
Діагностика рівня сформованості та проявів комунікативної компетентності 

особистості  

Діагностика загального рівня комунікабельності (за В.Ф. Ряховським) 

Інструкція. За кожну відповідь "так" нараховується 2 бали, "інколи" — 1 бал, "ні" — 0. 

Опитувальник 

1. Ви очікуєте на буденну ділову зустріч. Чи виводить це вас із звичної колії? 

2. Чи не відкладаєте ви візит до лікаря аж доти, доки вже зовсім не сила терпіти? 

3. Чи не викликає у вас невдоволення або збентеження доручення виступати з доповіддю 

чи повідомленням у зв'язку із якоюсь нагодою? 

4. Ви маєте нагоду поїхати у відрядження до міста, де ніколи ще не бували. Чи докладете 

ви максимум зусиль для того, щоб уникнути цієї поїздки? 

5. Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з іншими? 

6. Чи дратує вас прохання незнайомої людини (показати дорогу, назвати час, відповісти 

на якесь запитання тощо)? 

7. Чи вірите ви в існування проблеми "батьків і дітей" та в тс, 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 кафе вам подали недоброякісну страву. Чи змовчите ви, лише незадоволено 

відсунувши тарілку? 

10. У ситуації один на один з незнайомою людиною ви не розпочне* те бесіду самі і вам 

не сподобається, якщо першою заговорить вона. Чи це так? 

11. Вас жахає будь-яка довга черга (у магазині, бібліотеці, касі кінотеатру тощо). Вам 

легше відмовитися від свого наміру, ніж встати у хвіст і нудитися в очікуванні? 

12. Чи боїтеся ви брати участь у залагодженні конфліктної ситуації? 

13. У вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінювання творів літератури, мистецтва, 

культури, ніяких "чужих" думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так? 

14. Почувши десь у неофіційній ситуації ("в кулуарах") явно помилкову точку зору з 

добре відомого вам питання, ви, скоріше за все, промовчите? 

15. Чи викликає у вас невдоволення прохання знайомих допомогти розібратися в якійсь 

проблемі чи навчальній темі? 

16. Вам легше формулювати свою точку зору (думку, оцінку) у письмовій формі, ніж в 

усній? 



Інтерпретація результатів. 

32-30 болів. Ви некомунікабельні, і це ваша біда, оскільки саме ви, передусім, страждаєте 

від цього. Однак і близьким людям нелегко. На вас важко покластися в справі, що 

потребує групових зусиль. Намагайтеся бути більш комунікабельними, контролюйте себе. 

29-25 болів. Ви замкнуті, неговіркі, віддаєте перевагу самотності, і тому у вас, мабуть, 

мало друзів. Нова робота та необхідність нових контактів якщо і не призводять вас до 

паніки, то надовго виводять з рівноваги. Ви знаєте цю особливість свого характеру і часто 

буваєте незадоволені собою. Однак не обмежуйтеся лише цим, оскільки саме від вас 

залежить змінити ці особливості характеру. Хіба не буває так, що чимось сильно 

захопившись, ви "несподівано" стаєте розкутими та комунікабельними? Варто лише 

постаратися. 

24—19 балів" Ви певною мірою товариські, у знайомій обстановці почуваєте себе цілком 

упевнено. Нові проблеми вас не лякають, однак з новими людьми ви сходитеся обережно, 

неохоче берете участь у суперечках і диспутах. У ваших висловленнях часом занадто 

багато сарказму без усякої на те підстави. Усі ці недоліки у вашій владі. 

18-14 балів. У вас нормальна комунікабельність. Ви допитливі, охоче слухаєте цікавого 

співрозмовника, досить терплячі в спілкуванні з іншими, відстоюєте свою позицію без 

зайвої запальності. Без неприємних переживань йдете на зустріч з новими людьми. У той 

же час ви не любите гучних компаній, екстравагантних витівок та багатослів'я -усе це вас 

дратує. 

13-9 балів. Ви дуже товариські (часом, мабуть, навіть надміру), зацікавлені, говіркі, 

любите висловлюватися по різних питаннях, що, буває, дратує інших. Охоче знайомитеся 

з новими людьми, нікому не відмовляєте в проханнях, хоча не завжди можете їх виконати. 

Буває, що ви виходите з себе, однак швидко відходите. Чого вам бракує, так це 

посидючості, терпіння і відваги при зустрічі із серйозними проблемами. При бажанні, 

однак, ви зможете змусити себе не відступати. 

8-4 бали. Товариськість "б'є з вас ключем". Ви завжди в курсі всіх справ. Любите брати 

участь у всіх дискусіях, хоча серйозні теми можуть викликати у вас нудьгу. Охоче 

висловлюєтесь, навіть якщо ваше уявлення про проблему більш ніж поверхове. Усюди 

почуваєте себе у своїй тарілці. Беретеся за будь-яку справу, хоча далеко не завжди можете 

її успішно довести до завершення. З цієї причини люди ставляться до вас із деяким 

побоюванням і сумнівами. Задумайтеся над цим. 

З бали і менше. Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви балакучі, 

багатослівні, втручаєтеся в справи, що не мають до вас ніякого відношення, беретеся 

судити про проблеми, в яких зовсім некомпетентні. Через це ви часто буваєте причиною 

різного роду конфліктів. Вам необхідно зайнятися самовихованням. 

 


