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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Особливості комунікативних 

навичок підлітків з різним рівнем самооцінки»: 58 сторінки, 33 використаних 

джерел та літератури, 3 додатки. 

Об’єкт дослідження –  комунікативні навички особистості. 

Предмет – особливості комунікативних навичок підлітків з різними рівнями 

самооцінки.  

Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі та емпіричному 

дослідженні особливостей комунікативних навичок підлітків залежно від рівнів 

самооцінки. 

У дипломній роботі розкрито поняття комунікативних навичок та самооцінки. 

Описано вплив самооцінки на комунікативні навички, а саме особливості 

комунікативних навичок залежно від рівнів самооцінки. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дипломної роботи 

можуть бути використані в професійній діяльності практичного психолога у 

закладах середньої освіти. 

 КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ, НАВИЧКИ, СПІЛКУВАННЯ, ПІДЛІТКОВИЙ 

ВІК,САМООЦІНКА
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах є багато можливостей, 

де успішність людини великою мірою залежить від її комунікативних навичок. 

Спілкування пронизує кожну сферу нашого життя, і те як ми вміємо взаємодіяти з 

іншими особами впливає на наш емоційний комфорт, реалізацію потреб та на 

подальший розвиток особистості.  

Комунікативні навички є основою успішного спілкування, тому мають 

надзвичайно важливе значення для людей. Особливо це стосується підліткового 

віку, адже цей період є найбільш сприятливим для розвитку комунікативних 

навичок, для них є актуальним вміти встановлювати нові контакти, набуті навички 

спілкування впливають на подальше особистісне зростання. У підлітковому віці 

комунікативна діяльність є провідною, недосконалість комунікативних навичок веде 

до труднощів внутрішнього саморозкриття, проблем в соціалізації, взаємодії з 

оточуючими. 

Тема комунікативних навичок була описана такими авторами як А.М. Гельбак, 

О.В. Санькова, О.О. Світлякова, Е. Уорік, та ін. Теоретико-методологічну основу 

дослідження складають: психологічні підходи визначення природи спілкування 

(З. Фрейд, К. Юнг, Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, О. Бодальов, О.М. Леонтьев, 

В.О. Кузьменко, О.Л. Музика), системно-структурний підхід до вивчення 

особистості та її психокомунікативних проявів (Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, Ф. Лерш, 

С.Д. Максименко, В.В. Рибалка); соціально-психологічні аспекти комунікації 

(Г. М. Андреєва, М.В. Артюшина), підходи щодо закономірностей розвитку 

особистості у підлітковому віці (Л.С. Виготський, Л.І. Божович, А. І. Висоцький, 

Є.В. Емельянова). 

Успішність комунікації значною мірою залежить від самооцінки. Рівень 

самооцінки впливає на формування взаємовідносин з іншими людьми. Самооцінка 

включена в велику кількість зв’язків і виступає в якості важливої детермінанти всіх 

форм і видів її діяльності, зокрема, що надзвичайно важливо, спілкування. 
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  Питання самооцінки у підлітків висвітлено у працях Л. Божовича,                         

Б.Г. Ананьєва, Д.Б. Ельконіна, Л.С. Виготського та ін.  

Аналіз наукових джерел говорить про те, що проблема особливостей 

комунікативних навичок підлітків з різним рівнем самооцінки залишається 

недостатньо вивченою та актуальною на теперішній день, що і зумовило вибір 

нашої теми дослідження: «Особливості комунікативних навичок підлітків з різним 

рівнем самооцінки».  

Об’єкт дослідження: комунікативні навички особистості. 

Предмет дослідження: особливості комунікативних навичок підлітків з 

різними рівнями самооцінки. 

Мета: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити особливості 

комунікативних навичок залежно від рівнів самооцінки. 

Відповідно до поставленої мети нами було сформульовано завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури щодо вивчення проблеми 

комунікативних навичок. 

2. Підібрати комплекс психодіагностичних методик. 

3. Емпіричним шляхом визначити особливості розвитку комунікативних навичок 

підлітків з різними рівнями самооцінки. 

4. Розробити психолого-педагогічні рекомендації щодо розвитку комунікативних 

навичок підлітків.  

Методи дослідження: Для розв’язання поставлених завдань нами була 

розроблена програма дослідження, реалізація якої передбачала використання 

комплексу загальнонаукових методів:  

теоретичні: синтез, класифікація, систематизація, порівняння і узагальнення 

теоретичних та експериментальних даних, написання висновків.  

емпіричні: тестування. 

метод статистично-математичної обробки даних: застосування критерію 

Колмогорова-Смірнова та критерію Пірсона. Розрахунки проведені за допомогою 

статистичних програм SPSS. 

Для реалізації поставлених завдань ми використали такі методики:  
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1. Методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація                           

А.М. Парафіян); 

2. Методика «Комунікативні та організаторські схильності (КОС-1)» (Синявський-

Федоришин); 

3. Тест «Чи вмієте ви слухати?» (Методика М. Снайдера); 

4. Методика «Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова; 

5. Тест «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» (за М. Снайдером).  

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дипломної роботи 

можуть бути використані в професійній діяльності практичного психолога у 

закладах середньої освіти.  

Дослідження здійснювалось на базі Угерської СЗОШ І-ІІІ ступенів, де участь 

взяло 20 респондентів. 

Структура та обсяг дипломної роботи: Дипломна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та літератури, що налічує 33 найменування та 3 додатків. 

Основний зміст викладений на 39 сторінках і містить 12 таблиць і 5 рисунків. 

Загальний обсяг роботи 58 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ 

САМООЦІНКИ 

 

 

1.1. Аналіз досліджень комунікативних навичок у науковій літературі 

 

Для вивчення поняття комунікативних навичок насамперед розглянемо термін 

«навички». За С.Л. Рубінштейном навички - це автоматизовані складові свідомої дії 

особистості, які розвиваються протягом часу.  

На початку аналізу досліджень хочемо звернути увагу на співвідношення 

умінь і навичок. Термін «уміння» й «навички» здебільшого використовують поряд. 

Відповідністю цих понять займались М.Д. Левітов, Л.М. Шварц, Г.О. Нагорна та 

інші. Учені запропонували три базові концепції щодо відповідності вмінь та 

навичок: 

1) Науковці М.Д. Левітов, М.О. Риков, П.Н. Шимбірєв, Л.М. Шварц притримуються 

думки, що початковим етапом створення навичок є уміння. Вони вивчають навички 

як автоматизовані дії, які застосовують в ситуаціях де потрібна точність, 

стандартний хід дій.  

2) С.С. Антоненко, Є.І. Бойко, Г.С. Костюк та ін. порівнюючи уміння та навички 

дійшли до висновку, що вищим утворенням є уміння.  

3) Такі вчені як О.М. Лєонтьєв, Ю.О. Самарій, Л.Ф. Спірін співвідносять уміння і 

навички з позиції рівня вправності під час здійснення певної операції; з їхньої точки 

зору уміння йдуть після вироблення навичок.  

О.М. Аліфанова наголошує, що процес життєдіяльності людей 

супроводжується постійною комунікацією, за рахунок цього відбувається розвиток 

та вдосконалення комунікативних навичок [1]. 
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О.В. Санькова стверджує, що успіх адаптації особистості залежить від 

високого різня розвитку комунікативних навичок. Через це з раннього віку потрібно 

акцентувати увагу на формуванні комунікативних навичок [27]. 

Схожої думки притримувалась науковець Л.Я. Лозован, яка стверджує, що, 

комунікативні навички являють собою індивідуально-психологічні властивості 

особистості, які забезпечують умови для особистісного розвитку, адаптації в 

соціумі, самостійної діяльності у будь-яких відносинах [17]. 

Отже, комунікативні навички впливають на соціально психологічну 

адаптацію, що робить їх важливою складовою особистісної сфери людини. 

Комунікативні навички класифікують на вербальні та невербальні. Вербальні 

комунікативні навички складаються з таких компонентів як: здатність вести 

розмову; вміння слухати; вміння грамотно формулювати думки, брати участь в 

обговореннях. У невербальні комунікативні навички входять такі компоненти: 

знання етикету поведінки; ініціативність контакту; прагнення спілкуватись; 

розуміння стану співрозмовника; знання етикету поведінки [2]. 

Термін «комунікативні навички» у теперішній час вивчається з різних сторін. 

Так, О.О. Світлякова поняття комунікативних навичок розглядає через здатність 

застосовувати набуті знання, вміння вербальної та невербальної взаємодії для того, 

щоб досягати цілей у комунікативній діяльності [28].  

Схоже визначення пропонує М.В. Шматко, він розглядає комунікативні 

навички як умову для продуктивної комунікації через вербальний та невербальний 

вплив [30]. Неодноразово комунікативні навички як ознаку комунікативної 

компетентності використовують для визначення рівня володіння мовою                            

(Л.Ф. Нізаєва) [20]. 

Дж. Альвіна, Е. Уорік  вважають, що комунікативні навички - це комплекс 

пов’язаних якостей людини, які забезпечують певний рівень самовираження [31]. 

Такі вчені, як Я.Л. Коломінський, А.В. Мудрик, Є.Г. Савіна, комунікативні 

навички вивчають як цілісність індивідуальних якостей дитини, потрібних для 

організації процесу взаємодії з соціальним середовищем. Внаслідок цього вони 
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проявляються у свідомих комунікативних діях та в здатності будувати власну 

поведінку згідно з вимог та особливостей ситуації.  

Вагомий внесок у вивчення комунікативних навичок зробив  В.М. Мясищев. 

На думку вченого, комунікативні навички показують відносини людини, що мають 

такі особливості: активність, вибірковість, позитивний або негативний характер. 

Також В.М. Мясищев вказував на те, що комунікативні навички впливають на 

психічні процеси та властивості особистості [19]. 

О.О. Смірнова у своїй роботі комунікативні навички розглядала як обдумані 

дії дитини, здатність керувати своєю поведінкою згідно з наміром комунікації [29]. 

Л.Р. Мунирова розробила класифікацію комунікативних навичок, поділивши 

їх на групи: 

1. Інформаційно-комунікативні навички - навички, які відповідають за початок, 

підтримання та закінчення розмови; характеризуються вмінням вступати в 

спілкування; вмінням орієнтуватися у виборі співрозмовника та різноманітних 

становищах комунікації; вмінням керувати засобами вербальної та невербальної 

комунікації. 

2. Регуляційно-комунікативні навички - характеризуються вмінням встановлювати 

відповідність між своїми думками, та міркуванням інших; вмінням проявляти 

підтримку та допомогу під час спілкування; вмінням вирішувати завдання, 

використовуючи свої індивідуальні здібності; вмінням аналізувати результат 

взаємодії з людьми.  

3. Афективно-комунікативні навички - базуються на вмінні ділитись своїми 

думками, почуттями із співрозмовником; брати до уваги емоційний стан партнера 

[18]. 

Важливо проаналізувати наступні компоненти комунікативних навичок: 

1. Інформаційно-комунікативний компонент (до нього входять навички приймати й 

передавати інформацію; навички планування повідомлення). 

2. Інтерактивний компонент (до нього входять навички взаємодії з оточуючими під 

час спільної діяльності; адаптація в шкільному середовищі). 
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3. Перцептивний компонент (до нього входить сприйняття відносин з іншими 

людьми). 

Поняття «комунікативні навички» має різноманітні тлумачення, проте усі 

автори погоджуються, що комунікативні навички нерозривно пов’язані з 

спілкуванням та взаємодією з соціумом. У свою чергу, спілкування – це процес 

взаємодії людей, в ході якої здійснюється обмін інформацією, навичками, уміннями, 

та досвідом [3]. 

Зробивши теоретичний аналіз наукової літератури, ми зробили наступні 

висновки:  

- комунікативні навички - це усвідомлені комунікативні дії особистості, що 

базуються на системі знань та здобутих навичок; 

- комунікативні навички - це спроможність дітей контролювати свою поведінку, 

використовувати засоби дій у вирішені комунікативних завдань.  

Визначено, що комунікативні навички являють собою індивідуально-

психологічні властивості особистості, що розвиваються в процесі взаємодії й 

проявляються у здатності виконувати ефективну комунікативну діяльність [12]. 

 

1.2. Особливості комунікативних навичок у підлітковому віці залежно від 

рівнів самооцінки 

К. Роджерс, О.О. Леонтьєв, С.Д. Максименко, Б.М. Теплов, К.К. Платонов 

акцентували увагу на тому, що комунікативні навички є основним фактором 

самореалізації людини в підлітковому віці. 

Комунікативні навички являють собою поведінковий комплекс, який дає нам 

можливість:  

- взаємодіяти з людьми;  

- зацікавлювати співбесідника;  

- підтримувати контакт;  

- обґрунтовувати свою точку зору;  

- застосовувати вербальні та невербальні засоби спілкування;  
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- вирішувати непорозуміння; 

- розуміти інших людей [8].   

Ю.Л. Ханін в структурі комунікативної сфери виділив 3 головні компоненти 

комунікативності людини: комунікативні навички; потреби у спілкуванні та 

емоційний стан протягом та після міжособистісного спілкування. Саме взаємодія з 

оточуючими показує наскільки людина комунікабельна [24].  

У період підліткового віку міжособистісне спілкування стає провідною 

діяльністю. Воно реалізується під час взаємодії з однолітками та дорослими. 

Спілкування з ровесниками найбільш потрібне у 13-15 років, коли проходить 

статеве дозрівання та не може бути заміненим комунікацією з дорослими. Про це 

говориться у роботах І. Кона, у яких автор зазначає, що спілкування з однолітками є 

важливим своєрідним каналом отримання інформації, адже саме так підлітки 

дізнаються про ті речі, про які їм не скажуть дорослі; також ці взаємовідносини 

сприяють формуванню навичок соціальної взаємодії, здатності відстоювати власні 

інтереси та навпаки, підпорядковуватися суспільним нормам та правилам [15].  

Підлітковий вік характеризується як найкращий час для опанування знаннями 

та вміннями комунікації, які через деякий проміжок часу перетворюються в 

особистий досвід людини, який вона може застосовувати в різних сферах життя [5]. 

Л. Виготський стверджує, що комунікація з однолітками в цей період ціниться 

найбільше, посуваючи на другий план стосунки з рідними та навчальну діяльність. 

З’являється бажання бути в центрі уваги серед товаришів, що може спричинити 

важкі негативні переживання. Також в ці роки міняється критерій оцінювання 

ровесників, розвивається уміння враховувати вимоги друзів [6]. На думку                                                       

І.Ю. Кулагіної, особливе значення в комунікативному процесі займає бажання 

співрозмовників здійснювати вплив один на одного, тому спілкування з 

ровесниками у підлітковому віці носить дуже емоційний характер [16].  

В комунікативних процесах самооцінка займає важливе значення. Оскільки 

якість спілкування залежить від того, як людина оцінює, сприймає себе та яке місце 

відводить собі в суспільстві. Самооцінка являється значущим чинником 

саморегуляції людини, що впливає на взаємовідносини з оточуючими. Самооцінка 
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виступає важливою умовою, завдяки яким особистість соціалізується. Також вона є 

головною ланкою довільної саморегуляції, визначає ставлення до оточення та до 

себе. Самооцінка - це загальна оцінка цінності особистості, що виливається в 

позитивній чи негативній самоорієнтації.  

Ю.М. Карандашова наголошувала, що підлітковий вік відзначається 

посиленим розвитком самооцінки. Рівень самооцінки, ставлення особистості до себе 

великою мірою впливають на поведінку і успішність підлітка [14].  

Згідно слів К. Роджерса, В. Сатира та ін., самоприйняття, позитивне 

відношення до себе має відношення до конструктивної взаємодії з оточуючими. При 

адекватній оцінці себе, людина, ймовірніше, буде так само позитивно налаштована 

до інших людей.  

Великий внесок у вивчення феномену самооцінки та комунікативної 

компетентності зробили О. Захаров, О. Сидоренко, О. Зінько, О. Лаврентьєва,                      

Ю. Ємельянов. Аналіз робіт вищезазначених науковців дав можливість зробити 

наступні висновки:1) комунікативна компетентність пов’язана з індивідуальними 

особливостями людини, які позначаються на активності комунікації індивіда та на 

зростання суб’єкта загалом; 2) дослідження праць присвячених значенню 

комунікативної компетентності та рівня самооцінки особистості дала спроможність 

зробити припущення про зв’язок цих явищ [13]. 

Виокремлюють низку чинників впливу самооцінки на комунікацію підлітків. 

Тому, ми виокремлюємо особливості прояву самооцінки залежно від рівня 

самооцінки.  

Велике коло психологів вважає, що особи з низькою самооцінкою страждають 

від поганих комунікативних навичок. Тобто, можна говорити, що самооцінка 

здійснює вплив на навички спілкування.  

Підлітки з низькою самооцінкою не володіють належними комунікативними 

навичками, часто не можуть виразити власну думку, захистити себе. Інколи бувають 

випадки, коли підлітки з низькою самооцінкою створюють несправжній образ та 

транслюють саме його, що може призвести до внутрішньоособистісного конфлікту. 
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Дослідження показують, що підлітки з адекватною самооцінкою 

характеризуються великим колом інтересів, їхня активність направлена на 

міжособистісні стосунки, спрямовані на пізнання себе та інших під час спілкування. 

У взаєминах з людьми підлітки проявляють зацікавленість до характеру стосунків з 

людьми та змісту спільної діяльності до її процесу та наслідку. Вони вирізняються 

комунікабельністю, високою активністю, впевненістю [21]. 

К. Рудестам виділяє, що впевнена в собі людина характеризується здатністю 

вилаштовувати відносини в потрібному направленні, приміром, у спілкуванні з 

незнайомими особистостями, в умінні звернутись з проханням до них чи відхилити 

прохання при необхідності. Також вчений відзначає, що людина з низькою 

самооцінкою стримує свої почуття та бажання [33]. 

Рівень самооцінки визначає характер комунікації з іншими особистостями 

наступним чином. Підлітки з адекватною самооцінкою легко встановлюють нові 

контакти, характеризуються комунікабельністю, відкритістю та розкутістю. 

Важливим є той факт, що їхній рівень самооцінки відповідає рівню комунікативних 

навичок. Якщо самооцінка низька, то комунікативні навички не формуються та не 

розвиваються повною мірою, що накладає слід на подальше життя особистості.  

В.В. Столін вважає, що низька самооцінка відзначається відсутністю власної 

позиції, а високий рівень самооцінки характеризується впевненістю в собі, що 

здійснює вплив на комунікативні навички 

Таким чином, ми вияснили, що самооцінка здійснює вплив на комунікативні 

навички.  

 

Висновки до першого розділу 

 

У процесі теоретичного аналізу наукових досліджень щодо проблеми 

особливостей комунікативних навичок з різним рівнем самооцінки нами було 

зроблено наступні висновки: 



12 
 

1. Виявлено, що вивченням проблеми комунікативних навичок займалось чимало 

вчених, які зробили вагомий внесок у дане поняття. Відповідно до аналізу наукових 

розвідок та контент-аналізу дефініції «комунікативні навички» - це індивідуально-

психологічні особливості людини, які забезпечують взаємодію з людьми в процесі 

спільної діяльності. Успішність комунікативного процесу залежить великою мірою 

як від знань, вмінь і навичок ефективного спілкування, так і від особистісних 

якостей і умов спілкування. Комунікативні навички є основним «інструментарієм», 

який впливає на комунікативний процес, що дає можливість встановлювати 

необхідні контакти.  

2. З’ясовано, що підлітковий період - особливий час, в якому відбувається зміна 

поглядів, мислення, міняються потреби, нового значення набувають 

взаємовідносини з іншими особами, відбуваються фізіологічні зміни, все це 

здійснює вплив на самооцінку та комунікативні навички підлітків.   

3. Підлітковий вік є сприятливим для розвитку комунікативних навичок. 

Комунікативні навички набувають актуальності як особистісна характеристика 

підлітків, що визначає здатність встановлювати та підтримувати комунікативні 

зв’язки з оточуючими, ставити перед собою ціль та добиватись бажаних результатів 

комунікації.  

4. Узагальнення вищезазначених наукових розвідок у контексті проблематики 

нашого дослідження дає підставу засвідчувати про зв’язок між комунікативними 

навичками підлітків та самооцінкою. Рівень самооцінки визначає характер 

комунікації з іншими особистостями наступним чином. Підлітки з адекватною 

самооцінкою легко встановлюють нові контакти, характеризуються 

комунікабельністю, відкритістю та розкутістю. Важливим є той факт, що їхній 

рівень самооцінки відповідає рівню комунікативних навичок. Якщо самооцінка 

низька, то комунікативні навички не формуються та не розвиваються повною мірою, 

що накладає слід на подальше життя особистості. 

 

 



13 
 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНИХ 

НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ САМООЦІНКИ 

 

2.1. Вибір діагностичних методик та проведення дослідження на виявлення 

комунікативних навичок підлітків та рівня самооцінки 

Вивчивши результати теоретико- експериментальних досліджень особливостей 

розвитку комунікативних навичок в підлітків та врахувавши напрацювання                          

А.М. Гельбак, Н. М. Гончарук, Л.Р. Мунирова [9; 10; 11]. У своїй роботі за основу ми 

використовуємо три компоненти структури комунікативних навичок: психотехнічний, 

пов’язаний з комунікативною стороною спілкування; експресивний, пов’язаний з 

перцептивнорефлексивними та емпатійними функціями спілкування та інтерактивний, 

пов’язаний із взаємодією між учасниками спілкування.  

Відповідно, констатувальний експеримент буде ґрунтуватися на дослідженні 3 

компонентів із показниками: 

Психотехнічний – навички вірно передавати й отримувати інформацію, оптимально 

використовуючи вербальні й невербальні засоби спілкування; 

Експресивний - здатність до розуміння іншої людини, адекватне сприймання партнерів по 

спілкуванню, оцінювання їх та себе в цьому процесі, вміння емоційно відгукуватися на 

стан його учасників; 

Інтерактивний - встановлення контактів, їх підтримка, здатність до контролю і регулювання 

поведінки в ході взаємодії, вміння впливати на партнерів по спілкуванню, зберігаючи при 

цьому власну автономність. 
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Для реалізації мети нами було проведене емпіричне дослідження впливу рівня 

самооцінки на комунікативні навички підлітків.  

Експериментальне дослідження здійснювалось на базі Угерської СЗОШ  І-ІІІ 

ступенів. Вибірку досліджень склали учні старших класів, загальна кількість 20 

респондентів, з яких 11 осіб жіночої статі та 9 осіб чоловічої.  

Завданнями констатувального етапу дослідження стало: 

1. Підбір діагностичних методик для виявлення рівня самооцінки та комунікативних 

навичок підлітків.  

2. Проведення дослідження на основі діагностичного інструментарію. 

З метою ґрунтовного вивчення поставлених завдань констатувального 

експерименту нами було створено карту емпіричного дослідження з використанням 

надійного та валідного діагностичного інструментарію: 

 

Таблиця 2.1.1 

Методична база для виявлення рівня самооцінки 

Завдання дослідження Методика  

Визначення рівня самооцінки Методика діагностики самооцінки 

Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. 

Парафіян) 

 

На основі теоретичного аналізу нами було визначено компоненти з 

показниками комунікативних навичок, діагностичні методики по яких представлені 

у таблиці 2.1.2  

Таблиця 2.1.2 

Методична база для виявлення рівня комунікативних навичок 

 

№ Компонент Показник Методика 

1 Психотехнічний навички вірно 

передавати й 

отримувати 

інформацію, 

оптимально 

  
Методика 

«КОС-1» 

(Синявський- 

Федоришин).  

 

Тест «Чи 

вмієте ви 

слухати?» 

(Методика 
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використовуючи 

вербальні й 

невербальні засоби 

спілкування, вміння 

слухати 

М. 

Снайдера) 

2 Експресивний здатність до розуміння 

іншої людини, 

адекватне сприймання 

партнерів по 

спілкуванню, 

оцінювання їх та себе 

в цьому процесі, 

вміння емоційно 

відгукуватися на стан 

його учасників 

 

Методика «Діагностика 

рівня емпатії» І. Юсупова 
 

3 Інтерактивний встановлення 

контактів, їх 

підтримка, здатність 

до контролю і 

регулювання 

поведінки в ході 

взаємодії, вміння 

впливати на партерів 

по спілкуванню, 

зберігаючи при цьому 

власну автономність. 

 

діагностика 

самоконтролю у 

спілкуванні М. Снайдера. 

 

Зупинимося детальніше на характеристиці вищезазначених діагностичних, 

психодіагностичних методиках та тестах.  

Методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. 

Парафіян) націлена на визначення рівня самооцінки. Ця методика базується на 

безпосередній оцінці себе підлітками.  

Оцінювання включає такі особистісні якості як впевненість в собі, 

авторитетність у ровесників, інтелектуальні здібності і т.д. Кожному учаснику 

надається бланк (Додаток А), який складається з інструкції та завдання. Дана 

методика складається з семи шкал-понять, довжина яких 100 мм. Кожна шкала 

позначає рівень наступних характеристик:  

1) здоров’я; 
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2) характер; 

3) розум; 

4) здібності; 

5) авторитет в однолітків; 

6) зовнішність; 

7) впевненість в собі.  

45 - 74 бали («середня» і «висока» самооцінка) говорять про адекватне, 

реалістичне оцінювання себе. Бали від 75 до 100 засвідчують про завищену 

самооцінку, такий рівень оцінювання себе може вказувати на особистісну незрілість, 

зіставлення себе з оточуючими, помилкове оцінювання власної діяльності та на 

відхилення у формуванні особистості (неприйняття у свою сторону зауважень та 

порад, невизнання власних помилок). Бали нижчі за 45 засвідчують про занижену 

самооцінку. Такі особистості недооцінюють власні можливості, що негативно 

впливає на їх загальний розвиток. Є два зовсім різні психологічні явища заниженої 

самооцінки: перший варіант - це реальна невпевненість в собі, другий варіант - це 

«захисна» видумана невпевненість, коли особистість для того, щоб не працювати 

над собою, не прикладати зусиль навіює самій собі якості невпевненої особи.  

Для виявлення рівня комунікативних властивостей ми застосували методику 

«Комунікативні та організаторські схильності (КОС-1)»                                  

(Синявський-Федоришин). Певна група питань цієї методики направлена на 

визначення можливостей прояву комунікативних схильностей. В даній методиці 

визначається рівень комунікативних здібностей. До комунікативних здібностей 

відносяться вміння встановлювати контакти, проявляти ініціативу в спілкуванні та 

загальна зацікавленість в комунікативній сфері. Дана методика складається з 40 

питань, половина яких вивчає рівень комунікативних схильностей. Відповіді мають 

бути позитивними «так» чи негативними «ні». Оцінка комунікативних схильностей 

розраховується за такими балами: 

- 1 бал говорить про низький рівень комунікативних схильностей. 

- 2 бали говорять про розвиток комунікативних схильностей нижче середнього.  

- 3 бали говорять про середній рівень комунікативних схильностей.  
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- 4 бали говорять про високий рівень комунікативних схильностей.  

- 5 балів говорять про дуже високий рівень прояву комунікативних схильностей. 

В дослідження комунікативних навичок ми застосували тест «Чи вмієте ви 

слухати?» (Методика М. Снайдера). Уміння слухати - це неодмінна умова 

успішної комунікації. Навички «уміння слухати» дають можливість керувати 

процесом спілкування, забезпечують максимальне розуміння й отримання 

інформації, позитивне ставлення до індивідів та показують культурний рівень 

особистості. Згідно методики респонденти можуть мати:  

70-100% - низький рівень.  

40-70% - нижче середнього.  

10-40% - середній рівень.  

0-10% високий рівень.  

Методика «Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова.  

Ефективна комунікація учасників розмови характеризується емоційним 

контактом. Емпатія відповідає за близький, довірливий контакт між людьми. 

Емпатія сприяє встановленню контактів з соціумом засобами спілкування. Даний 

тест складається з 36 питань. У підсумку випробовувані можуть мати:  

- дуже високий рівень емпатійності (82-90 балів).  

- високий рівень емпатійності (63-81 бал).  

- середній рівень емпатійності (37-62 балів).  

- низький рівень емпатійності (12-36 балів).  

- дуже низький рівень емпатійності (11 і менше).  

Тест «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» (за М. Снайдером).  

Мета: визначення рівня контролю у спілкуванні. Методика складається з 10 

питань, відповідати на які потрібно «Вірно» або «Невірно». Ми отримаємо такі 

результати:  

0-3 бали - низький комунікативний контроль 

4-6 балів середній комунікативний контроль.  

7-10 балів високий комунікативний контроль. 
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Методики, які ми обрали відповідають цілям нашого дослідження. Вони 

доступні та легкі у використанні. Обрані методики дозволяють повністю здійснити 

аналіз феномену комунікативних навичок підлітків при різному рівні самооцінки. 

Таким чином, ми обґрунтували вибір застосованих методик. Дослідження 

проводилось у дистанційній формі. Усі учасники добровільно брали участь у 

дослідженні. Завершивши проведення діагностики, ми зробили математичну 

обробку даних за критерієм Колмогорова-Смірнова та критерієм Пірсона.  

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження  

В рамках емпіричного дослідження нами було проаналізовано особливості 

комунікативних навичок в залежності від рівня самооцінки. Після детального 

аналізу ми отримали наступні результати респондентів.  

Таблиця 2.2.3 

Результати дослідження за методикою діагностики самооцінки                                  

Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. Парафіян), n - 20 
 

Високий Середній Низький 

К-сть % К-сть % К-сть % 

Діагностика самооцінки  

Дембо-Рубінштейн  

(модифікація А.М. Парафіян) 

4  20 10 50 6 30 

 

Аналізуючи отримані результати за методикою діагностики самооцінки 

Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. Парафіян) було встановлено, що 20% 

респондентів мають високий рівень самооцінки, це свідчить про те, що підлітки 

високо оцінюють себе, свої можливості, можливе несприйняття критики. 50% 

підлітків має середній рівень самооцінки, це говорить про те, що вони адекватно 

оцінюють себе, свої здібності, особисті якості, можливості, свою діяльність. 

Недооцінювання себе відноситься до 30% респондентів, вони не здатні критично 

оцінювати власні можливості. Кількісні показники отриманих результатів 

зафіксовано на рис. 2.2.1 
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Рис. 2.2.1. Кількісні показники отриманих результатів за методикою діагностики 

самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. Парафіян) 

 

Таблиця 2.2.4 

Результати дослідження за методикою  «Комунікативні та організаторські 

схильності  (КОС-1)»  (Синявський-Федоришин), n - 20 
 

Високий Середній Низький 

К-

сть 

% К-сть % К-сть % 

«Комунікативні та організаторські 

схильності  (КОС-1)»  (Синявський-

Федоришин) 

5  25 8 40 7 35 

 

Отримані результати за цієї методикою показують, що 25% опитуваних 

характеризуються високим рівнем комунікативних схильностей, у складних 

ситуаціях особи почувають себе впевненими, спроможні самостійно вирішувати 

проблеми, мають потреби у постійному знайомстві та взаємодії. 40% підлітків 

мають середній рівень комунікативних схильностей. Такі особистості відчувають 

потребу у контактах з іншими людьми, відстоюють свою позицію, проте потенціал 

даних скильностей нестійкий. 35% підлітків мають низький рівень комунікативних 
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схильностей, ці результати говорять про те, що випробовувані не відчувають 

потребу у спілкуванні, мають проблеми у встановленні контактів, не відстоюють 

власну позицію та мають обмежене коло спілкування. Кількісні показники 

отриманих результатів зафіксовано на рис. 2.2.2 

 

Рис. 2.2.2. Кількісні показники отриманих результатів за методикою  

«Комунікативні та організаторські схильності (КОС-1)» (Синявський-Федоришин) 

 

Таблиця 2.2.5  

Результати дослідження за тестом «Чи вмієте ви слухати?» (Методика 

Снайдера), n - 20 
 

Високий Середній Низький 

К-сть % К-сть % К-сть % 

тест «Чи вмієте ви слухати?» (Методика 

Снайдера) 
2  10 10 50 8 40 

 
Результати тесту показали, що 10% респондентів характеризуються високим 

рівнем вміння слухати, вони мають хороші навичками слухання, неконфліктні та 

хороші співрозмовники. 50% досліджуваних характеризуються середнім рівнем 
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вміння слухати, вони є гідними співрозмовниками. 40% респондентів з низьким 

рівнем вміння слухати характеризуються конфліктністю, не націлені на 

співробітництво в спілкуванні. Кількісні показники отриманих результатів 

зафіксовано на рис. 2.2.3 

 

Рис. 2.2.3. Кількісні показники отриманих результатів за тестом «Чи вмієте ви 

слухати?» (Методика Снайдера) 

Таблиця 2.2.6 

Результати за методикою «Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова, n - 20 
 

Високий Середній Низький 

К-сть % К-сть % К-сть % 

Методика «Діагностика рівня емпатії» І. 

Юсупова 
5  25 11 55 4 20 

 

Аналізуючи отримані результати за методикою «Діагностика рівня емпатії»                    

І. Юсупова було виявлено, що 25% досліджуваних мають високий рівень 

емпатійності. Досліджувані з таким рівнем зацікавлені в стані інших людей, легко 

йдуть на контакт, швидко знаходять спільну мову з іншими. 55% респондентів 

мають середній рівень емпатійності. У спілкуванні такі особистості уважні, 

докладають зусилля, щоб зрозуміти співрозмовника. Низький рівень емпатійності 
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виявлений у 20% підлітків. При такому рівні виникають проблеми у встановленні 

контактів, у гучних компаніях такі люди почуваються некомфортно. Кількісні 

показники отриманих результатів зафіксовано на рисунку 2.2.4 

 

Рис. 2.2.4. Кількісні показники отриманих результатів за методикою «Діагностика 

рівня емпатії» І. Юсупова 

Таблиця 2.2.7 

Результати за тестом «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» (за М. Снайдером) 

 
Високий Середній Низький 

К-сть % К-сть % К-сть % 

Тест «Оцінка самоконтролю у 

спілкуванні» (за М. Снайдером) 

5  25 9 45 6 30 

 
Результати дослідження, отримані за тестом «Оцінка самоконтролю у 

спілкуванні» (за М. Снайдером) засвідчили, що 25% респондентів мають високий 

рівень самоконтролю у спілкуванні. За Снайдером такі особи вміють поводитись у 

різних ситуаціях, вміють керувати емоціями. 45% досліджуваних мають середній 

рівень самоконтролю. Такі бали говорять про нестриманість та емоційність у 

поведінці. Решта 30% мають низький рівень, у спілкуванні такі особистості стійко 
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притримуються своєї думки. Кількісні показники отриманих результатів 

зафіксовано на рис. 2.2.5 

 

Рис. 2.2.5. Кількісні показники отриманих результатів за тестом «Оцінка 

самоконтролю у спілкуванні» (за М. Снайдером) 

 

З метою отримання достовірних результатів нашого дослідження та 

встановлення взаємозв’язку між комунікативними навичками та самооцінкою нами 

було проведено кореляційний аналіз по кожній методиці. Спершу ми застосували 

математичну обробку даних за критерієм Колмогорова-Смірнова, так ми визначили 

N-розподіл. Після ми скористались критерієм Пірсона.  

Маючи попередньо отримані емпіричні дані двох рядів значень (показник 

розвитку самооцінки та показники комунікативних навичок), ми припустили 

наявність зв’язку між ними та підрахували коефіцієнт кореляції, який нам показав, 

на скільки вони взаємопов’язані. 
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Таблиця 2.2.8 

Математична обробка даних за критерієм Колмогорова-Смірнова 

Одновибірковий критерій Колмогорова-Смірнова 

 
Самооцінка 

Комунікативні 

схильності Уміння слухати Емпатія Самоконтроль 

N 20 20 20 20 20 

Нормальні 

параметриa,b 

Середнє 45,5500 1,8500 1,5000 50,7500 2,9000 

Стд. відхилення 15,05245 ,93330 ,60698 18,04344 3,22653 

Екстремальні 

різниці 

Модуль ,185 ,319 ,345 ,126 ,422 

Позитивні ,114 ,319 ,345 ,074 ,422 

Негативні -,185 -,241 -,245 -,126 -,278 

Статистика Z Колмогорова-Смірнова ,829 1,426 1,543 ,565 1,887 

Асимпт. знч. (двухстороння) ,497 ,094 ,617 ,907 ,082 

a. Порівняння із нормальним розроділом. 

b. Оцінюється за даними.  

Звертаємо увагу на останній рядок, всі значення більші за 0,05. Якщо значення 

критерію дорівнює або менше 0,05, є відхилення від нормального розподілу. Якщо 

більше 0,05 – нормальний розподіл. 

В нашому випадку всі значення більші за 0,05, тому розподіл нормальний. 

Висновок: приймається Н1, отже емпіричне значення знаходиться у зоні 

значимості, а тому розподіл є нормальним, і в цьому ми впевнені на 95%. 

В процесі кореляційного аналізу Пірсона між показниками самооцінки та 

комунікативними схильностями було виявлено наступні результати:  

Таблиця 2.2.9 

Кількісна характеристика кореляційого аналізу між показними самооцінки та 

комунікативними навичками 

Кореляції 

 
Самооцінка 

Комунікативні 

схильності 

Самооцінка Кореляція Пірсона 1 ,591** 

Знч.(2-сторон)  ,06 

N 20 20 

Комунікативні схильності Кореляція Пірсона ,591** 1 

Знч.(2-сторон) ,06  

N 20 20 

**. Корреляция значуща на рівні  0.01 (2-сторон.). 
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Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,591, що вказує на виявлений позитивний 

кореляційний зв’язок між показниками самооцінки та комунікативних схильностей.  

В процесі кореляційного аналізу Пірсона між показниками самооцінки та 

уміння слухати  було виявлено наступні результати:  

Таблиця 2.2.10 

Кількісна характеристика кореляційого аналізу між показними самооцінки та 

умінням слухати 

Кореляції 

 Самооцінка Уміння слухати 

Самооцінка Кореляція Пірсона 1 ,556* 

Знч.(2-сторон)  ,081 

N 20 20 

Уміння слухати Кореляція Пірсона ,556* 1 

Знч.(2-сторон) ,081  

N 20 20 

*. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-сторон.). 

 

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0, 556*, що вказує на виявлений позитивний 

кореляційний зв’язок між показниками самооцінки та умінням слухати 

В процесі кореляційного аналізу Пірсона між показниками самооцінки та 

емпатії було виявлено наступні результати:  

Таблиця 2.2.11 

Кількісна характеристика кореляційого аналізу між показними самооцінки та 

емпатія 

Кореляції 

 Самооцінка Емпатія 

Самооцінка Кореляція Пірсона  1 ,609** 

Знч.(2-сторон)  ,074 

N 20 20 

Емпатія Кореляція Пірсона ,609** 1 

Знч.(2-сторон) ,074  

N 20 20 

**. Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-сторон.). 
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Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,609, що вказує на виявлений позитивний 

кореляційний зв’язок між показниками самооцінки та емпатії 

В процесі кореляційного аналізу Пірсона між показниками самооцінки та 

самоконтролю було виявлено наступні результати:  

Таблиця 2.2.12 

Кількісна характеристика кореляційого аналізу між показними самооцінки та 

самоконтроль 

Кореляції 

 Самооцінка Самоконтроль 

Самооцінка Кореляція Пірсона 1 ,498* 

Знч.(2-сторон)  ,086 

N 20 20 

Самоконтроль Кореляція Пірсона ,498* 1 

Знч.(2-сторон) ,086  

N 20 20 

*. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-сторон.). 

 

Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,498, що вказує на виявлений позитивний 

кореляційний зв’язок між показниками самооцінки та самоконтролю. 

Отже, конкретизуючи отримані кореляційні дані, ми можемо зробити 

висновок про певні тенденції та взаємозв’язки між досліджуваними особистісними 

явищами, їх взаємну детермінацію, зокрема про позитивний взаємозв’язок між 

показниками комунікативних навичок та самооцінкою.  

Отримані результати після проведення дослідження, свідчать про виражені 

кореляційні зв’язки в межах статистичної значущості між показниками:  

1) Самооцінка та комунікативні схильності; 

2) Самооцінка та вміння слухати. 

3) Самооцінка та емпатія 

4) Самооцінка та самоконтроль у спілкуванні. 

Таким чином, можна вважати, що цей взаємозв’язок визначає прямо 

пропорційну залежність між самооцінкою та показниками комунікативних навичок. 

Отже, по даним результатам від рівня самооцінки залежать показники 

комунікативних навичок.  
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Результати емпіричного дослідження виявили незадовільний стан за шкалою 

самооцінки та шкалою комунікативних навичок у підлітків. Методики показали, що 

певна кількість осіб мають низький рівень за даними шкалами. Низькі показники 

порушують процес особистісного зростання, викривляють самоконтроль. Найбільше 

це проявляється в спілкуванні, де старшокласники з неадекватною самооцінкою 

стають ініціаторами конфліктів. При неадекватній самооцінці суперечки виникають 

через зверхнє ставлення до оточуючих, грубе та різке безпідставне висловлювання, 

несприйняття іншої точки зору, прояви пихатості. Таким чином, результати 

емпіричного дослідження показали необхідність подальшої роботи над розвитком 

комунікативних навичок, враховуючи рівень самооцінки.  

 

2.3. Психологічне супроводження розвитку комунікативних навичок підлітків з 

різними рівнями самооцінки. Практичні рекомендації для психологів у роботі з 

підлітками 

 

Наступним етапом дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок 

підлітків з різними рівнями самооцінки було здійснення формувального 

експерименту.  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, проведеного 

емпіричного дослідження нами були виявлені психологічні особливості адекватної й 

неадекватної самооцінки особистості. Зокрема, нами було встановлено, що є 

респонденти в яких неадекватний рівень самооцінки та комунікативних навичок. 

Результати нашого дослідження показали, що комунікативні навички тісно пов’язані 

з самооцінкою, тому нами було розроблено рекомендації для підлітків на розвиток 

комунікативних навичок з урахуванням різних рівнів самооцінки.  

Під час розробки рекомендацій ми використовували психологічні вправи, 

творчі ділові ігри, ситуативні завдання сучасних психологів, але в дещо 

модифікованому варіанті, відповідно до завдань нашого дослідження. 
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При укладенні рекомендацій ми враховували новітні вимоги до забезпечення 

освітнього процесу відповідно до викликів сьогодення та відповідні досягнення 

психологічної науки та практики. 

Рекомендації нами розділені на 3 блоки із зазначенням відповідних показників. 

• для розвитку комунікативних навичок з низьким рівнем самооцінки підліткам; 

• для розвитку комунікативних навичок з середнім рівнем самооцінки 

підліткам; 

• для розвитку комунікативних навичок з високим рівнем самооцінки підліткам 

 

І. Рекомендації для розвитку комунікативних навичок з низьким рівнем 

самооцінки підліткам 

 

1) Розвивати впевненість у собі. Розвиток комунікативних навичок прямо 

пов'язаний з самооцінкою. Якщо людина невпевнена у собі, занепокоїна тим, що 

може здатися смішною, боїться висловлювати свою думку, то така поведінка 

відштовхує інших. Натомість, впевнена в собі людина приваблює оточуючих, 

викликає зацікавленість, інші особистості відчувають це та самі виявляють бажання 

контактувати.  

Поширеною причиною проблем у спілкуванні є невпевненість у власних 

силах. Невпевненість може виникати через перевагу процесу гальмування над 

процесом збудження, що спричиняє формування «гальмівної» особи, яка 

неспроможна відверто, імпровізовано виявляти власні почуття, потреби та бажання, 

в результаті чого особистість відчуває проблеми в контактуванні з оточуючими.  

Вченими виокремлено шість характеристик впевненої людини:  

1) Особистості з здоровою самооцінкою при формулюванні певної думки вживають 

займенник «Я», таким чином не «ховаються» за нечіткими формулюваннями.  

2) Уміння експромтом висловлювати свої бажання та почуття.  

3) Недопустимість поганого ставлення до себе, приниження та недооцінювання 

індивідуальних якостей, можливостей іншими особами. 
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4) Експресивність. Їхня поведінка та мова характеризується вираженими, чіткими та 

ясними виявленнями почуттів у невербальній площині, упевнені в собі люди 

гармонійно поєднують невербальні та вербальні засоби спілкування.  

5) Емоційність та насиченість мови. Упевнена в собі особа чітко говорить про свої 

почуття співрозмовнику, не змушує його припускати та догадуватись, яке точно 

почуття стоїть за її словами.  

6) Здатність вільно виражатись та протистояти соціуму, без страху осудження 

власних поглядів іншими людьми [25; 26].  

2. Проявляти ініціативу в комунікативній діяльності. Попри страх 

спілкування, невпевненість, все ж таки, потрібно пробувати ініціювати контакти з 

іншими людьми [22].  

Вправа 1. Легка розмова (Н.Л. Височіна, І.І. Смоляр, Ю.О. Ємшанова) 

Учасники отримують шанс попрактикуватися в навичках ведення короткої розмови, 

що допомагає виробити вміння вільно розпочати й впевнено вести бесіду, не 

відчувати сором’язливості при розмові. Ця вправа особливо корисна у разі, якщо 

вона проводиться серед учасників, раніше незнайомих одне з одним. Наприкінці цієї 

вправи учасники досягають мети подолання труднощів, що виникають у спілкуванні 

з іншими учасниками. 

 Тривалість вправи – 15 хвилин. 

Теми для спілкування можуть бути різними. Деякі теми, які можна використовувати 

під час легкої розмови: – В яких заходах ви приймали участь за останній час? – Як 

вам найбільше подобається подорожувати? – Як ви відпочиваєте у період навчання? 

Чи багато у вас вільного часу?  тощо. 

3. Бути відкритими. Відкритість - це основа вдалого спілкування. У багатьох 

випадках люди замкнені, тому що черезмірно думають про доречність власних 

емоцій і тд. Проте це помилкова позиція, звичайно не всі можуть зрозуміти вас, 

проте щирість і відкритість допоможе зацікавити співрозмовника, знайти 

однодумців. Головне - це не боятись показувати справжнього себе. Також 

відкритість сприяє підвищенню самооцінки, впливає на ставлення до світу.  
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4. Відвідувати культурні заходи. Перебування серед великого, різного кола 

людей благодійно впливає на розвиток навичок спілкування та на загальний 

розвиток особистості. Основне це набуття власного комунікативного досвіду, через 

нові знайомства, різноманітні обговорення, вираження емоцій. Крім того, творчість 

підвищує самооцінку, надихає до діяльності, розкриває здібності.  

5. Постійно перебувати у процесі спілкування. Уривчасті спроби йти на 

контакт не вирішать проблему сором'язливості. При постійному прагненні до 

спілкування, ініціативності в розмові людина звикає до взаємодії, зникає відчуття 

внутрішньої скутості, спілкування стає важливою частиною життя.  

6. Використання психогімнастичних вправ (допомагають оволодінню 

навичками контролю рухової та емоційної сфер, дають можливість переключатися з 

одного виду діяльності на інший, зняти втому, розслабитися). Зокрема, вправа-

танець «Спина до спини», гра «Скелелаз» тощо (Н.Л. Височіна, І.І. Смоляр, Ю.О. 

Ємшанова). 

7. Використання психотехнічних вправ (сприяють відкритому вираженні 

емоцій, формуванню нових переконань, цінностей, відповідних поведінкових умінь 

та навичок). Наприклад, вправи «Удвох», «Автопортрет», «Дюжина» тощо (Н.Л. 

Височіна, І.І. Смоляр, Ю.О. Ємшанова). 

8. Групова дискусія (можливість побачити окреслену проблему з декількох 

сторін, зменшити опір сприйняттю нової інформації, обмін думками та власним 

досвідом). Наприклад, групові дискусії на тему: «Впевнена у собі людина: яка 

вона?», «Чинники, що впливають на формування самооцінки» тощо. 

9. Рольові ігри (створення для учасника іншої (нової) моделі поведінки та 

сприйняття світу, закріплення нових поведінкових навичок, взаємодія з партнерами, 

розвиток вербальних і невербальних комунікативних вмінь).  

10. Використання методу КПТ. Складається з таких компонентів: когнітивний 

(наші думки, ставлення до ситуацій); поведінковий(наші дії); інтерактивної системи 

(особливості взаємодії внутрішньої та міжособистісної). Звертаємо увагу на 

глибинні переконання та їх значення у підтримці низької самооцінки. Д. Янг вважає, 

що глибинні переконання це основа «Я» індивіда, головні уявлення та переконання 
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особистості про себе, про оточуючих та світ в цілому формуються ще з раннього 

дитинства. Важливим чинником у формуванні глибинних переконань є 

задоволеність/незадоволеність основних потреб особистості. 

 

ІІ. Розвиток комунікативних навичок з середнім рівнем самооцінки підліткам 

 

1. Вдосконалення невербальних засобів спілкування. Знання мови тіла 

допоможе більше зрозуміти себе та співрозмовника, краще передавати інформацію, 

доносити думки, переживання без слів. Це сприяє розвитку комунікативної 

компетентності.   

Один з видатних спеціалістів із спілкування А. Піз запевняє, що слова 

передають лише 7% повідомлення, 38% доноситься завдяки звуковим засобам, а 

невербальне спілкування передає 55% інформації [23].  

Використовуємо рольові ігри для програвання різних ситуацій.  

Вправа 1. «Розкажи історію» (40-45 хв.) Н.Л. Височіна, І.І. Смоляр, Ю.О. 

Ємшанова. 

Ціль: удосконалення навичок отримування і передачі інформації, застосування 

вербальних і невербальних засобів комунікації. Інструкція: учасники повинні 

об’єднатися в пари. Після цього кожний член команди розповідає своєму партнеру 

будь-яку історію. Історія має бути змістовною, яку можна розповісти усім 

учасникам. Відтак, в кожній парі один із партнерів переходить по колу(за 

годинниковою стрілкою) до іншої пари. В нових парах учасники розказують один 

одному історії, які вони почули від попереднього співрозмовника. Після цього усі 

повертаються в коло і розказують історію, яку вони почули за другим разом. Після 

кожної розповіді тренер звертається до того, від кого розповідаючий почув дану 

історію і до того хто розказував її першочергово. Надалі задаються питання про 

опущені моменти, чи вірно відобразили історію та ін.  

Таким чином знання невербальних засобів комунікації, вдале їхнє 

застосування допомагає встановлювати контакти з іншими людьми, в більшій мірі 
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виражати власні емоції, забезпечує порозуміння між партнерами та створює 

комфорт під час спілкування.  

2. Фокусуватись на позитиві. У спілкуванні можуть бути невдалі 

висловлювання, неприємні враження, незграбні ситуації, і до цього потрібно бути 

підготовленим. Негативним моментам в спілкуванні не слід надавати головного 

значення, потрібно шукати вихід з складеної ситуації, намагатись зрозуміти 

співрозмовника та чітко висловити свою позицію.  

За позиції В.В. Вилкова комунікативні навички - це здатність особистості грамотно, 

правильно та зрозуміло доносити свою думку, слухати та чути інших людей, 

спокійно сприймати чужу точку зору [7]. 

 

ІІІ. Розвиток комунікативних навичок з високим рівнем самооцінки підліткам  

 

1. Думати про співрозмовника. Контактуючи, необхідно відстежувати стан 

співрозмовника: чи цікава йому інформація яку ви доносите, чи в стані він 

розмовляти. Уважність до оточуючих підвищує ваш комунікативний рівень, 

допомагає досягати взаєморозуміння.  

2. Слухати, не перебиваючи. Уважне слухання є дієвим прийомом розуміння 

учасника розмови. Не перебиваючи партнера ви надаєте простір для вираження 

думки, отримуєте більше інформації, демонструючи повагу та зацікавленість у 

взаємодії. Таким чином ви зможете розташувати співрозмовника до себе. Слухання 

дає змогу краще розуміти основний посил партнера, що дозволяє побудувати 

розмову так, як це вам потрібно та вигідно. Крім того, так людина може більше 

розуміти підтекст висловлювання, вловити прихований зміст сказаного.  

Для того, щоб слухання приносило бажаний результат можна взаємодіяти з 

партнером ставлячи  уточнюючі запитання, застосовувати техніку «парафраз», тобто 

передавати зміст сказаного співрозмовником своїми словами. Таким чином, людина 

проявляє повагу та показує, що вона розуміє чужу точку зору.  
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«Слухати інших – це своєрідне мистецтво. Щоб навчитися слухати, людина повинна 

забути або відкласти убік усі свої упередження, усі стереотипи та усі свої щоденні 

турботи. Коли ви налаштовані на те, щоб пізнавати, речі пізнаються легко; ви 

слухаєте, коли ваша увага справді цілком віддана чомусь…», – зазначали Л. Баркер, 

К. Ватсон [32]. 

3. Розділяти спільне та індивідуальне. Розуміння того, що вас об'єднує, а що 

відрізняє від іншої людини допомагає знайти спільну мову, поважати та приймати 

іншу точку зору, уникати можливу конфліктну ситуацію. Вміння приймати чужу 

думку говорить про високий рівень спілкування. Якщо виникає ситуація з різними 

поглядами, не завжди потрібно говорити, що співбесідник неправий, коректніше 

буде сказати, що у вас інша точка зору щодо розбіжного питання. В будь якій 

ситуації потрібно виявляти повагу до чужої думку [4]. 

Усім підліткам, незалежно від рівня самооцінки потрібно навчитись та 

намагатись отримувати задоволення від комунікації. Необхідно виділяти позитивні 

моменти і не акцентувати увагу на негативні ситуації. Не варто зосереджувати увагу 

над невдалими моментами спілкування, краще зробити висновки та згадати, скільки 

всього цікавого та корисного ви почерпнули з розмови. Для цього потрібно вчитись 

керувати процесом спілкування.  

Отже, підлітковий вік є сприятливим періодом для роботи над 

комунікативними навичками, впевненістю особистості. Для досягнення кращого 

результату ми вважаємо, що психологам потрібно комплексно підходити до 

вирішення даної проблеми. Тому для більшого ефекту важливо поєднувати  

рекомендації з практичними вправами.  

 

Висновки до другого розділу 

Провівши емпіричне дослідження, ми виконали ряд наступних завдань:  

1. Здійснено підбір психодіагностичних методик, а саме ми використали: 

методику діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. Парафіян);  
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• методику «Комунікативні та організаторські схильності (КОС-1)» 

(Синявський-Федоришин); 

• тест «Чи вмієте ви слухати?» (Методика М. Снайдера);  

• методику «Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова;  

• тест «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» (за М. Снайдером). 

Обрані методики відповідають темі дослідження, виявляють рівень конкретних 

комунікативних навичок та рівень самооцінки. За допомогою даних методик нами 

було проведено емпіричне дослідження на базі Угерської СЗОШ І-ІІІ ступенів, де 

участь взяло 20 респондентів. 

2. Було зроблено аналіз та інтерпретацію результатів дослідження. Кореляція 

Пірсона виявила позитивний кореляційний зв’язок між комунікативними навичками 

та рівнями самооцінки, що підтвердило нашу гіпотезу про те, що підлітки 

проявляють комунікативні навички по-різному, залежно від рівнів самооцінки.  

3. На засаді результатів емпіричного дослідження ми розробили рекомендації, 

які направлені на розвиток комунікативних навичок підлітків залежно від рівнів їх 

самооцінки.  
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ВИСНОВКИ 

 

Успішність людини великою мірою залежить від комунікативних навичок, для 

досягнення бажаних результатів потрібно вміти взаємодіяти з оточуючими, 

керувати процесами спілкування, навчатись комунікативній компетентності. 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки: 

1. На основі аналізу наукової літератури, визначено, що «комунікативні навички» - 

це здатність індивідів вибудовувати взаємодію з іншими людьми відповідно до 

завдань спілкування, до того ж коректно інтерпретуючи та передаючи інформацію. 

Встановлено взаємозв’язок між комунікативними навички та комунікативними 

здібностями (внутрішні властивості і можливості), які утворюють «комунікативне 

ядро» особистості. Адже саме навички є важливою основою, від якої залежить 

реалізація комунікативних актів (встановлення стійких комунікативних зав’язків, 

інформаційний обмін, сприйманню та відображенню соціальних відносин та ін.). 

Комунікативні навички та самооцінка займають вагоме значення в підлітковому 

віці. Це пояснюється тим, що цей період є сприятливим для засвоєння та розвитку 

комунікативних навичок. Самооцінка в підлітковому віці зазнає значних змін, 

відбувається активний процес становлення індивідів, постає питання усвідомлення 

свого значення в соціумі, ставлення до себе, оцінювання себе як особистості. 
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Особливості комунікативних навичок ми розглядали зі сторони вміння проявляти 

навички комунікації. Теоретичний аналіз літератури дозволив нам зробити 

припущення, що зв’язок між комунікативними навичками та самооцінкою існує. 

2. Інструментарій для проведення емпіричного дослідження доцільно підібраний. На 

констатувальному етапі було використано наступні діагностичні методики: 

методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. Парафіян); 

методика «Комунікативні та організаторські схильності (КОС-1)» (Синявський-

Федоришин); тест «Чи вмієте ви слухати?» (Методика М. Снайдера); методика 

«Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова; тест «Оцінка самоконтролю у спілкуванні» 

(за М. Снайдером).  

3. Шляхом емпіричного дослідження визначено особливості комунікативних 

навичок підлітків з різним рівнем самооцінки. За допомогою методу кореляції 

Пірсона було встановлений зв’язок між показниками самооцінки та 

комунікативними схильностями, самооцінки та вмінням слухати, самооцінки та 

емпатії, самооцінки та самоконтроль у спілкуванні. Особливості комунікативних 

навичок досліджувались зі сторони їхнього прояву. Ґрунтуючись на емпіричних 

даних нами було визначено наступні особливості прояву комунікативних навичок:  

-при низькому рівні самооцінки постає проблема у виявлені комунікативних 

схильностей, що впливає на здатність встановлювати контакти, відстоювати свою 

думку. Виникають труднощі у сприйманні співрозмовника через низький рівень 

вміння слухати.  

- особливості прояву комунікативних навичок при середньому рівні самооцінки 

полягають у тому, що підлітки йдуть на контакт, у спілкуванні уважні та ввічливі, 

проте є ситуації де потрібно вдосконалювати свої навички для успішної комунікації.  

- при високому рівні самооцінки особливістю комунікативних навичок є те, що 

підлітки активно поводять себе у спілкуванні, проте можуть проявляти неповагу, 

зарозумілість, різко висловлюватись не думаючи про наслідки.  

4. Відповідно до результатів діагностики розроблено практичні рекомендації 

психологам щодо розвитку комунікативних навичок в роботі з підлітками. 

Рекомендації розраховані на осіб з низьким, середнім та високим рівнем самооцінки. 
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До методів оптимізації комунікативних навичок та самооцінки ми віднесли вправи, 

рольові ігри, методи КПТ, які направлені на розвиток комунікативних навичок.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн» (модифікація А.М. Парафіян) 

Хід виконання завдання 

Інструкція 

Будь-яка людина оцінює свої здібності, можливості, характер та ін. Рівень розвитку кожної якості, 

сторони людської особистості можна умовно зобразити вертикальною лінією, нижня точка якої 

символізуватиме найнижчий розвиток, а верхня - найвище. На наступній сторінці зображені сім 

таких ліній. Вони позначають: 

1) здоров'я; 

2) розум, здібності; 

3) характер; 

4) авторитет у однолітків; 

5) уміння багато робити своїми руками, умілі руки; 

6) зовнішність; 

7) впевненість у собі. 

Під кожною лінією написано, що вона означає. На кожній лінії рискою (-) відзначте, як ви 

оцінюєте розвиток у себе цієї якості, сторони вашої особи в даний момент часу. Після цього 

хрестиком (х) відзначте, при якому рівні розвитку цих якостей ви були б задоволені собою або 

відчули гордість за себе. 
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Продовження додатку А 

Обробка результатів 

Обробка проводиться по шести шкалах (перша, тренувальна - "здоров'я" - не враховується). Кожна 

відповідь виражається в балах. Як вже зазначалося раніше, розміри кожної шкали 100 мм, 

відповідно до цього відповіді школярів отримують кількісну характеристику (напр., 54 мм = 54 

балам). 

1. По кожній з шести шкал визначити: 

а) рівень домагань - відстань в мм від нижньої точки шкали ("Про") до знаку "х"; 

б) висоту самооцінки - від "0" до знаку "х"; 

в) значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою - відстань від знаку "х" до 

знаку "-", якщо рівень домагань нижче самооцінки, він виражається негативним 

числом. 

2. Розрахувати середню величину кожного показника по всіх шести шкалах. 

Оцінка та інтерпретація окремих параметрів 

 

Параметр 

Кількісна характеристика (бал) 

норма 

дуже високий низький середній високий 

Рівень домагань менше 60 60-74 75-89 90-100 

Рівень самооцінки менше 45 45-59 60-74 75-100  

Рівень домагань 

Норму, реалістичний рівень домагань, характеризує результат від 60 до 89 балів. Найбільш 

оптимальний - порівняно високий рівень - від 75 до 89 балів, що підтверджує оптимальне 

уявлення про свої можливості, що є важливим чинником особистісного розвитку. Результат від 90 

до 100 балів зазвичай засвідчує нереалистическое, некритичне відношення дітей до власних 

можливостей. Результат менше 60 балів свідчить про занижений рівень домагань, він - індикатор 

несприятливого розвитку особистості. 

Висота самооцінки 

Кількість балів від 45 до 74 ("середня" і "висока" самооцінка) засвідчують реалістичну (адекватну) 

самооцінку.Кількість балів від 75 до 100 і вище свідчить про завищену самооцінку і вказує на 

певні відхилення у формуванні особистості. Завищена самооцінка може підтверджувати 

особистісну незрілість, невміння правильно оцінити результати своєї діяльності, порівнювати себе 

з іншими; така самооцінка може вказувати на істотні спотворення у формуванні особистості - 

"закритості для досвіду", нечутливості до своїх помилок, невдач, зауважень та оцінками 

оточуючих. Кількість балів нижче 45 вказує на занижену самооцінку (недооцінку себе) і свідчить 

про крайнє неблагополуччя в розвитку особистості. Ці учні складають "групу ризику", їх, як 
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правило, мало. За низькою самооцінкою можуть ховатися два абсолютно різних психологічних 

явища: справжня невпевненість  

Продовження додатку А  

в собі і "захисна", коли декларування (самому собі) власного невміння, відсутність здатності і т. п. 

дозволяє не докладати жодних зусиль. 

«Комунікативні та організаторські схильності (КОС-1)» (Синявський-Федоришин). 

Інструкція. Вам потрібно відповісти на всі ці питання. Вільно висловлюйте свою думку з кожного 

питання і відповідайте на них так: якщо ваша відповідь на питання позитивна, то на аркуші 

відповідей поруч з номером питання поставте знак "+", якщо ж негативний - знак "-". Ніяких 

додаткових написів і знаків робити не слід. 

1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся? 

2. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними вашої думки? 

3. Чи довго вас турбує почуття образи, завданої вам кимось із ваших товаришів? 

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації. 

5. Чи є у вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними людьми? 

6. Чи подобається вам займатися громадською роботою? 

7. Чи вірно, що вам приємніше проводити час з книгою або за будь-яким іншим заняттям, ніж з 

людьми? 

8. Якщо виникли деякі перешкоди у здійсненні ваших намірів, то чи легко ви відступаєте від них? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за вас за віком? 

10. Чи любите ви організовувати і придумувати зі своїми товаришами різні ігри та розваги? 

11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії? 

12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б виконати сьогодні? 

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми? 

14. Чи намагаєтеся ви домогтися, щоб ваші товариші діяли відповідно з вашою думкою? 

15. Чи важко ви освоюєтеся в новому колективі? 

16.. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з вашими товаришами через невиконання ними своїх 

обіцянок, зобов'язань, обов'язків? 

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою людиною? 
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18. Чи часто у вирішенні важливих справ ви берете ініціативу на себе? 

19. Чи часто вас дратують навколишні вас люди, і хочеться вам побути на самоті? 

Продовження додатку А  

20. Чи правда, що ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці? 

21. Чи подобається вам постійно знаходитися серед людей? 

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте ви почуття утруднення, незручності, якщо доводиться проявити ініціативу, щоб 

познайомитися з новою людиною? 

24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають інтереси ваших 

товаришів? 

27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед малознайомих вам людей? 

28. Чи правда, що ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте ви, що вам не становить особливих труднощів внести пожвавлення в малознайому 

компанію? 

30. Чи приймали ви участь у громадській роботі в школі, класі, групі? 

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей? 

32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було відразу 

прийняте вашими товаришами? 

33. Чи відчуваєте ви себе з примусу, потрапивши в незнайому компанію? 

34. Чи охоче ви організовуєте різноманітні заходи для своїх товаришів? 

35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли доводиться говорити 

що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правда, що у вас багато друзів? 

38. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги у своїх друзів? 

39. Чи часто ви стривожились відчуваєте незручність при спілкуванні з малознайомими людьми? 
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40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх товаришів? 

 

Продовження додатку А  

КЛЮЧ 

Комунікативні схильності визначають ключові відповіді на наступні питання: 

(+) Так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

 (-) Ні 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Організаторські схильності визначають ключові відповіді на наступні питання 

(+) Так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Ні 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обробка 

С допомогою дешифратора підрахувати кількість співпадаючих з ним відповідей. оціночний 

критерій К виражається відношенням кількості співпадаючих відповідей по кожному розділу до 

максимально можливого числа збігів (до 20). Показники будуть варіюватися від 0 до 1 (це 

кількісна характеристика). Для якісної стандартизації використовуються шкали оцінок. 

Шкала оцінок комунікативних схильностей 

К оцінка Рівень 

0,10--0,45 1 Низький 

0,46--0,55 2 Нижче середнього 

0,56--0,65 3 Середній 

0,66--0,75 4 Високий 

0,76--1,00 5 Дуже високий 

Шкала оцінок організаторських схильностей 

К оцінка Рівень 

0,20--0,55 1 Низький 

0,56--0,65 2 Нижче середнього 

0,66--0,70 3 Середній 

0,71--0,80 4 Високий 
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0,81--1,00 5 Дуже високий 

 

Продовження додатку А  

Випробуваний, отримав оцінки 1, має вкрай низький рівень прояву організаторських або 

комунікативних схильностей. 

Випробуваний, отримав оцінки 2, не прагне до спілкування, відчуває себе скуто в новій компанії, 

вважає за краще проводити час наодинці з собою, обмежує свої знайомства, відчуває труднощі у 

встановленні контактів з людьми і у виступі перед аудиторією, погано орієнтується в незнайомій 

ситуації, не відстоює свою думку, важко переживає образи. Прояв ініціативи в суспільній 

діяльності вкрай занижена, у багатьох справах він вважає за краще уникати прийняття 

самостійних рішень. 

Випробуваний, отримав оцінки 3, прагне до контактів з людьми, не обмежує коло своїх знайомств, 

відстоює свою думку, планує свою роботу. Однак потенціал цих схильностей не відрізняється 

високою стійкістю. 

Випробуваний, отримав оцінки 4, не губиться в новій обстановці, швидко знаходить друзів, 

постійно прагне розширити коло своїх знайомств, займається громадською діяльністю,  

допомагає близьким, друзям, проявляє ініціативу в спілкуванні, із задоволенням бере участь в 

організації громадських заходів, здатний прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. 

Випробуваний, отримав оцінки 5, активно прагне до організаторської та комунікативної 

діяльності, відчуває в ній потребу. Швидко орієнтується у важких ситуаціях, невимушено 

поводиться в новому колективі. У важливій справі або складній ситуації вважає за краще 

приймати самостійне рішення, відстоює свою думку і домагається, щоб воно було прийнято 

товаришами. Може внести пожвавлення в незнайому компанію, любить організовувати різні ігри, 

заходи, наполегливий в діяльності, яка його приваблює. Сам шукає такі справи, які задовольняли б 

його потреби в комунікативній і організаторській діяльності. 

 

Тест "Чи вмієте ви слухати?" (Методика Снайдера). 

Інструкція. Відзначте ситуації, які викликають у Вас незадоволення, розчарування або 

роздратування в процесі бесіди з будь-якою людиною – Вашим другом, колегою, безпосереднім 

начальником, керівником або просто випадковим співбесідником. 

1. Співбесідник не дає мені шансу висловитися, у мене є що сказати, але немає можливості 

вставити слово, співбесідник постійно перериває мене під час бесіди. 

2. Співбесідник ніколи не дивиться в обличчя під час розмови, і я не впевнений, чи слухає він 

мене. 

3. Розмова з таким партнером часто викликає відчуття втрати часу. 

4. Співбесідник постійно метушиться, олівець і папір цікавлять його більше, ніж мої слова. 

5. Співбесідник ніколи не усміхається. Мені стає незручно й тривожно. 

6. Співбесідник завжди відволікає мене запитаннями і коментарями. 
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7. Що б я не сказав, співбесідник завжди “гасить” мій запал. 

8. Співбесідник завжди прагне спростувати мене. 

9. Співбесідник перекручує значення моїх слів і вкладає в них інший зміст. 

10. Коли я щось запитую, співбесідник примушує мене захищатися. 

Продовження додатку А  

11. Іноді співбесідник перепитує мене, вдаючи, що не розчув. 

12. Співбесідник, не дослухавши до кінця, перебиває мене, щоб потім погодитися. 

13. Співбесідник у розмові зосереджено займається стороннім: грається сигаретою, протирає 

скло окулярів тощо, і я твердо впевнений, що він при цьому неуважний. 

14. Співбесідник робить висновки за мене. 

15. Співбесідник завжди намагається вставити слово в мою розповідь. 

16. Співбесідник завжди дивиться на мене дуже уважно. 

17. Співбесідник дивиться на мене, ніби оцінює. Це мене хвилює. 

18. Коли я пропоную що-небудь нове, співбесідник говорить, що він думає так само. 

19. Співбесідник переграє, показуючи, що цікавиться бесідою, дуже часто киває головою, охає 

і підтримує. 

20. Коли я говорю про серйозне, співбесідник вставляє смішні історії, жарти, анекдоти. 

21. Співбесідник часто дивиться на годинник під час розмови. 

22. Коли я входжу в кабінет, співбесідник залишає всі справи і всю увагу звертає на мене.      

      23. Співбесідник поводиться так, ніби я заважаю йому робити що-небудь важливе. 

      24. Співбесідник вимагає, щоб усі погоджувалися з ним. Будь-який його вислів завершується 

запитанням: “Ви теж так думаєте?” або “Ви не згодні?”. 

Опрацювання та інтерпретація результатів 

Підрахуйте відсоток ситуацій, що викликають досаду і роздратування. 

70–100 % – Ви поганий співбесідник, Ви конфліктний, не орієнтований на партнерство в 

спілкуванні. Вам необхідно працювати над собою і вчитися слухати. 

40–70 % – у Вас є деякі недоліки. Ви критично ставитеся до сказаного, Вам ще бракує деяких рис 

хорошого співбесідника, часто ображаєтеся. Уникайте поспішних висновків, не загострюйте увагу 

на манері говорити, на дрібницях і образах, не прикидайтеся, не шукайте прихованого значення 

сказаного, не монополізуйте розмову. 

10–40 % – Ви хороший співбесідник, але іноді відмовляєте партнеру в повній увазі. Повторюйте 

ввічливо його слова, дайте йому час розкрити свою думку повністю, пристосовуйте свій темп 

мовлення до його мови, і можете бути впевнені, що спілкуватися з Вами буде ще приємніше. 

0–10 % – Ви чудовий співбесідник і неконфліктна людина. Ви вмієте слухати, Ваш стиль 

спілкування може стати прикладом для оточуючих.  
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Тест для дослідження емпатії (автор І.М. Юсупов) 

Інструкція. «Для виявлення рівня емпатійних тенденцій необхідно, відповідаючи на кожне із 36-ти 

твержень, давати відповідям такі числа: якщо ви відповіли «не знаю» – 0, «ні, ніколи» – 1, «іноді» 

– 2, «часто» – 3, «майже завжди» – 4 і відповіді «так, завжди» – 5. Давати відповіді необхідно до 

всіх пунктів». 

1. Мені більше подобаються книжки про подорожі, ніж книжки із серії «Життя видатних людей». 

Продовження додатку А 

2. Дорослих дітей дратує піклування батьків. 

3. Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдач інших людей. 

4. Серед музичних передач віддаю перевагу передачам про сучасну музику. 

5. Надмірне роздратування та несправедливі нарікання хворого необхідно терпіти, навіть якщо 

вони продовжуються роками. 

6. Хворій людині можна допомогти навіть словом. 

7. Стороннім людям не слід втручатися в кофлікт між двома особами. 

8. Старі люди, як правило, ображаються без причини. 

9. Коли в дитинстві слухав сумну історію, на моїх очах самі по собі з’являлися сльози. 

10. Роздратованість моїх батьків впливає на мій настрій. 

11. Я байдуже ставлюсь до критики на мою адресу. 

12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з пейзажами. 

13. Я завжди прощав усе своїм батькам, навіть коли вони були неправі. 

14. Якщо кінь погано тягне, його слід шмагати. 

15. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, що це нібито відбувається зі 

мною. 

16. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо. 

17. Я завжди втручаюсь, коли бачу, що підлітки або дорослі сваряться. 

18. Я не звертаю увагу на поганий настрій моїх батьків. 

19. Я довго спостерігаю за поведінкою тварин, відкладаючи інші справи. 
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20. Фільми та книги можуть викликати сльози тільки в несерйозних людей. 

21. Мені подобається спостерігати за виразом обличчя та поведінкою незнайомих людей. 

22. У дитинстві я приводив додому кішок і собак. 

23. Усі люди необгрунтовано озлоблені. 

24. Дивлячись на сторонню людину, мені хочеться вгадати, як складеться її життя. 

Продовження додатку А 

25. У дитинстві молодші від мене за віком ходили за мною по п’ятах. 

26. Коли я бачу покалічену тварину, я намагаюсь їй чимось допомогти. 

27. Людині стане легше, якщо уважно вислухати її скарги. 

28. Побачивши вуличну подію, я намагаюсь не потрапити в число свідків. 

29. Молодшим за мене подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або розвагу. 

30. Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій своїх хазяїв. 

З1. скрутної конфліктної ситуації людина має виходити самостійно. 

32. Якщо дитина плаче, на це є свої причини. 

33. Молодь має задовольняти будь-які прохання та чудацтва старих. 

34. Мені хотілося зрозуміти, чому деякі мої однокласники інколи були замислені. 

35. Безпритульних домашніх тварин слід відловлювати та знищувати. 

36. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті проблеми, я намагаюсь 

перевести розмову на іншу тему. 

Підрахунок результатів 

Перш ніж підрахувати отримані результати, перевірте ступінь відвертості, з якою ви відповідали. 

Чи не відповіли ви «ніколи» на деякі з тверджень під номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, а також чи не 

відмітили пункти 11, 13, 17, 26 відповідями «так, завжди»? Якщо це так, то ви не захотіли бути 

відвертими перед самим собою, а в деяких випадках намагались виглядати краще, ніж ви є. 

Результатам тестування можна довіряти, якщо на всі перераховані твердження ви дали не більше 

трьох нещирих відповідей, якщо їх чотири – слід сумніватися в їх достовірності, якщо їх п’ять – 

можете вважати, що роботу виконали даремно. Тепер підсумуйте набрані вами бали зі всіх 

відповідей. Співставте результат зі шкалою розвиненості емпатійних тенденцій. 

Класифікатор тесту 

82-90 балів – це дуже високий рівень емпатійності. У вас хворобливо розвинене співпереживання. 

У спілкуванні, як барометр, тонко реагуєте на настрої співрозмовника, який ще не встиг сказати 
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жодного слова. Вам важко від того, що оточуючі люди використовують вас як громовідвід, 

навалюючи на вас свої емоційні стани. Погано почуваєте себе у присутності «важких людей». 

Дорослі та діти охоче довіряють вам свої таємниці та звертаються до вас за порадою. Часто 

відчуваєте комплекс провини, побоюючись причинити людям клопіт, побоюючись не лише 

словом, а й поглядом зачепити їх. У той же час ви самі дуже вразливі. Можете страждати, коли 

побачите покалічену тварину, чи не знаходити собі місця від випадкового прохолодного 

привітання вашого шефа. Ваша вразливість іноді довго не зає заснути. Якщо у вас поганий 

настрій, вам потрібна емоційна підтримка інших. При такому ставленні до життя ви близькі до 

невротичного зриву. Вам треба піклуватись про психічне здоров’я. 

Продовження додатку А 

63-81 бал – висока емпатійність. Ви чутливі до потреб і проблем оточуючих, великодушні, схильні 

багато чого їм пробачати. З непідробною цікавістю ставитесь до людей. Вам подобається «читати» 

їхні обличчя й «заглядати» в їхнє майбутнє, ви емоційно чутливі, товариські, швидко 

встановлюєте контакти з оточуючими та знаходите з ними спільну мову. Мабуть, і діти тягнуться 

до вас. Оточуючі цінують вашу душевність. Ви намагаєтесь не допускати конфліктів і знаходити 

компромісні рішення. Добре переносите критику на свою адресу. Оцінюючи події, більше 

довіряєте своїм відчуттям та інтуіції, ніж аналітичним висновкам. Уважаєте за краще працювати з 

людьми, ніж одному. Постійно потребуєте громадського схвалення своїх дій. Ви не завжди 

акуратні в точній і кропіткій роботі. Вас швидко можна вивести з рівноваги. 

37-62 бали – нормальний рівень емпатійності, притаманний переважній більшості людей. 

Оточуючі не можуть назвати вас «товстошкірим», у той же час ви не належите до надто чутливих 

осіб. У міжособистісних стосунках ваше уявлення про інших складається значним чином під 

впливом їхніх учинків, а не особистих вражень. Вам притаманні емоційні прояви, водночас 

більшою мірою вони самоконтролюються. У спілкуванні ви уважні, намагаєтеся зрозуміти більше, 

ніж висловлено, однак за умови надмірного прояву почуттів співрозмовником утрачаєте терпіння. 

Намагаєтесь делікатно не висловлювати свою точку  

зору, якщо не впевнені, що вона буде сприйнята. При читанні художніх творів і перегляді фільмів 

частіше слідкуєте за дією, ніж за переживаннями героїв. Відчуваєте труднощі у прогнозуванні 

розвитку стосунків між людьми, тому трапляється, що їхні вчинки здаються вам несподіваними. У 

вас немає розкутості почуттів, і це заважає вашому повноцінному сприйняттю людей. 

12-36 балів – низький рівень емпатійності. Ви відчуваєте труднощі в установленні контактів з 

людьми, незручно почуваєте себе у великій компанії. Емоційні прояви у вчинках оточуючих іноді 

здаються вам незрозумілими та безглуздими. Віддаєте перевагу заняттям конкретною справою на 

самоті, а не роботі з людьми. Ви прибічник точних формулювань і раціональних рішень. Мабуть, у 

вас мало друзів, а тих, хто є, ви цінуєте більше за ділові якості та ясний розум, ніж за чутливість і 

чуйність. Люди відповідають вам тим самим. Буває, що ви відчуваєте свою відчуженість, коли 

оточуючі не приділяють вам достатньо уваги. Це можна виправити, якщо ви знімете свій «панцир» 

і будете уважнішими до поведінки близьких, а їх проблеми сприйматимете як свої. 

11 балів і менше – дуже низький рівень. Емпатійні тенденції особистості не розвинені. Вам важко 

першому розпочати розмову, ви тримаєтесь відокремлено від співробітників. Особливо вам 

складно контактувати з дітьми та людьми, які набагато старші за вас. У міжособистісних 

стосунках досить часто опиняєтесь у незручному становищі. Багато в чому не знаходите 

взаєморозуміння з оточуючими. Полюбляєте гострі відчуття, спортивні змагання вам подобаються 

більше, ніж мистецтво. У діяльності ви надто сконцетровані на собі. Ви можете бути дуже 

продуктивним в індивідуальній роботі, за умови ж взаємодії з іншими виглядаєте не зовсім добре. 
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Хворобливо переносите критику на свою адресу, хоча зовнішньо можете на неї бурхливо не 

реагувати. Вам необхідна «гімнастика» почуттів. 

 

Оцінка самоконтролю в спілкуванні (М. Снайдер) 

ІНСТРУКЦІЯ. Уважно прочитайте десять пропозицій, що описують реакції на деякі ситуації. 

Кожне з них ви повинні оцінити як вірне або невірне стосовно себе. Якщо пропозиція здається нам 

 Продовження додатку А 

вірним або переважно вірним, поставте поруч з його порядковим номером букву "В", якщо 

невірним або переважно невірним - букву "Н". 

Тестовий матеріал 

• 1. Мені здається важким мистецтво наслідувати звичкам інших людей. 

• 2. Я б, мабуть, міг зваляти дурня, щоб привернути увагу або потішити оточуючих! 

• 3. З мене міг би вийти непоганий актор. 

• 4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж це є насправді. 

• 5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги. 

• 6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся абсолютно по-

різному. 

• 7. Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний. 

• 8. Щоб досягти успіху в справах і у відносинах з людьми, я намагаюся бути таким, яким 

мене очікують бачити. 

• 9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не виношу. 

• 10. Я не завжди такий, яким здаюся. 

Обробка та інтерпретація РЕЗУЛЬТАТІВ 

По 1 балу нараховується за відповідь "Н" на питання № 1, 5, 7 і за відповідь "В" на всі інші 

питання. 

• 0-3 бали. У вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійко, і ви не вважаєте 

за потрібне змінюватися залежно від ситуацій. Ви здатні до щирого саморозкриття в 

спілкуванні. Деякі вважають вас "незручним" в спілкуванні внаслідок вашої 

прямолінійності. 

• 4-6 балів. У вас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але не стримані у своїх 

емоційних проявах, проте в своїй поведінці зважаєте з оточуючими людьми. 

• 7-10 балів. У вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, 

гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре відчуваєте і навіть в змозі передбачити враження, 

яке справляєте на оточуючих. 

Люди з високим комунікативним контролем, по Снайдеру, постійно стежать за собою, добре 

знають, де і як себе вести, управляють вираженням своїх емоцій. Разом з тим у них утруднена 

спонтанність самовираження, вони не люблять   

непрогнозованих ситуацій. Їх позиція: "Я такий, який я є в даний момент". Люди з низьким 

комунікативним контролем більш безпосередні і відкриті, у них більш стійке "Я", мало піддане 

змінам в різних ситуаціях. 
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Закінчення додатку А 

ДОДАТОК Б   

Статистики 

 
Самооцінка 

Комунікативні 

схильності Уміння слухати Емпатія Самоконтроль 

N Валідні 20 20 20 20 20 

Пропущені 0 0 0 0 0 

Середнє 45,5500 1,8500 1,5000 50,7500 2,9000 

Медіана 48,5000 1,5000 1,0000 52,0000 1,0000 

Мода 19,00a 1,00 1,00 39,00a 1,00 

Стд. відхилення 15,05245 ,93330 ,60698 18,04344 3,22653 

Розмах 50,00 2,00 2,00 64,00 9,00 

Мінімум 15,00 1,00 1,00 15,00 1,00 

Максимум 65,00 3,00 3,00 79,00 10,00 

Сума 911,00 37,00 30,00 1015,00 58,00 

a. Є кілька мод. Показана найменша. 

 

 

Самооцінка 

 
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні 15,00 1 5,0 5,0 5,0 

19,00 2 10,0 10,0 15,0 

25,00 1 5,0 5,0 20,0 

41,00 1 5,0 5,0 25,0 

42,00 1 5,0 5,0 30,0 

45,00 2 10,0 10,0 40,0 

47,00 1 5,0 5,0 45,0 

48,00 1 5,0 5,0 50,0 

49,00 1 5,0 5,0 55,0 

50,00 1 5,0 5,0 60,0 
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51,00 1 5,0 5,0 65,0 

52,00 1 5,0 5,0 70,0 

56,00 1 5,0 5,0 75,0 

58,00 1 5,0 5,0 80,0 

60,00 1 5,0 5,0 85,0 

61,00 1 5,0 5,0 90,0 

63,00 1 5,0 5,0 95,0 

65,00 1 5,0 5,0 100,0 

Разом 20 100,0 100,0  

 

 

Продовження додатку Б 

Комунікативні схильності 

 
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні 1,00 10 50,0 50,0 50,0 

2,00 3 15,0 15,0 65,0 

3,00 7 35,0 35,0 100,0 

Разом 20 100,0 100,0  

 

 

Уміння Слухати 

 
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні 1,00 11 55,0 55,0 55,0 

2,00 8 40,0 40,0 95,0 

3,00 1 5,0 5,0 100,0 

Разом 20 100,0 100,0  

 

 

Емпатія 

 
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні 15,00 1 5,0 5,0 5,0 

20,00 1 5,0 5,0 10,0 

26,00 1 5,0 5,0 15,0 

37,00 1 5,0 5,0 20,0 

39,00 2 10,0 10,0 30,0 

40,00 1 5,0 5,0 35,0 

47,00 1 5,0 5,0 40,0 

48,00 1 5,0 5,0 45,0 
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49,00 1 5,0 5,0 50,0 

55,00 1 5,0 5,0 55,0 

59,00 2 10,0 10,0 65,0 

60,00 1 5,0 5,0 70,0 

61,00 1 5,0 5,0 75,0 

66,00 1 5,0 5,0 80,0 

70,00 1 5,0 5,0 85,0 

71,00 1 5,0 5,0 90,0 

75,00 1 5,0 5,0 95,0 

79,00 1 5,0 5,0 100,0 

Разом 20 100,0 100,0  

 

 

Самоконтроль 

 
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні 1,00 14 70,0 70,0 70,0 

3,00 1 5,0 5,0 75,0 

7,00 2 10,0 10,0 85,0 

8,00 1 5,0 5,0 90,0 

9,00 1 5,0 5,0 95,0 

10,00 1 5,0 5,0 100,0 

Разом 20 100,0 100,0  
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Закінчення додатку Б 

ДОДАТОК В  

Вправа 1.  Легка розмова (Височіна Н.Л., Смоляр І.І., Ємшанова Ю.О.) 

Учасники отримують шанс попрактикуватися в навичках ведення короткої розмови, що допомагає 

виробити вміння вільно розпочати і впевнено вести бесіду, не відчувати сором’язливості при 

розмові. Ця вправа особливо корисна у разі, якщо вона проводиться серед учасників, раніше 

незнайомих одне з одним. Наприкінці цієї вправи учасники досягають мети подолання труднощів, 

що виникають у спілкуванні з іншими учасниками. 

 Тривалість вправи – 15 хвилин. 

Теми для спілкування можуть бути різними. Деякі теми, які можна використовувати під час легкої 

розмови: – В яких заходах ви приймали участь за останній час? – Як вам найбільше подобається 

подорожувати? – Як ви відпочиваєте у період навчання? Чи багато у вас вільного часу?  тощо. 

 

 Вправа 1. «Розкажи історію» (40-45 хв.) Височіна Н.Л., Смоляр І.І., Ємшанова Ю.О. 

Ціль: пропрацювання навичок отримування і передачі інформації, використання адекватних 

вербальних і невербальних засобів комунікації. Інструкція: учасники об’єднуються в пари. 

Кожний з учасників по черзі розказує своєму партнерові яку-небудь історію. Це має бути 

змістовна історія, яку можна розказати усій групі. Потім, в кожній із пар один із партнерів 

переходить по колу ( по часовій стрілці) в іншу пару. В нових парах учасники один одному 

розповідають ті історії, які почули від попереднього співрозмовника. Після цього всі повертаються 

в коло і розповідають ту історію, яку вони почули в другий раз. Після кожної розповіді тренер 

звертається до того, від кого розповідаючий почув дану історію і до того хто розповідав її 

першочергово. Задають питання про втрачені деталі, чи правильно відтворили історію та ін.  
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