисциплінами 

Зміст КК (напрями набуття знань, умінь, якостей тощо) 

Організаційно-педагогічні 

умови 

КСКП 

– знання про світову та національну культуру, міжкультурні відмінності, особливості 

взаємодії між людьми різних національностей, необхідність поважати їх мову, звичаї 

традиції; 

– ціннісне ставлення до рідної землі, свого народу, до мови, культури, традицій; 

зацікавленість чужою культурою; усвідомлення цінності життя в багатокультурному 

суспільстві, необхідності толерантного ставлення до інших культур та їх представників, 

неприпустимості проявів расизму й ксенофобії; 

– демонстрація широкого світогляду, знань, понять, переконань, поглядів, суджень щодо 

мовної, духовної, національної, міжнаціональної, професійної й інших сфер культури, 

навичок і досвіду мирного співжиття й толерантної поведінки в багатокультурному 

суспільстві, протистояння проявам расизму, ксенофобії;  

 

Змістові умови: 

- спрямування змісту 

навчальних дисциплін на 

формування КК майбутніх 

фахівців із ДтаІД; 

- організація освітнього 

процесу на основі суб’єкт-

суб’єктної взаємодії всіх його 

учасників; 

- залучення майбутніх 

документознавців до 

формування КК під час 

позааудиторної діяльності. 
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– вияв патріотизму, національної свідомості, поваги до свого народу, духовності, 

морально-етичної культури, працелюбності, високих інтелектуальних, емоційних, 

вольових, якостей, розвинених естетичних почуттів; 

– вияв здібностей рефлексивного мислення, самоаналізу й самооцінки, рефлексивної 

здатності уявляти себе на місці іншої людини, подумки бачити, "програвати" за неї ту чи 

іншу ситуацію, що особливо важливо в ситуації комунікативної взаємодії на 

міжкультурному рівні. 

 

ССКП 

– знання про соціально-політичну, економічну, систему країни; правила суспільного 

життя; основні свої права й обов’язки; принципи прав людини і демократичного 

громадянства; власну соціальну роль та ролі інших людей; 

– ціннісне ставлення до Конституції, законів України, державних символів, прав та 

свобод людини й громадянина, до праці як вищої цінності людини і суспільства; 

зацікавленість інноваційною діяльністю; прагнення виявляти волю і наполегливість, долати 

труднощі; бажання завоювати авторитет, підвищити свій статус з метою вибудовувати 

ефективні взаємовідносини з іншими людьми; 

– вияв умінь критично оцінювати й прогнозувати політичні, економічні, правові та інші 

події і явища; працювати в команді; ставити цілі й планувати результати своєї діяльності; 

брати на себе відповідальність і самостійно приймати рішення, знаходити нестандартні 

розв’язання проблем; обирати оптимальні способи й прийоми взаємодії й співробітництва в 

колективі; адекватно сприймати критику, поради й вказівки; розв’язувати конфлікти 

ненасильницьким способом, вести переговори;  

– вияв здібності до самопізнання, якостей загальнолюдської моралі (совісності, 

порядності, доброти, чесності, гуманності, емпатії, толерантності), професійно-значущих 

якостей (почуття професійного обов’язку, дотримання професійної дисципліни, 

Технологічно-процесуальні 

умови: 

Особистісно орієнтоване 

навчання. Засоби його 

реалізації:  форми – лекції-

бесіди, лекції-діалоги, 

семінари-дискусії, лекції-

екскурсії, лекції-дискусії, 

консультації та інші; методи  – 

аутентичного оцінювання 

досягнень ("Портфоліо"), 

рефлексивні ігри (напр. "Точка 

зору", "Незавершене речення"), 

рецензування студентами  

науково-дослідницьких робіт, 

підготовлених іншими 

студентами,  тренінгові методи 

та інші; 

 

Інформаційні технології 

навчання. Засоби її реалізації:  

форми – лекції-конференції, 

лекції-візуалізації, лекції-

дискусії, лекції-екскурсії та 

інші;  методи  – перегляд 

навчальних фільмів з 
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професійної етики), гнучкості, мобільності, конкурентоздатності, підприємливості, високої 

соціальної активності, здібності презентувати себе на ринку праці;  

– вияв рефлексивних здібностей досліджувати власну комунікативну діяльність, 

оцінювати власні якості і вчинки, розуміти причини дій партнерів, аналізувати зроблені під 

час взаємодії помилки й пропонувати можливі варіанти їх попередження, визначати своє 

місце та роль у певній ситуації, співвідносити результати власної діяльності із заданою 

ціллю. 

 

ІСКП 

– знання про методи роботи з інформацією; використання комп’ютерної мережі й 

інтернет-технологій; застосування інтернет-ресурсів для пошуку й оброблення інформації; 

методи добору інформації, її структурування, аналізу, збереження й створення нової; етичні 

норми поведінки в інформаційно-комунікативній діяльності; 

– ціннісне ставлення до інформації як до предмета задоволення пізнавальних потреб і до 

свого стану поінформованості з відчуттям психологічного комфорту й емоційного 

задоволення; потреба й зацікавленість в оволодінні сучасними інформаційними 

технологіями; прагнення віднаходити, аналізувати  й критично оцінювати потрібну 

інформацію, ефективно її використовувати; прагнення до свідомого виконання своїх 

професійних обов’язків на високому рівні сформованості комунікативно-інформаційної 

компетентності; 

– вияв умінь вільно орієнтуватися в різноманітних видах інформації, досвіду пошукової 

діяльності, індивідуального стилю опрацювання інформації; вияв умінь здобувати 

інформацію з різних джерел, користуватися нею, аналізувати й критично осмислювати, 

застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення; спираючись на відбиті 

в інформаційному просторі соціальні, політичні, економічні, фінансові та інші події, 

виявляти в них об’єктивні закономірності і тенденції, причинно-наслідкові зв’язки, 

подальшим обговоренням, 

створення мультимедійних 

презентацій, підготовка 

різноманітних досліджень, 

проектів (що потребують 

проведення інтернет-

опитувань, бесід), метод 

виконання вправ (напр.  

укладання різних видів 

документів за допомогою 

інтернет-технологій),  ігрове 

проектування та інші; 

 

Дистанційне навчання. 

Засоби його реалізації:  форми 

– спецкурс ("КК майбутнього 

документознавця"), лекції-

дискусії, семінари-дискусії, 

консультації та інші; методи  – 

діалогічної взаємодії (відкриті 

форуми, різні види дискусій, 

бесіди, дебати, диспути, 

обговорення), тренінгові 

методи, підготовка доповідей, 

інформаційних повідомлень, 

публікацій (тез, наукових 
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створювати нові знання;  

– вияв вольових, емоційних, моральних якостей, необхідних для ефективної 

інформаційно-комунікативної взаємодії з іншими людьми й виконання різноманітних 

соціальних ролей у колективі; вияв якостей критичного ставлення до інформації, швидкого 

орієнтування в неочікуваних обставинах, інтелектуальних можливостей: гнучкості й 

широти мислення;  

– вияв рефлексивних здібностей ставити високі вимоги до якості змісту інформації, 

спрямовувати функції рефлексії як вид техніки зворотного зв’язку на організацію найбільш 

ефективних способів інформаційно-комунікативної спільної діяльності, контролювати й 

коригувати власні дії, аналізуючи їх продуктивність чи неефективність, створювати 

динамічну систему уявлень про себе, про свої здібності, якості, сформованість власної КК, 

про свою роль у суспільстві, свої почуття, думки, мотиви поведінку тощо. 

 

МСКП 

– знання про норми фахової ділової мови; правила етикету спілкування; основні закони 

риторики та прийоми публічного мовлення; стратегії комунікативної поведінки й способи 

впливу на співрозмовника; важливість розвитку умінь ефективного спілкування й 

досягнення взаєморозуміння в ситуаціях конфлікту; необхідність знання більше однієї 

мови;  

– прагнення вдосконалювати культуру мовлення; ціннісне ставлення до змісту МСКК і 

його особистісної значимості, до набуття здібностей ефективного професійно-ділового 

спілкування; бажання дотримуватися мовленнєвих і етико-психологічних правил 

поведінки, адекватно реагувати на чужі висловлювання, переконливо відстоювати власну 

позицію; 

– вияв умінь: ефективно спілкуватися; стисло, грамотно, зрозуміло викладати 

інформацію, висловлювати власні ідеї, проблеми, рішення, висновки, знання тощо; 

статей) до збірників 

конференцій, семінарів та інші; 

 

Технологія розвивального 

навчання. Засоби реалізації:  

форми – лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, 

лекції-екскурсії, семінари-

дискусії та інші; методи  – 

інтерактивні неігрові методи 

(напр. "Брейнстормінг"), вільна 

імпровізація в межах заданої 

ситуації (напр. бібліотекар – 

читач, працівник – 

роботодавець, староста групи – 

студент, створення буриме), 

тренінгові методи, аналіз 

конкретних ситуацій 

(мікроситуацій, ситуацій-

ілюстрацій, ситуацій-проблем, 

обговорення конкретного 

матеріалу, вивчення 

передового досвіду, обмін 

знаннями), спостереження за 

невербальною поведінкою 

одногрупників під час 
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дотримуватися правил мовної культури, мовленнєвого етикету; уважно слухати й точно 

усвідомлювати інформацію, швидко реагувати на неочікувані запитання, виокремлювати 

смислові елементи висловлювань, послідовно й доказово відповідати, уникати помилок; 

переконувати співрозмовника; працюючи в команді, вибирати ефективні стратегії 

поведінки й способи успішного спілкування з партнерами; налагоджувати контакти й 

обговорювати результати вирішення різноманітних проблем; логічно сприймати й 

оцінювати поведінку партнерів, розпізнавати за невербальними сигналами їхні стани, 

бажання й мотиви поведінки, керувати ситуацією взаємодії; застосовувати посилюючий 

висловлювання міміко-пантомімічний супровід; застосовувати ефективні стратегії 

поведінки в проблемних і конфліктних ситуаціях, аналізувати причини їх виникнення й 

коригувати взаємодії; прогнозувати, вибирати, ефективно реалізувати правильні, 

безконфліктні способи спілкування; 

– вияв доброзичливості, увічливості, толерантності, чемності під час комунікації (не 

протиставляти себе співрозмовникові, демонструвати повагу й увагу до нього, уникати 

зверхності, негативних оцінювань, встановлювати й підтримувати психологічний контакт 

тощо), контролю над власними емоціями й емоціями партнера зі спілкування, 

співпереживння, розуміння й урахування почуттів і потреб інших людей; інтуїтивне 

прогнозування їхньої поведінки; 

– вияв рефлексивних здібностей: розуміти внутрішній світ співрозмовника; впливати на 

співбесідника, схиляти його на свій бік, переконувати в силі своїх аргументів, правильно 

оцінювати його як особистість, викликати в нього позитивне сприйняття себе як 

особистості; активно, рефлексивно слухати співрозмовника, розуміти його внутрішні 

переживання й мотиви; запобігати конфліктам, встановлювати, й підтримувати зворотній 

зв’язок; швидко і правильно орієнтуватися в умовах спілкування; складати сценарій власної 

поведінки в типових ситуаціях завдяки спостереженню, аналізу превентивно зібраної 

інформації; "бачити себе очима партнера"; прогнозувати "ставлення до себе партнера". 

публічного виступу з 

подальшим  детальним  

аналізом та інші; 

 

Проблемне навчання. 

Засоби його реалізації:  форми 

– проблемні лекції, семінари-

дослідження та інші; методи  – 

інтерактивні неігрові методи 

(напр. "Круглий стіл", "Кейс-

стаді"), розв’язання  

комунікативно-ситуаційних 

задач, тренінгові методи та 

інші; 

 

Проектні технології 

навчання. Засоби їх реалізації: 

форми – лекції-дискусії, 

семінари-діалоги,  консуль-

тації, спецкурс ("КК 

майбутнього документо-

знавця") та інші; методи  – 

метод проектів, метод аналізу 

конкретних ситуацій 

(мікроситуацій, ситуацій-

ілюстрацій, ситуацій-проблем) 
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СОСКП 

– знання про зміст і значення самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення КК; 

способи самостійного набуття комунікативно-компетентнісних знань, умінь, здібностей; 

важливість і необхідність самонавчання й самовдосконалення КК упродовж усього життя 

як основи неперервної освіти; 

– прагнення до самостійної пізнавальної діяльності й самовдосконалення КК упродовж 

усього життя; до творчої самореалізації, рефлексивного мислення, самоаналізу й 

самооцінки результатів самонавчання  й самовдосконалення КК; 

– вияв здатності самостійно навчатися й удосконалювати власну КК, застосовувати 

самостійно придбані знання в практичній професійно-комунікативній діяльності для 

розв’язання різноманітних проблем та з метою безперервної самоосвіти й саморозвитку 

КК; 

– вияв наполегливості, працелюбності в самонавчанні й самовдосконаленні КК, а також 

вияв інтелектуальних здібностей, гнучкості розуму, логічного мислення, просторової уяви, 

алгоритмічної, інформаційної, графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції, чутливості до 

протиріч, розкутості думок, почуттів тощо; 

– вияв рефлексивних здібностей самоконтролю й самоаналізу тактики й стратегії 

самовдосконалення КК увпродовж усього життя й оцінки власного рівня самоосвіти й 

саморозвитку КК; створювати в результаті самопізнання динамічну систему уявлень про 

себе (свої комунікативні здібності, знання, потреби, якості тощо). 

та інші; 

 

Ігрові технології навчання. 

Засоби їх реалізації:  форми – 

спецкурс ("КК майбутнього 

документознавця"),  семінари / 

лекції- діалоги, бесіди,  

дискусії, візуалізації, екскурсії, 

консультації та інші; методи  – 

інтелектуальні, ділові, рольові 

ігри (напр. "Бліцопитування", 

"Інтерв’ю", "Ажурна 

пилка","Вакантна посада"), 

ігрові ситуації (напр. "Бар’єри 

спілкування"), ігрові дискусії 

(напр. "Ерудити",  

"Компромісне узгодження") та 

інші. 
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Додаток Е 

 

Зміст КК майбутніх фахівців із ДтаІД 

(у складі культурного, соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього 

складників КП, систематизованих відповідно до мотиваційно-ціннісного, 

інформаційно-когнітивного, діяльнісно-поведінкового,  особистісно-

самотворчого, оцінно-рефлексивного компонентів КК) 
 

 Показники 
сформованості КК майбутніх фахівців із ДтаІД 

(знання, ставлення, уміння, якості тощо) 

Узагальнені показники 
критеріїв оцінки сформованості 
КК майбутніх фахівців із ДтаІД 

 

1. КСКП. Знання історії, особливостей сучасної 
світової культури, національної культури, мови, 
цінностей, традицій, звичаїв, вірувань, стереотипів, 
норм тощо. Знання й розуміння різноманітності 
міжкультурних відмінностей, принципів і характеру 
взаємодії між людьми різних національностей; 
усвідомлення необхідності поважати їхні культурні 
особливості, мову, звичаї, традиції, релігію. Знання 
особливостей співпраці з представниками інших 
культур, враховуючи різницю в соціокультурних 
умовах. 
2. ССКП. Знання соціально-політичної й економічної 
системи країни. Знання про правила суспільного 
життя й демократичні умови їх встановлення, про 
владу на всіх рівнях й процеси державотворення. 
Вияв широкого світогляду в галузі міжнародного 
життя й політичних процесів, орієнтування в 
зовнішній та внутрішній політиці держави, знання 
специфіки її економічного розвитку. Знання засобів, 
способів програми виконання дій щодо вирішення 
політичних, соціально-економічних, правових, 
трудових та ін. задач. Знання про економічні 
механізми й відносини; відмінність державного, 
приватного, колективного секторів економіки. Знання 
й розуміння значення таких особистісних якостей як 
підприємливість, ініціативність, ощадливість з метою 
виховання їх у себе. Знання навколишньої соціальної 
дійсності; розуміння того, як функціонують 
організації, суспільство; розуміння власної соціальної 
ролі, та ролей інших людей в них. Знання про 
соціальні ролі з метою набуття навичок входження в 
потрібні соціальні ролі, методів аналізу й модифікації 
власної поведінки в рольовому контексті. Розуміння 
принципів і цінності прав людини й демократичного 
громадянства. Усвідомлення значення української 
державності, незалежності й суверенності України; 
знання основних своїх прав і обов’язків. Знання основ 
конституційного, кримінального та цивільного права.  

Володіння знаннями про зміст 
культурного, соціального, 
інформаційного, мовного, 
самоосвітнього складників КП 
майбутніх документознавців, 
зокрема:  
 
1. Про світову та національну 

культуру, міжкультурні 
відмінності, особливості 
взаємодії між людьми різних 
національностей, необхідність 
поважати їх мову, звичаї 
традиції. 
 
2. Про соціально-політичну, 

економічну, систему країни; 
правила суспільного життя; 
основні свої права й обов’язки; 
принципи прав людини і 
демократичного громадянства; 
власну соціальну роль та ролі 
інших людей. 
 
3. Про методи роботи з 

інформацією; використання 
комп’ютерної мережі й 
інтернет-технологій; 
застосування інтернет-ресурсів 
для пошуку і оброблення 
інформації; методи добору 
інформації, її структурування, 
аналізу, збереження й 
створення нової; етичні норми 
поведінки в інформаційно-
комунікативній діяльності. 
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Знання норм законодавства, розуміння сутності 
правових та економічних відносин. 
3. ІСКП. Володіння знаннями в області інформації, як 
з нею працювати, знаннями методів роботи з 
інформацією у різних її видах. Знання правильного 
використання комп’ютерної техніки, інтернет-
технологій, створення баз даних і застосування 
інтернет-ресурсів для пошуку та оброблення 
інформації. Знання про управління інформаційно-
комунікативними процесами, про сучасні методи 
тематичного добору інформації, її структурування, 
системний аналіз, збереження, створення нової. 
Розуміння і знання норм інформаційної етики, етичні 
норми поведінки в навчальній, професійно-
практичній інформаційно-комунікативній діяльності.  
4. МСКП. Знання норм і правил фахової ділової мови 
й мовлення. Володіння більше ніж однією мовою. 
Знання правил етикету спілкування (національно-
культурні традиції, норми моралі: ввічливість, 
щирість, доброзичливість, зацікавленість, емпатія 
тощо). Знання сфери реалізації й призначення 
професійно-ділового й наукового функціональних 
стилів, їх мовні особливості, а також особливості 
власного комунікативного стилю. Знання суті, видів, 
типів, функцій і основні комунікативні моделі 
професійного спілкування; розуміння ролі мови й 
невербальних засобів у спілкуванні; усвідомлення 
важливості розвитку власних умінь спілкування. 
Знання основних законів риторики та прийоми 
удосконалення майстерності публічного мовлення. 
Знання стратегій поведінки під час ділового 
спілкування й способи впливу на співрозмовника. 
Розуміння особливостей ефективного спілкування і як 
досягати взаєморозуміння в ситуації конфлікту. 
Знання критеріїв і методів оцінювання МСКП, а 
також комунікативних характеристик партнерів з 
комунікації. 
5. СОСКП. Знання й розуміння змісту й значення 
самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення КК. 
Знання способів і можливостей самостійного набуття 
необхідних знань, умінь, здібностей щодо 
формування КК. Розуміння важливості й необхідності 
самонавчання й самовдосконалення КК упродовж 
усього життя як основи неперервної освіти в 
контексті професійної, громадянської та ін. 
життєдіяльності 

4. Про норми фахової ділової 
мови; правила етикету 
спілкування; основні закони 
риторики та прийоми 
публічного мовлення; стратегії 
комунікативної поведінки й 
способи впливу на 
співрозмовника; важливість 
розвитку умінь ефективного 
спілкування й досягнення 
взаєморозуміння в ситуаціях 
конфлікту; необхідність знання 
більше однієї мови. 
 
5. Про зміст і значення 

самоосвіти, саморозвитку й 
самовдосконалення КК; 
способи самостійного набуття 
комунікативно-
компетентнісних знань, умінь, 
здібностей; важливість і 
необхідність самонавчання й 
самовдосконалення КК 
упродовж усього 
 життя як основи неперервної 
освіти  
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1. КСКП. Ціннісне ставлення до рідної землі, свого 
народу, Батьківщини, до національного багатства 
країни, мови, культури, традицій тощо. Зацікавлене 
ставлення до чужої культури з метою збагачення 
власного досвіду. Усвідомлене ставлення до: переваг 
й особливостей життя в багатокультурному 
суспільстві; недопустимості проявів расизму й 
ксенофобії; важливості толерантного ставлення до 
інших культур та їх представників. 
2. ССКП. Вияв ціннісного ставлення й поваги до 
Конституції, законів України, державних символів 
(Герб, Прапор, Гімн), до прав та свобод людини й 
громадянина (у т. ч. іншомовних людей). Керуючись 
системою демократичних цінностей, бажання 
визначати власну позицію щодо проблем сучасного 
суспільно-політичного життя. Свідоме ставлення до 
праці як вищої цінності людини й суспільства. Уміння 
визначати суб’єктивні цілі праці, що відповідають 
мотивам діяльності й особистим можливостям. 
Потреба в творчій праці, зацікавленість до 
інноваційної діяльності, готовність виявляти волю й 
наполегливість, долати труднощі. Прагнення 
завоювати авторитет, підвищити свій статус з метою 
налагодження ефективних, дружніх взаємовідносин із 
іншими людьми. 
3. ІСКП. Ціннісне ставлення до інформації як до 
предмета задоволення пізнавальних потреб і до свого 
стану поінформованості з відчуттям психологічного 
комфорту й емоційного задоволення. Потреба й 
зацікавленість у оволодінні комп’ютерними й 
сучасними інформаційними технологіями; готовність 
віднаходити, аналізувати й критично оцінювати 
потрібну інформацію, ефективно її використовувати й 
застосовувати отримані знання на практиці. Бажання 
й інтерес оволодіти прийомами постановки власних 
цілей інформаційної діяльності й навичок 
продукування власних критично-оцінних думок з 
приводу інформаційних явищ і процесів. Інтерес і 
готовність працювати з інформаційними потоками в 
усній, письмовій, друкованій, електронній формах і 
сприймати цінності віртуального світу. Потреба й 
інтерес до отримання нових знань, умінь і навичок у 
галузі технічних програмних засобів інформації. 
Ціннісно-мотиваційні орієнтації на інформаційно-
навчальну діяльність і майбутні професійні 
досягнення. Високий ступінь готовності до 
здійснення інформаційної діяльності, до свідомого 
виконання своїх професійних обов’язків на рівні 
інформаційно-комунікативної взаємодії. 
 

Вияв ціннісних ставлень, 
прагнення до формування й 
самовдосконалення 
культурного, соціального, 
інформаційного, мовного, 
самоосвітнього складників КП 
майбутніх документознавців, 
зокрема: 
1. Ціннісне ставлення до рідної 
землі, свого народу, до мови, 
культури, традицій; 
зацікавленість чужою 
культурою; усвідомленя 
цінності життя в 
багатокультурному суспільстві, 
необхідності толерантного 
ставлення до інших культур та 
їх представників, 
неприпустимості проявів 
расизму й ксенофобії. 
 
2. Ціннісне ставлення до 
Конституції, законів України, 
державних символів, прав та 
свобод людини й громадянина, 
до праці як вищої цінності 
людини і суспільства; 
зацікавленість інноваційною 
діяльністю; прагнення виявляти 
волю і наполегливість, долати 
труднощі; бажання завоювати 
авторитет, підвищити свій 
статус з метою вибудовувати 
ефективні взаємовідносини з 
іншими людьми. 
 
3. Ціннісне ставлення до 
інформації як до предмета 
задоволення пізнавальних 
потреб і до свого стану 
поінформованості з відчуттям 
психологічного комфорту й 
емоційного задоволення; 
потреба й зацікавленість в 
оволодінні сучасними 
інформаційними технологіями; 
прагнення віднаходити, 
аналізувати  й критично 
оцінювати      потрібну  
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4. МСКП. Вияв поваги до української мови, 
готовність вдосконалювати культуру мовлення й 
потребу майстерно володіти нормами спілкування. 
Вияв засобами мови шанобливого ставлення до 
народних традицій, історії, культури, науки 
українського народу та бажання прислужитися своїй 
державі, бути носієм і пропагандистом культурної 
поведінки, культури спілкування. Потреба 
майстерного володіння усною й писемною 
професійною іншомовною комунікацією. Ціннісне 
ставлення до набуття   здібностей   ефективного 
професійно-ділового спілкування. Гуманістичне 
ставлення, інтерес до внутрішнього світу іншої 
людини у співвідношенні з власним світоглядом під 
час спілкування; готовність вступати в 
міжособистісні діалогічні взаємини. Бажання: 
дотримуватися мовленнєвих і етико-психологічних 
правил поведінки; адекватно реагувати на чужі 
висловлювання; переконливо відстоювати власну 
позицію. Ціннісне ставлення до змісту МСКП і його 
особистісної значимості. 
5. СОСКП. Стійка мотивація й позитивне ставлення 
до самостійної пізнавальної діяльності й 
самовдосконалення КК; готовність і здатність до 
самостійного пошуку й засвоєння нових знань, 
використання нових ідей і інновацій для досягнення 
мети розвитку КК упродовж усього життя. Готовність 
до творчої самореалізації, рефлексивного мислення, 
самоаналізу й самооцінки результатів самонавчання й 
самовдосконалення КК. Спрямованість на 
пізнавальний інтерес, допитливість, а також бажання 
брати на себе відповідальність за власне 
самонавчання й самовдосконалення КК упродовж 
усього життя 

інформацію, ефективно її 
використовувати; прагнення до 
свідомого виконання своїх 
професійних обов’язків на 
високому рівні сформованості 
комунікативно-інформаційної 
компетентності. 
 
4. Прагнення вдосконалювати 
культуру мовлення; ціннісне 
ставлення до   змісту    МСКП    
і його особистісної значимості, 
до набуття здібностей 
ефективного професійно-
ділового спілкування; бажання 
дотримуватися мовленнєвих і 
етико-психологічних правил 
поведінки, адекватно реагувати 
на чужі висловлювання, 
переконливо відстоювати 
власну позицію. 
 
5. Прагнення до самостійної 
пізнавальної діяльності й 
самовдосконалення КК 
упродовж усього життя; до 
творчої самореалізації, 
рефлексивного мислення, 
самоаналізу й самооцінки 
результатів самонавчання й 
самовдосконалення КК. 

 

1. КСКП. Вияв широкого світогляду, знань, понять, 
переконань, поглядів, суджень щодо національної та 
міжнаціональної мовної, духовної, професійної й 
інших сфер культури; розвиток, смаків, почуттів, 
ідеалів, естетичних, художніх здібностей, які 
ґрунтуються на кращих надбаннях національної й 
світової культури; формування навичок творчої праці 
на благо людей, в ім’я процвітання держави. Уміння 
аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення 
науки й культури світової цивілізації; розробляти й 
реалізовувати стратегії діяльності й поведінки в 
умовах міжкультурного суспільства. Навички й 
набуття досвіду мирного життя в багатокультурному 
суспільстві, перешкоджання проявам расизму,  
 

Досвід виявлення КК 
майбутнього документознавця, 
як інтегрованої якості у  
сукупності культурного, 
соціального, інформаційного, 
мовного, самоосвітнього 
складників КП, зокрема: 
 
1. Демонстрація широкого 
світогляду, знань, понять, 
переконань, поглядів, суджень 
щодо мовної, духовної, 
національної, міжнаціональної, 
професійної й інших сфер  
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осіб; адекватно сприймати критику, поради й 
ксенофобії; створення моделі толерантної поведінки й 
конструктивної діяльності в умовах культурних, 
мовних, релігійних та інших відмінностей, вияв 
поваги до людей іншої культури. Здібності 
інтерактивного використання знань іноземної мови й 
норм відповідної мовної культури. 
2. ССКП. Уміння критично оцінювати й прогнозувати 
політичні, економічні, правові та ін. події і явища на 
підставі відповідних знань. Здатність і вміння 
працювати в команді; ставити цілі і планувати 
результати своєї діяльності; брати на себе 
відповідальність і самостійно приймати рішення, 
знаходити нестандартні розв’язання проблем; обирати 
оптимальні способи й прийоми взаємодії й 
співробітництва в колективі з широким колом 
указівки; розв’язувати конфлікти ненасильницьким 
способом, відповідно до демократичних принципів і 
законів; підтримувати й покращувати демократичні 
інститути. Навички способів діяльності й моделей 
поведінки, що в межах чинного законодавства 
України відповідають інтересам самореалізації 
особистості та захищають її права людини й 
громадянина; а також способів та стратегій взаємодії 
з органами державної влади на користь собі та 
громадському суспільству. Трудові вміння й навички 
діловитості й підприємливості; уміння вести 
переговори, користуватися своїми правами, 
виконуючи обов’язки на основі правових норм.  
3. ІСКП. Уміння вільно орієнтуватися в 
різноманітних видах інформації; здобувати 
інформацію з різних джерел; користуватися нею, 
аналізувати й критично осмислювати, застосовувати її 
для індивідуального розвитку й самовдосконалення. 
Навички й здібності розумітися на будь-якій 
інформації українською чи іншою мовою, знаходити 
її, сприймати, інтерпретувати, оцінювати та 
застосовувати на практиці. Уміння й здібності, 
спираючись на відбиті в інформаційному просторі 
соціальні, політичні, економічні, фінансові та ін. 
події, процеси, факти, ідеї, думки і т. п., виявляти в 
них об’єктивні закономірності й тенденції, визначати 
рушійні  механізми, причинно-наслідкові зв’язки, 
створювати нові знання про ту реальність, що 
знаходиться в полі певного професійного інтересу. 
Здібності інформаційного способу пізнання й 
наукового аналізу реальності; інтерпретації текстів, 
документів, даних, повідомлень про події; одержання 
нового знання на основі аналізу й інтерпретації 
наявних теорій, описів, фактів засобами 

 культури, навичок і досвіду 
мирного співжиття й 
толерантної поведінки в 
багатокультурному суспільстві, 
протистояння проявам расизму, 
ксенофобії. 
 
2. Вияв умінь критично 
оцінювати й прогнозувати 
політичні, економічні, правові 
та ін. події і явища; працювати 
в команді; ставити цілі й 
планувати результати своєї   
діяльності;   брати    на      себе 
відповідальність і самостійно 
приймати рішення, знаходити 
нестандартні розв’язання 
проблем; обирати оптимальні 
способи й прийоми взаємодії й 
співробітництва в колективі; 
адекватно сприймати критику, 
поради й вказівки; розв’язувати 
конфлікти ненасильницьким 
способом, вести переговори.  
 
3. Вияв умінь вільно 
орієнтуватися в різноманітних 
видах інформації, досвіду 
пошукової діяльності, 
індивідуального стилю 
опрацювання інформації; вияв 
умінь здобувати інформацію з 
різних джерел, користуватися 
нею, аналізувати й критично 
осмислювати, застосовувати її 
для індивідуального розвитку й 
самовдосконалення; 
спираючись на відбиті в 
інформаційному просторі 
соціальні, політичні, 
економічні, фінансові та ін. 
події, виявляти в них 
об’єктивні закономірності і 
тенденції, причинно-наслідкові 
зв’язки, створювати нові 
знання. 
 
4. Вияв умінь: ефективно 
спілкуватися; стисло, грамотно, 
зрозуміло викладати 
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інформаційного моделювання реальності. Уміння 
використовувати, відтворювати, вдосконалювати 
засоби й способи отримання інформації у 
друкованому й електронному вигляді, а також 
застосовувати мас-медійні, мультимедійні, 
комп’ютерні технології (Інтернет, електронна пошта 
тощо); працювати з бібліотечними каталогами. Досвід 
пошукової діяльності, індивідуальний стиль 
опрацювання інформації, уміння й навички,  пов’язані 
із  взаємообміном інформацією. 
4. МСКП. Уміння використовувати набуті знання 
ділового спілкування на практиці, залежно від 
ситуації й мети, доречно спілкуватися й правильно 
добирати різноманітні мовні засоби висловлювання 
думок. Уміння й навички мовленнєвої комунікації, 
основаної на високому рівні самоконтролю 
дотримання мовних норм. Уміння й навички належної 
мовленнєвої поведінки в професійній сфері 
відповідно до ситуації з урахуванням її  специфіки 
для успішного досягнення власних комунікативних 
цілей. Володіння достатнім індивідуальним запасом 
вербальних і невербальних засобів спілкування для 
забезпечення ефективної комунікації. Навички 
культури усного й писемного мовлення професійного 
спрямування; володіння термінологічним апаратом як 
засобом спілкування; орієнтування в особливостях 
термінологічного словотворчого процесу. Уміння і 
навички стисло, грамотно, зрозуміло викладати 
інформацію в документах. Уміння використовувати 
знання іноземних мов у навчальній і практично-
професійній діяльності. Навички дотримання правил 
мовленнєвого етикету, правильності, змістовності, 
доречності, доцільності у висловленні думки. Уміння 
визначати й використовувати жанри наукового, 
офіційно-ділового, розмовного стилів професійної 
сфери. Уміння добирати мовні засоби в контексті 
висловлювання відповідно до професійної сфери 
діяльності. Уміння й навички переконливого 
мовлення, логічного, емоційного висловлювання 
думок, вироблення ефективного індивідуального 
стилю. Здібності вільно й компетентно спілкуватися в 
діалоговому режимі, зрозуміло доносити інформацію, 
висловлювати власні ідеї, проблеми, рішення, 
висновки,  знання, досвід, пояснення тощо. Уміння 
уважно слухати й точно усвідомлювати інформацію, 
виокремлювати смислові елементи висловлювань, 
формулювати змістовні, доцільні запитання, 
послідовно й доказово відповідати. Уміння швидко 
реагувати на неочікувані запитання, уникати 
помилок, впливати на співрозмовника. Навички 
ділового колективного спілкування, етичної  

інформацію, висловлювати 
власні ідеї, проблеми, рішення, 
висновки, знання тощо; 
дотримуватися правил мовної 
культури, мовленнєвого 
етикету; уважно слухати й 
точно усвідомлювати 
інформацію, швидко реагувати 
на неочікувані запитання, 
виокремлювати смислові 
елементи висловлювань, 
послідовно й доказово 
відповідати, уникати помилок; 
переконувати співрозмовника;  
працюючи в команді, вибирати 
ефективні стратегії поведінки й 
способи успішного спілкування 
з партнерами; налагоджувати 
контакти й обговорювати 
результати вирішення 
різноманітних проблем; 
логічно сприймати й оцінювати 
поведінку партнерів, 
розпізнавати за невербальними 
сигналами їх стани, бажання й 
мотиви поведінки, керувати 
ситуацією взаємодії; 
застосовувати посилюючий 
висловлювання міміко-
пантомімічний супровід; 
застосовувати ефективні 
стратегії поведінки у 
проблемних і конфліктних 
ситуаціях, аналізувати причини 
їх виникнення і коригувати 
взаємодії; прогнозувати, 
вибирати, ефективно 
реалізувати правильні, 
безконфліктні способи 
спілкування. 
 
5. Вияв здатності самостійно 
навчатися й удосконалювати 
власну КК, застосовувати 
самостійно придбані знання в 
практичній професійно-
комунікативній діяльності для 
розв’язання різноманітних 
проблем та з метою 
безперервної самоосвіти й 
саморозвитку КК. 
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поведінки під час перемовин, дискусій, нарад, зборів, 
обговорення професійних проблем. Уміння, 
працюючи в команді: вибирати ефективні стратегії 
поведінки й способи успішного спілкування з 
партнерами; налагоджувати контакти й обговорювати 
результати вирішення різноманітних проблем; логічно 
сприймати й оцінювати поведінку партнерів, 
розпізнавати за невербальними сигналами їх стани, 
бажання й мотиви поведінки, керувати ситуацією 
взаємодії; застосовувати посилюючий висловлювання 
міміко-пантомімічний супровід. Уміння застосовувати 
ефективні стратегії поведінки у проблемних і 
конфліктних ситуаціях (розуміння природи протиріч і 
конструктивних поглядів на конфлікти), аналізувати 
причини їх виникнення й коригувати взаємодії; 
прогнозувати, вибирати, ефективно реалізувати 
правильні 
5. СОСКП. Уміння і здатність самостійно навчатися й 
удосконалювати власну КК. Навички     
планувати,організовувати й оцінювати навчально-
комунікативну діяльність; здобувати нові знання, 
ініціювати нові ідеї щодо формування власної КК; 
опановувати способи самостійного засвоєння знань із 
різних інформаційних джерел, долати пізнавальні 
труднощі, розвивати творчу активність, здібності 
застосування самостійно придбаних знань в 
практичній професійно-комунікативній діяльності для 
розв’язання різноманітних проблем. Уміння 
переносити самостійно засвоєні знання, способи 
діяльності й власний досвід на нову ситуацію, 
встановлювати та пояснювати причинно-наслідкові 
зв’язки. Оволодіння науковим стилем мислення й 
методами наукового пізнання з метою безперервної 
самоосвіти й саморозвитку КК., безконфліктні 
способи спілкування. 

 

 

1. КСКП. Вияв почуття патріотизму, поваги й любові 
до свого народу, до його віковічних моральних та 
духовних здобутків, а також самоповаги й гордості за 
свою Батьківщину. Вияв суспільно значущих рис 
громадянина України: національної свідомості, 
духовності, трудової активності, морально-етичної, 
фізичної, екологічної, правової культури. Вияв 
кращих рис української ментальності: працелюбності, 
індивідуальної свободи, високих інтелектуальних, 
емоційних, вольових, моральних якостей, 
бережливого ставлення до національного багатства 
країни, мови, культури, традицій, поваги до батьків, 
духовної єдності поколінь,розвиток естетичних 
потреб і почуттів.  
 

Вияв індивідуально-
психологічних якостей 
відповідних культурного, 
соціального, інформаційного, 
мовного, самоосвітнього 
складників КП, зокрема: 
 
1. Вияв патріотизму, 
національної свідомості, 
поваги до свого народу, 
духовності, морально-етичної 
культури, працелюбності, 
високих інтелектуальних,  
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2. ССКП. Вияв світоглядних якостей, що визначають 
емоційно-ціннісні установки й здібності до 
самопізнання й саморуху; уміння визначати своє 
місце й роль в суспільстві, у сім’ї, колективі, державі. 
Вияв критичного мислення й здібностей 
усвідомлювати та відстоювати особисту позицію. 
Вияв якостей загальнолюдської моралі: совісності, 
порядності, доброти, чесності, гуманності, емпатії, 
толерантності тощо, і почуття власної гідності: честі, 
свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни 
авторитету та ін. Вияв моральних якостей, особливо 
значущих для майбутньої професійної діяльності, 
зокрема: почуття професійного обов’язку, прагнення 
оволодіти знаннями, уміннями та навичками зі 
спеціальності, професійна дисциплінованість, 
професіоналізм. Ціннісне ставлення до професійних 
традицій, якостей професійної честі (готовність 
цінувати обрану професію, захищати її репутацію й 
інтереси колективу), професійної гордості (повага до 
обраного фаху, до людей, які його прославили), 
професійної етики (усвідомлення відповідальності за 
власні вчинки, знання моральних вимог щодо 
професії ДтаІД) та до якостей, які необхідно 
виховувати в собі, щоб відповідати цим вимогам Вияв 
гнучкості, мобільності, конкурентоздатності, 
здібностей презентувати себе на ринку праці, 
підприємливості, високої соціальної активності. 
3. ІСКП. Вияв вольових, емоційних, моральних 
якостей, необхідних для ефективної інформаційно-
комунікативної взаємодії з іншими людьми й 
виконання різноманітних соціальних ролей у 
колективі. Здібності й властивості критичного 
ставлення до інформації, логічного вирішення 
складних питань, швидкого орієнтування в 
неочікуваних обставинах, знаходження креативних 
рішень нестандартних проблем. Наполегливість у 
тренуванні мислення, інтелектуальних можливостей 
(розумових дій): гнучкості й широти мислення, 
уміння орієнтуватися в потоці інформації, уміння 
організувати власну інтелектуальну діяльність 
(усвідомлення, аналіз, критичне ставлення, оцінка 
тощо); 
4. МСКП. Здатність дбати про створення 
доброзичливої, приємної атмосфери спілкування. 
Вияв позитивних індивідуально-психологічних 
властивостей у поведінці й діяльності. Вияв 
увічливості, толерантності, чемності, не 
протиставлення себе співрозмовникові, демонстрації  

емоційних, вольових, якостей, 
розвинених естетичних 
почуттів. 
 
2. Вияв здібності до 
самопізнання, якостей 
загальнолюдської моралі 
(совісності, порядності, 
доброти, чесності, гуманності, 
емпатії, толерантності), 
професійно-значущих якостей 
(почуття професійного 
обов’язку, дотримання 
професійної дисципліни, 
професійної етики), гнучкості, 
мобільності, 
конкурентоздатності, 
підприємливості, високої 
соціальної активності, здібності 
презентувати себе на ринку 
праці. 
3. Вияв вольових, емоційних, 
моральних якостей, необхідних 
для ефективної інформаційно-
комунікативної взаємодії з 
іншими людьми   й    виконання 
різноманітних соціальних 
ролей у колективі; вияв якостей 
критичного ставлення до 
інформації, швидкого 
орієнтування в неочікуваних 
обставинах, інтелектуальних 
можливостей: гнучкості й 
широти мислення.  
4. Вияв доброзичливості, 
увічливості, толерантності, 
чемності під час комунікації (не 
протиставляти себе 
співрозмовникові, 
демонструвати повагу й увагу 
до нього, уникати зверхності, 
негативних оцінювань, 
встановлювати й підтримувати 
психологічний контакт тощо), 
контролю над власними 
емоціями й емоціями партнера 
по спілкуванню,  
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 поваги й уваги до нього, уникнення зверхності, 
негативних оцінювань, ні в якому разі не виказувати 
роздратованості. Уміння встановлювати й 
підтримувати психологічний контакт, управляти 
своїми емоціями й викликати потрібні емоції в 
партнера по спілкуванню, співпереживати, розуміти й 
ураховувати почуття й потреби інших людей, 
інтуїтивно прогнозувати їх поведінку. Розуміння того, 
що вдосконалення мовленнєвої культури розвиває 
інтелект, створює фаховий образ і соціальний 
престиж. 
5. СОСКП. Вияв емоцій, волі, моралі, якостей, що 
зумовлюють самоосвітню діяльність, самовиховання 
й самовдосконалення КК (любов до знань, 
наполегливість, працелюбність, відповідальність та 
ін.). Вияв інтелектуальних здібностей й почуттів 
таких, як: гнучкість розуму, логічність мислення, 
просторова уява, алгоритмічна, інформаційна, 
графічна культура, пам’ять, увага, інтуїція, чутливість 
до протиріч, розкутість думок, почуттів, наявність 
власної думки тощо 

 співпереживння, розуміння й 
урахування почуттів і потреб 
інших людей; інтуїтивне 
прогнозування їхньої 
поведінки. 
 
5. Вияв наполегливості, 
працелюбності в самонавчанні 
й самовдосконаленні КК, а 
також вияв інтелектуальних 
здібностей, гнучкості розуму, 
логічного мислення, 
просторової уяви, 
алгоритмічної, інформаційної, 
графічної культури, пам’яті, 
уваги, інтуїції, чутливості до 
протиріч, розкутості думок, 
почуттів тощо. 

 

1. КСКП. Володіння методами рефлексивного 
мислення, самоаналізу й самооцінки, а також 
рефлексивною здатністю як механізмом людського 
взаєморозуміння уявляти себе на місці іншої людини, 
подумки бачити, "програвати" за неї ту чи іншу 
ситуацію, що особливо важливо в ситуації  
2. ССКП. Вияв рефлексивної здібності (під час 
соціально-комунікативної взаємодії), це: уміння 
адекватно сприймати самого себе; досліджувати 
власну  комунікативну діяльність; розмірковувати над 
причинами, наслідком яких стали ті чи інші дії 
учасників взаємовідносин; оцінювати власні якості, 
вчинки й,  порівнюючи з минулим досвідом, 
прогнозувати перспективи персонального зростання; 
розуміти причини дій партнерів та  враховувати їх у 
процесі побудови власної стратегії; аналізувати 
зроблені під час взаємодії помилки й пропонувати 
можливі варіанти їх попередження;  прогнозувати 
можливий варіант своїх дій і дій партнерів; оцінювати 
правильність обраної стратегії з позиції власного «Я» 
і з позиції партнерів; визначати своє місце та роль у 
певній ситуації, а також самовизначатися в умовах 
прийняття колективного рішення з орієнтацією на 
досягнення конкретного результату; зіставляти 
результати власної діяльності із заданою ціллю; 
спрямовуючи рефлексію на процеси самоаналізу й 
самоспостереження під час комунікативної взаємодії,  
 

Вияв рефлексивних здібностей 
як найсуттєвішого покажчика 
сформованості КК майбутнього 
фахівця у складі культурного, 
соціального, інформаційного, 
мовного, зокрема:  
1. Вияв здібностей 
рефлексивного мислення, 
самоаналізу й самооцінки, 
рефлексивної здатності уявляти 
себе на місці іншої людини, 
подумки бачити, "програвати" 
за неї ту чи іншу ситуацію, що 
особливо важливо в ситуації 
комунікативної взаємодії на 
міжкультурному рівні. 

2. Вияв рефлексивних 
здібностей досліджувати 
власну комунікативну 
діяльність, оцінювати власні 
якості і вчинки, розуміти 
причини дій партнерів, 
аналізувати зроблені під час 
взаємодії помилки й 
пропонувати можливі варіанти 
їх попередження, визначати 
своє місце та роль у певній  
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коригувати  поведінку її учасників (сформовані в 
студентів рефлексивні здібності є покажчиком умінь 
діяти – вчитися, думати, розмірковувати, працювати). 
комунікативної взаємодії на міжкультурному рівні. 
3. ІСКП. Усвідомлення своїх інформаційних потреб і 
оцінка їх важливості, розуміння необхідності 
вивчення інформаційних технологій і комп’ютерної 
техніки. Оцінка своїх умінь використовувати 
отриману інформацію, наполегливо боротися з 
труднощами й вирішувати задачі різними способами. 
Високий рівень вимог до якісної змістової сторони 
інформації як власної, так і інших. Вияв 
рефлексивних здібностей у спрямуванні функції 
рефлексії як виду техніки зворотного зв’язку на 
організацію найбільш ефективних способів 
інформаційно-комунікативної спільної діяльності, на 
контроль і коригування власних дій, роблячи аналіз їх 
продуктивності чи неефективності. Вияв здатності до 
самопізнання й самооцінки в створенні динамічної 
системи уявлень про себе, про свої здібності, якості, 
сформованість власної ІКК, про свою роль у 
суспільстві, свої почуття, думки, мотиви поведінку 
тощо. 
4. МСКП. Вияв рефлексивних здібностей розуміти 
внутрішній світ співрозмовника з метою регулювання 
власної поведінки; застосовувати у взаємодії з 
людьми оцінні, організаційні й дисциплінуючі 
впливи; впливи на співбесідника так, щоб схилити 
його на свій бік, переконати в силі своїх аргументів, 
для цього правильно оцінювати його як особистість і, 
разом із тим, здатність викликати в нього позитивне 
сприйняття особистості. Здібності активно, 
рефлексивно слухати співрозмовника й розуміти його 
внутрішні переживання й мотиви; запобігати 
конфліктам і для їх вирішення відчувати, 
встановлювати й підтримувати зворотній зв’язок у 
професійному спілкуванні; використовувати 
зворотний зв’язок зі співрозмовником як контроль 
точності сприймання почутого (через з’ясування, 
перефразування, підтримку, резюмування, відбиття 
почуттів). Рефлексивна здібність: швидко й 
правильно орієнтуватися в умовах спілкування; 
визначати особливості й тип індивіда – партнера зі 
спілкування; давати детальну характеристику 
індивідуальних якостей і особливостей поведінки 
співрозмовника,себе як точно й адекватно сприймати 
його фізичні, емоційні, поведінкові, рольові 
характеристики, усвідомлювати його цілі, мотиви,  

ситуації, співвідносити 
результати власної діяльності із 
заданою ціллю.самоосвітнього 
складників КП. 
3. Вияв рефлексивних 
здібностей ставити високі 
вимоги до якості змісту 
інформації, спрямовувати 
функції рефлексії як вид 
техніки зворотного зв’язку на 
організацію найбільш 
ефективних способів 
інформаційно-комунікативної 
спільної діяльності, 
контролювати й коригувати 
власні дії, аналізуючи їх 
продуктивність чи 
неефективність, створювати 
динамічну систему уявлень про 
себе, про свої здібності, якості, 
сформованість власної КК, про 
свою роль у суспільстві, свої 
почуття, думки, мотиви 
поведінку тощо. 
4. Вияв рефлексивних 
здібностей: розуміти 
внутрішній світ 
співрозмовника; впливати на 
співбесідника, схиляти його на 
свій бік, переконувати в силі 
своїх оцінювати його як 
особистість, викликати в нього 
позитивне сприйняття себе як 
особистості; активно, 
рефлексивно слухати 
співрозмовника, розуміти його 
внутрішні переживання й 
мотиви; запобігати конфліктам, 
встановлювати, й підтримувати 
зворотній зв’язок; швидко і 
правильно орієнтуватися в 
умовах спілкування; складати 
сценарій власної поведінки в 
аргументів, правильно типових 
ситуаціях завдяки 
спостереженню, аналізу 
превентивно зібраної 
інформації; "бачити себе очима 
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Продовження таблиці  "Зміст КК майбутніх фахівців із ДтаІД" 

 

установки; складати сценарій власної поведінки в 
типових ситуаціях завдяки спостереженню, аналізу 
превентивно зібраної інформації. Виявляти: 
рефлексивні здібності "побачити себе очима 
партнера", прогнозувати й сприймати "ставлення до 
себе партнера"; навички активного слухання, 
самопрезентації, саморегуляції в процесі контакту. 
Розвивати емпатію, рефлексію, високий рівень 
ідентифікації з виконуваними професійними та 
соціальними ролями, позитивну "Я-концепцію" й 
відповідні вимогам професійної діяльності 
психоемоційні стани. 
5. СОСКП. Вияв здібностей реально оцінювати й 
аналізувати власний рівень самоосвіти й 
саморозвитку КК; вироблення тактики й стратегії 
самовдосконалення КК упродовж усього життя, 
рефлексивного самоконтролю й критичного 
самоаналізу її сформованості; напрацювання 
здатності створювати в результаті самопізнання 
динамічну систему уявлень про себе, свої 
комунікативні здібності, знання, можливості, якості . 

 партнера"; прогнозувати 
"ставлення до себе партнера". 
5. Вияв рефлексивних 
здібностей самоконтролю й 
самоаналізу тактики й стратегії 
самовдосконалення КК 
увпродовж усього життя й 
оцінки власного рівня 
самоосвіти й саморозвитку КК; 
створення в результаті 
самопізнання динамічної 
системи уявлень про себе (свої 
комунікативні здібності, 
знання, потреби, якості тощо). 
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Додаток Ж 1 
 

Запитання для викладачів  

(із  метою з’ясування глибини розуміння ними серйозності проблеми 

формування комунікативної компетентності в студентів) 

 

1. Дайте визначення поняттю «комунікативна компетентність» (КК).  

2. Наскільки, на Вашу думку, КК важлива у роботі майбутнього фахівця 

із ДтаІД? 

3. Визначте структуру КК майбутнього фахівця із ДтаІД (з чого вона має 

складатися?). 

4. Назвіть основні функції КК фахівця документно-інформаційної сфери 

дільності. 

5. Продовжіть речення: Високий рівень КК дозволяє майбутнім 

фахівцям… 

6. Як Ви вважаєте, ККможна сформувати (розвинути), чи це 

вродженаякість? 

7. Наскільки важливим і необхідним, на Вашу думку, є планомірне 

формування КК майбутніх документознавців під час професійної підготовки? 

Відповідь обґрунтуйте. 

8. Чи проводите Ви під час занять і в позааудиторний час роботу з 

формування КК студентів – майбутніх документознавців?Як часто Ви проводите 

цю роботу? 

9. За яких педагогічних умов, створених у виші, на Вашу думку, 

формування КК буде найбільш ефективним? Назвіть 3 – 4 основні педагогічні 

умови. 

10. Які методи, форми, прийоми, засоби Ви використовуєте для 

ефективного формування КК майбутніх документознавців? 

11. Чи вважаєте Ви, що КК необхідна в однаковій мірі кожному 

викладачу вишу, якій здійснює підготовку майбутніх фахівців із ДтаІД? 

Обґрунтуйте відповідь. 

12. Наскільки важлива сформованість КК для Вашої практичної 

діяльності? Розкрийте її значення на конкретних прикладах. 

13. Що, на Вашу думку, заважає викладачу здійснювати системну, 

цілеспрямовану роботу з формування КК майбутніх фахівців із ДтаІД? 

14. Чи вважаєте Ви, що в ЗВО робота з формування КК проводиться на 

достатньо високому рівні? Обґрунтуйте, будь ласка, свою відповідь. 
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Додаток Ж 2 

Запитання для студентів  

(із  метою вивчення стану розвитку їхньої комунікативної компетентності) 

 

1. Як ви розумієте поняття «комунікативна компетентність» (КК)? 

2. Чи потрібна КК у професійній діяльності майбутнього фахівця із ДтаІД? 

3. Розкрийте суть структурних складників КК, зокрема: культурного, 

соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього. Обґрунтуйте їх 

значущість та наведіть приклади на підтвердження своєї позиції. 

4. Назвіть основні функції КК фахівця з ДтаІД. 

5. Як Ви вважаєте, чи можна сформувати КК, чи ця якість є вродженою? 

6. Чи потрібнідля набуття високого рівня КК цілеспрямоване навчання 

певним знанням, умінням, розвиток особистісних якостей? 

7. Назвіть 10 характеристик комунікативно компетентного фахівця з ДтаІД. 

Обґрунтуйте свій вибір вказаних характеристик. 

8. Чи вважаєте Ви себе професійним (гарним) комунікантом і чому?  

9. Дайте 10 корисних порад іншим для підвищення рівня їхньої КК. 

10. Що, на Вашу думку, заважає Вам здійснювати системну, цілеспрямовану 

роботу з формування власної КК? 

11. Чи на достатньо високому рівні проводиться робота з формування КК у 

томузакладі, де Ви навчаєтесь? 

12. Як Ви розумієте термін "комунікативні бар’єри"? Наведіть приклади 

комунікативних бар’єрів, через які Ви не змогли досягти бажаного результату в  

спілкуванні. 

13. Назвіть можливі джерела, завдяки якиммайбутні фахівці з ДтаІД 

зможутьнабути досвід КК. 

14. Чи відвідували ви коли-небудь тренінги з формування  КК? Чи були вони 

для Вас дієвими і які конкретні результати у Вас після відвідування таких 

заходів? 

15. Як Ви вважаєте, чи потрібно у виші звертати більше уваги на розвиток КК 

майбутніх фахівців із ДтаІД? Відповідь, будь ласка, обґрунтуйте. 
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Додаток Ж 3 

 

Запитання для студентів, які мають досвід трудової діяльності 

(із метою з’ясування знань студентів щодо суті і змісту комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця) 

 

1. Сформулюйте власне розуміння суті КК як інтегрованої якості 

майбутнього спеціаліста із ДтаІД, що включає культурний, соціальний, 

інформаційний, мовний, самоосвітній складники. 

2. Охарактеризуйте зміст культурного складника КК майбутнього 

документознавця. 

3. Обґрунтуйте значущість культурного складника КК для своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

4. Охарактеризуйте зміст соціального складника КК майбутнього 

документознавця. 

5. Обґрунтуйте значущість соціального складника КК для своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

6. Охарактеризуйте зміст інформаційного складника КК майбутнього 

документознавця. 

7. Обґрунтуйте значущість інформаційного складника КК для своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

8. Охарактеризуйте зміст мовного складника КК майбутнього 

документознавця. 

9. Обґрунтуйте значущість мовного складника КК для своєї майбутньої 

професійної діяльності. 

10. Охарактеризуйте зміст самоосвітнього складника КК майбутнього 

документознавця. 

11. Обґрунтуйте значущість самоосвітнього складника КК для своєї 

майбутньої професійної діяльності. 

12. Який складник КК Ви вважаєте найбільш важливим для майбутньої 

професійної діяльності документознавця. Відповідь обґрунтуйте. 
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Додаток Ж 4 

ТЕСТ «Готовність до спілкування»  

(за О. Винославською, М. Малигіною) 
 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Вам будуть запропоновані 

пари протилежних тверджень. З кожної пари оберіть те твердження, яке, на Вашу 

думку, більше відповідає реальності, і позначте одне з чисел – 4, 3, 2, 1 (де 4 бали 

– цілковита впевненість у твердженні 1, а 1 бал – цілковита невпевненість у 

твердженні 1). Прізвища можна не вказувати, необхідні тільки відверті відповіді. 

 

Твердження 1 Бали  Твердження 2 

Я почуваюся цілком вільно, коли 
висловлююся на занятті або в групі 

 
4  3  2  1 

Я ніколи сам не починаю 
говорити в групі через постійне 
відчуття скутості 

Коли в мене є факти, я без вагань 
висловлюю свою думку (ідеї,  
рішення, висновки) 

 
4  3  2  1 

Я ніколи не висловлюю своєї 
думки, навіть якщо впевнений у 
власній правоті 

Мені подобається починати 
розмову з незнайомими людьми 

 
4  3  2  1 

Я ніколи першим не почну 
розмову з незнайомими людьми 

Я, не замислюючись, приєднаюся 
до неофіційного обговорення 
якогось питання в групі 

 
 

4  3  2  1 

Моя скутість ніколи не дозволить 
мені приєднатися до неофіційної 
бесіди без запрошення 

Якщо в мене виник особистий 
конфлікт, я перший організую 
обговорення суперечностей 

 
4  3  2  1 

Якщо в мене виник конфлікт, я 
ніколи першим не почну 
обговорення суперечностей 

У мене достатньо впевненості в 
собі, аби звернутись до викладача 
(декана, ректора) із запитанням, 
обговорення якого важливе для 
мене  

 
 

4  3  2  1 

Я в жодному разі не піду до 
викладача (декана, ректора) з 
важливими для мене питаннями 

Я завжди готовий виступити з 
власною доповіддю на студентській 
конференції 

 
4  3  2  1 

За будь-яких умов я не зможу 
привселюдно виступити  на 
студентській конференції з 
власною доповіддю 

Мені подобається відвідувати такі 
заходи, де я нікого не знаю 

 
4  3  2  1 

Я не піду туди, де нікого не знаю 

Під час бесіди я завжди дивлюся 
людям в очі 

 
4  3  2  1 

Під час спілкування я не дивлюсь 
людям в очі 

Я достатньо впевнений у собі, аби 
самостійно познайомитися будь з 
ким 

 
4  3  2  1 

Я зовсім не впевнений у собі і не 
можу сам ні з ким познайомитися  
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Опрацювання результатів:   Підрахуйте загальну кількість отриманих балів. 

 

Рівні Бали Характеристика 

Високий рівень 
30  і 

більше 

ініціатори стосунків, люди, які мають активну 

життєву позицію, упевнені в собі, ерудовані, 

обізнані в різних сферах суспільної діяльності, 

легко входять у контакт, уміють скеровувати 

процес спілкування у потрібне для себе русло 

Середній рівень 21 – 29   
ці студенти можуть бути ініціаторами 

спілкування, але не завжди і не в усіх ситуаціях 

Низький рівень 0 – 20 

студенти, у яких виникають певні проблеми під 

час спілкуванні, їм для ефективної комунікації 

не вистачає впевненості у власних силах, 

активності, ініціативи, лексичного запасу, 

знань мовних норм, невербальних засобів 

комунікації тощо 
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Додаток Ж 5 
 

ТЕСТ «Діагностика загального рівня комунікабельності» 

(за В. Ряховським) 
 

Інструкція для студентів: Шановні студенти!  Просимо Вас уважно 

прочитати нижче наведені запитання й на кожне з них дати одну з трьох 

можливих відповідей – "так", "інколи" або "ні". Прізвища можна не вказувати, 

оскільки нам потрібні тільки відверті відповіді. 

Текст опитувальника: 

1. Чи відчуваєте Ви хвилювання, очікуючи на буденну розмову з 

куратором групи, деканом факультету, керівником практики тощо? 

2. Вас знайомлять з іншою людиною,аВи не розчули її ім’я, чи 

попросите цю людину повторити ім’я? 

3. Чи не викликає у Вас невдоволення або збентеження доручення 

виступати з доповіддю чи повідомленням перед великою аудиторією у зв’язку з 

якоюсь нагодою? 

4. Вам запропонували пройти ознайомчу практику у відділі кадрів 

одного з найбільших підприємств міста. Чи намагатиметеся Ви уникнути такої 

можливості? 

5. Чи відчуваєте Ви потребу поділитися своїми переживаннями з 

однолітками, викладачами? 

6. Чи дратує Вас прохання незнайомої людини, наприклад, відповісти 

на якесь питання, назвати час, показати дорогу тощо? 

7. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що людям різних поколінь важко 

зрозуміти один одного? 

8. Чи не посоромитеся Ви нагадати знайомому, що він забув повернути 

10 гривень, що їх Ви позичили йому кілька місяців тому? 

9. У студентській їдальні Вам продали неякісне блюдо, чи змовчите Ви? 

10. У ситуації один на один із незнайомою людиною Ви не розпочнете 

бесіду самі і Вам не сподобається, якщо першою заговорить вона. Чи це так? 
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11. Вас жахає будь-яка довга черга. Вам краще відмовитися від свого 

наміру, аніж стати у "хвіст" і нудитися в очікуванні? 

12. Чи боїтеся Ви брати участь у залагодженні конфліктної ситуації в 

групі? 

13. У Вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінки творів літератури, 

образотворчого мистецтва тощо, ніяких "чужих" думок з цього приводу Ви не 

приймаєте. Це так? 

14. Почувши десь у неофіційній ситуації явно помилкову точку зору з 

добре відомого Вам питання, Ви, скоріше за все, промовчите? 

15. Чи викликає у Вас невдоволення прохання одногрупника допомогти 

розібратися у якійсь проблемі чи навчальній темі? 

16. Вам легше формулювати свою точку зору у письмовій формі, ніж 

усно? 

 

Опрацювання результатів:  

Підрахуйте загальну кількість отриманих  балів, ураховуючи, що за 

відповідь "так"  нараховується  2 бали,   "інколи"  – 1 бал,   "ні" –  0 балів.  

 

Рівні Бали Характеристика 

Високий рівень 0 – 13 

товариські люди, беруть участь у всіх дискусіях, 

конференціях, виховних заходах, охоче 

знайомляться з новими людьми тощо 

Середній рівень 14 – 24 

допитливі люди, які терплячі у спілкуванні з 

іншими, уміють без зайвої запальності 

відстоювати свої інтереси 

Низький рівень 25 – 32 

некомунікабельні люди, яким важко працювати у 

колективі, вони замкнені, неговіркі й віддають 

перевагу самотності 
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Додаток Ж 6 
 

КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ 
 

Завдання 1. Ознайомтеся з особливостями роботи працівників структурного 

підрозділу бази практики й заповніть таблицю, відповівши на запитання: 

 
№ м а й б у т н я      п о с а д а 

особливо 
важливим є: 

фахівець 
кадрової 
служби 

інформаційн
ий аналітик 

фахівець із 
надання 
інформації 

секретар інші 
посади 

1 любов  
(до чого?) 

     

2 заняття 
(чим?) 

     

3 інтерес  
(до чого?) 

     

4 захоплення 
(чим?) 

     

5 знання 
(чого?) 

     

6 навички 
(які?) 

     

  
 
Завдання 2. Опишіть ситуації (що виникали  під час проходження 

практики), які яскраво характеризуються наведеними нижче висловлюваннями. 
Наскільки важливими й цінними є наведені висловлювання для подальшої 
професійної діяльності в документно-інформаційної галузі: 

 Хто ясно думає, той ясно говорить (Буало). 
 Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена 

(Вольтер). 
 Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив (Сократ). 
 Учитися гарній, спокійній, інтелігентній мові треба довго й уважно, 

прислухаючись, помічаючи, читаючи, вивчаючи (Д. Лихачов). 
 Серед людей, яких ми називаємо двомовними, ще чимало … напівмовних, 

тобто таких, які не володіють жодною мовою в такій мірі, щоб виразити 
себе (В. Русанівський). 

 Сиділи колись за залізною завісою, ловили кожну вісточку зі світу, – 
інформація була нашою здобиччю. Тепер ми – здобич інформації 
(Л. Костенко). 

 Хто володіє інформацією, той володіє світом (Н. Ротшильд). 
 Навчися слухати, і ти зможеш отримати користь навіть з тих, хто говорить 

погано (Плутарх). 
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Завдання 3. Поспостерігайте за професійним спілкуванням працівників  

структурного підрозділу вашої бази практики і укладіть словник помилок, які 
трапляються в їхньому мовленні. 

 
Завдання 4. Підготуйте запитання для працівників структурного підрозділу 

організації (на базі якої ви проходите практику) про специфічні особливості 
професії працівника документно-інформаційної галузі. 

 
Завдання 5. Під час проходження практики, поспостерігайте за 

спілкуванням працівників відділу і письмово зафіксуйте вживані ними 
професійні жаргони, пояснивши їхнє значення й дібравши відповідні синоніми 

 
№ Професійний жаргон Синоніми 

1 Липовий документ підробний, недійсний 
2 Заморозити рахунки заблокувати … 
3 …  

 
Завдання 6.  Назвіть  риси,  якими  має  володіти  працівник структурного 

підрозділу бази Вашої практики.  Розмежуйте їх на  загальні  та  специфічні.  Яку  

роль  відіграє  емпатія  та  рефлексія  у  професійній діяльності працівника 

документно-інформаційної галузі? 

Завдання 7. Як  Ви  вважаєте,  чи можна  поставити  знак  рівності  між 
поняттями «слухати» і «чути»? Чи завжди Ви під час проходження практики 
дійсно чули тих, хто до Вас звертався (керівників практики, відвідувачів, колег, 
співробітників тощо)? Наведіть приклади і висловіть своє ставлення до описаної 
ситуації. 

Завдання 8. 

І.  Проаналізуйте  наведену  нижче  схему,  дайте  їй  назву і доповніть 
необхідними виразами чи словами.  

ІІ. Проаналізуйте власний досвід слухання, пригадавши комунікативну 
ситуацію під час  проходження практики. Якими видами, прийомами  Ви  
користувались?  Оцініть  реальну  ситуацію  від  процесу слухання. 

1  Необхідно слухати, тому що……., щоб…….  . 
2. Слухаю:   
 аналізую (що?)…… ;   
 узагальнюю (що?)……;   
 систематизую (що?) ….  . 
3  Прослухав:   
 оцінив:  зрозумів – не  зрозумів  (що? ) …. ,   дізнався – не  дізнався 

(що? про що?) …..,  сподобалось  –  не  сподобалось (що саме?)…..;  
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 відредагував:  відповів, зробив  (що? як?) ….. . 
Завдання 9. Поспостерігайте  за спілкуванням двох  співробітників відділу, 

де Ви проходите практику,  ставлячи  собі наступні запитання:  
Як  вони  використовують  у  процесі  розмови міміку і жести?  
Допомагає це їм в розмові чи ні?  
Чи уважні вони один до одного?  
Яку роль відіграє кожен із співрозмовників? 
Чи  змінюють  між собою ролі?  
Хто дивиться в очі, а хто відводить погляд?  
Які повторювані фрази вживають? 
Якими невербальними засобами користуються? 
Хто із співрозмовників справляє краще враження і що цьому сприяє?  
Яку роль у спостереженні відіграє пам’ять? 

Завдання 10. 

1. Подумайте, про  які  комунікативні  якості мовлення  відомий  римський 
оратор Марк Тулій Цицерон писав: «Мова  повинна  розцвітати  і 
розвертатися лише на основі повного знання предмету; якщо ж за нею не  
стоїть  зміст,  засвоєний  і  пізнаний  оратором,  то  словесне  її 
вираження стає порожнім і дитячим базіканням...»? 
 

2. Проаналізуйте вислів американського фахівця з ефективної комунікації 
Дейла Карнеги і спробуйте оцінити його істинність: «Якщо серце людини 
сповнене незадоволеності і недоброзичливості по відношенню до вас, то  
жодна  логіка,   не зможе схилити його до вашої точки зору». 
 

3. Поясніть, як Ви розумієте вислів А. Коні: «Якщо думка стрибає з 
предмета на предмет, перекидається, якщо головне постійно 
переривається,  тоді  таку  промову  неможливо  слухати.  Слід 
побудувати  план  так,  щоб  друга  думка  випливала  з  першої,  третя  з 
другої  тощо.  Або  щоб  був  природній  перехід  від  одного  до  другого. 
Природна  течія  думки  дає,  крім  розумової,  глибоку  естетичну 
насолоду» 
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Додаток З 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Примітка: 1) – культурний складник КК, 2) – соціальний складник КК, 3) – 

інформаційний складник КК, 4) – мовний складник КК, 5) – самоосвітній 
складник КК.  

 
Мотиваційно-особистісний критерій  
(І – мотиваційний; ІІ – особистісний) 

І. Показники – виявлення ціннісних ставлень, прагнень, готовності до 
формування й самовдосконалення КК (її культурного, соціального, 
інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із 
ДтаІД, зокрема: 1) ціннісного ставлення до рідної землі, свого народу, його мови, 
культури, традицій; зацікавленості чужою культурою; усвідомленого 
сприятливого ставлення до особливостей життя в багатокультурному 
суспільстві; толерантного ставлення до інших культур та їхніх представників; 
прагнення до недопущення проявів расизму й ксенофобії; 2) ціннісного 
ставлення й поваги до Конституції, законів України, прав та свобод людини й 
громадянина (у т. ч. іншомовних людей), до праці як вищої цінності людини й 
суспільства; прагнення до творчої праці, інноваційної діяльності; готовності, 
долати труднощі, завойовувати авторитет, підвищувати свій статус з метою 
ефективних взаємовідносин з іншими людьми; 3) ціннісного ставлення до 
інформації як до предмета задоволення пізнавальних потреб і до свого стану 
поінформованості з відчуттям психологічного комфорту й емоційного 
задоволення; потреби в оволодінні сучасними інформаційними технологіями й 
готовності віднаходити, аналізувати й критично оцінювати необхідну 
інформацію, ефективно її використовувати й застосовувати отримані знання на 
практиці на високому рівні сформованості інформаційно-комунікативної 
компетентності; 4) потреби й готовності вдосконалювати культуру мовлення, 
майстерно володіти нормами спілкування; ціннісного ставлення до мовно-
комунікативної компетентності і її значимості, до набуття здібностей 
ефективного офіційно-ділового спілкування; готовності дотримуватися 
мовленнєвих і етико-психологічних правил поведінки, толерантно реагувати на 
чужі висловлювання, переконливо відстоювати власні позиції; 5) прагнення й 
готовності до постійної самостійної пізнавальної діяльності й самовдосконалення 
КК упродовж усього життя, творчої самореалізації, рефлексивного мислення, 
самоаналізу й самооцінки результатів самонавчання й самовдосконалення КК. 

Високий (продуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, які  
виявляють яскраво виражені мотиви й ціннісні орієнтації в прагненні до 
формування й самовдосконалення КК за культурним, соціальним, 
інформаційним, мовним, самоосвітнім напрямами її набуття, зокрема: 
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1) ціннісне ставлення до рідної землі, свого народу, до мови, культури, 
традицій; активну зацікавленість чужою культурою; високо усвідомлене 
сприятливе ставлення до особливостей життя в багатокультурному суспільстві, 
толерантне відношення до інших культур та їхніх представників, прагнення до 
недопущення проявів расизму й ксенофобії; 

2) ціннісне ставлення й повагу до Конституції, законів України, прав та 
свобод людини й громадянина (у т. ч. іншомовних людей), до праці як вищої 
цінності людини й суспільства; прагнення до творчої праці, інноваційної 
діяльності; готовність долати труднощі, завойовувати авторитет, підвищувати 
свій статус із метою ефективних взаємовідносин з іншими людьми; 

3) ціннісне ставлення до інформації як до предмета задоволення 
пізнавальних потреб і до свого стану поінформованості з відчуттям 
психологічного комфорту й емоційного задоволення; потребу в оволодінні 
сучасними інформаційними технологіями; готовність віднаходити, аналізувати й 
критично оцінювати необхідну інформацію, ефективно її використовувати й 
застосовувати отримані знання на практиці;  

4) готовність вдосконалювати культуру мовлення й майстерність володіння 
нормами спілкування; високо усвідомлене ціннісне ставлення до змісту мовно-
комунікативної компетентності і її значимості, до набуття здібностей 
ефективного офіційно-ділового спілкування; прагнення дотримуватися 
мовленнєвих і етико-психологічних правил поведінки, переконливо відстоювати 
власні позиції, толерантно реагувати на чужі висловлювання;  

5) стійке прагнення й готовність до постійної самостійної пізнавальної 
діяльності й самовдосконалення КК упродовж усього життя, до творчої 
самореалізації, рефлексивного мислення, самоаналізу й самооцінки результатів 
самонавчання й самовдосконалення КК. 

Середній (реконструктивний) рівень сформованості КК мають студенти – 
майбутні документознавці, які виявляють усвідомлене ставлення, зацікавленість, 
прагнення, готовність (але не завжди глибокі) до формування й 
самовдосконалення КК (її культурного, соціального, інформаційного, мовного, 
самоосвітнього складників), зокрема: 

1) усвідомлене ставлення до рідної землі, свого народу, до мови, культури, 
традицій; до особливостей життя в багатокультурному суспільстві, толерантне 
відношення до інших культур та їхніх представників; зацікавленість чужою 
культурою;  

2) усвідомлене ставлення до законів держави, прав та свобод людини й 
громадянина (у т. ч. іншомовних людей); прагнення до творчої праці, 
інноваційної діяльності; готовність підвищувати свій статус із метою ефективних 
взаємовідносин з іншими людьми; 

3) усвідомлене ставлення до інформації як до предмета задоволення 
пізнавальних потреб; спрямованість на володіння сучасними інформаційними 
технологіями; готовність віднаходити, аналізувати необхідну інформацію, 
застосовувати отримані знання на практиці;  

4) прагнення вдосконалювати культуру мовлення, норми спілкування; 
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зацікавлене ставлення до змісту мовно-комунікативної компетентності, до 
набуття здібностей ефективного офіційно-ділового спілкування, умінь 
дотримуватися мовленнєво-етичних правил поведінки, переконливо відстоювати 
власні позиції, толерантно реагувати на чужі висловлювання;  

5) прагнення до самостійної пізнавальної діяльності й самовдосконалення 
КК упродовж усього життя. 

Низький (репродуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, у 
яких відсутні або слабко виражені ставлення, усвідомлення, сформованість 
інтересів і готовність до формування й самовдосконалення КК (її  культурного, 
соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) майбутніх 
документознавців, зокрема:  

1) слабко виражені (обумовлені лише потребою скласти залік або іспит) 
зацікавленість національною культурою свого народу, мовою, традиціями тощо 
та культурою інших народів; недостатньо усвідомлене ставлення до 
особливостей життя в багатокультурному суспільстві й недостатньо толерантне 
відношення до інших культур та їхніх представників; 

2) недостатньо усвідомлене ставлення до праці як вищої цінності людини й 
суспільства; слабко виражені зацікавленість й прагнення до творчої праці та 
інноваційної діяльності, готовність і наполегливості долати труднощі, 
завойовувати авторитет, підвищувати свій статус з метою ефективних 
взаємовідносин з іншими людьми; 

3) незначна зацікавленість і потреба в оволодінні сучасними 
інформаційними технологіями, у віднаходженні, аналізуванні, критичному 
оцінюванні необхідної інформації й застосовуванні отриманих знань на практиці;  

4) часткова потреба й готовність удосконалювати культуру мовлення, 
володіти нормами спілкування; нерішуче ставлення до набуття здібностей 
ефективного офіційно-ділового спілкування; недотримання мовленнєвих і етико-
психологічних правил поведінки, невміння толерантно реагувати на чужі 
висловлювання, переконливо відстоювати власні позиції;  

5) неусвідомлене, безвідповідальне ставлення до самостійної пізнавальної 
діяльності й самовдосконалення КК впродовж життя. 

 
ІІ. Показники – вияв індивідуально-психологічних якостей як значущих 

показників, що характеризують сформованість КК (її культурного, соціального, 
інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із 
ДтаІД, зокрема: 1) почуття патріотизму, поваги до свого народу, його віковічних 
духовних та моральних здобутків, самоповаги й гордості за свою країну, 
розвинених суспільно значущих рис громадянина – національної свідомості, 
духовності, трудової активності, морально-етичної, фізичної, екологічної, 
правової культури, а також працелюбності, високих інтелектуальних, емоційних, 
вольових, якостей, розвинених естетичних почуттів; 2) якостей загальнолюдської 
моралі – совісності, порядності, доброти, чесності, гуманності, емпатії, 
толерантності, почуття власної гідності, свободи, рівності, працелюбності, 
самодисципліни, авторитету; професійно-значущих якостей – почуття 
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професійного обов’язку, професійної честі, гордості, дотримання професійної 
дисципліни, відповідальності за власні вчинки; гнучкості, мобільності, 
конкурентоздатності, здібності презентувати себе на ринку праці, 
підприємливості, високої соціальної активності; 3) вольових, емоційних, 
моральних якостей, необхідних для ефективної інформаційно-комунікативної 
взаємодії з іншими людьми й виконання різноманітних соціальних ролей у групі 
й колективі; якостей критичного ставлення до інформації, логічного вирішення 
складних питань, швидкого орієнтування в неочікуваних обставинах, 
знаходження креативних рішень нестандартних проблем; гнучкості й широти 
мислення, інтелектуальних здібностей орієнтування у потоці інформації; 4) 
доброзичливості, увічливості, толерантності, чемності в спілкуванні; уміння не 
протиставляти себе співрозмовникові, уникати критики, зверхності, негативних 
оцінювань, не виказувати роздратованості, встановлювати й підтримувати 
психологічний контакт, управляти своїми емоціями й викликати певні емоції у 
партнера зі спілкування, демонструвати повагу й увагу до нього, співпереживати, 
розуміти й ураховувати почуття й потреби інших людей, інтуїтивно 
прогнозувати їхню поведінку; розуміння необхідності вдосконалення 
мовленнєвої культури як основи розвитку інтелекту, створення фахового образу 
й соціального престижу; 5) працелюбності, наполегливості, пізнавального 
інтересу, зацікавленості, допитливості, творчої активності в самонавчанні й 
самовдосконаленні КК; інтелектуальних здібностей, гнучкості розуму, логічного 
мислення, просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної культури, пам’яті, 
уваги, інтуїції, чутливості до протиріч, розкутості думок, власних переконань і 
поглядів, готовності брати на себе відповідальність за власне самонавчання 
тощо; наукового стилю мислення й наукового пізнання з метою безперервної 
самоосвіти й саморозвитку КК.  

Високий (продуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, які  
оптимально виявляють розвинені індивідуально-психологічні якості, що 
характеризують КК (її культурний, соціальний, інформаційний, мовний, 
самоосвітній складники) майбутніх фахівців із ДтаІД, зокрема:   

1) максимально прищеплені почуття патріотизму, поваги до свого народу, 
його віковічних духовних та моральних здобутків, самоповаги й гордості за свою 
країну, оптимально сформовані суспільно значущі риси громадянина – 
національну свідомість, духовність, працелюбність, морально-етичну, фізичну, 
екологічну, правову культуру, високо розвинені інтелектуальні, емоційні, вольові 
якості, естетичні почуття;  

2) досконало сформовані якості загальнолюдської моралі (ситуативне 
визначення яких ускладнене) – доброти, гуманності, емпатії, толерантності, 
совісності, порядності, чесності, почуття власної гідності, честі, свободи, 
рівності, працелюбності, самодисципліни, авторитету; максимально розвинені 
професійно-значущі якості – почуття професійного обов’язку, професійної честі, 
гордості, дотримання професійної дисципліни, відповідальності за власні вчинки, 
конкурентоздатності, підприємливості, гнучкості, мобільності, соціальної 
активності тощо;   
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3) високо сформовані вольові, емоційні, моральні якості, необхідні для 
ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії з іншими людьми й 
виконання різноманітних соціальних ролей у групі й колективі, максимальну 
здатність критичного ставлення до інформації, логічного вирішення складних 
питань, швидкого орієнтування в неочікуваних обставинах, знаходження 
креативних рішень нестандартних проблем; гнучкість й широту мислення, 
інтелектуальні здібності орієнтування в потоці інформації;  

4) високорозвинені якості доброзичливості, увічливості, толерантності, 
чемності в спілкуванні, оптимально сформовані уміння не протиставляти себе 
співрозмовникові, не виказувати роздратованості, уникати критики, зверхності, 
негативних оцінювань, встановлювати й підтримувати психологічний контакт, 
демонструвати повагу й увагу до співрозмовника, управляти своїми емоціями й 
викликати певні емоції у партнера зі спілкування, співпереживати, розуміти і 
враховувати почуття й потреби інших людей, інтуїтивно прогнозувати їх 
поведінку; глибоке розуміння необхідності вдосконалення мовленнєвої культури 
як основи розвитку інтелекту, створення професійного іміджу й соціального 
престижу; 

5) досконало сформовані якості працелюбності, наполегливості, 
пізнавального інтересу до нового, допитливості, творчої активності в 
самонавчанні й самовдосконаленні КК; високорозвинені  інтелектуальні 
здібності, гнучкість розуму, логічність мислення, алгоритмічність, високу 
інформаційну культуру, гарну пам’ять, стійку увагу, розвинену інтуїцію, 
чутливість до протиріч, розкутість думок, готовність брати на себе цілковиту 
відповідальність за власне самонавчання тощо; науковість мислення й наукове 
пізнання з метою безперервної самоосвіти й саморозвитку КК.  

Середній (реконструктивний) рівень сформованості КК мають студенти, 
які виявляють достатньо розвинені індивідуально-психологічні якості, що 
характеризують КК (її  культурний, соціальний, інформаційний, мовний, 
самоосвітній складники) майбутніх фахівців із ДтаІД, зокрема:  

1) достатньо розвинуті почуття поваги до свого народу, його духовних та 
моральних здобутків; сформовані суспільно значущі риси громадянина – 
національної свідомості, духовності, морально-етичної культури, працелюбності, 
інтелектуальних, емоційних, вольових, якостей, естетичних почуттів;  

2) достатньо сформовані якості загальнолюдської моралі (ситуативне 
визначення яких ускладнене) – доброти, гуманності, емпатії, толерантності, 
порядності, чесності, почуття власної гідності, свободи, рівності, 
самодисципліни, авторитету; достатньо розвинені професійно-значущі якості – 
почуття професійного обов’язку, честі, гордості, відповідальності за власні 
вчинки, дотримання професійної дисципліни тощо;  

3) достатньо сформовані вольові, емоційні, моральні якості, необхідні для 
ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії з іншими людьми, виконання 
різноманітних соціальних ролей у групі й колективі;  

4) достатньо сформовані якості доброзичливості, увічливості, чемності у 
спілкуванні, сформовані уміння не протиставляти себе співрозмовникові, 
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демонструвати повагу й увагу до нього, уникати критики, зверхності, негативних 
оцінювань, управляти своїми емоціями й викликати певні емоції у партнера по 
спілкуванню, співпереживати, розуміти й ураховувати почуття й потреби інших 
людей, інтуїтивно прогнозувати їх поведінку; розуміння необхідності 
вдосконалення мовленнєвої культури; 

5) достатньо сформовані якості працелюбності, наполегливості,  
пізнавального інтересу, зацікавленості до нового, допитливості в самонавчанні й 
самовдосконаленні КК, готовності брати на себе відповідальність за власне 
самонавчання тощо.  

Низький (репродуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, які 
виявляють недостатньо сформовані й розвинені індивідуально-психологічні 
якості, що характеризують КК (культурний, соціальний, інформаційний, мовний, 
самоосвітній складники) майбутніх фахівців, зокрема:  

1) незначний вияв суспільно значущих рис громадянина – трудової 
активності, працелюбності, морально-етичної, фізичної, екологічної, правової 
культури, інтелектуальних, емоційних, вольових, якостей,  естетичних почуттів;  

2) нерішучий вияв якостей загальнолюдської моралі (ситуативне визначення 
яких ускладнене): доброти, гуманності, емпатії, толерантності, чесності, 
працелюбності, самодисципліни, почуття власної гідності, свободи, рівності, 
авторитету; частковий вияв недостатньо усвідомлених професійно-значущих 
якостей: почуття професійного обов’язку, професійної честі, гордості, 
дотримання дисципліни, відповідальності за власні вчинки, гнучкості, 
мобільності;   

3) вияв недостатньо сформованих: вольових, емоційних, моральних якостей, 
необхідних для ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії з іншими 
людьми й виконання різноманітних соціальних ролей у групі і колективі; вияв 
якостей некритичного ставлення до інформації, іноді нелогічного вирішення 
певних питань, повільного орієнтування в певних обставинах, незнаходження 
потрібних рішень певних проблем; недостатній вияв гнучкості й орієнтування у 
потоці інформації;   

4) невиразний вияв доброзичливості, увічливості, чемності в спілкуванні; 
невміння демонструвати повагу й увагу до співрозмовника, уникати зверхності, 
не виказувати роздратованості, встановлювати й підтримувати психологічний 
контакт; невміння управляти своїми емоціями, співпереживати, розуміти й 
враховувати почуття й потреби інших людей;  

5) слабкий вияв пізнавального інтересу, зацікавленості до самонавчання й 
самовдосконалення КК; не спостерігається вияву готовності брати на себе 
відповідальність за власне самонавчання.  

 

Когнітивно-мовленнєвий критерій 

Показники – володіння знаннями про суть і зміст КК (її  культурного, 
соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) майбутніх 
документознавців, зокрема: 1) знаннями про світову та національну культуру, 
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різноманітність міжкультурних відмінностей, особливості взаємодії між людьми 
різних національностей, необхідність поважати їхню мову, звичаї традиції та ін.; 
2) знаннями про соціальну, політичну й економічну системи країни, правила 
суспільного життя й демократичні умови їх встановлення, принципи 
демократичного громадянства, основні права людини, свої права й обов’язки, 
суть соціальних ролей, у т.ч. своєї ролі та інших людей, види аналізу власної 
поведінки в рольовому контексті; 3) знаннями про методи роботи з інформацією, 
тематичного її добору, системного аналізу та структурування, збереження й 
створення нової, прийоми використання інтернет-технологій, інтернет-ресурсів 
для пошуку й оброблення інформації, про етичні норми поведінки в 
інформаційно-комунікативній діяльності; 4) знаннями про норми й правила 
фахової ділової мови, етикет спілкування, призначення професійно-ділового й 
наукового функціональних стилів, основні закони риторики та прийоми 
вдосконалення майстерності публічного мовлення, стратегії комунікативної 
поведінки й способи впливу на співрозмовника, важливість розвитку власних 
умінь ефективного спілкування й досягнення взаєморозуміння в ситуаціях 
конфлікту, необхідність знання кількох мов; 5) знаннями про зміст і значення 
самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення КК упродовж усього життя, 
способи самостійного набуття комунікативно-компетентнісних знань, умінь, 
здібностей.  

Високий (продуктивний) рівень сформованості КК притаманний 
студентам, які мають глибокі знання про суть і зміст КК (її  культурного, 
соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) майбутніх 
фахівців із ДтаІД, зокрема:  

1) грунтовні, різнобічні знання про світову та національну культуру, 
різноманітність міжкультурних відмінностей, особливості взаємодії між людьми 
різних національностей, необхідність поважати їх мову, звичаї традиції та ін.;  

2) досконалі знання про соціальну, економічну, політичну системи країни, 
правила суспільного життя й демократичні умови їх встановлення, норми 
законодавства правових та економічних відносин, основні свої права й обов’язки, 
суть соціальних ролей, види аналізу власної поведінки в рольовому контексті;  

3) високоякісні знання сучасних методів роботи з інформацією, тематичного 
її добору, системного аналізу та структурування, збереження й створення нової, 
прийомів використання інтернет-технологій, інтернет-ресурсів для пошуку й 
оброблення інформації; ґрунтовні знання етичних норм поведінки в 
інформаційно-комунікативній діяльності;  

4) досконалі знання норм і правил фахової ділової мови, правил етикету 
спілкування, професійно-ділового й наукового функціональних стилів, основних 
законів риторики та прийомів удосконалення майстерності публічного мовлення, 
стратегій комунікативної поведінки й способів впливу на співрозмовника, 
методів розвитку власних умінь ефективного спілкування й досягнення 
взаєморозуміння в ситуаціях конфлікту, про необхідність володіння кількома 
мовами;  

5) глибоке усвідомлення суті й значення поняття безперервної освіти і як її 
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основи – понять самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення КК; досконалі 
знання способів і можливостей самостійного набуття необхідних знань упродовж 
усього життя в контексті професійної, громадянської, особистої життєдіяльності. 

Середній (реконструктивний) рівень сформованості КК притаманний 
студентам, які мають  достатні базові знання (набуті в процесі навчання та / або 
практичної діяльності) про емпіричні й теоретичні основи КК (її  культурного, 
соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) майбутніх 
фахівців із ДтаІД, зокрема:  

1) достатні знання про світову та національну культуру, різноманітність 
міжкультурних відмінностей, особливості взаємодії між людьми різних 
національностей, необхідність поважати їхню мову, звичаї традиції та ін.; 

2) задовільні знання про соціальну, економічну, політичну системи країни, 
правила суспільного життя, норми законодавства, основні свої права й обов’язки, 
суть соціальних ролей, види аналізу власної поведінки в рольовому контексті;  

3) достатні знання сучасних методів роботи з інформацією, її добору, 
аналізу, збереження, прийомів використання інтернет-ресурсів для пошуку й 
оброблення інформації, етичних норм поведінки в інформаційно-комунікативній 
діяльності;  

4) достатні (іноді поверхневі) знання норм і правил фахової ділової мови, 
правил етикету спілкування, професійно-ділового й наукового функціональних 
стилів, основних законів риторики та прийомів удосконалення майстерності 
публічного мовлення, методів розвитку власних умінь ефективного спілкування 
й досягнення взаєморозуміння в ситуаціях конфлікту;  

5) усвідомлення суті й значення поняття безперервної освіти і як її основи – 
понять самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення КК. 

Низький (репродуктивний) рівень сформованості КК притаманний 
студентам, які мають  уривчасті, елементарні знання про суть і зміст КК (її  
культурного, соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) 
майбутніх фахівців із ДтаІД, зокрема:  

1) розрізнені, уривчасті знання про світову та національну культуру, 
різноманітність міжкультурних відмінностей, особливості взаємодії між людьми 
різних національностей, необхідність поважати їхню мову, звичаї традиції та ін.;  

2) недостатні знання про соціальну, економічну, політичну системи країни, 
правила суспільного життя, норми законодавства правових та економічних 
відносин, а також про основні свої права й обов’язки тощо.;  

3) поверхневі знання щодо сучасних методів роботи з інформацією, її 
добору, аналізу, збереження, незначний досвід використання інтернет-технологій 
для пошуку й оброблення інформації, часткові знання етичних норм поведінки 
під час інформаційно-комунікативної діяльності;  

4) незадовільні знання щодо норм і правил фахової ділової мови, правил 
етикету спілкування, стратегій комунікативної поведінки, досягнення 
взаєморозуміння в ситуаціях конфлікту;  

5) недостатнє усвідомлення суті й значення поняття безперервної освіти та 
як її основи – понять самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення КК. 
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3. Процесуально-рефлексивний критерій 

(І – процесуальний; ІІ – рефлексивний) 

І. Показники – виявлення умінь, навичок, здібностей застосування досвіду, 
знань змісту КК (її  культурного, соціального, інформаційного, мовного, 
самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із ДтаІД у навчальній, 
професійній, громадській та іншій комунікативній діяльності, зокрема: 1) умінь 
демонструвати широкий світогляд, знання, поняття, переконання, погляди, 
судження щодо мовної, духовної, національної, міжнаціональної, професійної й 
інших сфер культури; навичок і досвіду мирного життя й толерантної поведінки 
в багатокультурному суспільстві, протистояння проявам расизму, ксенофобії; 2) 
умінь, навичок, здібностей критично оцінювати й прогнозувати політичні, 
економічні, правові та інші події і явища, працювати в команді, ставити цілі й 
планувати результати своєї діяльності, брати на себе відповідальність і 
самостійно приймати рішення, знаходити нестандартні розв’язання проблем, 
обирати оптимальні способи й прийоми взаємодії і співробітництва в колективі з 
широким колом осіб, адекватно сприймати критику, поради й указівки, 
розв’язувати конфлікти ненасильницьким способом, вести переговори, 
користуватися своїми правами, а також вияв трудових умінь і здібностей 
діловитості й підприємливості; 3) умінь, навичок, здібностей вільно 
орієнтуватися в різноманітних видах інформації, шукати й здобувати її з різних 
джерел, використовуючи комп’ютерні технології, бібліотечні каталоги тощо, 
користуватися нею, аналізувати й критично осмислювати, застосовувати для 
індивідуального розвитку й самовдосконалення, а також, спираючись на відбиті 
в інформаційному просторі соціальні, політичні, економічні, фінансові та інші 
події, процеси, факти, ідеї, виявляти в них об’єктивні закономірності й тенденції, 
причинно-наслідкові зв’язки, створювати нові знання; 4) умінь – правильно 
добирати різноманітні мовні засоби висловлювання думок, стисло, грамотно, 
зрозуміло викладати інформацію, дотримуватися правил мовленнєвого етикету, 
визначати й використовувати науковий, офіційно-діловий, розмовно-
професійний стилі, переконливо, логічно, емоційно висловлювати думки, 
доречно, змістовно, вільно й компетентно спілкуватися в діалоговому режимі, 
зрозуміло доносити інформацію, висловлювати власні ідеї, проблеми, рішення, 
висновки, знання, досвід, пояснення тощо; навичок – уважно слухати й точно 
усвідомлювати інформацію, виокремлювати смислові елементи висловлювань, 
формулювати змістовні, доцільні запитання, послідовно й доказово відповідати, 
швидко реагувати на неочікувані запитання, уникати помилок, впливати на 
співрозмовника, етично поводитися під час перемовин, дискусій, нарад, зборів, 
обговорення професійних проблем, працюючи в команді, вибирати ефективні 
стратегії поведінки й способи успішного спілкування з партнерами, 
налагоджувати контакти й обговорювати результати вирішення різноманітних 
проблем, логічно сприймати й оцінювати поведінку партнерів, розпізнавати за 
невербальними сигналами їхні стани, бажання й мотиви поведінки, керувати 
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ситуацією взаємодії, застосовувати посилюючий висловлювання міміко-
пантомімічний супровід, застосовувати ефективні стратегії поведінки в 
проблемних і конфліктних ситуаціях (розуміти природу протиріч і формувати 
конструктивні погляди на конфлікти), аналізувати причини їх виникнення й 
коригувати взаємодії, прогнозувати, вибирати, ефективно реалізувати правильні, 
безконфліктні способи спілкування; 5) умінь самостійно навчатися й 
удосконалювати власну КК упродовж усього активного життя, планувати, 
організовувати й оцінювати власний навчальний процес, застосовувати 
самостійно придбані знання в практичній професійно-комунікативній діяльності 
для розв’язання різноманітних проблем, засвоювати способи самостійного 
опанування знань з різних джерел інформації, долати пізнавальні труднощі, 
переносити самостійно засвоєні знання, способи діяльності й власний досвід на 
нову ситуацію, встановлювати та пояснювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Високий (продуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, які 
виявляють високоякісні вміння, стійкі навички, досконалі комунікативні 
здібності застосування набутих знань, досвіду, усвідомлень щодо КК (її  
культурного, соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) 
майбутніх документознавців у навчальній, професійній, громадській та ін. 
життєдіяльності, зокрема:  

1) високоякісні уміння демонструвати свій широкий світогляд, знання, 
поняття, переконання, погляди, судження щодо мовної, духовної, національної, 
міжнаціональної, професійної та інших сфер культури; глибокий досвід і стійкі 
навички мирного життя й толерантної поведінки в багатокультурному 
суспільстві, протистояння проявам расизму, ксенофобії; 

2) досконалі уміння, навички, здібності критично оцінювати й прогнозувати 
політичні, економічні, правові та ін. події і явища, працювати в команді, ставити 
цілі й планувати результати своєї діяльності, брати на себе відповідальність і 
самостійно приймати рішення, знаходити нестандартні розв’язання проблем, 
обирати оптимальні способи й прийоми взаємодії та співробітництва в колективі 
з широким колом осіб, адекватно сприймати критику, поради й вказівки, 
розв’язувати конфлікти ненасильницьким способом, вести переговори, 
користуватися своїми правами, а також вияв досконалих трудових умінь і 
здібностей діловитості й підприємливості; 

3) довершені вміння вільно орієнтуватися в різноманітних видах інформації, 
здобувати її з різних джерел, користуватися нею, аналізувати й критично 
осмислювати, застосовувати для індивідуального розвитку й самовдосконалення; 
стійкі навички пошукової діяльності під час застосування інтернет-технологій, 
бібліотечних каталогів тощо; досконалі здібності, спираючись на відбиті в 
інформаційному просторі соціальні, політичні, економічні, фінансові та ін. події, 
визначати в них об’єктивні закономірності, тенденції, причинно-наслідкові 
зв’язки, створювати нові знання;  

4) високоякісні уміння й здібності правильно добирати різноманітні мовні 
засоби висловлювання думок, стисло, грамотно, зрозуміло викладати 
інформацію, дотримуватися правил мовленнєвого етикету, визначати й 
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використовувати науковий, офіційно-діловий, розмовно-професійний стилі, 
переконливо, логічно, емоційно висловлювати думки, доречно, змістовно, вільно 
й компетентно спілкуватися в діалоговому режимі, зрозуміло доносити 
інформацію, висловлювати власні ідеї, проблеми, рішення, висновки, знання, 
досвід, пояснення тощо; міцні навички уважно слухати й точно усвідомлювати 
інформацію, виокремлювати смислові елементи висловлювань, формулювати 
змістовні, доцільні запитання, швидко реагувати на неочікувані запитання, 
послідовно й доказово відповідати, уникати помилок, впливати на 
співрозмовника, етично поводитися під час перемовин, дискусій, нарад, зборів, 
обговорення професійних проблем, працюючи в команді, вибирати ефективні 
стратегії поведінки й способи успішного спілкування з партнерами, 
налагоджувати контакти й обговорювати результати вирішення різноманітних 
проблем, логічно сприймати й оцінювати поведінку партнерів, розпізнавати за 
невербальними сигналами їхні стани, бажання й мотиви поведінки, керувати 
ситуацією взаємодії, застосовувати посилюючий висловлювання міміко-
пантомімічний супровід, застосовувати ефективні стратегії поведінки в 
проблемних і конфліктних ситуаціях (розуміти природу протиріч і формувати 
конструктивні погляди на конфлікти), аналізувати причини їх виникнення і 
коригувати взаємодії, прогнозувати, вибирати, ефективно реалізувати правильні, 
безконфліктні способи спілкування;  

5) високі творчі уміння самостійно навчатися й удосконалювати власну КК 
упродовж усього життя, планувати, організовувати й оцінювати власний 
навчальний процес, застосовувати самостійно придбані знання в практичній 
професійно-комунікативній діяльності для розв’язання різноманітних проблем, 
опановувати способи самостійного засвоєння знань з різних джерел інформації, 
долати пізнавальні труднощі, переносити самостійно засвоєні знання, способи 
діяльності і власний досвід на нову ситуацію, встановлювати та пояснювати 
причинно-наслідкові зв’язки. 

Середній (реконструктивний) рівень сформованості КК мають студенти, 
які виявляють достатні вміння, навички застосування набутих знань, досвіду, 
усвідомлень щодо КК (її культурного, соціального, інформаційного, мовного, 
самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із ДтаІД у навчальній, 
професійній, громадській та ін. сферах комунікативної діяльності, зокрема:  

1) належні уміння практично застосовувати набуті знання, переконання, 
досвід щодо мовної, духовної, національної, міжнаціональної, професійної та 
інших сфер культури; необхідні навички мирного життя й толерантної поведінки 
в багатокультурному суспільстві; 

2) достатні уміння оцінювати політичні, економічні, правові та ін. події і 
явища, працювати в команді, ставити цілі й планувати результати своєї 
діяльності, брати на себе відповідальність і самостійно приймати рішення, 
обирати оптимальні способи й прийоми взаємодії і співробітництва в колективі з 
широким колом осіб, адекватно сприймати критику, поради й вказівки; 
розв’язувати конфлікти ненасильницьким способом, а також вияв трудових 
умінь і здібностей підприємливості; 
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3) задовільні уміння й здібності орієнтуватися в різноманітних видах 
інформації, здобувати її з різних джерел, користуватися нею, аналізувати й 
осмислювати, а також застосовувати інтернет-технології, бібліотечні каталоги 
тощо;  

4) належні уміння правильно добирати мовні засоби висловлювання думок, 
зрозуміло викладати інформацію, дотримуватися правил мовленнєвого етикету, 
використовувати офіційно-діловий, розмовно-професійний стилі, компетентно 
спілкуватися в діалоговому режимі, зрозуміло доносити інформацію, 
висловлювати власні ідеї, рішення, знання, пояснення тощо, уважно слухати й 
точно усвідомлювати інформацію, формулювати доцільні запитання, 
обґрунтовано відповідати, інтуїтивно впливати на співрозмовника; вибирати 
способи успішного спілкування з партнерами, налагоджувати контакти й 
обговорювати результати вирішення різноманітних проблем, логічно сприймати 
й оцінювати поведінку партнерів, розпізнавати за невербальними сигналами їх 
стани, бажання й мотиви поведінки, застосовувати посилюючий висловлювання 
міміко-пантомімічний супровід, застосовувати ефективні стратегії поведінки в 
проблемних і конфліктних ситуаціях, аналізувати причини їх виникнення і 
коригувати взаємодії;  

5) достатні уміння самостійно вдосконалювати власну КК, планувати, 
організовувати власний навчальний процес, застосовувати самостійно придбані 
знання в практичній професійно-комунікативній діяльності для розв’язання 
різноманітних проблем.  

Низький (репродуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, які 
виявляють елементарні уміння застосування знань про суть і зміст КК (її  
культурного, соціального, інформаційного, мовного, самоосвітнього складників) 
майбутніх фахівців із ДтаІД у навчальній, професійній, громадській та ін. 
комунікативній діяльності, зокрема:  

1) елементарні уміння застосовувати знання мовної, духовної, національної, 
міжнаціональної, професійної й інших сфер культури, досвід мирного життя й 
толерантної поведінки в багатокультурному суспільстві;  

2) слабкі уміння оцінювати політичні, економічні, правові та інші події, 
працювати в команді, ставити цілі й планувати результати своєї діяльності; 
невміння брати на себе відповідальність і самостійно приймати рішення, 
співпрацювати в колективі з широким колом осіб, адекватно сприймати критику, 
поради й указівки, розв’язувати конфлікти;  

3) обмежені вміння орієнтуватися в різних видах інформації, здобувати її з 
різних джерел, аналізувати й осмислювати, застосовувати комп’ютерні 
технології, бібліотечні каталоги; 

4) недостатні уміння, здібності доречно добирати різноманітні мовні засоби 
висловлювання думок, стисло й зрозуміло викладати інформацію, дотримуватися 
правил мовленнєвого етикету, логічно, переконливо спілкуватися в діалоговому 
режимі, зрозуміло доносити інформацію, висловлювати власні проблеми, 
рішення, уважно слухати й точно усвідомлювати інформацію, формулювати 
змістовні, доцільні запитання, послідовно й доказово відповідати, швидко 
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реагувати на неочікувані запитання, етично поводитися під час дискусій, зборів, 
сприймати й оцінювати поведінку партнерів, керувати ситуацією взаємодії, 
ефективно вирішувати проблемні й конфліктні ситуації, аналізувати причини їх 
виникнення, реалізувати правильні, безконфліктні способи спілкування й ін.;  

5) слабкі здібності самостійно навчатися, удосконалювати власну КК і 
ефективно застосовувати придбані знання в практичній професійно-
комунікативній діяльності.  

ІІ. Показники – вияв рефлексивних здібностей як найсуттєвішого 
компоненту сформованості КК (її  культурного, соціального, інформаційного, 
мовного, самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із ДтаІД, зокрема: 
1) вияв здатності рефлексивного мислення, самоаналізу й самооцінки; 
рефлексивної здатності (як механізму людського взаєморозуміння) уявляти себе 
на місці іншої людини, подумки бачити, "програвати" за неї ту чи іншу ситуацію, 
що особливо важливо в ситуації комунікативної взаємодії на міжкультурному 
рівні; 2) вияв рефлексивної здатності: розвивати власні рефлексивні здібності під 
час соціально-комунікативної взаємодії, уміти сприймати самого себе, 
досліджувати власну комунікативну діяльність, оцінювати власні якості й 
учинки, розуміти причини дій партнерів, аналізувати зроблені під час взаємодії 
помилки й можливі варіанти їх попередження й коригування; визначати своє 
місце та роль у певній ситуації, співвідносити результати власної діяльності із 
заданою ціллю; 3) вияв рефлексивної здатності: ставити високий рівень вимог до 
якісної змістової сторони інформації як власної, так і інших; спрямовувати 
функції рефлексії як вид техніки зворотного зв’язку на організацію найбільш 
ефективних способів інформаційно-комунікативної спільної діяльності; 
контролювати й коригувати власні дії, аналізуючи їх продуктивність чи 
неефективність; у результаті самопізнання й самооцінки створювати динамічну 
систему уявлень про себе, про свої здібності, своє місце й свою роль у 
суспільстві, свої почуття, думки, мотиви поведінки тощо; 4) вияв рефлексивної 
здатності: розуміти внутрішній світ співрозмовника з метою регулювання 
власної поведінки; впливати на співбесідника, схилити його на свій бік, 
переконати в силі своїх аргументів, правильно оцінити його як особистість, 
викликати в нього позитивне сприйняття себе як особистості; активно слухати 
співрозмовника, розуміти його внутрішні переживання й мотиви; запобігати 
конфліктам, встановлювати, й підтримувати зворотній зв’язок; швидко й 
правильно орієнтуватися в умовах спілкування; складати сценарій власної 
поведінки в типових ситуаціях завдяки спостереженню й аналізу превентивно 
зібраної інформації; побачити себе очима партнера, прогнозувати й сприймати 
ставлення до себе партнера; вияв активного, рефлексивного слухання, 
самопрезентації, саморегуляції в процесі спілкування; 5) вияв рефлексивної 
здатності оцінювати й аналізувати рівень самостійної навчальної діяльності й 
самовдосконалення КК упродовж усього життя.  

Високий (продуктивний) рівень сформованості КК мають студенти, які: 
виявляють високорозвинену рефлексивну здатність, що є визначальним 
показником сформованості КК (її  культурного, соціального, інформаційного, 
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мовного, самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із ДтаІД, зокрема:  
1) вияв високорозвиненого рефлексивного мислення, самоаналізу й 

самооцінки; рефлексивної здатності (як механізму людського взаєморозуміння) 
уявляти себе на місці іншої людини, подумки бачити, "програвати" за неї ту чи 
іншу ситуацію, що особливо важливо в ситуації комунікативної взаємодії на 
міжкультурному рівні; 

2) вияв сформованої рефлексивної здатності розвивати власні рефлексивні 
здібності під час соціально-комунікативної взаємодії – уміти сприймати самого 
себе, досліджувати власну комунікативну діяльність, оцінювати власні якості і 
вчинки, розуміти причини дій партнерів, аналізувати зроблені під час взаємодії 
помилки й пропонувати можливі варіанти їх попередження та коригування;  
визначати своє місце та роль у певній ситуації, співвідносити результати власної 
діяльності із заданою ціллю;  

3) вияв досконалої рефлексивної здатності: ставити високий рівень вимог до 
якісної змістової сторони інформації як власної, так і інших; спрямовувати 
функції рефлексії як вид техніки зворотного зв’язку на організацію найбільш 
ефективних способів інформаційно-комунікативної спільної діяльності; 
контролювати й коригувати власні дії, аналізуючи їх продуктивність чи 
неефективність; створювати в результаті самопізнання й самооцінки динамічну 
систему уявлень про себе, про свої здібності, якості, своє місце й свою роль у 
суспільстві, свої почуття, думки, мотиви поведінки тощо;  

4) вияв високорозвинених рефлексивних умінь: розуміти внутрішній світ 
співрозмовника з метою регулювання власної поведінки; впливати на 
співбесідника, схилити його на свою сторону, переконати в силі своїх 
аргументів, правильно оцінити його як особистість, викликати у нього позитивне 
сприйняття себе як особистості; активно, рефлексивно слухати співрозмовника, 
розуміти його внутрішні переживання й мотиви; запобігати конфліктам, 
встановлювати, й підтримувати зворотній зв’язок; швидко й правильно 
орієнтуватися в умовах спілкування; складати сценарій власної поведінки в 
типових ситуаціях завдяки спостереженню й аналізу превентивно зібраної 
інформації; бачити себе очима партнера, прогнозувати й сприймати ставлення до 
себе партнера; умінь активного слухання, самопрезентації, саморегуляції в 
процесі спілкування; 

5) вияв високорозвиненої рефлексивної здібності оцінювати й аналізувати 
рівень самостійної навчальної діяльності й самовдосконалення КК упродовж 
усього життя. 

Середній (реконструктивний) рівень сформованості КК мають студенти, 
які: виявляють достатньо розвинуту рефлексивну здатність як найсуттєвіший 
показник сформованості КК (її  культурного, соціального, інформаційного, 
мовного, самоосвітнього складників) майбутніх фахівців із ДтаІД, зокрема:  

1) вияв  здатності рефлексивного мислення, самоаналізу й самооцінки, 
уявляти себе на місці іншої людини, подумки бачити, "програвати" за неї ту чи 
іншу ситуацію, що особливо важливо в ситуації комунікативної взаємодії на 
міжкультурному рівні; 
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2) вияв рефлексивної здатності розвивати власні рефлексивні здібності під 
час соціально-комунікативної взаємодії, сприймати самого себе, досліджувати 
власну комунікативну діяльність, оцінювати власні якості і вчинки, розуміти 
причини дій партнерів, аналізувати зроблені під час взаємодії помилки й обирати 
можливі варіанти їх попередження та коригування;  визначати своє місце та роль 
у певній ситуації, співвідносити результати власної діяльності із заданою ціллю;  

3) вияв розвинутих рефлексивних здібностей: ставити вимоги до якісної 
змістової сторони інформації як власної, так і інших; спрямовувати функції 
рефлексії, як вид техніки зворотного зв’язку, на організацію способів 
інформаційно-комунікативної спільної діяльності; контролювати й коригувати 
власні дії, аналізуючи їх продуктивність чи неефективність.  

4) вияв сформованого різнобічного рефлексивного вміння: розуміти 
внутрішній світ співрозмовника з метою регулювання власної поведінки, 
правильно оцінювати його як особистість, викликати у нього позитивне 
сприйняття себе як особистості; активно, рефлексивно слухати співрозмовника, 
розуміти його внутрішні переживання й мотиви; запобігати конфліктам, 
встановлювати, й підтримувати зворотній зв’язок; побачити себе очима 
партнера, прогнозувати й сприймати ставлення до себе партнера.  

5) вияв розвинутої рефлексивної здатності оцінювати й аналізувати рівень 
самостійної навчальної діяльності й самовдосконалення КК впродовж усього 
життя. 

Низький (репродуктивний) рівень сформованості КК має студент, який 
виявляє (не завжди) слабко розвинені рефлексивні здібності, що суттєво знижує 
якість сформованості КК (її культурного, соціального, інформаційного, мовного, 
самоосвітнього складників) майбутнього фахівця, зокрема:   

1) вияв нерозвиненого рефлексивного мислення, самоаналізу й самооцінки; 
невміння уявляти себе на місці іншої людини, подумки бачити, "програвати" за 
неї ту чи іншу ситуацію, що утруднює комунікативну взаємодію, особливо в 
ситуації на міжкультурному рівні; 

2) вияв нерозвиненої рефлексивної функції сприймати самого себе, 
досліджувати власну комунікативну діяльність, оцінювати власні якості й 
вчинки, розуміти причини дій партнерів і т. ін.;  

3) вияв недостатньо сформованої й розвиненої рефлексії, що зменшує 
можливість ставити вимоги до якісної змістової сторони інформації як власної, 
так і інших, спрямовувати функції рефлексії, як виду техніки зворотного зв’язку, 
на організацію способів інформаційно-комунікативної спільної діяльності, 
створювати в результаті самопізнання й самооцінки динамічну систему уявлень 
про себе, про свої здібності, якості, своє місце і свою роль у суспільстві;  

4) вияв нерозвиненої рефлексії: невміння зрозуміти внутрішній світ 
співрозмовника з метою регулювання власної поведінки, невміння правильно 
оцінити його як особистість, викликати у нього позитивне сприйняття себе як 
особистості, нерозуміння його внутрішнього переживання й мотивів;  

5) вияв низького рівня розвитку рефлексії, низької здатності оцінювати й 
аналізувати рівень самостійної навчальної діяльності й самовдосконалення КК. 
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ДОДАТОК К 

Додаток К 1 

Методика діагностики професійної спрямованості особистості 

(за Б.Бассом) 

 
Інструкція для студентів : Оберіть одну з відповідей (а, б чи  в) на 

запитання опитувальника (який містить 27 суджень), що найбільше відповідає 
дійсності, та запишіть її на бланку для відповідей у стовпчику "Найбільш 
привабливо". Потім оберіть одну відповідь, яка найменше відповідає реальності 
та запишіть її на бланку для відповідей у стовпчику "Найменш привабливо". 
 

Текст опитувальника 
 
1. Найбільше задоволення я отримую від: 

а) схвалення моєї роботи; 
б) усвідомлення того, що робота виконана добре; 
в) усвідомлення того, що мене оточують друзі. 

2. Працюючи в організації (на підприємстві чи в установі), я прагнув би бути: 
а)  керівником, який обирає шлях розвитку організації (підприємства, 

установи); 
б)  авторитетним працівником; 
в)  лідером колективу. 

3.  На мою думку, кращим викладачем є той, хто: 
а)  цікавиться студентами та має до кожного індивідуальний підхід; 
б) зацікавлює своїм предметом так, що студенти із задоволенням вивчають 

цей предмет; 
в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен студент може 

висловити свою думку. 
4.  Мені подобається, коли люди: 

а)  радіють за виконану роботу; 
б)   із задоволенням працюють у колективі; 
в)  прагнуть виконати свою роботу краще за інших. 

5.  Я бажав би, щоб мої друзі: 
а)  були доброзичливими та допомагали людям, коли це необхідно; 
б)  були вірними та відданими мені; 
в)   були розумними та цікавими. 

6.  Кращими друзями я вважаю тих: 
а)  із ким маю добрі стосунки; 
б)  на кого завжди можна покластися; 
в)  хто може багато досягнути в житті. 

7.  Найбільше мені не подобається: 
а)  коли в мене щось не виходить; 
б)   коли псуються стосунки з товаришами; 
в)   коли мене критикують. 
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8.  На мою думку, дуже погано, коли викладач: 
а)  приховує свої антипатії до деяких студентів, насміхається та дражнить 

їх; 
б)  викликає дух суперництва в колективі; 
в)  недостатньо добре знає предмет, який викладає. 

9.  У дитинстві мені найбільше подобалося: 
а)  проводити час із друзями; 
б)  відчуття виконаної справи; 
в)  коли мої вчинки схвалювали. 

10.  Мені хотілося б бути схожим на тих, хто: 
а)  досягнув успіху в житті; 
б) справді закоханий у свою справу; 

     в) відзначається доброзичливістю і товариськістю 
11. Вища школа насамперед має: 

а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя; 
б) розвивати індивідуальні здібності студентів; 
в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми. 

12. Якби я мав більше вільного часу, то використовував би його: 
а)  для спілкування з друзями; 
б)  для відпочинку; 
в)  для самоосвіти та улюблених справ. 

13. Найбільших успіхів я досягаю, коли: 
а) працюю з людьми, до яких відчуваю симпатію; 
б) маю цікаву роботу; 
в) отримую винагороду за свої зусилля. 

14. Мені подобається, коли: 
а) інші люди поважають мене; 
б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи; 
в) я маю час приємно спілкуватися з друзями. 

15. Якби про мене написали в газеті, то краще було б, щоб: 
а) розповіли про якусь цікаву справу, пов'язану із навчанням, працею, у 
якій я брав участь; 
б) написали про мою діяльність; 
в) обов'язково розповіли про колектив, у якому я працював. 

16. Найкраще я навчаюся, коли викладач: 
а) має до мене індивідуальний підхід; 
б) може зацікавити своїм предметом; 
в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються. 

17. Для мене не має нічого гіршого за: 
а) образу власної гідності; 
б) невдачу під час виконання важливої справи; 
в) втрату друзів. 

18. Найбільше я ціную: 
а) успіх; 
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б) можливості спільної праці; 
в) здоровий глузд та інтуїцію. 

19. Я не поважаю людей, які: 
а) вважають себе гіршими за інших; 
б) часто сваряться та конфліктують; 
в) заперечують все нове. 

20. Приємно, коли: 
а) працюєш над важливою справою; 
б) маєш багато друзів; 
в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення. 

21. На мою думку, керівник повинен бути насамперед: 
а) доступним; 
б) авторитетним; 
в) вимогливим. 

22. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки: 
а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточенням; 
б) про життя відомих людей; 
в) про останні досягнення науки та техніки. 

23. Якби в мене були здібності до музики, я хотів би бути: 
а) диригентом; 
б) композитором; 
в) солістом. 

24. Я хотів би: 
а) придумати цікавий конкурс; 
б) перемогти в конкурсі; 
в) організувати конкурс і керувати ним. 

25. Для мене важливо знати: 
а) що я бажаю зробити; 
б) як досягнути мети; 
в) як організувати людей для досягнення мети. 

26. Людина повинна прагнути до того, щоб: 
а) інші люди схвалювали її вчинки; 
б) передусім виконувати свою справу; 
в) не можна було б критикувати її за виконану роботу. 

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли: 
а) спілкуюся з друзями; 
б) переглядаю цікаві фільми; 
в) займаюся своєю улюбленою справою. 

 
 
Опрацювання результатів. Кожна відповідь у стовпчику "Найбільш 

привабливо" – 2  бали, відповідь у стовпчику "Найменш привабливо" – 0 балів, 

відповідям, що не потрапили в жодний стовпчик – 1 бал. 
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№ 
Найбільш привабливо 

(2 бали) 
— 

(1 бал) 
Найменш привабливо 

(0 балів) 
1    
2    

 
Бали, набрані за всіма 27 судженнями, додаються до кожного виду 

спрямованості окремо за наведеним нижче ключем.  
 

 
Рівні спрямованості особистості 

 
Високий рівень (спрямованість на спілкування "С") – прагнення підтримувати 

стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов'язково для вико-
нання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на соціальне схвалення, 
залежність від групи, потреба в емоційних стосунках. 

 
Середній рівень (спрямованість на справу, діло "Д") – зацікавленість у 

вирішенні ділових проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову 
співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для 
досягнення загальної мети. 

 
Низький рівень (спрямованість на себе "Я") – орієнтація на пряме 

винагородження та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність 
до суперництва, тривога, інтравертованість, роздратованість, прагнення до влади. 
  

                      Ключ для визначення професійної спрямованості 
№  Я С Д №  Я С Д 

1 а в б 15 б в а 
2 б в а 16 а в б 
3 а в б 17 а в б 
4 в б а 18 а б в 
5 б а в 19 а в б 
6 в а б 20 в б а 
7 в б а 21 б а в 
8 а б в 22 б а в 
9 в а б 23 в а б 
10 а в б 24 б в а 
11 б в а 25 а в б 
12 б а в 26 в а б 
13 в а б 27 б а в 
14 а в б     
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Спрямованість на формування КК (ССКП, ІСКП, МСКП) 

Опитувальник 

1. Яке значення має ССКП (зокрема знання законів України, прав і свобод 

людини, способів виконання різних соціальних ролей, навичок роботи в команді 

тощо) для ефективної комунікативної діяльності майбутнього фахівця з ДтаІД? 

2. Що є вищою цінністю для Вас особисто у стосунках з іншими людьми? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

3. У який спосіб можна розвивати свою волю й наполегливість,  

завойовувати авторитет, щоб досягти ефективних взаємовідносин з іншими 

людьми? 

4. Ваші ставлення й інтереси до ІСКП, значення рівня його сформованості 

для успішної усної й письмової комунікації? 

5. Чи потрібно майбутньому документознавцю володіти інформаційним 

складником КК з метою успішної комунікації? Відповідь обґрунтуйте. 

6. Які сучасні інформаційні технології Вам відомі? Чи мають вони 

цінність для Вашої майбутньої професійної комунікації і в чому це 

проявляється? 

7. Назвіть усі відомі вам  світові соціальні мережі,  розкажіть про 

можливості однієї з них, вказавши на її значущість особисто для вас у 

спілкуванні. 

8. Як соціальні мережі впливають на Ваш настрій і стосунки з іншими 

людьми? Наскільки цінними вони є для Вас? 

9. Яким чином сформованість інформаційного складника КК може 

впливати на успішність усної й письмової комунікації працівника сфери ДтаІД? 

10. Яку роль відіграє сформованість МСКП (зокрема знань і дотримання 

мовних норм) у професійно-діловому спілкуванні? Ваші цілі й прагнення щодо 

його вдосконалення?  

11. Чи необхідно майбутньому документознавцю володіти мовним 

складником КК? Відповідь обґрунтуйте. 

12. Чи важливо для Вас (як майбутнього фахівця з ДтаІД) удосконалювати 

мовний складник КП для ефективного професійно-ділового спілкування? Якщо 

так, то вкажіть основні напрямки цієї роботи.  

13. Яка мова, крім тих, які знаєте досконало, для Вас становить цінність і 

чому? 

14. Чи вважаєте українську мову престижною? Відповідь проілюструйте 

прикладами. Чи може українська мова набути статусу міжнародної? Що для 

цього потрібно? 
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Додаток К 2 

Методика вимірювання потреби (мотиву) в досягненні 

 (за Ю. Орловим) 

 

Інструкція для студентів: Прочитайте висловлювання: якщо Ви згідні з ними, то 

навпроти напишіть "так", якщо не згодні – "ні". 

Текст опитувальника 

1.  Думаю, що успіх у житті залежить скоріше від випадку, ніж від розрахунку. 
2.  Якщо я втрачу улюблене заняття, життя для мене втратить сенс. 
3.  Для мене в будь-якій справі важливе виконання, а не кінцевий результат. 
4.  Уважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від поганих  
взаємин з близькими. 
5.  На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, a не близькими. 
6.  У житті в мене було більше успіхів, ніж невдач. 
7.  Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні. 
8.  Навіть у звичайній роботі я намагаюся вдосконалити деякі її елементи. 
9.  Поглинений думками про успіх, я можу забути про запобіжні заходи. 
10.Мої близькі вважають мене ледачою людиною. 
11.Думаю, що в моїх невдачах винні скоріше обставини, ніж я сам. 
12.Мої батьки занадто контролюють мене. 
13.Терпіння в мені більше, ніж здібностей. 
14.Лінощі, а не сумніви в успіху, змушують мене надто часто відмовлятися від 
своїх намірів. 
15.Думаю, що я впевнена у собі людина, 
16.Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою користь. 
17.Я не старанна людина. 
18.Коли все йде добре, моя енергія підсилюється. 
19.Якби я був журналістом, я писав би радше про оригінальні винаходи людей, 
ніж про події. 
20.Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів. 
21.Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх ровесників. 
22.Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей. 
23.Я міг би досягти більшого, якби звільнився від поточних справ. 

 

Опрацювання результатів: за кожну відповідь додайте 1 бал:  

тільки за відповіді "так" – за положеннями  2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23;  

тільки за відповіді "ні" – щодо положень  1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

 
Потреба в досягненнях  дорівнює сумі балів за відповіді «так» і «ні». Оцінна 

шкала – від 0 до 23 балів. Чим більшу суму балів набирає опитуваний, тим 
більшою мірою у нього виражена потреба в досягненнях.  
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Ставлення до самоосвіти й самовдосконалення КК 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Просимо Вас уважно 

прочитати нижче наведені висловлювань й виразити до кожного з них своє 

ставлення за п’ятибальною шкалою,  де 5  – "так",  4  – "майже так",  3  – 

"можливо", 2 – "навряд", 1  – "точно ні". Прізвище можна не вказувати, необхідні 

тільки відверті відповіді. 

 

№ 
п/п 

Твердження 
Кількість 

балів 
1 2 3 

1 Труднощі, які виникають у мене в процесі спілкування 
спонукають мене до вивчення відповідної літератури  

 

2 Інформація про комунікативну компетентність мені цікава, і я 
хочу знати про це якомога більше 

 

3 Знання з комунікативної компетентності дозволять мені стати 
висококваліфікованим спеціалістом 

 

4 Знання з комунікативної компетентності нададуть мені 
можливість уникати неприємних ситуацій під час спілкування 

 

5 Підвищення рівня комунікативної компетентності надасть мені 
можливість краще проявляти себе в колективі 

 

6 Для набуття знань, як уникнути зовнішнього негативу з боку 
співрозмовників, я постійно цікавлюсь психологією 
спілкування, етикою ділових стосунків, культурою фахового 
мовлення тощо 

 

7 Вважаю, що високий рівень комунікативної компетентності 
необхідний для успішної професійної кар’єри 

 

8 Якщо виникають проблеми під час спілкування, завжди 
намагаюсь розібратися, чому виникла така ситуація, 
проаналізувати власну поведінку 

 

9 Бажання стати комунікабельною людиною спонукає мене 
постійно вивчати будь-яку літературу, пов’язану зі 
спілкуванням 

 

10 Прагнення контролювати свою комунікативну поведінку у 
мене виникає завжди, навіть тоді, коли я спілкуюся з не дуже 
потрібними мені людьми 

 

11 Інформацію стосовно правил спілкування, культури 
міжособистісних стосунків із цікавістю обговорюю у вільний 
час зі своїми одногрупниками, друзями, родичами 
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Продовження таблиці  " Ставлення до самоосвіти й самовдосконалення КК" 

1 2 3 

12 Часто, спостерігаючи за людьми, які спілкуються на відстані, 
мені цікаво зрозуміти за їхньою невербальною поведінкою їх 
настрій, ставлення одне до одного, можливу тему розмови  
тощо 

 

13 Якщо я не можу виконати завдання, то, як правило, втрачаю до 
нього зацікавленість 

 

14 Вважаю, що всі знання з міжособистісної комунікації є цінними 
і за можливості треба знати про неї якомога більше 

 

15 Думаю, що в університеті викладають мало дисциплін, які 
допомагають формувати комунікативну компетентність 
майбутніх фахівців 

 

16 Для того, щоб не перескладати сесію, навчальні дисципліни (у 
тому числі й ті, які передбачають формування комунікативної 
компетентності), їх  треба намагатися засвоїти на "відмінно" 

 

17 Мої інтереси, захоплення у вільний час часто пов’язані з 
підвищенням рівня моєї комунікативної компетентності 

 

18 Мене засмутить той факт, якщо через брак коштів я не зможу 
придбати необхідну літературу, яка потрібна мені для відповіді 
на практичному занятті 

 

Загальна кількість набраних балів 
 

 

 

Опрацювання результатів: підрахуйте загальну кількість балів: 

від 18 до 35 балів  – низький рівень;  

від 36 до 65 балів – середній рівень;  

від 66 до 90 балів – високий рівень. 
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Додаток К 3 

Тест для студентів 

(із метою визначення комунікативних студентів у контексті культурного 

складника КП) 

   

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Оберіть правильну відповідь 
із трьох запропонованих  варіантів. 

 
1. Які з наведених нижче знань є показниками сформованості культурного 

складника КП? 

а)  знання термінологічного апарату професійного спілкування, 

особливостей термінологічного словотвору; 

б) знання етичних норм і правил взаємодії з людьми інших 

національностей; 

в) знання  соціально-політичної й економічної системи країни. 

2. Який з наведених нижче показників входить до ціннісно-цільового 

компоненту КК в розрізіь культурного складника КП? 
а)  ціннісне ставлення до самостійної пізнавальної діяльності й 

самовдосконалення КК; 

б) ціннісні орієнтації на толерантне ставлення до представників інших 

культур, недопущення проявів расизму й ксенофобії; 

в) ціннісне ставлення до інформації як до предмета задоволення 

пізнавальних потреб і до свого стану поінформованості з відчуттям 

психологічного комфорту й емоційного задоволення.   
3. Наявність яких умінь свідчить про сформованість культурного складника КП 

особистості? 

а) уміння аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення науки й 

культури світової цивілізації; 

б) уміння працювати в команді, ставити цілі й планувати результати своєї 

діяльності; 

в) уміння планувати, організовувати й оцінювати власну навчально-

комунікативну діяльність, ініціювати нові ідеї щодо формування власної 

КК. 

4. Які наведені нижче ціннісні орієнтації, потреби, мотиви є показниками 

сформованості культурного складника КП? 
а)  ціннісне ставлення до культури інших народів, готовність жити в 

багатокультурному суспільстві; 

б) потреба в творчій праці, інноваційній діяльності, готовність виявляти 
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волю і наполегливість, долати труднощі 

в) потреба й зацікавленість в оволодінні комп’ютерними і сучасними 

інформаційними технологіями 

5.   З-поміж наведених показників когнітивного компоненту КК позначте той, 

що не входить до культурного складника КП: 
а)  знання історії, особливостей сучасної світової культури, національної 

культури, мови, цінностей, традицій, звичаїв, вірувань, стереотипів, норм 

тощо; 

б) знання основних законів риторики та прийоми удосконалення 

майстерності публічного мовлення; 

в) знання особливостей співпраці з представниками інших культур. 

6. Яка з наведених нижче індивідуально-психологічних якістей особистості 

характеризує культурний складник її КП? 
а) почуття патріотизму, поваги і любові до свого народу, до його 

віковічних моральних та духовних здобутків; 

б) наполегливості щодо організації  самоосвітньої діяльності, 

самовиховання й самовдосконалення КК; 

в) розважливість у ставленні до отриманої інформації.  

7. Які з наведених нижче умінь не є показниками сформованості культурного 

складника КП? 
а)  уміння застосовувати ефективні стратегії поведінки в проблемних і 

конфліктних ситуаціях, аналізувати причини їх виникнення й коригувати 

взаємодії; 

б) уміння толерантної поведінки й ефективного спілкуваня в умовах 

міжкультурних  (мовних, релігійних, морально-естетичних та інших) 

відмінностей; 

в) вияв знань, переконань щодо національної та міжнаціональної мовної, 

духовної, професійної й інших аспектів культури. 

8. Який з наведених нижче показників входить до рефлексивного компоненту КК 

у розрізі культурного складника КП?  

а) інтерес і готовність працювати з інформаційними потоками в усній, 

письмовій, друкованій, електронній формах і сприймати цінності 

віртуального світу; 

б) уміння адекватно сприймати самого себе, досліджувати власну 

комунікативну діяльність; розуміти причини дій партнерів та  враховувати 

їх у процесі спілкування; 
в) уміння вести переговори, користуватися своїми правами, виконуючи 

обов’язки на основі правових норм.  
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9.  Серед наведених показників сформованості КК  позначте той, що входить до  

культурного складника КП: 

а) бережливе ставлення до національної культури – її традицій, релігії, 

звичаїв, мови, історії тощо;  
б) прагнення дотримуватися мовленнєвих і етико-психологічних правил 

поведінки, адекватно реагувати на чужі висловлювання, переконливо 

відстоювати власну позицію; 

в) вияв наполегливості, працелюбності в самонавчанні й 

самовдосконаленні власної КК. 

Опрацювання результатів: кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Низький рівень: 0–4 б.; середній рівень: 5–7 б.; високий рівень: 8–9 б.   
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Додаток К 4 
 

Опитувальник для студентів 

(із метою визначення комунікативних студентів 

 у контексті соціального складника КП) 

 

1. Розкрийте суть процесу соціальної мобільності, проаналізуйте таке 

явище як безробіття.  Наскільки, на Вашу думку, професія документознавця є 

актуальною сьогодні? Чому Ви так думаєте? 

2.  У чому полягає суть світової кризи освіти на сучасному етапі? Які її 

особливості в Україні? Назвіть можливі шляхи покращення стану освіти в 

Україні.  

3. Які чинники, на ваш погляд, обумовлюють національну самобутність, 

національну свідомість, національний характер українців? 

4. Проаналізуйте вплив масової культури на духовне життя суспільства. 

5. Визначте характерні ознаки індустріального та постіндустріального 

суспільства на прикладі порівняння сучасного стану України з однією із 

розвинутих країн світу. 

6. Які особливості еволюції соціально-класової структури властиві 

українському суспільству на рубежі ХХ – ХХІ століть?   

7. Які неформальні об’єднання молоді Вам відомі. Проаналізуйте 

особливості соціальної поведінки представників таких об’єднань. 

8. Визначте актуальні проблеми світової політики. 

9. Що таке корупція і які засоби боротьби з нею вам відомі. Наведіть 

приклади світового (українського) досвіду. 

10.  Проаналізуйте на вибір одну з  політичних партій України (історія, 

програма, діяльність, очільник, члени партії тощо). 

11.  Наведіть приклади реформ  (соціально-економічних, соціально-

культурних та ін.), що відбуваються в Україні на сучасному етапі її розвитку, 

висловіть власне ставлення до їх запровадження, відповідь обґрунтуйте. 

12.  Визначте основні конфлікти, які мали місце в Україні з 90-х рр. 

ХХ ст. 

13.  Як ви розумієте поняття "правосвідомість", "правовий нігілізм".  

Назвіть чинники й можливі шляхі подолання правового нігілізму. 

14.  Дайте соціально-психологічну характеристику "комп’ютерного 

покоління".   
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Додаток К 5 

Опитувальник для студентів 

(із метою визначення комунікативних студентів 

 у контексті інформаційного складника КП) 

 

1. Опишіть механізм роботи з інформацією.  

2. Які способи кодування інформації Вам відомі? 

3. Які ви знаєте центральні державні архіви України? 

4. Як ви розумієте термін "інформаційна служба", які інформаційні служби 

Вам відомі?  

5. Розкажіть, що ви знаєте про становлення мережі Інтернет в Україні? 

6. Поясніть місце та роль реклами на інформаційному ринку. 

7. Які Ви знаєте масові періодичні друковані видання? 

8. Які методи тематичного добору, структурування та аналізу інформації Вам 

відомі?  

9. Назвіть усі відомі Вам безкоштовні сервери електронної пошти.  

10. Назвіть переваги використання пошти Gmail. Як зареєструватися на Gmail? 

11. Що таке інформаційно-пошукова система і з чого вона складається? 

Назвіть українські пошукові системи. Наведіть приклади міжнародних 

пошукових систем. 

12. Створіть алгоритм вибору із запропонованих пошуковою системою списку 

сайтів  найбільш  потрібних, корисних й безпечних. 

13. Що Ви знаєте про проблеми інформаційної безпеки та комп’ютерну 

злочинність? 

14. Розкрийте проблеми комп’ютерної та інтернет-залежності. 

15. Що таке інформаційна війна? Наведіть приклади технологій 

маніпулятивного впливу на особистість в інформаційному суспільстві. 

16. Чи тотожні поняття  "інформація" та "інформатизація". Відповідь 

обґрунтуйте. 

17. Назвіть організаційні правові та технічні засоби захисту інформації. 

18. Сформулюйте принципи пошуку інформації в Інтернеті. 

19. Що таке "спам" і яке антивірусне програмне забезпечення Ви знаєте? 

20. Сформулюйте  рекомендації для безпечного інтернет-серфінгу. 

21. Що таке мережевий етикет і яке його значення для електронних комунікацій? 
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Додаток К 6 

Опитувальник для студентів 

(із метою визначення комунікативних студентів 

 у контексті мовного складника КП) 
 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Позначте один із трьох 

варіантів запропонованих  відповідей. 

  

1. Такі мовні засоби, як: терміни, цитати, посилання, складні синтаксичні 
конструкції, повні речення, часто ускладнені зворотами, схеми, таблиці, – 
притаманні : 

а) офіційно-діловому стилю; 
б) науковому стилю; 
в) публіцистичному стилю. 
 

2.    У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища? 
а) Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко; 
б) Юлією Нос, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь; 
в) Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової. 
 

3.  Більша частина інформації передається за допомогою: 
а) вербальних засобів спілкування; 
б) невербальних засобів спілкування; 
в) відсоток інформації, переданий вербальними і невербальними засобами, 
однаковий . 
 

4.  Яке з наведених речень потребує редагування? 
а) Документ є носієм об’єктивної, достовірної інформації; 
б) Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість товару; 
в) Складіть, будь ласка, свою автобіографію. 
 

5. У якому слові наголос зроблено правильно? 
а) фенОмен; 
б) мережА 
в) центнЕр. 
 

6. Який алгоритм виправлення помилок вважають найбільш руйнівним для 
спілкування? 

а) виправлення, ініційоване та здійснене іншим; 
б) самоініційоване самовиправлення; 
в) самоініційоване виправлення, здійснене іншим. 

7.  Оберіть правильне позначення часу:  Зустріч призначено… 
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а) за чверть до одинадцятої; 
б) в сім годин; 
в) без п’ятнадцяти десять. 
 

8. Яке з наведених слів є характеристикою людини, із якою легко спілкуватися, 
мати ділові стосунки, яка легко встановлює контакти і зв’язки? 

а) комунікабельний; 
б) комунікаційний; 
в) комунікативний. 
 

9.  Правильною формою звертання є: 
а) Дорогий Андрій Єгорович! 
б) Вельмишановний Андрію Єгоровичу! 

        в) Шановний Андрій Єгоровичу! 
 

10. Визначте пропущене в реченні слово: «Інформаційний аналітик вирішив 
додати до тексту аналітичної довідки…»: 

а) замітка; 
б) примітка; 
в) відмітку. 
 

11.  Оберіть правильну форму: 
а) найвищий; 
б) самий вищий; 
в) найбільш вищий. 
 

12. Яке з наведених слів характеризує людину, терпеливу до думок, поглядів, 
переконань, віросповідань тощо інших людей? 

а) інтелігентний; 
б) толерантний; 
в) експресивний. 
 

13. Яке з наведених речень містить синтаксичну помилку? 
а) У нашому офісі лише така оргтехніка, яка відповідає сучасним вимогам; 
б) Успіхів великих досягли завдяки наполегливій роботі працівники 
нашого відділу; 
в) Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні. 
 

14. Який з варіантів є лексичним значенням слова «заступник»? 
а) той, хто виконує тимчасово чиїсь обов’язки; 
б)офіційна назва особи, яка постійно відає певними ділянками роботи, 
одночасно працюючи з начальником або керівником ; 
в) особа, яка постійно відає певними ділянками роботи, одночасно 
працюючи з начальником або керівником і одночасно виконує тимчасово 
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чиїсь обов’язки. 
 

15. У якому рядку вжито неправильну прийменникову форму? 
а) ставити за провину, по формі, за таких обставин, витяг з протоколу; 
б) залучати до роботи, о сьомій годині, на адресу, на захист; 
в) відповідно до наказу, згідно з правилами, українець за походженням. 
 

16. У якому рядку подано ненормативні конструкції, уживані в листах? 
а) вважаємо за доцільне; незважаючи на неодноразові нагадування; 
відповідно до Вашого прохання; маючи нагоду, повідомляємо; 
б) сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці;  
ми дійшли висновку; доводимо до Вашого відома; 
в) завіряємо Вас; вважаємо необхідним; згідно нашої домовленості; 
посилаємо за адресою; заказний лист. 
 

Опрацювання результатів: кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

 
Кількість правильних 

відповідей 
Рівень 

від 14 до 16   високий рівень 

від 9 до 13  середній рівень 

від 0 до 8  низький рівень 
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Додаток К 7 

Запитання для бесіди зі студентами 

(із метою визначення комунікативних студентів 

 у контексті самоосвітнього складника КП) 

1. Що Ви знаєте про суть і зміст самоосвітнього складника КК?  

2. Яку роль, на Вашу думку, відіграє самоосвітній складник у 

формуванні КК особистості? 

3. Яку роль в житті документознавця-професіонала відіграє безперервна 

комунікативна самоосвіта впродовж усього життя? 

4. Які знання й досвід необхідні для безперервного саморозвитку КК 

упродовж усього життя, чи готові Ви до цього? 

5. Чи  потрібно розвивати КК протягом усього життя? Чому Ви так 

вважаєте? 

6. Чи корисно дізнаватися про нове і який конкретно позитивний 

результат вивчена новизна може дати людині? 

7. Що для вас навчання: пізнання нового чи обтяжливе заняття? 

8. Як Ви розумієте слова К. Ушинського "Вчитися важко, бо навчання – 

це розумова праця, а це – одна з найважчих праць для людини. Мріяти  легко і 

правильно, але думати важко". 

9. Чи може людина досягти чогось в житті без знань? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

10. Як, на вашу думку, потрібно організувати своє життя, щоб 

наполегливе і безперервне самостійне навчання (опанування комунікативними 

знаннями, вміннями, навичками, розширення комунікативного досвіду тощо) 

стало звичкою?  

11. Чи володієте Ви знаннями й досвідом самостійного набуття 

комунікативних знань, умінь, якостей та постійного їх самовдосконалення? 

12. Які комунікативні знання Ви набули і яких успіхів досягли завдяки 

саморозвитку КК? 

13. Чи підвищуєте Ви свій рівень КК зараз і яким чином?  

14. У який спосіб Ви плануєте організувати самоосвіту (розвиток 

комунікативних знань, умінь тощо) після завершення університету?  

15. Чи маєте  Ви  сьогодні рівень самостійного розвитку КК вищий, 

порівняно з минулими роками? Якщо так, то яких конкретно успіхів Ви досягли? 

16. Продовжіть фрази: Найкраще я вчусь тоді, коли… ;  Найкращі  

результати в навчанні забезпечуються завдяки… . 
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Додаток К 8 

Опитувальник для студентів «Уміння викладати власні думки» 

 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Просимо Вас уважно 

прочитати нижче наведені запитання й дати відповідь "так" або "ні" на  кожне з 

них. Прізвище можна не вказувати, необхідні тільки відверті відповіді. 

Текст опитувальника: 

1. Чи завжди ви піклуєтесь про те, щоб під час спілкування ваш 
співрозмовник вас зрозумів? 

2. Чи завжди, спілкуючись, ви добираєте слова, які б відповідали віку, 
освіті, інтелекту й загальній культурі слухача? 

3. Чи обмірковуєте ви форму викладу думок, перед тим, як висловитися? 
4. Чи вважаєте ви, що готуватися до розмови треба щоразу, адже це 

допомагає вдосконалювати вміння комунікативної взаємодії? 
5. Чи вважаєте ви, що слухач, котрий не ставить запитань після того, як ви 

висловились, усе зрозумів?  
6. Чи слідкуєте за тим, щоб ваше повідомлення несло максимум 

інформаційного навантаження? 
7. Чи слідкуєте ви за логічністю і ясністю ваших думок і висловлювань? 
8. Чи з’ясовуєте ви, що було незрозумілим у ваших висловлюваннях, 

спонукаючи співрозмовника ставити вам запитання? 
9. Чи ставите ви запитання слухачам з метою з’ясувати їхні думки й 

переконання? 
10. Чи відрізняєте ви факти від думок? 
11. Чи намагаєтесь ви заперечувати  співрозмовникові, якщо вважаєте його 

неправим? 
12. Чи прагнете ви до того, щоб слухачі завжди погоджувалися з вами? 
13. Чи використовуєте ви терміни, які зрозумілі не всім слухачам? 
14. Чи говорите ви ввічливо і приязно, користуючись етикетними 

нормами? 
15. Чи завжди слідкуєте за враженням, яке викликають ваші слова у 

співрозмовника, і чи аналізуєте їх з метою вдосконалення власної 
комунікативної поведінки? 

16. Чи робите ви паузи для обмірковування? 
 

Опрацювання результатів: Нарахуйте по одному балу за кожний збіг Вашої 
відповіді з ключем-таблицею  
Відповідь Номер запитання 

так 1 2 3 4 6 7 8 9 10 14 15 16 
ні 5 11 12 13 – – – – – – – – 

від 13 до 16  –  високий рівень;   
від 10 до 12 – середній рівень;   
від 0 до 11 – низький рівень.  
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Додаток К 9 

Опитувальник  «Чи вмієте ви слухати» (за Є. Ільїним) 

  

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Позначте словом "так" 

ситуації, які викликають у вас роздратування і невдоволення під час спілкування 

з  іншою людиною. Прізвище можна не вказувати, необхідні тільки відверті 

відповіді. 

Текст опитувальника: 

1. Співрозмовник не дає мені висловитись, у мене є що сказати, але немає 

можливості вставити слово. 

2. Співрозмовник постійно перериває мене під час бесіди, під час розмови не 

дивиться на мене, і я не впевнений у тому, що він мене слухає. 

3. Розмова викликає відчуття даремно втраченого часу. 

4. Співрозмовник постійно метушиться: олівець і папір його цікавлять 

більше, ніж мої слова. 

5. Співрозмовник ніколи не посміхається. Я почуваюсь незручно. 

6. Співрозмовник завжди відволікає мене запитаннями й коментарями. 

7. Щоб я не сказав, співрозмовник завжди охолоджує мій запал. 

8. Співрозмовник завжди прагне заперечити мені. 

9. Співрозмовник перекручує  смисл моїх слів і вкладає в них інший зміст. 

10. На мої запитання співрозмовник виставляє контрзапитання. 

11. Іноді співрозмовник перепитує мене, роблячи вигляд, що не почув. 

12. Співрозмовник, не дослухавши до кінця, перебиває мене тільки для того, 

щоб погодитися. 

13. Співрозмовник під час спілкування зосереджено займається іншими 

справами, і я твердо впевнений, що він при цьому неуважний. 

14. Співрозмовник робить висновки за мене. 

15. Співрозмовник завжди намагається вставити слово в мою доповідь. 

16. Співрозмовник завжди дивиться на мене дуже уважно, не моргаючи. 
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17. Співрозмовник дивиться на мене, ніби оцінюючи, і це мене тривожить. 

18. Коли я входжу до кабінету, він полишає усі справи і всю увагу звертає 

тільки на мене. 

19. Співрозмовник поводить себе так, неначе я заважаю йому робити щось 

дуже важливе. 

20. Співрозмовник вимагає, щоб усі погоджувалися з ним. Будь-яке його 

висловлювання завершується питанням: "Ви теж так думаєте?" або "Ви не 

згодні?" 

21. Коли я пропоную щось нове, співрозмовник говорить, що він думав так 

само. 

22. Співрозмовник переграє, показуючи, що цікавиться бесідою, занадто часто  

киває головою, ойкає, піддакує. 

23. Коли я говорю про серйозні речі, співрозмовник вставляє смішні історії, 

анекдоти. 

24. Співрозмовник часто дивиться на годинник під час розмови. 

25. Під час спілкування співрозмовник керується власним настроєм 

 

Опрацювання результатів: визначте процент ситуацій (Р), які викликають 

роздратування і невдоволення під час спілкування з  іншою людиною за 

формулою:  Р =
 Т×���%

��
, 

де Т – кількість ствердних відповідей (ситуацій, позначених словом "так"). 

 

Рівні вміння слухати Відсотки (%) 
Кількість ствердних  

відповідей 
Високий рівень до 28% 1 – 7 
Середній рівень 32% – 64% 8 – 16 
Низький рівень 68% – 100% 17 – 25 
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Додаток К 10 

Діагностика стилів поведінки в конфліктних ситуаціях  
 (за К. Томасом) 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Для виявлення домінантного 

стилю поведінки в конфліктній ситуації заповніть, будь ласка, опитувальник, що 

складається з набору альтернативних способів поведінки (а і б). У кожному 

випадку, уважно ознайомившись із ними, виберіть спосіб поведінки, який 

більшою мірою відповідає тому, як ви зазвичай дієте. Прізвище можна не 

вказувати, необхідні тільки відверті відповіді. 

Текст опитувальника: 
1 а) інколи я дозволяю іншим узяти на себе відповідальність за вирішення 

питання, що викликає суперечку; 
б) замість обговорення того, у чому наші позиції не збігаються, я 
намагаюся звернути увагу на те, із чим ми обидва погоджуємося; 

2 а) я прагну знайти компромісне рішення; 
б) я намагаюся владнати ситуацію з урахуванням власних інтересів  та 
інтересів іншого; 

3 а) як правило, я наполегливо досягаю своєї мети; 
б) іноді я жертвую власними інтересами заради інтересів іншого; 

4 а) я намагаюся знайти компромісне рішення; 
б) я намагаюся не зачіпати інтересів іншої людини, щоб не образити її; 

5 а) вирішуючи суперечку, я завжди прагну заручитися підтримкою інших; 
б) я намагаюся зробити усе, щоб уникнути напружених взаємин; 

6 а) я прагну уникнути неприємностей для себе; 
б) я завжди намагаюся досягти свого; 

7 а) я відкладаю вирішення суперечливого питання, для того, щоб у 
слушний час вирішити його остаточно; 
б) я вважаю, що можна чимось поступитися, аби досягти потрібного; 

8 а) як правило, я наполегливо  прагну досягти свого; 
б) насамперед я прагну виявити усі суперечливі питання ; 

9 а) вважаю, що не завжди варто хвилюватися через суперечки, що 
виникають; 
б) я намагаюся досягти свого; 

10 а) я твердо прагну досягти свого; 
б) я прагну знайти компромісне рішення; 

11 а) насамперед я прагну виявити усі суперечливі питання; 
б) я намагаюся заспокоїти іншого, і, передовсім, зберегти гарні стосунки; 

12 а) я часто уникаю позиції, яка може викликати суперечку; 
б) я йду назустріч людині, якщо вона також іде назустріч мені; 

13 а) я пропоную альтернативні варіанти; 
б) я наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму; 
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Продовження  таблиці "Діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях" 

14 а) я повідомляю іншому свою точку зору і запитую, що думає з цього 
приводу він; 
б) я прагну довести опоненту логіку та переваги своєї позиції; 

15 а) я намагаюся заспокоїти іншого і, передусім, зберегти наші стосунки; 
б)  я намагаюся зробити усе, щоб уникнути  загострення стосунків; 

16 а) я намагаюся не зачепити почуттів іншої людини, щоб не образити її; 
б) як правило, я прагну переконати  опонента в перевагах моєї позиції; 

17 а) я намагаюся досягти свого; 
б) я намагаюся зробити все, щоб уникнути  марного напруження взаємин; 

18 а) якщо для іншої людини це дуже важливо, я поступлюся; 
б) я йду назустріч іншому, якщо він також іде назустріч мені; 

19 а) насамперед, я прагну виявити всі суперечливі питання; 
б) я відкладаю вирішення суперечливого питання, щоб вирішити його у 
слушний момент остаточно; 

20 а)  я намагаюся одразу подолати усі розбіжності; 
б) я прагну знайти для нас обох оптимальний варіант втрат і здобутків;  

21 а) я намагаюсь бути уважним до зацікавлень та слів іншої людини; 
б) я завжди прагну до  прямого обговорення проблеми; 

22 а) я намагаюся знаходити альтернативу між моєю позицією, та позицією 
іншого; 
б) я відстоюю власну позицію; 

23 а) як правило, я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас; 
б) інколи я дозволяю іншим взяти на себе відповідальність за вирішення 
суперечливого питання; 

24 а) якщо для іншої людини її позиція надто важлива, я намагаюся піти 
йому назустріч; 
б) я намагаюся схилити іншу людину до компромісу; 

25 а) я намагаюся переконати іншого у власній правоті; 
б) я намагаюся бути уважним до аргументів іншого, врахувати його 
думку; 

26 а) я пропоную, як правило, альтернативне вирішення питання; 
б) я майже завжди намагаюся вдовольнити інтереси кожного з нас; 

27 а) як правило, я намагаюся уникати суперечок; 
б) якщо для іншого його позиція  надто важлива, я намагаюся піти йому 
назустріч; 

28 а) я прагну досягти свого; 
б) коли потрібно владнати суперечку, я, як правило, намагаюся знайти 
підтримку в іншого; 

29 а) я пропоную альтернативну позицію; 
б) уважаю, що не завжди варто хвилюватися через суперечки, які 
виникають; 

30 а) я намагаюся не зачепити почуттів іншої людини, щоб  не образити її; 
б) я завжди намагаюся знайти таку позицію у суперечці, щоб ми обоє досягли успіху. 
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Опрацювання результатів:  Порівняйте Ваш вибір з ключем. За кожен збіг з 

ключем нараховується 1 бал. Загальна сума набрних балів за кожним з можливих 

варіантів поведінки в конфліктній ситуації порівнюється, і за більшою кількістю 

балів визначається домінантний стиль поведінки майбутнього документознавця в 

конфліктній ситуації. 

 

Ключ: 

Спосіб 
поведінки в 
конфліктній 

ситуації 

Судження ∑ 

суперництво 3а 6б 8а 9б 10а 13б 14б 16б 17а 22б 25а 28а         

співробітництво 2б 5а 8б 11а 14а 19а 20а 21б 23а 26б 28б 30б  

компроміс 2а 4а 7б 10б 12б 13а 18б 20б 22а 24б 26а 29а  

ухиленення 1а 5б 7а 9а 12а 15б 17б 19б 21а 23б 27а 29б  

пристосування 1б 3б 4б 6а 11б 15а 16а 18а 24а 25б 27б 30а  
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Додаток К 11 

Опитувальник 

(із метою визначення рівнів сформованості комунікативної компетентності 

студентів за складниками КП) 

 

1. Хто з видатних людей (представників вашої професії, акторів, 

політиків тощо) є для Вас взірцем комунікативно компетентної людини? Що Ви 

плануєте робити, щоб досягти такого ж  рівня? 

2. Чи плануєте Ви навчатися ефективному спілкуванню? Яким шляхом 

плануєте йти до своєї мети? До кого будете звертатися за допомогою? 

3. У яких заходах (конференціях, конкурсах, семінарах, "круглих 

столах", гуртках тощо) Ви брали участь протягом минулого року? Чи важко було 

Вам підготувати доповідь (визначити тему, проблему, систему обґрунтувань і 

результатів)? Проаналізуйте, що саме Вам заважало. 

4. Готуючись до виступів перед аудиторією, чи передбачаєте Ви тактику 

власної комунікативної поведінки? Розкажіть про це докладніше. 

5. Як Вам легше формулювати власні думки: в усній чи письмовій 

формі? Відповідь обґрунтуйте. 

6. Які емоції Ви відчуваєте під час виступів перед численною 

аудиторією? Ці емоції Вам заважають чи, навпаки, допомагають? Як це впливає 

на результати виступів? Відповідь проілюструйте прикладами. 

7. Чи здійснюєте Ви самоаналіз власних виступів? Якщо так, то чи 

робите це спонтанно, чи, можливо, дотримуєтеся певного алгоритму і якого? 

8. Чи оцінюєте успіхи та невдачі формування власної комунікативної 

компетентності? Якщо так, то за  якими критеріями здійснюєте таке оцінювання? 

9. Якою пошуковою системою Ви зазвичай користуєтеся в мережі для 

того, щоб знайти потрібну  інформацію? Чому саме нею? Чи відомі Вам інші 

пошукові системи?  Які переваги, на вашу думку, має пошукова система, котрою 

послуговуєтеся  Ви? 

10. Як часто Ви користуєтеся Вікіпедією, щоб знайти потрібну 

інформацію? Чи вважаєте, що  Вікіпедії можна цілком довіряти? Відповідь 
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обґрунтуйте.  

11. Якщо Ви не знайшли в інтернеті потрібної інформації, чи означає це 

для Вас, що такої інформації не існує в природі? Де ще, на Вашу думку, можна 

знайти потрібну інформацію? 

12. Скільки часу Ви витрачаєте щодня на пошук інформації, у тому числі 

в інтернеті? Чи трапляються випадки, що, шукаючи в інтернеті потрібну 

інформацію, Ви забуваєте  про свої початкові наміри?  Наведіть приклади. 

13. Чи можна погодитися з тим, що, не зважаючи на величезну кількість 

розміщеної в інтернеті інформації, люди сьогодні відчувають "інформаційний 

голод"? Аргументуйте свою відповідь 

14. Чи можете Ви швидко й одразу зрозуміти, усвідомити й засвоїти 

інформацію зі слів доповідача. Що цьому заважає, і чи міркували Ви над тим, що 

може допомогти в цьому? Дайте повну відповідь. 

15. Чи виникають у вас конфлікти з людьми через невиконання ними 

своїх обіцянок чи обов’язків? Як у разі виникнення конфлікту Ви його 

нейтралізуєте  й  узаємодієте з такими людьми в подальшому? 

16. Під час організації навчально-виховних заходів (семінарів, 

конференцій, "круглих столів", фестивалів, свят тощо), які функції (ролі) 

доручають виконувати саме Вам? Чи хотіли б Ви виконувати інші функції, які 

саме і чому? 

17.  Із якими людьми Вам найлегше спілкуватися? Що може Вас образити 

чи  вивести з рівноваги, а що швидко заспокоїти? 

18. Коли у Вас чи Ваших знайомих трапляються комунікативні невдачі, 

чи аналізуєте ви їх причини й можливі наслідки? Як потім "виправляєте 

ситуацію"? Наведіть приклади з особистого життя. 

19. Хто може вплинути на Ваше рішення? Чи пам’ятаєте випадки, коли на 

рішення інших людей впливала саме Ваша думка? Наведіть приклади. 

20. Чи плануєте Ви самоосвітню діяльність? Розкажіть, як саме? 
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Додаток К 12 

Діагностика моральних якостей особистості 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Вам будуть запропоновані 
пари протилежних тверджень. Із кожної пари оберіть те твердження, яке, на 
Вашу думку, більше відповідає реальності, і позначте одне з чисел – 1, 2, 3, 4, 5 
(де 1 бал – цілковита впевненість у твердженні 1, а 5 балів – повне заперечення  
твердження 1). Прізвища можна не вказувати, необхідні тільки відверті відповіді. 

 
Твердження 1 Бали Твердження 2 

Я не довіряю людям 1, 2, 3, 4, 5 Я довіряю людям 

Я не можу налагодити дружні 
стосунки з тими людьми, які мені 
не до душі 

1, 2, 3, 4, 5 

Я можу налагодити дружні стосунки 
навіть з тими людьми, які мені не до 
душі 

Я не візьмуся виконати важке, 
хоча й цікаве завдання, яке не має 
типових схем вирішення 

1, 2, 3, 4, 5 

Я візьмуся виконати важке, але цікаве 
завдання, яке не має типових схем 
вирішення 

Друзі – це добре. З їх допомогою 
я роблю свої справи, і вони мені 
допомагають; з їх допомогою я 
можу щось дістати, продати тощо. 
Мені дуже потрібні друзі 

1, 2, 3, 4, 5 

Друзі – це добре. Я не можу без них, 
вони допомагають мені у важку 
хвилину, я з ними раджусь і сам 
допомагаю їм. Мені дуже потрібні 
друзі 

Я не можу терпляче вислухо-
вувати те, що мені не цікаво 

1, 2, 3, 4, 5 
Я можу терпляче вислуховувати навіть 
те, що мені не цікаво 

Я намагаюсь застосувати весь свій 
мовний арсенал, щоб переконати 
співрозмовника у своїй правоті, 
якщо під час розмови помічаю, 
що він не погоджується зі мною 

1, 2, 3, 4, 5 

Я не намагаюся переконати 
співрозмовника у своїй правоті, не 
прагну підібрати відповідні мовні 
засоби,  якщо під час розмови помічаю, 
що зі мною не погоджуються 

Я відчуваю, що у  стосунках зі 
своїми друзями у мене більше 
обов’язків, ніж прав 

1, 2, 3, 4, 5 

Я відчуваю, що у  стосунках зі своїми 
друзями у мене більше прав, ніж 
обов’язків  

Я вважаю, що другом може бути 
людина, яка завжди намагається 
догодити, погодитися й виконати 
будь-яке прохання 

1, 2, 3, 4, 5 

Я вважаю, що другом повинна бути 
щира людина, яка не боїться  відверто 
говорити правду і сама сприймає її 
позитивно 

Я не можу назвати дати 
народження усіх своїх близьких 
та друзів 

1, 2, 3, 4, 5 

Я не замислюючись можу назвати дати 
народження усіх своїх близьких та 
друзів 

Мої голос, вираз обличчя, лексика 
змінюються залежно від того, хто 
мій співрозмовник 

1, 2, 3, 4, 5 

Мої голос, вираз обличчя, лексика 
завжди однакові незалежно від того, 
хто мій співрозмовник 

 
Опрацювання результатів:  підрахуйте кількість набраних балів:  

40-50 б. – високий рівень;  26-39 б. – середній рівень; 10-25 б. – низький рівень. 
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Додаток К 13 

Тест-опитувальник «Ставлення до критики» (за Л. Сєровою) 

 

Інструкція для студентів: Шановні студенти! Вам запропоновано 

16 запитань. Прочитайте їх уважно і оберіть до кожного запитання один із трьох 

можливих варіантів відповідей – а, б, в. Прізвища можна не вказувати, для нас 

важливі тільки відверті відповіді. 

Текст опитувальника: 

1. Чи вважаєте ви критику методом викорінення недоліків у роботі окремих 
студентів своєї групи та колективу? 

а) так, я вважаю критику необхідним і нормальним елементом 

життєдіяльності будь-якого колективу; 

б) критика тільки ускладнює взаємостосунки в колективі, тому я її не 

визнаю; 

в) критика допустима, але не слід перебільшувати її роль і застосовувати 

занадто часто. 

2.  Як ви ставитесь до публічної критики? 
а) вважаю публічну критику дієвою формою викорінювання недоліків; 

б) вважаю, що краще висловлювати наявні зауваження людині наодинці, у 

кабінеті, ніж привселюдно; 

в) надаю перевагу «кулуарній критиці», тобто критиці «поза очі», у 

неофіційній обстановці, або висловлену у напівсерйозній формі. 

3. Чи можна, на Вашу думку, критикувати декана, викладачів? 
а) так, звичайно; 

б) не варто знецінювати авторитет керівництва, тому публічно критикувати 

декана, викладачів неприпустимо; 

в) можна, але вкрай обережно. 

4. Як ви ставитесь до самокритики? 
а) намагаюсь бути об’єктивним до себе і до своєї "роботи",  якщо бачу 

недоліки, відкрито визнаю їх  сам, не чекаючи допоки на них укажуть інші; 

б) зазвичай я знаю власні  недоліки, але не поспішаю себе критикувати;  

в) не варто себе критикувати, оскільки завжди знайдуться ті, хто це 

зробить. 

5. Чи намагаєтеся Ви висловлюватися м’яко, коректно, тактовно, так щоб не 
образити людину, коли висловлюєте їй критичні зауваження? 

а) так, звичайно; 

б) ні, вважаю, чим жорсткіша критика, тим  вона більш дієва; 

в) усе залежить від особистості, якщо вона надто образлива – враховую це, 
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а якщо ні – особливо не переймаюсь дипломатією. 

6. Коли висловлюєте критичні зауваження, чи намагаєтеся "підсолодити" сказане 
вказівкою на позитивні моменти в діяльності об’єкта критики? 

а) так, зазвичай намагаюся; 

б) ні, не бачу сенсу: 

в) якщо погано знаю критикованого або мені відомо, що він занадто 

ображається, тоді намагаюся. 

7. Чи  дозуєте ви обсяг критики, чи намагаєтесь дотримуватися деякої міри під 
час критики? 

а)  так, я намагаюся критикувати не більше, ніж за один недолік; 

б) ні, зазвичай висловлюю усе, що, на мій погляд, є поганим у діяльності 

об’єкта критики; 

в) намагаюсь обмежити поле критики предметом обговорення. 

8. Уносите Ви під час критики якусь пропозицію для виправлення ситуації чи 
обмежуєтеся вказівками на наявні недоліки? 

а) так, я вважаю, що той, хто критикує, має щось запропонувати, інакше він 

не повинен критикувати, тому я намагаюся внести якісь пропозиції;  

б) ні,  я вважаю, що головне – показати проблему, вказати на недоліки; 

в) вважаю за краще конструктивну критику, навіть якщо важко щось 

запропонувати, все одно не можна приховувати недоліки. 

9. Яка зазвичай Ваша перша реакція на критику? 
а) намагаюсь одразу відповісти; 

б) ображаючись, переживаю мовчки, намагаюся не відповідати; 

в) обмірковую критику, не поспішаю давати відповідь, але якщо 

наполягають, не відмовляюсь. 

10.  Яку поведінку Ви обираєте, відповідаючи на критику? 
а) як правило, намагаюсь визнати критику, навіть якщо вона не в усьому 
об’єктивна; 
б) обираю метод "захисту від супротивного", тобто критикую того, хто 

критикує мене; 

в) оскільки критика псує мій авторитет, намагаюсь захищатися, указати на 

пом’якшувальні об’єктивні обставини тощо. 

11. Чи дратує Вас критика? 
а) так, як правило; 

б) не дуже; 

в) дивлячись хто і як критикує. 

12. Чи проявляється у Вас почуття неприязні до того, хто Вас критикує? 
а) так, як правило; 

б) ні, дуже рідко; 

в) так, якщо критика несправедлива або висловлюється у різкій образливій 
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формі. 

13. Як в подальшому Ви будуєте свої стосунки з людиною, яка вас критикує? 
а) як завжди; 
б) намагаюся за можливості відповісти тим же або утиснути його інтереси 

іншим доступним мені способом; 

в) деякий час уникаю цієї людини, намагаюсь не контактувати з нею. 

14.  Як ви ставитесь до тих, хто сам себе критикує? 
а) вважаю їх "пристосуванцями", "боягузами"; 

б) нормально ставлюся, що тут особливого; 

в) раджу в подальшому не поспішати з критикою. 

15. Чи існує карна відповідальність за  переслідування тих, хто критикує? 
а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

16. Яке із запропонованих висловлювань про критику  вам імпонує? 
а) критика – це ліки, які треба вміти застосовувати й приймати; 
б) нехай мене оцінюють ті, хто повинен це робити, а не кожен, хто хоче; 

в) і на критику існує мода. 

 

Опрацювання результатів: Визначте число набраних балів за ключем: 

 Запитання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ві
д

по
ві

д
ь а 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2 

б 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 3 0 2 0 0 

в 2 0 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 2 1 0 1 

 

Підрахуйте загальну кількість отриманих балів: 

Кількість 
балів  

Рівні Ставлення до критики 

33– 46 Високий рівень позитивне ставлення до критики 
19–32   Середній рівень терпиме  ставлення до критики 
8–18   Низький рівень негативне ставлення до критики 
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Додаток К 14 

Експрес-опитувальник «Індекс толерантності»  

(Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова) 

Інструкція для студентів: оцініть, будь ласка, наскільки Ви згодні або не 
згодні з наведеними твердженнями, поставивши помітку навпроти кожного з 
них. 

Текст опитувальника: 
 

№ Твердження 

А
б

со
лю

тн
о 

н
е 

п
ог

од
ж

ую
ся

 

Н
е 

п
ог

о
д

ж
ую

ся
 

С
ко

рі
ш

е 
н

е 
п

ог
од

ж
ую

ся
 

С
ко

рі
ш

е 
п

ог
од

ж
ую

ся
 

П
ог

о
д

ж
ую

ся
 

П
ов

н
іс

тю
 

п
ог

од
ж

ую
ся

 

1 У ЗМІ може бути представлена будь-яка думка       
2 У змішаних шлюбах зазвичай більше проблем, ніж в шлюбах 

між людьми однієї національності 
      

3 Якщо друг зрадив, треба помститися йому       
4 До людей кавказької національності будуть ставитися краще, 

якщо вони змінять свою поведінку 
      

5 У суперечці правильною може бути лише одна точка зору       
6 Жебраки самі винні в своїх проблемах       
7 Нормально вважати, що твій народ кращий, ніж усі інші       
8  З неохайними людьми неприємно спілкуватися       
9 Навіть якщо у мене є своя думка, я готовий вислухати й інші        
10 Усіх психічно хворих людей необхідно ізолювати від 

суспільства 
      

11 Я готовий прийняти до своєї родини людини будь-якої 
національності 

      

12 Біженцям треба допомагати не більше, ніж усім іншим, 
оскільки в місцевих проблем не менше 

      

13 Якщо хтось чинить зі мною грубо, я відповідаю так само       
14 Я хочу, щоб серед моїх друзів були люди різних 

національностей 
      

15 Для наведення порядку в країні необхідна "сильна рука"       
16 Приїжджі повинні мати такі ж права, що й місцеві жителі       
17 Людина, яка думає не так, як я, викликає у мене 

роздратування 
      

18 До деяких націй і народів важко ставитися добре       
19 Безлад мене дуже дратує       
20 Будь-які релігійні течії мають право на існування       
21 Я можу уявити чорношкіру людину своїм близьким другом       
22 Я хотів би стати більш терпимою людиною стосовно інших       

 

Опрацювання результатів : кожній відповіді присвоюється  бал від 1 до 6 

("абсолютно не погоджуюся" – 1 бал, "повністю погоджуюся" – 6 балів). 
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Відповідям на зворотні твердження присвоюються реверсивні бали ("абсолютно 

не погоджуюся" – 6 балів, "повністю погоджуюся" – 1 бал). Отримані результати 

сумуються. 

Прямі твердження: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22; 

Зворотні твердження: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 

Інтерпретація результатів: 

22 – 60 – низький рівень толерантності; 

61 – 99  - середній рівень толерантності; 

100 – 115 – високий рівень толерантності. 

Результати більші за 115 балів можуть свідчити про "розмивання меж 

толерантності", що пов’язано, наприклад із психологічним інфантилізмом, 

тенденціями до поблажливості чи  байдужості. 
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Сформованість  толерантності  

Інструкція для студентів: оберіть один із запропонованих варіантів 

відповідей.  

Текст опитувальника: 
1.  Ви засмучуєтеся, коли у вас виникає цікава ідея, але оточення її не підтримує? 

а) так; 
б) ні. 

2. Ви зустрічаєтеся з друзями і хтось пропонує розпочати гру. Чому ви надасте 
перевагу? 

а) щоб участь брали тільки ті, хто добре знає правила; 
б) щоб участь брали й ті, хто ще не знає правил. 

3. Чи спокійно сприймаєте неприємну для вас новину? 
а) так; 
б) ні. 

4. Чи дратують вас люди, які у громадських місцях з’являються у нетверезому 
стані? 

а) якщо вони не порушують моральних норм, мене це взагалі не цікавить; 
б) мені завжди неприємні люди, які не можуть себе контролювати. 

5.  Чи можете ви легко контактувати зі студентами-іноземцями, людьми іншого 
соціального стану, віросповідань тощо? 

а) мені важко було б це зробити; 
б) я не звертаю уваги на такі речі. 

6.  Як ви реагуєте на гумор, об’єктом якого стали? 
а) мені не подобається ні гумор, ні гумористи; 
б) якщо, навіть, гумор і буде мені неприємним, то я намагатимусь 
відповісти в тій же манері. 

7. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що багато студентів "займають не своє місце", 
"обрали не той фах", "навчаються не в тому ЗВО". 

а) так; 
б) ні. 

8. Ви приводите в компанію друга (подругу), який стає об’єктом загальної уваги. 
Як ви на це реагуєте? 

а) мені, чесно кажучи, неприємно, що таким чином увагу переключено  з 
мене на нього; 
б) я тільки радію такій ситуації. 

9.  Людина похилого віку, із якою ви опинилися в одному колективі,  критикує 
сучасну молодь, схвально згадує минуле. Як реагуєте Ви? 

а) придумавши якийсь привід, намагаюсь піти раніше; 
б) починаю сперечатись. 

Опрацювання результатів: Додайте  по 2 бали за відповіді 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 

6б, 7б, 8б, 9а. Підрахуйте загальну  кількість балів : від  14 до 18   –  високий 

(стійкій) рівень;  від 6 до 12  – середній (нестійкий) рівень;  від 0 до 4  – низький 

(епізодичний) рівень.  
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Додаток К 15 

Визначення комунікативних та організаторських здібностей  

(за Б. Федоришиним) 

 

Інструкція для студентів. Шановні студенти! Просимо Вас уважно 

прочитати нижче наведені запитання і дати відповідь "так" або "ні" на  кожне з 

них. Прізвище можна не вказувати, необхідні тільки відверті відповіді. 

 

1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтесь? 

2. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

вашого рішення? 

3. Чи довго вас турбує почуття образи, завданої вам кимось із ваших товаришів? 

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася? 

5. Чи прагнете встановлювати нові знайомства? 

6. Чи подобається вам займатися громадською роботою, брати участь у 

студентському самоврядуванні? 

7. Чи правда, що вам приємніше й простіше проводити час із книгами чи за 

іншою роботою, ніж із людьми? 

8. Якщо з’явилися якісь перешкоди у здійсненні ваших намірів, то чи легко ви 

відмовляєтесь від них? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші вас за віком? 

10. Чи полюбляєте вигадувати та організовувати зі своїми товаришами ігри й 

розваги? 

11. Чи важко включаєтеся до нової для вас компанії, нового колективу? 

12.  Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які треба б було виконати 

сьогодні? 

13.  Чи легко ви встановлюєте контакти з іншими людьми? 

14. Чи прагнете ви домогтися того, щоб ваші товариші (одногрупники) діяли 

згідно з вашою думкою? 

15. Чи важко вам освоюватися в новому колективі? 

16.  Чи правда, що у вас не буває конфліктів із товаришами через невиконання 

ними своїх обов’язків, зобов’язань? 
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17. Чи прагнете ви,  користуючись моментом, познайомитись та поспілкуватися з 

новою людиною? 

18.  Чи часто у вирішенні важливих справ ви берете ініціативу на себе? 

19.  Чи роздратовують оточуючі люди і чи хочеться вам побути на самоті? 

20.  Чи правда, що ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для вас обстановці? 

21.  Чи подобається вам постійно знаходитися серед людей? 

22.  Чи дратує вас те,  що вам не вдається закінчити розпочату справу? 

23.  Чи відчуваєте ви незручність або соромитесь, якщо доводиться проявити 

ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною? 

24.  Чи правда, що ви стомлюєтесь від частого спілкування з товаришами? 

25.  Чи любите ви брати участь у колективних розвагах? 

26.  Чи часто ви проявляєте ініціативу, вирішуючи питання, що зачіпають 

інтереси ваших товаришів? 

27. Чи правда, що ви почуваєте себе невпевнено серед малознайомих людей? 

28.  Чи правда, що ви рідко прагнете довести  свою правоту? 

29.  Чи правда, що ви не відчуваєте особливих труднощів, щоб внести 

пожвавлення у малознайому  компанію? 

30.  Чи берете ви участь у громадській роботі, організованій  в університеті? 

31.  Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей? 

32.  Чи правда, що ви не прагнете відстояти свою думку чи рішення, якщо воно 

не було одразу прийняте вашими одногрупниками, товаришами? 

33.  Чи почуваєте ви себе невимушено, якщо знаходитесь у малознайомій 

компанії? 

34.  Чи охоче ви беретесь організовувати різні заходи для своїх товаришів? 

35.  Чи правда, що ви не відчуваєте себе достатньо впевненим і спокійним, коли 

доводиться виступати перед великою аудиторією? 

36.  Чи часто ви запізнюєтесь на заняття (ділові зустрічі)? 

37.  Чи правда, що  ви маєте багато друзів? 

38.  Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги ваших товаришів? 

39.  Чи часто ви ніяковієте, відчуваєте незручність у спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

40.  Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

кількості своїх товаришів? 
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Опрацювання результатів. Порівняйте відповіді зі значенням  дешифратора. 

Кількість збігів дозволить знайти коефіцієнт комунікативних (Кком) та 

організаторських (Корг) здібностей за формулами: 

1) Кком= 
�ком

��
, де Zком   – кількість збігів із дешифратором стосовно 

комунікативних здібностей;  

2) Корг= 
�орг

��
 , де Zорг   – кількість збігів із дешифратором стосовно 

організаторських  здібностей. 

Дешифратор 

Комунікативні здібності  Організаторські здібності 

№ 
з/п 

відповідь №    
з/п 

відповідь №  
з/п 

відповідь №  
з/п 

відповідь 

1 так 21 так 2 так 22 так 
3 ні  23 ні 4 ні 24 ні 

5 так 25 так 6 так 26 так 

7 ні 27 ні 8 ні 28 ні 
9 так 29 так 10 так 30 так 

11 ні 31 ні 12 ні 32 ні 

13 так 33 так 14 так 34 так 
15 ні 35 ні 16 ні 36 ні 

17 так 37 так 18 так 38 так 
19 ні 39 ні 20 ні 40 ні 

 

Шкала оцінювання здібностей 

Комунікативні здібності  Організаторські здібності 

Кком оцін
ка 

рівень прояву Корг оцін
ка 

рівень прояву 

0,1 – 0,45 1 низький 0,2 – 0,55 1 низький 

0,46 – 0,55 2 
нижче за 
середній 

0,56 – 0,65 2 
нижче за 
середній 

0,56 – 0,65 3 середній 0,66 – 0,7 3 середній 

0,66 – 0,75 4 високий 0,71 – 0,8 4 високий 

0,76  – 1,0 5 дуже високий 0,81 – 1,0 5 дуже високий 
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Додаток К 16 

Анкета 
 (із метою оцінювання  незалежними експертами здатності майбутніх фахівців до 

саморегуляції під час спілкування) 
 

Інструкція для незалежних експертів: оцініть відповідно до тверджень 

здатність майбутніх документознавців до саморегуляції під час спілкування за 

п’ятибальною шкалою, де 5 балів – "відмінно", 4 – "добре", 3 – "задовільно", 2 – 

"недостатньо", 1 –"дуже погано". 

 
№ 

 
Здатність майбутнього документознавця… 

ПІБ 
студента 

1 2 3 … 
1 Студент здатний аналізувати й оцінювати механізми власних 

комунікативних дій, співвідносити їх із заданою ціллю, 
забезпечувати  регуляцію процесу спілкування. 

    

2 Студент здатний аналізувати свій внутрішній світ, власні думки 
і переживання, свої вміння встановлювати психологічний 
контакт з оточенням, усвідомлювати те, як його особистість 
сприймають і оцінюють викладачі, одногрупники інші люди. 

    

3 Студент адекватно сприймає себе, самостійно аналізуючи й 
оцінюючи свої наміри, ставлення, поведінку, змінюючи їх 
відповідно до ситуації для досягнення поставленої мети. 

    

4 Студент правильно орієнтується в умовах спілкування,  розуміє 
цілі співрозмовника, розрізняє за словами й невербальною 
поведінкою істинні його наміри. 

    

5 Під час спілкування студент здатний сприйняти внутрішній світ 
співрозмовника, уявити себе на його місці, подумки 
"програвати" ту чи іншу ситуацію з метою налагодження  
взаєморозуміння. 

    

6 Студент, визначаючи своє місце і роль в ситуації, що склалася, 
здатний  самостійно оцінювати глибину конфліктів, аналізувати 
причини їх виникнення й можливі стратегії виходу з них; 
виявляє навички саморегуляції в конфліктній ситуації, 
усвідомлюючи переваг безконфліктних способів спілкування. 

    

7 Студент здатний аналізувати й співвідносити з комунікативною 
ситуацією власні розумові дії, критично оцінювати їх та 
здійснювати відповідно до цього довільну регуляцію своєї 
інтелектуальної діяльності, змінювати мислення, регулювати 
свою поведінку, впливаючи на взаємини з іншими людьми. 

    

8 Студент здатний розуміти те, як партнер по спілкуванню 
сприймає та розуміє його самого (його думки, почуття, емоції, 
волю, риси характеру, поведінку в тій чи іншій ситуації), 
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викликати у партнера по спілкуванню позитивне сприйняття 
себе як особистості. 

9 Студент уміє встановлювати, й підтримувати зворотній зв’язок; 
складати сценарій власної поведінки в типових ситуаціях 
завдяки спостереженню й аналізу превентивно зібраної 
інформації. 

    

10 Студент уміє рефлексивно слухати співрозмовника, 
спілкуючись з аудиторією, орієнтуватися на емоції та інші  
зворотні реакції слухачів. 

    

          
Загальна кількість балів   (  ∑  ) 

      
%

     
%

     
%

 % 

 

Опрацювання результатів: підрахуйте загальну кількість набраних балів і 

визначте рівень сформованості КК у процентному відношенні за формулою:  
  

S =
 В×���%

��
, 

 
де В – загальна кількість набраних балів. 

 
 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень 
 

0% ˂ S ≤  50% 
 

51% ≤  S  ≤   80% 81%  ≤   S ≤  100% 
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Додаток К 17 

Діагоностика рівня розвитку рефлексії   (за  А.Карповим) 

 

Інструкція для студентів. Шановні студенти! Просимо Вас дати відповіді 

на декілька тверджень опитувальника. Оберіть і позначте навпроти кожного 

твердження цифру, яка відповідає варіанту Вашої відповіді: 1 – абсолютно 

невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – 

вірно; 7 – цілком вірно. Не замислюйтеся довго над відповідями. Пам’ятайте, що 

правильних чи неправильних відповідей у даному випадку бути не може. 

 

1. Прочитавши гарну книжку, я завжди потім довго думаю про неї – мені 

хочеться її з кимось обговорити. 

2. Коли мене раптом неочікувано про щось запитають, я можу відповісти 

перше, що спало на думку, не прогнозуючи наслідки. 

3. Перш, ніж зателефонувати у справах, я зазвичай подумки планую майбутню 

розмову, передбачаючи різні варіанти її розвитку. 

4. Зробивши якусь помилку, спілкуючись з іншою людиною, я довго потім 

пам’ятаю про неї. 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом пригадати, що стало початком ланцюжка думок. 

6. Починаючи виконувати важке завдання, я намагаюся не думати про 

майбутні труднощі.   

7. Головне для мене – представити кінцевий результат своєї діяльності, а 

деталі мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто  під час спілкування ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої бесіди, розмови 

тощо. 

11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я попередньо не склав 

план. 

12. Я надаю перевагу діям, а не роздумам над причинами  своїх невдач. 

13. Я доволі легко приймаю рішення щодо купівлі дорогих речей. 

14. Як правило, щось задумавши, я постійно прокручую в голові свої задуми: 

прогнозую результат,  уточнюю деталі, розглядаю всі можливі варіанти. 

15. Я турбуюсь про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в багатьох комунікативних ситуаціях треба діяти швидко, 

керуючись думкою, що прийшла в голову першою. 
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17. Інколи я приймаю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую її подумки, прогнозую можливий 

її розвиток, наводячи усе нові й нові аргументи на захист своєї точки зору. 

19. Якщо виникає конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в ньому винен, я, в 

першу чергу, починаю із себе. 

20. Перш, ніж ухвалити рішення, я завжди намагаюся все  ретельно обміркувати 

і зважити. 

21. У мене виникають конфлікти тому, що я інколи не можу спрогнозувати, якої 

поведінки очікує від мене оточення. 

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я нібито подумки веду 

з ним діалог. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки й почуття викликають в 

інших людях мої слова й вчинки. 

24. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, якими 

словами це краще зробити, щоб не образити її. 

25. Вирішуючи складну задачу, я думаю над нею й тоді, коли займаюся іншими 

справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває так, що я жалкую про сказане. 

Опрацювання результатів.   Із цих 27 запропонованих тверджень 15 є 

прямими (номери  тверджень: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). 

Решта 12 – зворотні твердження, що необхідно враховувати при опрацюванні 

результатів, коли для отриманні підсумкового балу додаються в прямих 

твердженнях цифри, що відповідають відповідям студентів, а у зворотних 

твердженнях – значення, що замінюються на ті, які виходять при інверсії, тобто 

1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1. Отримані бали переводяться в стени: 

Переведення тестових балів в стени: 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тестові 

бали 
80 і 

нижче 
81-
100 

101-
107 

108-
113 

114-
122 

123-
130 

131-
139 

140-
147 

148-
156 

157-
171 

172 і 
вище 

 

Результати тесту, що дорівнюють або більші за 7 стенів свідчать про 

високий рівень рефлективності. 

Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – свідчать про середній рівень 

рефлективності. 

Показники менші  4 стенів – свідчення низького рівня розвитку 

рефлективності. 
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Додаток К 18  

Методика дослiдження суб’єктивного контролю 

(за Є. Бажиним та iн. на основi шкали локусу контролю Дж. Роттера) 

 

Інструкція для студентів:  запропонований опитувальник має 44 твердження 

на які Вам необхідно дати вiдповiдь "так" або "ні". Пам’ятайте, що в тестi немає 

правильних i неправильних вiдповiдей. Свою думку висловлюйте вiдверто. 

Надавайте перевагу тiй вiдповiдi, яка перша спала вам на думку. 

Опитувальник 

1. Просування по службових сходинках бiльше залежить вiд сприятливого 
збiгу обставин, нiж вiд здiбностей людини. 

2. Бiльшiсть конфліктів виникає тому, що люди не захотiли 
пристосовуватись один до одного. 

3. Хвороба — справа випадку: якщо маєш захворiти, то вже нічим не 
зарадиш. 

4. Люди стають самотнiми тому, що самi не виявляють iнтересу i 
дружнього ставлення до оточення. 

5. Здiйснення моїх бажань часто залежить вiд удачi. 
6. Даремно докладати зусиль для того, щоб завойовувати симпатiї iнших 

людей. 
7. Зовнiшнi обставини (батьки, добробут) впливають на сiмейне щастя не 

менше, нiж стосунки подружжя. 
8. Я часто вiдчуваю, що мало впливаю на те, що вiдбувається зi мною. 
9. Як правило, керiвництво виявляється бiльш ефективним, коли повнiстю 

контролюють дії пiдлеглих, а не покладаються на їхню самостiйнiсть. 
10. Мої оцiнки в школi часто залежали вiд випадкових обставин 

(наприклад, вiд настрою вчителя), а не вiд моїх власних зусиль. 
11. Коли я планую, то здебiльшого вiрю, що зможу здiйснити свої плани. 
12. Те, що багатьом людям здається успiхом чи везінням, насправдi є 

результатом тривалих цiлеспрямованих зусиль. 
13. Думаю, що правильний спосiб життя може бiльше допомогти здоров’ю, 

нiж лiкарi та лiки. 
14. Якщо люди не пiдходять один одному, то як би вони не намагалися 

налагодити стосунки, вони все одно не зможуть цього эробити. 
15. Те добре, що я роблю, звичайно буває гiдно оцiнене iншими. 
16. Дiти виростають такими, якими їх виховують батьки. 
17. Думаю, що випадок чи доля не вiдiграють великої ролi в моєму життi. 
18. Я намагаюся не планувати наперед, тому що багато залежить вiд того, 

як складуться обставини. 
19. Мої оцiнки в школi залежали переважно вiд моїх зусиль і вiд ступеня 

пiдготовки. 
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20. У конфлiктах я частiше вiдчуваю провину за собою, нiж за 
протилежною стороною. 

21. Життя бiльшостi людей залежить вiд збiгу обставин. 
22. Я надаю перевагу такому керiвництву, коли можна самостiйно 

визначати, що i як робити. 
23. Думаю, що мiй спосiб життя нi якою мiрою не є причиною моїх хвороб. 
24. Як правило, саме невдалий збiг обставин заважає людям домогтися 

успiху в своїх справах. 
25. Врештi-решт, за погане керiвництво установою вiдповiдають самi 

люди, якi в нiй працюють. 
26. Я часто вiдчуваю, що нiчого не можу змiнити в стосунках, якi склалися. 
27. Якщо я дуже захочу, то зможу привернути на свій бік будь-кого. 
28. На молодь впливає так багато всiляких обставин, що зусилля батькiв у 

вихованнi часто виявляються нерезультативними. 
29. Те, що зi мною трапляється, — це справа моїх власних рук. 
30. Важко буває зрозумiти, чому керiвники дiють так, а не iнакше. 
31. Людина, яка не змогла досягти успiху у своїй роботi, швидше всього, не 

доклала достатньо зусиль для цього. 
32. Найчастiше я можу домогтися вiд знайомих того, що я захочу. 
33. У неприємностях i невдачах, якi траплялися в моєму житті бiльше були 

виннi інші люди, нiж я. 
34. Дитину завжди можна вберегги вiд застуди, якщо за нею доглядати i 

правильно одягати. 
35. У складних обставинах я вважаю за краще зачекати, поки проблема 

розв’яжеться сама собою. 
36. Успiх - це результат наполегливої працi, i вiн мало залежить вiд 

випадку чи вiд удачi. 
37. Я вiдчуваю, що вiд мене бiльше, нiж вiд iнших, залежить щастя моєї 

сiм’ї. 
38. Менi завжди було важко зрозумiти, чому я подобаюсь одним людям i 

не подобаюсь iншим. 
39. Я завжди надаю перевагу прийняттю рiшень i самостiйним дiям, а не 

сподiваюся на допомогу iнших людей чи на долю. 
40. На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними, незважаючи 

на всi її намагання. 
41. У сiмейному життi бувають такi ситуації, якi неможливо змiнити навiть 

за найбiльшого бажання. 
42. Здiбнi люди, якi не зумiли реалiзувати свої можливостi, мають 

звинувачувати в цьому тiльки самих себе. 
43. Багато моїх успiхiв були можливi тiльки завдяки допомозi інших 

людей. 
44. Бiльшiсть невдач у моєму життi були вiд невмiння, від незнания або вiд 

лiнощiв i мало залежали вiд удачi чи вiд невдачi. 
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Ключ 

"+" (згоден): 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44. 

"-" (не згоден): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43. 

Аналiз результатів. Локус контролю — це характеристика вольової сфери 
людини, яка вiдображає її схильнiсть приписувати вiдповiдальнiсть за результати 
своєї дiяльностi зовнiшнiм силам або власним здiбностям i зусиллям. 
Приписування вiдповiдальностi за результати своєї дiяльностi зовнiшнiм силам 
називається екстернальним, або зовнiшнiм, локусом контролю, а приписування 
вiдповiдальностi власним здiбностям i зусиллям — iнтернальним, або 
внутрiшнiм, локусом контролю. 

Таким чином, можливi два полярних типи особистостей залежно від 

локалiзацii контролю: екстернальний та iнтернальний. 

0 _______________¦______________ 44 

екстернальний                           інтернальний 

Отриманий у процесi обробки результатів показник локусу контролю (Іо) 

розшифровується так: 

Величина Іо Локус контролю 

0 — 21 Екстернальний 

22 — 44 Iнтернальний 

 

У цiлому, чим бiльша величина iнтернальностi, тим менша екстернальнiсть. 

Локус контролю, характерний для людини є унiверсальним стосовно будь-

яких типiв подiй i ситуацiй, з якими їй доводиться стикатися. Один i той же тип 

контролю проявляється як у разi невдач, так i в разi досягнень, причому, це 

спостерiгається в рiзноманiтних сферах життєдiяльностi суб’єкта. 

Для певного рiвня локусу контролю користуються такими межами шкали 

iнтернальностi: 

Показник iнтернальностi (Іо) Рiвень локусу контролю 

0—11 Низький рiвень  

12—32 Середнiй рiвень  

33—44 Високий рiвень  
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При низькому рiвнi iнтернальності люди майже не бачать зв’язку мiж 
своїми дiями i важливими для них подiями життя. Вони не вважають себе 
здатними контролювати розвиток подiй i вважають, що бiльшiсть їх є 
результатом випадку чи вчиикiв iнших людей. Тому "екстернали" емоцiйно 
нестiйкi, схильнi до неформального спiлкувания i поведiнки, 
слабкокомунiкабельнi, у них поганий самоконтроль i висока напруженiсть. 

Високий рівень iнтернальностi вiдповiдає високому рiвню суб’єктивного 
контролю над будь-якими значущими випадками. Люди, якi мають такий локус 
контролю, вважають, що бiльшiсть важливих подiй в їхньому життi — результат 
їхнiх власних дiй, що вони мож ними керувати i вiдчувають вiдповiдальнiсть i за 
цi події, i за те, як складається їхнє життя в цiлому. "Iнтернали" з високими 
показниками суб’єктивного контролю мають емоцiйну стабiльнiсть, вони впертi, 
рiшучi, вiдрiзняються комунiкабельнiстю, значним самоконтролем i 
стриманiстю. 

Середній рiвень інтернальностi властивий для бiльшостi людей. 
Особливостi їхнього суб’єктивного контролю можуть дещо змінюватися залежно 
вiд того, здається людинi ситуацiя складною чи простою, приємною чи 
неприємною тощо. Хоча їхня поведiнка i психологiчне почуття вiдповiдальностi 
за неї залежать вiд конкрет них соцiальних ситуацiй, усе ж можна i в них 
встановити перевагу того чи іншого локусу контролю. 

Таким чином, суб’єктивний локус контролю пов’язаний з вiдчуттям людиною 
своєї сили, вiдповiдальностi за те, що вiдбувається iз самоповагою, iз соцiальною 
зрiлiстю i самостiйнiстю особистостi. 
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Додаток К 19 

Тест «Здатність до сприйняття й оцінки співрозмовника»  

(за О.Смирновою) 
 

Інструкція для студентів:  Шановні студенти! Продовжіть, будь ласка, 

запропоновані фрази, обравши один із можливих варіантів – а, б, в.  

 

1. На вашу думку, ті, хто особливо ретельно дотримуються правил поведінки і 

ніколи не порушують моральних норм – 

а) увічливі, приємні в спілкуванні;  
б) суворо виховані; 
в) нещирі, оскільки приховують свій справжній характер.  

2. Ви знаєте друзів, які ніколи не свариться. Ви вважаєте, що вони: 
а) щасливі в дружбі; 
б) байдужі один до одного; 
в) не мають достатньо довіри одне до одного. 

3. Ви вперше бачите людину, і вона одразу починає розповідати вам смішні 
історії. Ви вирішите, що вона: 

а) гуморист;  
б) у вашій компанії відчуває себе невпевнено і таким чином намагається 
вийти з цього неприємного становища; 
в) хоче вразити вас. 

4. Ви спілкуєтеся з людиною на тему, яка цікава для вас обох. Ваш 
співрозмовник супроводжує розмову жестикуляцією. Ви вважаєте, що він: 

а) внутрішньо  хвилюється; 
б) не може підібрати потрібних слів, щоб виразити власну думку словами; 
в) нещирий. 

5. Ви вирішили краще дізнатися про свого нового знайомого (колегу, 
одногрупника тощо)  і вважаєте за краще: 

а) запросити його в яку-небудь компанію; 
б) поспостерігати за ним під час роботи (навчання); 
в) подивитися як він поводить себе у неприємній ситуації. 

6. Ви опинились у ресторані з людиною, яка дає занадто великі чайові. Ви 
впевнені, що вона: 

а) хоче вразити; 
б) завоювати прихильність  обслуги; 
в) просто добра людина. 

7. Ви знаєте людей, які ніколи не почнуть розмову першими, і вважаєте, що такі 
люди: 

а) щось приховують і тому не хочуть розмовляти; 
б) надто сором’язливі; 
в) надто хвилюються через те, що їх можуть образити. 

8. Декого ви оцінюєте за виразом обличчя, навіть не розмовляючи з ним. На 
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вашу думку, низьке чоло означає: 
а) тупість; 
б) впертість; 
в) не можете сказати про людину щось конкретне. 

9.  Що ви думаєте про людину, яка не дивиться іншим в очі? Ви вважаєте, що: 
а)  у неї низький рівень культури; 
б) вона нещира; 
в) вона надто розсіяна. 

10. Вам знайомі люди, котрі, якщо трапляється неприємність, говорять, що 
заздалегідь знали, що так трапиться, але нічого не робили, бо не хотіли 
потрапляти у неприємну ситуацію. Ви вважаєте їх: 
а) людьми з особливо вольовим характером; 
б) хвастунами; 
в) такими, які не хочуть ні з чим зв’язуватися. 

11. Про забезпечену людину, яка завжди купує  тільки дешеві речі, ви думаєте, 
що вона: 
а) скромна; 
б) бережлива; 
в) скупа. 

12. На вашу думку, огрядні люди: 
а)  симпатичніші за інших і добріші; 
б) зовсім не привабливі, бо ліниві й  апатичні; 
в) такі самі, як усі: є добрі, є погані. 

 
Опрацювання результатів:  Підрахуйте загальну кількість балів відповідно 

до ключа. 

Ключ: 
 

                         Номер    
                         фрази 
Обрана  
відповідь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а 2 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 2 
б 4 1 2 2 2 2 4 2 4 4 4 1 
в 1 4 4 1 4 1 1 4 2 2 1 4 

 
 

Кількість балів Рівень  
31 – 39  високий 

40 і більше середній 
12 – 30 низький  
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Додаток К 20 

Вивчення самооцінки за допомогою процедури ранжування 
(за А. Реаном) 

Інструкція для студентів: Розподіліть перераховані нижче якості, 

присвоївши їм номер від 1 до 20: 

А – за тим, наскільки вони Вам імпонують (подобаються); 
Б - за тим, якою мірою вони Вам властиві. 
а) поступливість 
б) сміливість 
в) запальність 
г) наполегливість 
д) нервовість 
е) терплячість 
ж) захопленість 
з) пасивність 
і) холодність 
к) ентузіазм 
л) обережність 
м) примхливість 
н) повільність 
о) нерішучість 
п) енергійність 
р) життєрадісність 
с) недовірливість 
т) сором'язливість 
у) безпечність 
ф) упертість 
 
Опрацювання результатів полягає у визначенні різниці між бажаним і 

реальним рівнем кожної якості (d), і далі за формулою обчислюється коефіцієнт 

кореляції: 

  

Інтерпретація результатів 

За значенням коефіцієнта кореляції можна судити про адекватність рівня 

самооцінки. Чим ближче коефіцієнт до 1 (від 0,7 до 1,0), тим вище самооцінка, і 

навпаки. Про адекватну самооцінку свідчить коефіцієнт від 0,4 до 0,6. 
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Додаток К 21 

Опитувальник «Аналіз своїх обмежень» (за М. Вудкоком  та Д. Френсісом) 

 
Інструкція для студентів: Переглянете кожне твердження і перекресліть 

квадрат з відповідним номером у таблиці відповідей (див. нижче), якщо Ви 
почуваєте, що воно справедливо стосовно Вас. Послідовно проробіть весь 
опитувальник. 

Текст опитувальника: 

1. Я добре справляюся з труднощами, що властиві моїй роботі. 
2. Мені зрозуміла моя позиція щодо принципово важливих питань. 
3. Коли необхідно приймати важливі рішення стосовно мого життя, я дію 

рішуче. 
4. Я вкладаю значні зусилля у свій розвиток. 
5. Я здатний ефективно вирішувати проблеми. 
6. Я часто експериментую з новими ідеями, випробовую їх. 
7. Мої погляди звичайно беруться до уваги колегами і часто впливають на те, 

які рішення вони приймуть. 
8. Я розумію принципи, які знаходяться в основі мого підходу до управління. 
9. Мені легко домогтися ефективної роботи підлеглих. 
10. Я вважаю себе гарним наставником для підлеглих. 
11. Я добре головую на нарадах, добре проводжу їх. 
12. Я турбуюсь про своє здоров'я. 
13. Я іноді прошу інших висловитися щодо моїх основних підходів до життя і 

роботи. 
14. Якщо б мене запитали, я, безумовно, зміг би описати, що я хочу зробити за 

своє життя. 
15. Я маю значний потенціал для подальшого навчання і розвитку. 
16. Мій підхід до вирішення проблем систематизований. 
17. Про мене можна сказати, що я знаходжу задоволення у змінах. 
18. Я звичайно успішно впливаю на інших людей. 
19. Я впевнений, що сповідую гарний стиль управління. 
20. Мої підлеглі повністю мене підтримують. 
21. Я вкладаю багато сил щодо "натаскування" і розвитку моїх підлеглих. 
22. Я вважаю, що методики підвищення ефективності робочих груп важливі і 

для підвищення власної ефективності в роботі. 
23. Я готовий, якщо треба, йти на непопулярні заходи. 
24. Я майже ніколи не віддаю перевагу легшому рішенню, перед тим, яке є 

правильним на мою думку. 
25. Моя робота і особиста мета багато в чому взаємно доповнюють одна одну. 
26. Моє професійне життя часто супроводжується хвилюваннями. 
27. Я регулярно переглядаю мету моєї роботи. 
28. Мені здається, що інші менш винахідливі, ніж я. 
29. Перше враження, яке я справляю, звичайно, добре. 
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30. Я сам починаю обговорення моїх слабких і сильних сторін управління, 
оскільки зацікавлений у зворотному зв'язку в цій сфері. 

31. Мені вдалося встановити добрі стосунки з підлеглими. 
32. Я присвячую достатньо часу оцінці того, що необхідно для розвитку 

підлеглих. 
33. Я розумію принципи, що покладено в основу розвитку ефективних 

робочих груп. 
34. Я ефективно розподіляю свій час. 
35. Я виявляю впертість щодо принципових питань. 
36. При першій можливості я намагаюсь об'єктивно оцінити свої досягнення. 
37. Я постійно маю потяг до нового досвіду. 
38. Я впораюся зі складною інформацією кваліфіковано і чітко. 
39. Я готовий пройти період з непередбаченими результатами задля 

випробовування нової ідеї. 
40. Я вважаю себе людиною, впевненою у собі. 
41. Я вірю у можливість зміни ставлення людей до їх роботи. 
42. Мої підлеглі роблять усе можливе для організації. 
43. Я регулярно оцінюю роботу своїх підлеглих. 
44. Я працюю над створенням атмосфери відвертості і довіри в робочих 

групах. 
45. Робота не має негативного впливу на моє особисте життя. 
46. Я тільки інколи дію всупереч моїм переконанням. 
47. Моя робота має важливий внесок щодо отримання задоволення від життя. 
48. Я постійно намагаюсь встановити зворотній зв'язок з оточуючими щодо 

моєї роботи і здібностей. 
49. Я добре складаю плани. 
50. Я не розгублююсь, і не відступаю, якщо рішення не визріває одразу. 
51. Мені відносно легко вдається встановлювати стосунки з оточенням. 
52. Я розумію, чим можна зацікавити людей добре працювати. 
53. Я успішно справлюся з передачею повноважень. 
54. Я здатний встановлювати зворотні зв'язки зі своїми колегами і підлеглими і 

бажаю цього. 
55. Між колективом, який я очолюю, й іншими підрозділами установи існують 

стосунки здорового співробітництва. 
56. Я не дозволяю собі перевантажень на роботі. 
57. Час від часу я ретельно переглядаю свої особистісні цінності. 
58. Для мене важливим є відчуття успіху. 
59. Я приймаю виклик із задоволенням. 
60. Я регулярно оцінюю свою роботу і успіхи. 
61. Я впевнений у собі. 
62. Загалом, я впливаю на поведінку оточення. 
63. Керуючи людьми, я ставлю під сумнів застарілі підходи. 
64. Я заохочую підлеглих, які працюють ефективно. 
65. Я вважаю, що важлива частина роботи керівника — це консультації 
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підлеглих. 
66. Я вважаю, що керівник не обов'язково постійно повинен бути лідером у 

своєму колективі. 
67. Дбаючи про своє здоров'я, я контролюю те, що споживаю. 
68. Я майже завжди дію згідно зі своїми переконаннями. 
69. У мене добрі стосунки з колегами по роботі. 
70. Я часто замислююсь над тим, що не дає мені працювати ефективніше, і дію 

відповідно до зроблених висновків. 
71. Я свідомо використовую інших для того, щоб полегшити вирішення 

проблеми. 
72. Я здатний керувати людьми, які мають високі інноваційні здібності. 
73. Моя участь у зборах, як правило, буває успішною. 
74. Я різними засобами домагаюся, щоб працівники мого колективу були 

зацікавлені роботою. 
75. У мене рідко виникають серйозні проблеми щодо стосунків з підлеглими 
76. Я не дозволяю собі втратити можливості для розвитку підлеглих. 
77. Я намагаюсь, щоб ті, ким я керую, ясно розуміли цілі роботи колективу 
78. Я, загалом, відчуваю себе енергійним і життєрадісним. 
79. Я вивчав вплив мого розвитку на мої переконання. 
80. Я маю чіткий план власної кар'єри. 
81. Я не втрачаю впевненості, якщо справи йдуть погано. 
82. Я впевнено почуваю себе, коли очолюю засідання з вирішення проблем. 
83. Опрацювання нових ідей не є для мене важкою роботою. 
84. Моє слово не розходиться з ділом. 
85. Я вважаю, що підлеглі мають сперечатися щодо управлінських рішень. 
86. Я докладаю досить зусиль для визначення ролей і завдань моїх підлеглих. 
87. Мої підлеглі розвивають необхідні їм навички та вміння. 
88. Я маю навички, які необхідні для створення ефективних робочих груп 
89. Мої друзі стверджують, що я стежу за своїм добробутом. 
90. Я радий обговорити з підлеглими свої переконання. 
91. Я обговорюю з оточенням свої довгострокові плани. 
92. "Відкритий і легко пристосовується" — це вдалий опис мого характеру; 
93. Я дотримуюсь загалом послідовного підходу до вирішення проблем. 
94. Я спокійно ставлюся до своїх помилок і не засмучуюсь від цього. 
95. Я вмію слухати інших. 
96. Мені добре вдається розподіляти роботу між оточуючими. 
97. Я впевнений, що у складних ситуаціях ті, ким я керую, нададуть мені 

повну підтримку. 
98. Я здатний давати добрі поради. 
99. Я постійно намагаюсь поліпшити роботу своїх підлеглих. 
100. Я знаю, що здатен впоратися зі своїми емоційними проблемами. 
101. Я порівнюю свої цінності з цінностями організації в цілому. 
102. Я звичайно досягаю того, до чого прагну. 
103. Я продовжую розвивати і нарощувати свій потенціал. 
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104. У мене зараз не більше проблем, і вони не складніші, ніж рік тому. 
105. В принципі, я ціную нешаблонну поведінку на роботі. 
106. Люди з повагою ставляться до моїх поглядів. 
107. Я впевнений щодо ефективності моїх методів керівництва. 
108. Мої підлеглі з повагою ставляться до мене як до керівника. 
109. Я вважаю, що з моєю роботою ніхто, крім мене, не впорається. 
110. Я впевнений, що у групі можна досягти значно більшого, ніж поодинці. 

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ 

A B C D E F G H I J K 

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 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

 

Здатності Обмеження в управлінні 
Познач. 
буквою 

1. Здатність управляти собою \Невміння управляти собою A 

2. Наявність чітких цінностей Розмиті цінності В 

3. Формування чітких особистих цілей Нечіткі особисті цілі С 

4. Здатність до саморозвитку Обмежений саморозвиток D 

5. Навички вирішення проблем Недостатні навички вирішення проблем Е 

6. Винахідливість та здатність до 
інновацій 

Недостатній творчий підхід 
F 

7. Вміння впливати на оточуючих Невміння впливати на людей G 

8. Усвідомлення 
особливостейуправлінської роботи 

Недостатнє розуміння особливостей 
управління 

Н 

9. Спроможність керувати Недостатня здібність до керівництва I 

10. Вміння навчати та розвивати 
підлеглих 

Невміння навчати підлеглих 
J 

11. Здатність формувати та 
розвиватиефективні робочі групи 

Низька спроможність формування 
ефективних робочих груп 

К 

Ф.И.О. _____________________                 Дата заповнення______________ 
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Додаток К 22 

Динаміка сформованості професійно-комунікативних  
якостей студентів (у %) 

Рівні професійно-комунікативних якостей 
Групи 

Е1 

(65 осіб) 
Е2 

(73 особи) 

Е3 

(55 осіб) 
КГ 
(63 

особи) 

Моральні якості особистості 
 високий 
 середній 
 низький 

 
30,77 
57,92 
11,31 

 
38,23 
57,23 
4,54 

 
50,32 
49,68 

0 

 
9,58 
53,23 
37,19 

Ставлення майбутніх фахівців до критики 
 позитивно-активне 
 позитивно-пасивне 
 індиферентне  

 
32,27 
65,65 
2,08 

 
46,18 
51,43 
2,39 

 
56,36 
43,64 

0 

 
6,34 
49,5 
44,16 

Анкета"Аналіз своїх обмежень" 
(за М. Вудкоком, Д. Френсісом) 
 високий  
 середній 
 низький 

 
 
 

23,08 
60,16 
16,76 

 
 
 

37,26 
56,06 
6,68 

 
 
 

52,73 
47,27 

0 

 
 
 

5,47 
54,06 
40,47 

Експрес-опитувальник "Індекс толерантності"  
(Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова) 
 високий  
 середній 
 низький 

33,85 
62,40 
3,75 

36,09 
58,25 
5,66 

49,70 
50,3 

0 

8,78 
56,28 
34,94 

Сформованість  толерантності  
 високий (стійка) 
 середній (епізодична) 
 низький (нестійка) 

27,69 
63,08 
9,23 

38,26 
55,69 
6,05 

55,05 
44,95 

0 

9,6 
52,38 
38,02 

Визначення комунікативних та організаторських 
здібностей (за Б. Федоришиним) 
 високий  
 середній 
 низький  

 
18,46 
69,24 
12,30 

 
34,15 
58,34 
7,51 

 
52,25 
47,75 

0 

 
7,90 
48,8 
43,30 

Узагальнені результати динаміки сформованості 
професійно-комунікативних якостей стуентів 
 високий  
 середній 
 низький 

27,69 
63,08 
9,23 

38,36 
56,16 
5,48 

52,73 
47,27 

0 

7,94 
52,38 
39,68 
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Додаток К 23 

Узагальнені результати динаміки рівнів сформованості КК у студентів  за 

всіма критеріями і показниками 

 
Рівень 

сформованості 
комунікативної 
компетентності 

майбутніх 
фахівців із ДтаІД 

Е1 (65 осіб) Е2 (73 особи) Е3 (55 осіб) КГ (63 особи) 

Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

Конст. 
етап 

Контр. 
етап 

До 
експер. 

Після 
експер. 

Продуктивний 0 33,95 0 40,02 0 47,79 0 12,13 
Реконструктивний 42,64 56,48 41,00 54,60 38,18 52,21 43,20 51,82 
Репродуктивний 57,36 9,57 59,00 5,38 61,82 0 56,80 36,05 

 
Результати експериментальної роботи (приріст у %) 

 
Критерії й показники рівнів сформованості 
комунікативної компетентності студентів 

Групи 
Е1 

(65 осіб) 
Е2 

(73 особи) 

Е3 

(55 осіб) 
КГ 
(63 

особи) 
1 2 3 4 5 

Мотиваційно-особистісний критерій: 

 рівень сформованості професійної спрямованості на 
комунікативну підготовку (ціннісне ставлення до оволодіння 
КК, усвідомлення важливості КК для майбутньої професійної 
діяльності, професійно-пізнавальний інтерес, прагнення до 
самовдосконалення КК): 
 високий 
 середній 
 низький 

 
 
 
 
 

+30,8 
+15,4 
-46,2 

 
 
 
 
 

+39,7 
+13,7 
-53,4 

 
 
 
 
 

+47,3 
+14,5 
-61,8 

 
 
 
 

+9,5 
+12,7 
-22,2 

 характер ставлення до оволодіння КК: 
 позитивно-активне 
 позитивно-пасивне 
 індиферентне  

 
+36,9 
+6,2 
-43,1 

 
+46,6 
+4,1 
-50,7 

 
+56,4 
+9,1 
-65,5 

+7,9 
+12,7 
-20,6 

 рівень сформованості професійно-комунікативних якостей 
(толерантність, тактовність, комунікабельність, імпровізація, 
здатність до емпатії, емоційна стійкістьтощо): 
 високий  
 середній 
 низький 

 
 
 

+27,7 
+18,5 
-46,2 

 
 
 

+38,4 
+15,1 
-53,5 

 
 
 

+52,7 
+10,9 
-63,6 

 
 
 

+7,9 
+11,1 
-19,0 

Когнітивно-мовленнєвий критерій: 
 рівень знань щодо здійснення професійно-комунікативної 
діяльності: 
 високий  
 середній 
 низький 

 
 

+23,1 
+23,1 
-46,2 

 
 

+31,5 
+20,5 
-52,0 

 
 

+52,7 
+9,1 
-61,8 

 
 

+9,5 
+20,6 
-30,1 

 рівень сформованості культури мовлення:  
 високий  
 середній 
 низький  

 
+33,9 
+10,8 
-44,7 

 
+39,7 
+10,0 
-49,7 

 
+47,2 
+16,3 
-63,5 

 
+14,3 
+12,7 
-27,0 
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Критерії й показники рівнів сформованості 
комунікативної компетентності студентів 

Групи 
Е1 

(65 осіб) 
Е2 

(73 особи) 

Е3 

(55 осіб) 
КГ 
(63 

особи) 
1 2 3 4 5 

Процесуально-рефлексивний критерій: 
 рівень 
сформованостів
мінь, що 
характеризують 
КК: 

 інтелект.-
прогностичні 

 презент.-
комуніктивні 

 організат.-
управлінські 

 емоційно-
регулятивні 

 мовно-
лінгвістичні 

 інформ.-
комунікаційні 

 рефлекс.-
коригувальні 

Е1 Е2 Е3 КГ 
Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. 

 
 
 
+30,8 
 
+40,0 
 
+27,7 
 
+38,5 
 
+38,5 
 
+32,3 
 
+40,0 

 
 
 
+18,5 
 
+6,2 
 
+21,5 
 
-1,5 
 
+15,4 
 
+24,6 
 
+16,9 

 
 
 
-49,2 
 
-46,1 
 
-49,2 
 
-36,9 
 
-53,9 
 
-56,9 
 
-56,9 

 
 
 
+37,0 
 
+45,2 
 
+30,1 
 
+42,5 
 
+39,7 
 
+39,7 
 
+46,6 

 
 
 
+30,8 
 
+40,0 
 
+27,7 
 
+38,5 
 
+38,5 
 
+32,3 
 
+40,0 

 
 
 
+18,5 
 
+6,2 
 
+21,5 
 
-1,5 
 
+15,4 
 
+24,6 
 
+16,9 

 
 
 

-49,2 
 

-46,2 
 

-49,2 
 

-36,9 
 

-53,9 
 

-56,9 
 

-56,9 

 
 
 
+37,0 
 
+45,2 
 
+30,1 
 
+42,5 
 
+39,7 
 
+39,7 
 
+46,6 

 
 
 
+30,8 
 
+40,0 
 
+27,7 
 
+38,5 
 
+38,5 
 
+32,3 
 
+40,0 

 
 
 
+18,5 
 
+6,2 
 
+21,5 
 
-1,5 
 
+15,4 
 
+24,6 
 
+16,9 

 
 
 
-49,2 
 
-46,2 
 
-49,2 
 
-36,9 
 
-53,9 
 
-56,9 
 
-56,9 

 

 
 
+37,0 
 
+45,2 
 
+30,1 
 
+42,5 
 
+39,7 
 
+39,7 
 
+46,6 

 рівні рефлексивності комунікативної діяльності: 
 високий  
 середній  
 низький 

+30,8 
+10,8 
-41,6 

+35,6 
+16,4 
-52,0 

+41,9 
+16,4 
-58,3 

+9,5 
+1,6 
-11,1 

 самооцінка студентів щодо сформованості в них КК: 
 адекватна  
 завищена 
 занижена 

+44,6 
+7,7 

-52,3 

+47,0 
+10,0 
-57,0 

+52,7 
+14,5 
-67,2 

+11,1 
+15,9 
-27,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Динаміка рівнів сформованості 

 
Рис. Л.4.  Динаміка рівнів сформованості професійної спрямованості 
студентів на комунікативну підготовку (%)

 
 
 

 
Рис. Л.5.  Динаміка ставлення студентів до оволодіння
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Рис. Л.4.  Динаміка рівнів сформованості професійної спрямованості 
студентів на комунікативну підготовку (%) 

 
 

Рис. Л.5.  Динаміка ставлення студентів до оволодіння
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комунікативної компетентності 

 

 

Рис. Л.4.  Динаміка рівнів сформованості професійної спрямованості 

 

Рис. Л.5.  Динаміка ставлення студентів до оволодіння КК (у %) 
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Рис. Л.6.  Динаміка рівнів сформованості системи знань студентів 
щодо здійснення професійно

 

Рис. Л.7. Динаміка рівнів сформованості культури мовлення 
студентів (у %)

 

 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформов
прогностичних умінь (у %)
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Рис. Л.6.  Динаміка рівнів сформованості системи знань студентів 
щодо здійснення професійно-комунікативної діяльності (у %)

Рис. Л.7. Динаміка рівнів сформованості культури мовлення 
студентів (у %) 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості інтелектуально
прогностичних умінь (у %) 
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Рис. Л.6.  Динаміка рівнів сформованості системи знань студентів 

комунікативної діяльності (у %) 

 
Рис. Л.7. Динаміка рівнів сформованості культури мовлення 
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Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості презентаційно
комунікативних умінь (у %)

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості організаторсько
управлінських умінь (у %)

 

 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформ
умінь (у %) 
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Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості презентаційно
комунікативних умінь (у %) 

 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості організаторсько
управлінських умінь (у %) 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості емоційно
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Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості презентаційно-

 
Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості організаторсько-
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Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості мовно
умінь (у %) 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості інформаційно
комунікаційних умінь (у %)

 

 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості рефлекс
коригувальних умінь (у %)
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Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості мовно

 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості інформаційно
комунікаційних умінь (у %) 

Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості рефлекс
коригувальних умінь (у %) 
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Рис. Л.8. Динаміка рівнів сформованості мовно-лінгвістичних 
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Рис. Л.9.  Динаміка сформованості професійно
якостей студентів (у %)

 

Рис. Л.10. Динаміка рівнів рефлексивності комунікативної 
діяльності студентів (у%)

 

Рис. Л.11. Динаміка рівнів самооцінки студен
сформованості в них КК (у%)
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якостей студентів (у %) 
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Рис. Л.9.  Динаміка сформованості професійно-комунікативних 

 
Рис. Л.10. Динаміка рівнів рефлексивності комунікативної 

 
Рис. Л.11. Динаміка рівнів самооцінки студентів щодо 
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Додаток М 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дослідження: 
 

Монографії 

1. Тур О. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки 

фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: монографія. Полтава: 

ПолтНТУ, 2016. 320 с. 

2. Тур О.М. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

із документознавства та інформаційної діяльності: історія, теорія, практика: 

монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2017. 409 с. 

 

Статті в провідних фахових, міжнародних виданнях 

3. Тур О. М. Формування комунікативних умінь майбутніх 

документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп. 

Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», 2014. Вип. 40. С. 108–113. 

4. Тур О. М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи. 

Вісник Харківської державної академії культури. Харків: ХДАК, 2014. Вип. 44. 

С. 256–262. 

5. Тур О. М. Професійно-комунікативна компетентність майбутнього  

документознавця: зміст і структура. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія 

«Педагогіка». Тернопіль: ТНПУ, 2014. № 2. С. 53–57. 

6. Тур О. М. Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива 

проблема сучасної вищої освіти. Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 26. С. 128–131. 

7. Тур О. М.  Невербальне спілкування як складова комунікативної 
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компетентності особистості. Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і 

психологія». Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014. Вип. 41. С. 361–365. 

8. Тур О.М. Міжкультурна комунікація як складова професійної діяльності 

майбутнього спеціаліста. Педагогічна освіта: теорія і практика.  Кам’янець-

Подільський: ПП Зволейко Д. Г., 2014.  Вип. 1(16). С.  201–205. 

9. Тур О. Системний підхід до формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. Збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. Вип. 1.  С. 355–360. 

10. Тур О. М. Професійна комунікація фахівців із документознавства та 

інформаційної діяльності: сутність і структура. Сучасні інформаційні технології 

та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми. Київ–Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015.  Вип. 43. С. 487–

491. 

11. Тур О. М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та 

інформаційної діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам’янець-

Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2015. Вип. 18 (1). С. 111–116. 

12. Тур О. М. Діяльнісний підхід як основа формування комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної 

діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету 
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2017 р.). Київ, 2017. С. 316–319. 

57. Тур О. Мовна компетентність майбутніх документознавців як складник 

їхньої комунікативної компетентності. Гуманітарна складова вищої освіти: 

досвід і проблеми: матеріали Міжнар. наук. Інтернет-конференції (м. Київ, 

29 травня 2018 р.). Київ: НУХТ, 2018. С. 123–126. 
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Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

58. Тур О. Критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. 

Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. Полтава: ПолтНТУ, 2017. Вип. 1. С. 135–144. 

59. Тур О. М., Микитенко Г. Інформаційні технології навчання у 

формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців із 

документознавства та інформаційної діяльності. Інформація і документ у 

сучасному науковому дискурсі: зб. наук. статей Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2017. С. 107–115. 

60. Тур О. М. Форми організації процесу формування комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної 

діяльності. Київський науково-педагогічний вісник. Київ: Київська наукова 

організація педагогіки та психології, 2017. №10 (10). С. 75–79. 
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Додаток Н 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Міжнародні конференції: 

1) І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих науковців "Актуальні питання документознавства та інформаційної 

діяльності: теорії та інновації" (Одеса, 19-20 березня 2015 р., форма участі – 

заочна);  

2) ХІV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна свобода 

особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана 

Зязюна" (Полтава, 12-13 травня 2015 р., форма участі – очна);  

3) ХІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Сучасність. Наука. Час. 

Взаємодія та взаємовплив" (Київ, 17-19 листопада 2015 р., форма участі – 

заочна);  

4) Międzynarodowa konferencja "Osobowość, społeczeństwo, polityka 

naukowa" (Lublin, 15 – 16.02.2016, форма участі – заочна);   

5) International scientific and practical conference "Modern scientific 

researches and developments : theoretical value and practical results" (Bratislsva, 15–

18 March 2016, форма участі – заочна);  

6) ІІ  Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція 

"Проблеми та інновації в природничій, технологічній та професійній освіті" 

(Кіровоград, 20 – 23 квітня 2016 р., форма участі – заочна);  

7) Міжнародна науково-практична конференція "Структурні зміни у 

суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації" ( Полтава, 12-13 

травня 2016 р., форма участі – очна);  

8) ХІХ Міжнародна науково-практична конференція – Короленківські 

читання-2016 "Бібліотеки, архіви, музеї і інтеграція до світового наукового та 

історико-культурного простору" (Харків, 12 жовтня 2016 р., форма участі – 

заочна);  

9) ІІІ Міжнародна скайп-інтернет конференція "Сучасні тенденції 
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навчання природничо-математичних дисциплін у загальноосвітній та вищій 

школах" (Кропивницький, 17-22 жовтня 2016 р., форма участі – очна);  

10) International Scientific-Practical Conference "Theoretical and applied 

researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference 

Proceedings" (Kielse, 28-29 Desember 2016, форма участі – заочна);  

11) XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická conference  "Moderní vymoženosti  

vĕdy-2017" (Praha, 27 ledna-05 unora 2017, форма участі – заочна);  

12) Scientific and Professional Conference "Actual Problems of Science and 

Education – APSE 2017" (Budapest, 29 of January 2017, форма участі – заочна);  

13) Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції та 

фактори розвитку педагогічних та психологічних наук" (Київ, 3-4 лютого 2017 р., 

форма участі – заочна); 

14) Міжнародна науково-практична конференція "Перспективні напрямки 

розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук" (Харків, 10-11 лютого 

2017 р., форма участі – заочна);  

15) VІ Міжнародна науково-практична конференція "Особистість, 

суспільство, політика" (Люблин, 10-11 березня 2017 р., форма участі – заочна); 

16) І Міжнародна науково-практична конференція "Наукова спадщина 

Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього"  (Київ, 30 – 31 березня 2017р., 

форма участі – заочна); 

17) ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Історико-культурна 

спадщина: збереження, доступ, використання" (Київ, 23 – 24 листопада 2017 р., 

форма участі – заочна); 

18) Міжнародна наукова Інтернет-конференція "Гуманітарна складова 

вищої освіти: досвід і проблеми" (Київ, 29 травня 2018 р., форма участі – заочна).  

 

Усеукраїнські конференції: 

 

19) Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Репресована 

культура України: регіональний вимір" (Полтава, 09.04.2015 р., форма участі – 
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очна); 

20) VI Всеукраїнська інтернет-конференція "Актуальні проблеми 

підготовки сучасного вчителя" (Умань, 21 травня 2015 р., форма участі – заочна);  

21) І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

"Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 

перспективи" (Полтава, 3 грудня 2015 р., форма участі – очна);  

22) ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

"Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 

перспективи" (Полтава, 23 листопада 2016 р., форма участі – очна); 

23)  Всеукраїнській науково-практичний семінар "Біблійна історія та 

християнська етика" (Полтава, 9 квітня 2013 р., форма участі – очна);  

24) Усеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні проблеми 

сучасного документознавства: методологія та практика підготовки фахівців із 

документознавства та інформаційної діяльності" (Полтава, 12 листопада, 2014 р., 

форма участі – очна); 

 

Регіональні конференції: 

 

25) Науково-практична Інтернет-конференція за міжнародної участі (до 

200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) "Феномен Тараса Шевченка в 

контексті світової та вітчизняної культури" (Полтава, 26.02 – 26.03.2014 р.); 

26) 65-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 22 квітня – 15 травня, 2013 р., 

форма участі – очна);  

27) 66-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 15 квітня – 15 травня, 2014 р., 

форма участі – очна);  

28) 67-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових 



188 
 

працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 2 квітня – 22 травня, 2015 р., 

форма участі – очна);  

29) 68-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 19 квітня – 13 травня, 2016 р., 

форма участі – очна); 

30) 69-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2017 р., 

форма участі – очна); 

31) 70-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових 

працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 19 квітня – 19 травня 2018 р., 

форма участі – очна). 
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