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Вступ 
Зростання значущості безперервної освіти у професіогенезі фахівця є 

логічною відповіддю на світові тенденції стрімких змін у професійній сфері 
життєдіяльності особистості: діджиталізація робочого місця, дистанційованість 
надання послуг, збільшення різноплановості функційного навантаження на 
працівника тощо. Державні службовці як професійні працівники органів 
державної влади також не знаходяться осторонь цих процесів, а враховуючи, що 
професія державного службовця належить до групи соціономічних професій, 
серед завдань безперервної освіти чиновників одним з основних має бути розвиток 
культури професійного спілкування.  

Незважаючи на те, що у вітчизняній науці вивчення різних аспектів 
культури професійного спілкування державних службовців не залишилося поза 
увагою науковців (С. В. Загороднюк, Л. В. Литвинова, І. Ю. Малик, 
Л. М. Михайлець, О. Л. Приходько, С. К. Хаджирадєва, С. С. Яценко та ін.), 
розвиток культури професійного спілкування державних службовців у системі 
безперервної освіти досі не був предметом окремих наукових досліджень. 

Ці міркування зумовлюють актуальність навчально-методичного посібника 
«Розвиток культури професійного спілкування державних службовців у системі 
безперервної освіти», який містить теоретичні та емпіричні результати 
багаторічної співпраці автора з Державним закладом післядипломної освіти 
«Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій».  

Навчально-методичний посібник має класичну структуру: три розділи 
містять логічно завершені блоки інформації, що в сукупності формують цілісну 
картину досліджуваної проблеми.  

Перший розділ навчально-методичного посібника присвячено культурі 
професійного спілкування державних службовців як фахівців соціономічної 
професії, а саме: проаналізовано специфіку професійного спілкування державних 
службовців, визначено зміст та функціонально-структурних особливості культури 
професійного спілкування державних службовців. 

Другий розділ навчально-методичного посібника містить концептуальну 
парадигму розвитку культури професійного спілкування державних службовців у 



 
 

системі безперервної освіти. Для її розробки уточнена система безперервної освіти 
державних службовців, проаналізована актуальна на сьогодні для системи 
безперервної освіти ситуацію з реалізації завдань з розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців, на основі діяльнісно-
акмеологічного підходу визначено принципи, чинники та механізми розвитку 
культури професійного спілкування державних службовців на різних етапах 
безперервної освіти.  

У третьому розділі навчально-методичного посібника подано технологію 
розвитку культури професійного спілкування державних службовців у системі 
безперервної освіти, яка складається із таких програм: «Програма 
профорієнтаційної роботи з дошкільниками з елементами формування культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців на етапі 
допрофесійної освіти (дошкільна освіта)», «Програма розвитку культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців на етапі 
допрофесійної освіти (позашкільна освіта)», «Програма розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців на етапі підготовки / 
перепідготовки державних службовців (здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр»)», «Програма розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців на етапі підготовки / перепідготовки державних службовців (навчання 
вперше призначених на посаду державних службовців за професійними 
програмами)», «Програма розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підвищення кваліфікації державних службовців (із 
досвідом професійної діяльності до 10 років)» та «Програма розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців на етапі підвищення кваліфікації 
державних службовців (із досвідом професійної діяльності понад 10 років)». 

Програми розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців у системі безперервної освіти можуть бути використані в практиці 
роботи психологів та педагогів системи безперервної освіти (допрофесійній 
підготовці, підготовці / перепідготовці, підвищенні кваліфікації) державних 
службовців з метою оптимізації професійного спілкування державних службовців; 
державними службовцями – з метою підвищення ефективності реалізації власних 
професійних обов’язків при спілкуванні з колегами та відвідувачами та 
саморозвитку як суб’єктів професійного спілкування. 



 
 

Розділ 1. 
Культура професійного спілкування державних службовців  

як фахівців соціономічної професії 

1.1. Специфіка професійного спілкування державних службовців 

Професія «державний службовець» належить до комунікативних професій. 
Як показують дослідження діяльності державних службовців, «понад 50 % 
робочого часу в них припадає на комунікацію» [8, с. 18]. Н. Р. Нижник уточнює: 
«80 % свого робочого часу управлінці витрачають на вербальну (словесну) 
комунікацію» [17, c. 47]. За влучним визначенням науковців, управлінець – «це 
особлива концентрація здібностей і вміння спілкуватися, створювати умови для 
розкриття особистого потенціалу співробітників» [19, с. 9]. Через канал державної 
служби вивчаються громадська думка, ставлення громадян до різних державних 
актів, реалізується політика держави, враховуються місцеві, регіональні 
особливості під час її проведення тощо. Цим зумовлюється провідне значення 
високих кількісних та якісних показників культури професійного спілкування в 
професійній діяльності державних службовців.  

Визначення специфіки культури професійного спілкування державних 
службовців потребує аналізу особливостей їх професійного спілкування. 
О. А. Давидова виокремила такі специфічні характеристики професійного 
спілкування державних службовців: 

• обов’язковість контактів усіх учасників спілкування незалежно від 
симпатій-антипатій; 

• предметно-цільовий зміст комунікації; 
• додержання формально-рольових принципів взаємодії з урахуванням 

посадових ролей, прав, функцій, обов’язків, дотримуючись ділового етикету і 
культури ділового спілкування; 

• комунікативний контроль учасників взаємодії; 
• взаємозалежність усіх учасників ділової комунікації в досягненні 

кінцевого результату і під час реалізації особистих цілей; 
• ситуативні обмеження, тобто врахування ситуації ділового спілкування 

(наприклад, ділова бесіда, нарада, презентація, переговори та ін.) під час вибору 
адекватних комунікативних засобів; 



 
 

• емоційні обмеження, тобто прояв емоційної саморегуляції незалежно від 
ступеня напруженості ділової ситуації, демонстрування емоційної культури. 

Хоча О. А. Давидова означені особливості професійного спілкування 
поширює і на професійне спілкування державних службовців, на нашу думку, 
існує ряд характеристик, специфічних саме для професійного спілкування 
державних службовців: 

• реалізація державотворчих функцій та функцій служіння суспільству як 
стратегічна мета професійного спілкування державних службовців;  

• наявність двох сфер професійного спілкування: 
внутрішньоорганізаційної (вертикальна та горизонтальна комунікації) та 
позаорганізаційної;  

• використання різноманіття специфічних форм ділового спілкування 
(ділова бесіда, листування, дискусія, публічний виступ, нарада тощо);  

• жорстка регламентованість професійного спілкування державних 
службовців етичними нормами та правилами;  

• особливості мовленнєвої культури (зокрема обов’язкове використання 
державної мови). 

Розглянемо зазначені особливості докладніше. Інформаційно-
комунікаційними функціями державної служби зумовлюється така специфічна 
характеристика професійного спілкування державних службовців, як наявність у 
ньому декількох сфер: 

• внутрішньоорганізаційної: 1) спілкування з керівництвом або підлеглими; 
2) спілкування зі співробітниками, професійний статус яких є рівними; 
3) спілкування зі співробітниками, професійний статус яких є нижчим; 

• позаорганізаційної: спілкування зі споживачами державних послуг. 
Внутрішньоорганізаційні комунікації поділяють на вертикальні й 

горизонтальні. Вертикальні комунікації являють собою обмін інформацією між 
ієрархічними рівнями організації, а горизонтальні – обмін у межах паритетних 
ієрархічних рівнів.  

Вертикальні комунікації також поділяють на два типи:  
• висхідні комунікації;  
• низхідні комунікації.  



 
 

Висхідні комунікації являють собою систему каналів руху інформації «знизу 
вгору». Ця інформація може бути різною за своїм функціональним призначенням. 
Зокрема, може бути формою сигналів про події, оповіщення про неблагополуччя 
справ, офіційних звітів (усних і письмових), неформального повідомлення тощо. 
Ця сфера спілкування вважається достатньо проблематичною, оскільки 
начальником сприймається лише 10 % інформації, що надходить від підлеглих. Це 
насамперед пояснюється відмінностями співрозмовників у статусі, що здійснює 
значний фільтруючий вплив на спілкування. Здебільшого пропозиція, ініціатором 
якої є підлеглий, сприймається і розглядається не так уважно і серйозно, як та, що 
походить від керівника. Основна причина такого ігнорування, на думку 
Г. Саймона, полягає в психологічній незрілості державних службовців керівного 
рівня, які, насолоджуючись своїм статусом, будь-які пропозиції з боку підлеглих 
розглядають як сумніви в їх компетентності та посягання на місце керівника.  

До того ж спілкування знизу вверх утруднюється через бажання підлеглих 
здобути прихильність керівника. Саме тому в більшості керівників складається 
абсолютно нереальне уявлення про психологічні особливості підлеглих. 
Наприклад, ввічливість та люб’язність працівників щодо керівника сприймається 
останнім як свідчення реальних почуттів, але часто може бути лише даниною 
співвідношенню посад за статусом.    

Низхідні комунікації найчастіше є основною формою, в якій керівник 
реалізує свої управлінські дії. Керівник авторитарного типу у своєму арсеналі має 
переважно: розпорядження, накази, директиви, команди, вказівки тощо. Керівник 
демократичного типу застосовує переважно аргументацію, установки, 
рекомендації і т. п., що, на думку П. П. Шляхтун, більше відповідає вимогам 
сучасного розвитку суспільства.  

Г. А. Саймон стверджує, що управління – це знання про те, як маніпулювати 
іншими людьми і як примусити їх зробити те, що вам потрібно. Проте, за 
Н. Р. Нижник, «розпізнана маніпуляція подає її автора з невигідної позиції, а в 
його партнера зі спілкування вона не лише викликає підозру, а й небажання 
продовжувати будь-які ділові контакти. Тому зрозуміло, що стратегія честі є 
найкращою стратегією успішного ділового спілкування» [17, c. 32]. 

Дослідження низхідних комунікацій засвідчили, що лише 20–25 % 
інформації, яка виходить від керівника-управлінця, досягає службовців-



 
 

виконавців, і вони її правильно розуміють, а начальник середньої ланки, 
покидаючи кабінет керівника установи, виносить не більше 30–40% інформації.  

Порівняльний аналіз частоти конфліктів, проведений Д. Л. Мойсеєвим, 
засвідчує, що найбільш часто в умовах державної служби виникають конфлікти 
«по вертикалі» (у відносинах «керівник – підлеглий»). На думку 
О. В. Селезньової, це є результатом формування на рівні професійного 
менталітету в державних службовців-керівників авторитаризму, комплексу 
«загрози авторитету», орієнтації на думку начальства, обережності, 
консерватизму, а в державних службовців-виконавців байдужості, загальмованої 
ініціативи, приховування справжніх мотивів поведінки, прагнення не 
висловлювати свою думку тощо. Керівники частіше за своїх підлеглих 
використовують критику, грубість, погрози. Одними з найбільш поширених 
методів впливу на підлеглих є використання службових стягнень, збільшення 
службового навантаження, позапланові перевірки результатів роботи, переведення 
на нижчу посаду, позбавлення матеріальних благ. У цілому керівники схильні до 
прихованих та силових дій. Грубість щодо опонента вони застосовують приблизно 
втричі частіше, ніж у підлеглих. Саме тому В. М. Сороко, оцінюючи позитивні 
риси керівника в процесі спілкування, як обов’язкове відзначає його вміння 
слухати як важливий чинник успішності в діловому спілкуванні. 

Горизонтальні комунікації різноманітні. По-перше, це комунікації між 
паритетними підрозділами (групами) організації. Вони виникають внаслідок 
необхідності координації їх роботи і служать цим цілям. По-друге, це комунікації 
між паритетними керівниками підрозділів усередині організації (наприклад, між 
керівниками середньої, нижчої ланок управління). По-третє, це комунікації між 
виконавцями, які мають найбільші кількісні показники серед усіх комунікативних 
обмінів в організації. І хоча, за різними даними, ефективність спілкування на 
горизонтальному рівні професійних відносин досягає майже 90 %, адже люди, які 
працюють на одному рівні управління, добре розуміють характер праці своїх 
колег, знають їх проблеми, проте саме тут виникають численні й суперечливі 
соціально-психологічні феномени, які повинен ураховувати кожний керівник, 
наприклад міжособистісні конфлікти. 

Водночас для всіх різновидів горизонтальних комунікацій надзвичайно 
важливим є встановлення довіри між співробітниками, що «дозволяє кожному 



 
 

працівникові бути переконаним у достовірності й точності інформації, яку він 
одержує, вірити в те, що його шанують як особистість та поважають за його 
внесок у спільну справу» [17, с. 14]. 

Вертикальні й горизонтальні комунікації мають вирішальне значення для 
функціонування організації. Зазвичай прийнято вважати, що вертикальні 
комунікації є більш значними, оскільки вони реалізують основний принцип 
побудови організації – ієрархічний. Р. Клімонтовськи справедливо вважає, що 
«кровоносною системою» організації є її здатність переносити інформацію знизу 
вверх і зверху вниз.  

Вертикальні комунікації повинні супроводжуватись якомога більшою 
кількістю контактів-розгалужень на горизонтальному рівні, чого вимагає 
координаційний принцип. Лише через поєднання цих двох принципів і відповідно 
типів забезпечується комунікативна функція в цілому. Це поєднання створює 
свого роду «каркас» усієї комунікативної мережі. За Г. М. Андреєвою, структура 
комунікацій є однією з достатньо формальних ознак структури групи і може мати 
такі різновиди: «колесо», «ланцюг», «ігрек», «коло», «складне коло».  

Позаорганізаційна сфера професійного спілкування державних службовців 
пов’язана зі спілкуванням державних службовців із споживачами державних 
послуг. Державна служба – це та сфера діяльності, де стикаються держава і 
громадянин. Під час виконання функціональних обов’язків державний службовець 
постійно спілкується з громадянами, керівниками різних установ, підприємств та 
організацій. Отже, за даними Н. Р. Нижник, лише 37,3 % державних службовців 
вважають, що володіють умінням розмовляти з відвідувачами на високому рівні. 
На практиці ця цифра може стати ще меншою, адже, за О. Ю. Акімовою, однією з 
особливостей державної служби є наявність діалектичних суперечностей між 
результатами праці державних службовців та громадською формою їх 
оцінювання. Наслідками такого роду суперечностей, безумовно, є негативний 
емоційний фон і конфліктність як типова характеристика позаорганізаційного 
професійного спілкування державних службовців. Але якщо питання культури 
відвідувачів державних установ відносять насамперед до їх особистісної сфери, то 
навички ефективного ділового спілкування, конструктивного вирішення 
конфліктів представників державної служби – питання їх культури професійного 
спілкування. 



 
 

І внутрішньоорганізаційна, і позаорганізаційна комунікація може бути 
диференційована на контактну (безпосередня міжособистісна комунікація) та 
опосередковану (ділове листування, повідомлення факсом, електронна пошта, 
комп’ютерні системи інформаційного зв’язку). 

Наступна особливість професійного спілкування державних службовців 
пов’язана з використанням специфічних контактних форм спілкування. За 
О. А. Давидовою, до найважливіших контактних форм ділового спілкування на 
державній службі відносять: ділову бесіду, дискусію, публічний виступ, нараду 
тощо. В. Г. Ігнатов виокремлює такі жанри усного ділового спілкування, які 
одержали велике поширення в діяльності державних службовців: бесіду, 
переговори, нараду, телефонну розмову, інтерв'ю. Розглянемо означені форми 
професійного спілкування державних службовців детальніше.  

До основних функцій ділової бесіди можна віднести такі: 
• початок інноваційних заходів і процесів; 
• контроль і координування вже розпочатих заходів; 
• обмін інформацією; 
• взаємне спілкування працівників однієї організації, міжособистісні й 

ділові контакти; 
• підтримання ділових контактів із партнерами в зовнішньому середовищі; 
• пошуки висунення та оперативне розроблення нових ідей і задумів; 
• стимулювання руху людської думки в нових напрямках.   
Залежно від конкретних мети та предметного змісту виокремлюють різні 

види професійних бесід державних службовців. Так, на державній службі у 
внутрішньоорганізаційній сфері спілкування використовують практично всі види 
ділових розмов, виділені та описані в науковій літературі: 

• кадрові (співбесіди під час приймання на роботу; розмова при звільненні 
з роботи, коли працівник сам приймає рішення про звільнення або керівництво 
вирішує звільнити свого працівника; бесіда у зв’язку зі зміною посади державного 
службовця); 

• дисциплінарні (пов’язані з порушенням трудової дисципліни, правил 
внутрішнього розпорядку, ухиленням від службових обов’язків, несвоєчасним або 
недбалим виконанням завдань і т. ін.); 



 
 

• організаційні (обговорюється технологія виконання того чи іншого 
завдання, аналізуються одержані результати, висловлюються критичні міркування 
з приводу вирішення поставлених завдань); 

• творчі (виробляється загальна концепція роботи організації, 
обговорюються принципи виконання різних програм, проектів, завдань і т. ін.); 

• проблемні (викликані необхідністю вирішення різних конфліктних 
ситуацій, що виникають в установі). 

Особливої значущості в зовнішньоорганізаційній сфері спілкування 
чиновника набувають бесіди з відвідувачами. У державні установи люди 
звертаються зі своїми потребами, проблемами, скаргами, проханнями, новими 
ідеями і планами. Державному службовцю необхідно пам’ятати, що проблеми 
населення та окремої людини – це, по суті, проблеми держави, а, отже, 
розв’язуючи ці проблеми, державний службовець служить своїм громадянам. 

При всій важливості бесіди як форми спілкування в професійній діяльності 
державних службовців, за Н. Р. Нижник, лише 24 % державних службовців мають 
високий рівень розвитку вміння прислухатися до думки співробітників. 

В. М. Сороко відзначає такі негативні ознаки ділових бесід, поширені серед 
державних службовців: 1) не слухає співрозмовника, який йому неприємний або 
не подобається; 2) не слухає співрозмовника, тому що заклопотаний чимось 
іншим; 3) нетерпляче перебиває, «сигналізуючи», що час «закінчувати»; 4) слухає 
лише те, що хоче почути; 5) не бажає слухати, коли його критикують; 6) не 
стільки сприймає та обмірковує те, що говорить співрозмовник, скільки вишукує 
заперечення, контраргументи; 7) схильний нашвидкуруч роздавати оцінки, 
виносити вироки; 8) завжди хоче бути розумнішим за співрозмовника і замість 
того, щоб зрозуміти його, більше заклопотаний тим, як виправити його думку. 

Державні службовці як публічні особи значно частіше, ніж представники 
інших професійних груп, як у внутрішньоорганізаційній сфері спілкування, так і в 
зовнішньоорганізаційній сфері спілкування мають як реципієнтів дуже великі 
аудиторії. Це зумовлює потребу опанування державними службовцями певних 
специфічних форм публічних виступів: 

• виступу перед мікрофоном; 
• виступу перед відеокамерою; 
• виступу в радіо- та телестудії.  



 
 

У нашому навчально-методичному посібнику «Психологія публічного 
виступу державних службовців» розглядається алгоритм реалізації завдань різних 
етапів публічного виступу; наводиться система вправ, покрокове виконання яких 
дозволить державному службовцю якісно підготуватися та реалізувати публічний 
виступ будь-якого виду та складності; аналізуються специфічні для державних 
службовців публічні виступи перед мікрофоном, відеокамерою, в радіо- і 
телестудії [25]. 

Ділова нарада як форма професійного спілкування державних службовців 
займає проміжне місце серед особистих бесід і публічних виступів. Ділові наради 
державних службовців залежно від цілей і предметного змісту можна поділяти на: 

• проблемні (проводяться в невеликому колі вузьких фахівців або 
компетентних осіб для того, щоб знайти оптимальне управлінське вирішення 
питань, що виносяться на обговорення); 

• інструктивні (організовуються безпосередньо управлінською ланкою 
(конкретними виконавцями) з метою доведення до працівників загального 
завдання, передавання розпоряджень, необхідних відомостей з управлінської 
вертикалі або горизонталі залежно від рівня виконавців); 

• оперативні (скликаються для одержання інформації про поточний стан 
справ за схемою вертикального розподілу інформації). 

Необхідність розвитку в державних службовців умінь проведення нарад 
доведено дослідженням Н. Р. Нижник, результати якого засвідчують, що лише 
35 % державних службовців вважають, що володіють умінням проводити наради 
на високому рівні. 

Переговори як форма професійного спілкування державних службовців – 
процес, під час якого динамізуються протилежні спочатку позиції опонентів у 
напрямку досягнення угоди.  

Переговори – складний процес, що містить: 
• пошук угоди між партнерами, які мають різні інтереси; 
• обговорення відмінностей у позиціях сторін для прийняття рішення; 
• дискусію між двома та більше сторонами для подолання несумісних цілей; 
• обмін поступками, в процесі якого поступка однієї сторони є прямою і 

прорахованою відповіддю на попередню поступку іншої сторони; 



 
 

• тривале спілкування між сторонами з відмінними і пересічними 
інтересами, в процесі якого вони досягають згоди або не досягають її залежно від 
очікуваних результатів.  

Успіх ділових переговорів безпосередньо залежить від уміння знайти спільні 
інтереси та цілі, вислухати іншу сторону і знайти шляхи реалізації спільних 
інтересів і цілей. Чим нижче вміння вести ділові переговори, тим частіше людина 
використовує стратегію уникнення, тобто взагалі ухиляється від переговорів, що, 
природно, призводить до комунікативної невдачі. Враховуючи, що вміння вести 
ділові переговори є найважливішим з комунікативних умінь і безпосередньо 
пов’язане з рівнем культури професійного спілкування, О. Ю. Акімова робить 
висновок, що використання стратегії співробітництва є ознакою високого рівня 
комунікативної компетентності, а стратегії уникнення – ознакою її низького рівня. 

Окремою формою комунікації державних службовців є телефонна розмова. 
Помилковою є поширена думка, що телефонна комунікація – найпростіша в 
діловому спілкуванні. За Н. Р. Нижник, лише 31, 2% державних службовців 
вважають, що володіють умінням вести службові телефонні переговори на 
високому рівні. Виникнення труднощів у спілкуванні, що відбувається під час 
телефонної розмови, пов’язане зі специфікою телефонної комунікації, а саме: 

• винятково акустичним і майже повністю вербальним характером 
телефонної комунікації; 

• просторовими особливостями; 
• часовими особливостями; 
• анонімністю; 
• можливістю перервати контакт. 
У нашому навчально-методичному посібнику «Професійний етикет 

державних службовців» детально проаналізовано особливості професійної 
телефонної комунікації державних службовців [24]. 

До чинників, що істотно знижують інформаційну та мотиваційну 
ефективність будь-якої форми спілкування державних службовців, належать такі: 
1) розмова зі співрозмовником із позиції переваги, зверхності; 2) орієнтація в 
розмові на себе, а не на партнера; 3) зловживання довгими промовами та 
реченнями; 4) відсутність ефективного зворотного зв’язку зі співрозмовником; 



 
 

5) невитриманість, зловживання словами з густим емоційним забарвленням (міцні 
вирази, зневажливі оцінки та висновки тощо); 6) переважно монологічна мова. 

Особливі вимоги до мовної культури – ще одна специфічна характеристика 
професійного спілкування державних службовців.  

У праці О. В. Шаповалової підкреслюється значущість у професійній 
діяльності державних службовців мовленнєвої компетенції. Зокрема, авторка 
пише: «Формування і розвиток мовленнєвої компетенції державних службовців 
сприяють, досягненню вищого рівня професіоналізму і позитивно відбиваються не 
лише на службовій кар’єрі менеджера, а й на ступені довіри населення до органів 
державної влади» [28]. Ширшим за поняття «мовленнєва компетенція» є поняття 
«культура мовлення». Л. С. Вечєр підкреслює: «Постійна турбота про 
вдосконалення мовлення – важлива частина загальної культури державного 
чиновника» [7, c. 103]. Під культурою мовлення традиційно розуміють володіння 
нормами літературної мови в її усній та письмовій формах, при якому 
здійснюються вибір та організація мовленнєвих засобів, які в певній ситуації 
спілкування і при додержанні етики спілкування забезпечують найбільший ефект 
у досягненні поставлених завдань комунікації.  

Мовленнєва норма – сукупність мовленнєвих засобів, що відповідають 
системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування в 
певний період розвитку мови і суспільства. Розрізняють орфоепічні, орфографічні, 
словотвірні, лексичні, фразеологічні, граматичні та стилістичні норми. Звісно, всі 
мовні норми, крім останньої, є загальними для всіх носіїв даної мови. Що 
стосується стилістичних норм, то в усному мовленні державного службовця 
можуть бути представлені всі функціональні стилі мови: елементи офіційно-
ділового, публіцистичного, наукового стилів, розмовної та художньо-літературної 
мови, змішання стилів. Це пов’язано з тим, що державний службовець вирішує 
організаційні, вузькоспеціальні питання, спілкується з колегами, відвідувачами, 
виступає на нарадах, у засобах масової інформації тощо. За М. М. Пановою, 
культура мовлення державного службовця полягає в неускладненому переході з 
одного стилю на інший залежно від умов і цілей спілкування. 

М. М. Панова підкреслює, що для державного службовця як представника 
держави, від імені якої він виконує свої посадові обов’язки, культура мовлення – 
це досконале володіння державною мовою країни. Згідно з частиною першою 



 
 

статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. 
Стаття 8 Закону України «Про державну службу» зобов’язує державного 
службовця «обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх 
посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти 
можливим спробам її дискримінації» [1]. Отже, державний службовець повинен 
досконало володіти українською мовою.  

Етичний аспект культури мови передбачає знання та застосування 
мовленнєвого етикету, під яким розуміють систему стійких формул спілкування 
(вираз вітання, прохання, подяки, питання, поздоровлення і т. п.; звернення на 
«ти» і «ви»; вибір повного або скороченого імені, форми звертання й т. п.). Він 
накладає сувору заборону на лихослів’я, нецензурну лексику в сфері офіційного 
спілкування, засуджує розмову на підвищених тонах.  

Мовленнєвий етикет на державній службі визначається як «система стійких 
формул спілкування, передбачених суспільством як правила мовленнєвої 
поведінки для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримання 
спілкування в обраній тональності відповідно до їх соціальних ролей і позицій 
стосовно один одного, взаємним ставленням в офіційній і неофіційній обстановці» 
[8, с. 22–23]. Мовленнєвий етикет державних службовців відповідає прагматичним 
принципам спілкування – співпраці та ввічливості. 

У нашому навчально-методичному посібнику «Професійний етикет 
державних службовців» детально проаналізовано етикет вербального та 
невербального спілкування державних службовців [24].  

Основа комунікативного аспекту культури мови державних службовців – 
уміння відбирати і вживати мовленнєві засоби в процесі вербального спілкування. 
За А. В. Едлічкою, для комунікативної норми визначальним є ставлення до 
процесу комунікації. Вона маніфестується як мовленнєвими, так і 
немовленнєвими елементами; обумовлена ситуативними факторами та 
обставинами. Так, на вибір мовленнєвих засобів державними службовцями 
впливатимуть: зовнішні обставини, професійно-статусні та вікові особливості 
співрозмовників, стресовість ситуації тощо.  

О. В. Шаповалова вважає, що мовленнєва компетенція державного 
службовця, в основу якої покладена майстерність ефективної доцільної та 
гармонійної мови, сприяє становленню сильної мовленнєвої особистості 



 
 

демократичного типу. Відмінними рисами такої особистості є: 1) прагнення до 
двосторонніх суб’єкт-суб’єктних відносин з адресатом, відмова від авторитарного 
стилю мовленнєвої поведінки, який відрізняє суб’єкт-об’єктні відносини; 
2) прагнення до досягнення комунікативної згоди, до конструктивного дискурсу; 
3) прагнення до комунікативного консонансу в результаті діалогу на основі 
врахування як загальних психологічних закономірностей спілкування, так і 
індивідуальних особливостей конкретного адресата мовлення. 

Узагальнюючі вищевикладене, професійне спілкування державних 
службовців ми визначаємо як суб’єкт-суб’єктну професійну активність державних 
службовців, що складається з внутрішньоорганізаційної висхідної та низхідної 
комунікації державних службовців з колегами та позаорганізаційної комунікації 
державних службовців зі споживачами державних послуг у формах ділової бесіди, 
дискусії, публічного виступу, наради, телефонної розмови тощо з метою реалізації 
державотворчих функцій та функцій служіння суспільству.  

Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. 
По-перше, належність професії державного службовця до соціономічних 
зумовлює значущість культури професійного спілкування у професійній 
діяльності чиновників. По-друге, професійне спілкування державних службовців 
має ряд специфічних характеристик: 1) реалізація державотворчих функцій та 
функцій служіння суспільству як стратегічна мета професійного спілкування 
державних службовців; 2) наявність двох сфер професійного спілкування: 
внутрішньоорганізаційної (вертикальна та горизонтальна комунікації) та 
позаорганізаційної; 3) використання різноманіття специфічних форм ділового 
спілкування (ділова бесіда, листування, дискусія, публічний виступ, нарада тощо); 
4) жорстка регламентованість професійного спілкування державних службовців 
етичними нормами та правилами; 5) особливості мовленнєвої культури (зокрема 
обов’язкове використання державної мови). По-третє, професійне спілкування 
державних службовців – це суб’єкт-суб’єктна професійна активність державних 
службовців, що складається з внутрішньоорганізаційної висхідної та низхідної 
комунікації державних службовців з колегами та позаорганізаційної комунікації 
державних службовців зі споживачами державних послуг у формах ділової бесіди, 
дискусії, публічного виступу, наради, телефонної розмови тощо з метою реалізації 
державотворчих функцій та функцій служіння суспільству. 



 
 

2.2. Зміст, функції, структура, рівні культури професійного спілкування 
державних службовців 

Поняття «культура професійного спілкування державних службовців» може 
використовуватися в широкому значенні – як культура професійної групи та 
вузькому значенні як культура особистості. Розглянемо культуру професійного 
спілкування державних службовців у широкому значенні з точки зору 
діяльнісного, дидактичного та компетентнісного підходів.   

Із точки зору діяльнісного підходу культура професійного спілкування 
державних службовців являє собою якісні характеристики комунікативної 
складової ефективної професійної діяльності державних службовців, спрямованої 
на реалізацію державотворчих функцій та функцій служіння суспільству. 

Культура професійного спілкування державних службовців із позицій 
діяльнісного підходу визначається мотиваційним та операційним аспектами. 

Мотив як базисна категорія розкривається в такій метапсихологічній 
категорії, як цінність. За допомогою цінностей індивід персоналізується 
(знаходить свою ідеальну представленість і продовженість у спілкуванні). Але, за 
А. В. Петровським, для того щоб мотив був включений індивідом в образ себе і 
виступив, таким чином, як цінність, індивід повинен здійснити ціннісне 
самовизначення, результатом якого є не лише образ мотиву, а й переживання 
мотиву індивідом як важливої і невід’ємної «частини» себе самого. Отже, цінність 
– це мотив, який у процесі самовизначення індивід розглядає і переживає як 
власну невідчужувану «частину», що утворює основу «самоподання» суб’єкта в 
спілкуванні.  

С. Л. Братченко на основі концепції діалогу визначає спрямованість 
особистості в спілкуванні як сукупність більш-менш усвідомлених особистісних 
смислових установок та ціннісних орієнтацій у сфері спілкування, як 
індивідуальну «комунікативну парадигму», що включає уявлення про сенс 
спілкування, його засоби, бажані й допустимі способи поведінки тощо.  

За І. П. Лотовою, спрямованість мотивації досягнень державних службовців, 
що безпосередньо відбивається в їх професійному спілкуванні, має двоїстий 
характер: на себе як суб’єкта професійної кар’єри (підвищити свою кваліфікацію, 
статус, реалізувати свій професійний потенціал та ін.) і на саму діяльність 



 
 

(підвищити ефективність, навчитися вирішувати нові професійні завдання, 
сформувати нові професійні вміння та навички). 

Більш розгалуженим є визначення типів спрямованості державних 
службовців з урахуванням домінуючих ціннісних орієнтацій:  

• діяльнісного – переважна орієнтація на досягнення високих показників 
професійної діяльності;  

• міжособистісного – орієнтація на формування емоційно комфортних 
стосунків з учасниками професійної взаємодії;  

• індивідуалістичного – орієнтація на самоутвердження в процесі 
професійної діяльності. 

Природно, що спрямованості державних службовців на себе, за 
І. П. Лотовою, відповідає індивідуалістична спрямованість. А спрямованість 
державних службовців на діяльність корелює з діяльнісною спрямованістю. 

С. Л. Братченко виділяє та описує вже шість видів спрямованості 
особистості в спілкуванні: 

• діалогічну спрямованість – орієнтація на рівноправне спілкування, що 
ґрунтується на взаємній повазі та довірі, орієнтація на взаєморозуміння, взаємну 
відкритість і комунікативну співпрацю, прагнення до взаємного самовираження, 
розвитку; 

• авторитарну спрямованість – орієнтація на домінування в спілкуванні, 
прагнення пригнітити особистість партнера, підпорядкувати собі, відсутність 
поваги до чужої точки зору; 

• маніпулятивну спрямованість – орієнтація на використання партнера і 
результатів спілкування у власних цілях для одержання різного роду вигоди; 
ставлення до партнера як до засобу, об’єкта своїх маніпуляцій; 

• альтероцентристську спрямованість – добровільна «центрація» на 
партнері, орієнтація на його цілі, потреби, почуття і т. п., безкорислива пожертва 
своїми власними інтересами та ігнорування своїх цілей; 

• конформну спрямованість – відмова від рівноправності в спілкуванні на 
користь партнера, орієнтація на підпорядкування силі авторитету, на «об’єктну» 
позицію для себе, на некритичні згоду й уникнення протидії; 



 
 

• індиферентну спрямованість – домінування орієнтації на рішення суто 
ділових питань, на ділову комунікацію та предметну взаємодію, уникнення 
спілкування як такого. 

О. А. Давидова під культурою ділового спілкування на державній службі 
розуміє якісну характеристику державного службовця, що містить систему 
науково-теоретичних знань у сфері управління, зокрема спеціальних знань в сфері 
теорії культури спілкування, сформованість уміння здійснювати комунікативну 
діяльність із представниками всіх рівнів влади та особами, які перебувають поза 
сферою управління в усій різноманітності форм службового спілкування, на 
основі поваги людської гідності, загальних етичних принципів і лише властивих 
службовому спілкуванню правил ділового етикету, що регламентують зовнішні 
прояви взаємин між людьми. О. Ю. Акімова доповнює: «Для державних 
службовців важливо розвивати комунікативні вміння, орієнтовані на ділову 
взаємодію – вміння швидко зрозуміти суть проблеми або завдання, дохідливо і 
просто пояснювати свою позицію, погоджувати варіанти рішень, переконувати» 
[5, c. 119]. 

Виходячи з діяльнісного підходу, під час оцінювання та розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців повинні враховуватися 
мотиваційний та інструментальний аспекти, що забезпечують реалізацію мети їх 
комунікативної складової професійної діяльності. 

З точки зору дидактичного підходу культура професійного спілкування 
державних службовців являє собою систему прийомів і способів одержання 
державними службовцями в процесі професіогенезу досвіду ефективного 
професійного спілкування, а сама культура професійного спілкування 
розглядається як достатньо високий рівень його опанування. Наприклад, 
М. М. Калашников під культурою ділового спілкування державних службовців 
розуміє «історично сформований певний рівень розвитку комунікативної сфери 
державних службовців» [11, c. 11]. А Є. В. Охотський вважає, що культура 
ділового спілкування на державній службі – це рівень мовленнєвої, письмової та 
немовленнєвої взаємодії, який дозволяє встановлювати точне міжособистісне 
сприйняття, розуміння і взаємодію людей у процесі трудової діяльності. 

З позицій дидактичного підходу показником розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців є володіння прийомами та 



 
 

способами цілеспрямованого одержання професійних комунікативних знань, 
умінь, навичок.  

Із точки зору компетентнісного підходу культура професійного спілкування 
являє собою сукупність певних інваріантів, визначених на основі компетенцій у 
спілкуванні та взаємодії державних службовців. Г. М. Бірюкова визначає 
професійну комунікативну компетентність державного службовця як 
інтелектуально, особистісно і мотиваційно обумовлену соціально-професійну 
характеристику, що дозволяє державному службовцю самостійно і відповідально 
здійснювати ефективні та адекватні комунікативні дії в певному колі ситуацій 
професійної взаємодії. 

До компетенцій державних службовців України в спілкуванні та соціальній 
взаємодії, виділених С .В. Мельником, належать: 

• здатність ефективно спілкуватися з людьми всередині та поза межами 
організації;  

• здатність встановлювати зв’язки та відносини з людьми;  
• здатність до ефективного обміну інформацією; 
• здатність чітко та логічно висловлювати свої думки усно й письмово;  
• здатність консультувати, готувати усні та письмові відповіді на запити 

громадян; 
• здатність вести переговори, обґрунтовувати свої позиції та знаходити 

компромісне рішення; 
• здатність зберігати контроль над емоціями в складних ситуаціях 

професійного спілкування; 
• здатність взаємодіяти з іншими структурами апарату як по вертикалі, так і 

по горизонталі; 
• здатність звертатися до керівництва за поясненнями та рекомендаціями 

щодо напряму професійної діяльності; 
• здатність будувати робочі відносини, що сприяють запобіганню та / або 

вирішенню конфліктів усередині організації; 
• здатність застосування принципів рівноправності та демонстрація поваги 

до колег і підлеглих тощо. 
Ці компетенції передбачають наявність у державних службовців знань в 

необхідному для практичного застосування обсязі в межах даних компетенцій, 



 
 

основ психології та конфліктології, основ міжособистісного спілкування, основ 
менеджменту, кадрового менеджменту, соціальних технологій, структури органів 
державної влади тощо. 

Узагальнення комунікативних та соціальних і міжособистісних компетенцій 
державних службовців України, виділених С. В. Мельником, дозволяє визначити 
інваріанти культури професійного спілкування державних службовців. Наприклад, 
М. М. Панова розглядає культуру спілкування на державній службі як єдність 
культури мовлення (письмової та усної) і культури мовленнєвого етикету. До 
цього переліку можна додати культуру ведення переговорів, культуру публічного 
виступу, культуру розв’язання професійних конфліктів і т. ін. 

На основі інтеграції діяльнісного, дидактичного та компетентнісного 
підходів культуру професійного спілкування державних службовців як інваріант 
професійної психологічної культури державних службовців у широкому розумінні 
ми визначили таким чином: це якісні характеристики позаорганізаційного та 
внутрішньоорганізаційного вертикального і горизонтального спілкування 
державних службовців як професійної групи, що формуються в процесі 
професіогенезу та зумовлюють ефективну реалізацію функцій державної служби. 

Розглянемо культуру професійного спілкування державних службовців у 
вузькому значенні з точки зору акмеологічного, психологічного та особистісного 
підходів.   

Із точки зору акмеологічного підходу культура професійного спілкування 
державного службовця являє собою ціле, особливе новоутворення, що регулює та 
прогнозує саморозвиток особистісно і професійно важливих якостей, які 
забезпечують ефективність cамореалізації державних службовців у професійному 
спілкуванні, спрямованому на реалізацію професійних функціональних обов’язків. 

Результати досліджень В. Г. Зазикіна засвідчили, що розвиток 
професіоналізму фахівців різних професій здійснюється за подібними 
закономірностями, пов’язаними з формуванням системи найважливіших 
властивостей і вмінь, названих «акмеологічними інваріантами професіоналізму». 
Акмеологічні інваріанти можуть стосуватися професіоналізму діяльності та 
професіоналізму особистості. У своєму першому варіанті загальні й специфічні 
акмеологічні інваріанти збігаються з ключовими та спеціальними професійними 
компетенціями фахівця. Отже, визначати загальні й специфічні акмеологічні 



 
 

інваріанти професіоналізму комунікативної діяльності державного службовця 
необхідно на основі переліку компетенцій державних службовців у спілкуванні та 
міжособистісній взаємодії, наведеного вище під час аналізування культури 
професійного спілкування державних службовців із позицій компетентнісного 
підходу. 

Акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості являють собою 
здібності, що стали особистісно-професійними якостями. Наприклад, 
М. М. Грачов серед негативних професійних якостей державних службовців 
називає недостатньо високий рівень соціально-перцептивних здібностей, які є 
однією зі складових комунікативних здібностей. Отже, цілком природно, що 
акмеологічні інваріанти професіоналізму державних службовців у професійному 
спілкуванні тлумачаться як комунікативні здібності. 

За О. О. Бодальовим, комунікативні здібності – це індивідуально-
психологічні особливості особистості, що забезпечують ефективну взаємодію та 
адекватне взаєморозуміння між людьми в процесі спілкування або виконання 
спільної діяльності. Використовуючи положення С. Л. Рубінштейна про ядро і 
периферії здібностей, можна говорити про те, що ядро структури комунікативних 
здібностей складають властивості компонентів суб’єкта спілкування, а периферію 
– якості, що відображають ступінь сформованості комунікативних умінь. 
В. О. Ганзен до «ядерних» компонентів комунікативних здібностей відносить такі: 
комунікативно-інформаційні (контактність, мовленнєві здібності, невербальна 
виразність, сензитивність до соціальних об’єктів, спостережливість); когнітивні 
(соціально-перцептивні здібності, соціальний інтелект); емотивні (емпатійність, 
тактовність, чутливість до зворотного зв’язку); конативні (організаторські 
здібності, оптимальний стиль спілкування); креативні (здібності до 
персоналізації). Означені комунікативні здібності можуть бути розглянуті як 
акмеологічні інваріанти професіоналізму державних службовців у професійному 
спілкуванні. 

З точки зору психологічного підходу культура професійного спілкування 
державних службовців являє собою складне психологічне утворення 
характеристик фахівця, які зумовлюють ефективність та результативність його 
професійного спілкування. Конкретизуємо інтелектуальні, особистісні та 



 
 

психофізіологічні характеристики, що визначають особливості культури 
професійного спілкування державних службовців. 

До інтелектуальних характеристик, які відбиваються в професійному 
спілкуванні державних службовців, можна віднести такі антонімічні особливості: 
кмітливість – ригідність мислення, розумність – дурість, мудрість – наївність, 
глибокомисленість – верхоглядство, прозорливість – обмеженість, розсудливість – 
фантазерство, пильність – безпечність, сприйнятливість – відчуженість, 
об’єктивність – упередженість тощо. Природно, чим вищий у державних 
службовців рівень розвитку інтелектуальних характеристик, представлених 
першими складовими антонімічних пар, тим більш високий рівень культури 
професійного спілкування вони демонструватимуть.  

Далекоглядність у міжособистісних стосунках, яка об’єднує більшість із 
названих характеристик, названа Е. Торндайком «соціальним інтелектом». 
Вивченню соціального інтелекту державних службовців як складної динамічної 
структури в системі комунікативного потенціалу, що являє собою сукупність 
соціальних пізнавальних процесів регулювання міжособистісного спілкування, 
детермінує успішність соціальної взаємодії, характеризує рівень соціального 
розвитку особистості і формується в процесі спілкування, присвячені дослідження 
В. А. Гордієнко, А. О. Деркача та ін. 

До психофізіологічних характеристик державних службовців, що впливають 
на культуру професійного спілкування, належать особливості нервової системи 
суб’єкта спілкування. Особи із сильною, врівноваженою, рухливою нервовою 
системою характеризуються збалансованими комунікативними властивостями, 
товариські, легко сходяться з новими людьми, проте не відрізняються постійністю 
в спілкуванні і досить часто змінюють прихильності. Суб’єкти спілкування з 
сильною, неврівноваженою нервовою системою в професійному спілкуванні 
відрізняються повною віддачею сил, захопленістю, які, проте супроводжуються їх 
запальністю, нетерплячістю, нестриманістю. Особи із сильною, врівноваженою, 
інертною нервовою системою повільно, важко звикають до нових людей, не 
схильні до зміни свого оточення, в професійному спілкуванні відрізняються 
терплячістю, витримкою і вмінням контролювати себе. Люди зі слабкою нервовою 
системою важко переносять тривалі або стресові комунікативні ситуації (публічні 



 
 

виступи, конфлікти тощо), але добре орієнтуються у світі людських стосунків та 
почуттів.  

Отже, означені психофізіологічні особливості суб’єктів професійного 
спілкування повинні враховуватися при визначенні для державних службовців 
специфічних завдань професійної діяльності: щільності спілкування з колегами, 
напруженості спілкування з відвідувачами тощо. 

Таким чином, оптимізація культури професійного спілкування державних 
службовців із позицій психологічного підходу передбачає розвиток її 
інтелектуальних складових та узгодження психофізіологічних характеристик із 
вимогами професійної діяльності. 

З позицій особистісного підходу, що є конкретизацією вищерозглянутого 
психологічного підходу, культура професійного спілкування державних 
службовців являє собою цілісну, сутнісну інтегральну характеристику особистості 
державного службовця, яка є умовою ефективного професійного спілкування й 
одним із завдань професійного самовдосконалення. Так, за М. М. Кузьміновим, 
основними аспектами дослідження професійної культури є професійно важливі 
якості, серед яких дослідник окремо виділяє комунікабельність. 
Комунікабельність як професійна якість характеризується такими особливостями: 
наявністю стійкої потреби в систематичному спілкуванні з людьми в різних 
сферах, органічною взаємодією загальнолюдських і професійних показників 
комунікабельності, емоційним благополуччям на всіх етапах спілкування. За 
О. А. Запорожець, комунікабельність державного службовця виражається в 
схильності до доброзичливої поведінки в ситуації службового спілкування, 
встановленні взаємодовірливих відносин, ініціативності. Ця якість припускає 
сформованість комунікативних умінь, таких як: уміння вислуховувати, 
підтримувати бесіду, змінювати тему в разі необхідності, знаходити правильну 
форму звертання до людей тощо. 

Л. П. Абрамова як окрему групу виділила особистісні якості державних 
службовців, що визначаються значними обсягами спілкування в структурі 
професійної діяльності чиновників. За дослідницею, чиновнику повинні бути 
притаманні такі якості, як комунікативність, відкритість, повага до чужої точки 
зору, стриманість, тактовність, вихованість, володіння словом, уміння подати себе. 



 
 

За даними С. Г. Зирянова, серед бажаних особистісних характеристик 
ідеального державного (муніципального) службовця, визначених державними 
службовцями під час анкетного опитування, домінують чесність, товариськість і 
врівноваженість (61,6 %, 51,8 %, 46,0 % відповідно). Терплячість зазначили 29,2 % 
опитаних, привітність – 25,4 %, чуйність і скромність – 22,8 % та 20,2 % 
відповідно. Завершують список особиста чарівність (14,6 %) і почуття гумору 
(13,6 %). Зауважимо, що всі означені характеристики, названі державними 
службовцями, безпосередньо виявляються в професійному спілкуванні і його ж 
визначають. 

На основі інтеграції акмеологічного, психологічного та особистісного 
підходу культуру професійного спілкування державних службовців як інваріант 
професійної психологічної культури державних службовців у вузькому розумінні 
поняття ми визначили таким чином: комплексне динамічне психологічне 
утворення державного службовця, що визначає здатність до ефективного 
професійного спілкування на державній службі як умови професійної 
самореалізації при збереженні внутрішнього психологічного комфорту фахівця. 

Наведений перелік не вичерпує всіх підходів до тлумачення поняття 
«культура професійного спілкування державних службовців», проте задає різні 
системи відліку для розуміння культури професійного спілкування державних 
службовців.  

Побудова моделі культури професійного спілкування державних службовців 
потребує визначення її складових, що може бути зроблено за різними підставами. 
Найбільш поширеним та експериментально виправданим є застосування 
функціонально-структурного підходу, що передбачає виділення функціональних і 
структурних аспектів системи.  

У межах функціонального підходу систему розглядають виключно з позиції 
її зовнішнього аспекту – відносини системи як цілого з іншими об’єктами, які 
знаходяться поза нею. Виходячи з цього, функцією, або поведінкою, системи 
можна назвати все те, що можна дізнатися про систему, не торкаючись її 
внутрішнього змісту, абстрагуючись від нього.  

Враховуючи, що культура професійного спілкування державних службовців 
є інваріантом професійної психологічної культури державних службовців, а 
остання – інваріантом професійної культури чиновників, визначення функцій та 



 
 

структурних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців повинно відбуватися з урахуванням функцій і структури як 
професійної культури, так і професійної психологічної культури державних 
службовців.  

М. М. Кузьмінов у професійній культурі державного службовця виокремив 
гносеологічну (забезпечення цілісності уявлень про професійну діяльність 
державного службовця, про реальні шляхи її пізнання та засвоєння), адаптивну 
(формування відданості цінностям і нормам існуючої культури серед вперше 
призначених на посаду державних службовців та нейтралізація несумісних із 
професійною культурою державних службовців зразків поведінки, які 
сформувалися на попередньому місці роботи) та нормативну (підтримання 
рівноваги в системі діяльності державного службовця, зменшення впливу 
дестабілізувальних чинників у професійному середовищі) функції.  

О. В. Селезньова виділила когнітивний (акмеологічна самосвідомість – 
комплекс уявлень про себе як суб’єкта саморозвитку, цілісний образ себе як 
індивіда, особистості, суб’єкта й індивідуальності, система відносин і установок 
до себе як до суб’єкта життєдіяльності), мотиваційно-цільовий (інтегровані 
змістовні й динамічні процеси акмемотивації, а також цілеутворення і 
цілепокладання в напрямку саморозвитку), емоційний (загальне емоційне 
ставлення до себе і власне оцінне ставлення) та операційний (система 
психотехнологій, спрямованих на реалізацію цілей акмеорієнтованого 
саморозвитку: психотехнології самопізнання, самоаналізу, самоконтролю, 
самокорекції) функціональні компоненти акмеологічної культури державного 
службовця, що реалізуються через систему вмінь-компетенцій.  

За Л. О. Нестеренко, основними функціональними компонентами 
психологічної культури державного службовця є регулятивний (визнання 
відповідальності за власні дії, свій вибір, контроль за подіями власного життя, 
локалізація внутрішнього контролю, підтримання хорошої фізичної та психічної 
форми, розвиток моральних якостей та цінностей), когнітивний (розвиток 
власного бачення способів вирішення проблем без копіювання чужого досвіду, 
пошук нових способів та форм поведінки, пізнання себе, власних індивідуально-
психологічних особливостей, можливостей і якостей, усвідомлення ролі 
психологічної науки в професійній діяльності державного службовця), 



 
 

інтегративний (готовність до самоосвіти, самовдосконалення, увага до власного 
досвіду самореалізації, наявність самозавдань для розвитку позитивних 
психологічних якостей, що покращують якість життя загалом та управлінську 
діяльність зокрема, відсутність фрустрації стосовно життєвих перспектив), 
комунікативний (володіння базисними комунікативними навичками, виявлення 
гнучкості при вирішенні складних професійних завдань та в процесі комунікації, 
критичність щодо суперечливої інформації). Дослідниця довела, що вони повинні 
стати основою її випереджального розвитку за рахунок залучення державних 
службовців до системи професійної освіти. 

За А. О. Деркачем, психологічна культура кадрів державної служби – це 
інтегративна характеристика вищого рівня розвитку особистості державного 
службовця, що представлена особистісним конструктом «Я – професіонал» і 
містить п’ять функціональних компонентів: діагностичний (одержання інформації 
психологічного змісту щодо вирішення професійних проблем і завдань, що 
виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності державного службовця); 
цілепокладання (формулювання або вибір цілей психологічного саморозвитку, 
спрямованого на оптимізацію реалізації психологічних аспектів професійної 
діяльності державних службовців); моделюючий (визначення процесу 
саморозвитку і професійного вдосконалення, починаючи від ціннісно-смислової 
орієнтованості, мотивації й закінчуючи його реалізацією у відповідних 
професійних позиціях); інтерпретувальний (аналіз досвіду цілеспрямованого 
психологічного саморозвитку); регулювальний (способи контролю над психічними 
станами, процесами, функціями, способи психічного регулювання поведінки, 
діяльності, пізнання, спілкування, методи корекції особистості, окремих психічних 
якостей, профілактики та усунення психічних розладів, методи збереження 
психічного здоров’я тощо). Способи зв’язку і закономірності розвитку 
функціональних компонентів виявляються в якісних змінах професійної 
самосвідомості, ціннісних відносин, здібностей творчої реалізації у 
відповідальних професійних позиціях. 

О. А. Давидова виокремлює такі функції культури професійного спілкування 
державних службовців: інструментальну (характеризує культуру професійного 
спілкування як соціальний механізм управління, що дозволяє одержати і передати 
інформацію, необхідну для здійснення комунікативного наміру), експресивну 



 
 

(допомагає зрозуміти емоції, переживання партнера), інтегративну 
(використовується як засіб об’єднання партнерів для спільного вирішення 
завдань), трансляційну (служить для передавання конкретних способів діяльності, 
оцінок, думок, суджень), контролю (регламентує поведінку та спілкування), 
соціалізації (розвиває навички культури професійного спілкування, ділового 
етикету), комунікаційну (забезпечує взаєморозуміння працівників та їх взаємодію 
на основі додержання загальних принципів етики та моральної поведінки).  

Враховуючи певну змішаність у вищезгаданих дослідженнях 
функціональних компонентів з конструктами, а також непредставленість в їх 
переліку деяких важливих функцій культури професійного спілкування державних 
службовців, наприклад аналітичної функції, на основі аналізу та узагальнення 
функцій державної служби, професійної культури державних службовців, 
професійної психологічної культури державних службовців та культури 
професійного спілкування державних службовців ми виділили такі функціональні 
компоненти культури професійного спілкування державних службовців:  

• перцептивно-аналітичний;  
• трансляційно-інформаційний;  
• управлінсько-координаційний;  
• особистісно-професійного саморозвитку.  
Перцептивно-аналітичний компонент культури професійного спілкування 

державних службовців забезпечує розбудову концептуальної моделі професійного 
спілкування державного службовця, детерміновану аналітичним сприйманням та 
пізнанням іншої людини (колег, відвідувачів) та себе як суб’єктів професійного 
спілкування, здатності на цій основі коригувати професійну комунікацію. 

Трансляційно-інформаційний компонент культури професійного 
спілкування державних службовців забезпечує ефективне передавання та 
отримання інформації як між співробітниками державної установи, так і між 
державними службовцями і користувачами державних послуг.  

Управлінсько-координаційний компонент культури професійного 
спілкування державних службовців полягає в організації та регулюванні процесу 
професійного спілкування, стимулюванні до нього інших суб’єктів спілкування, 
побудові та корекції стосунків з колегами, розв’язанні конфліктів та конфліктних 
ситуацій тощо. 



 
 

Компонент особистісно-професійного саморозвитку культури професійного 
спілкування державних службовців передбачає безперервний процес 
цілеспрямованого розкриття державним службовцем свого особистісно-
професійного потенціалу, що впливає на професійне спілкування та професійну 
діяльність в цілому.  

Функції, яка б не була їх природа, можна реалізувати лише в структурі. 
Функція реалізується структурою і пояснюється за допомогою структури. 
Структури в науковому дослідженні з’являються там, де характер висунутих 
завдань вимагає розчленувати предмет дослідження на окремі частини або 
елементи, його складові. Системою О. Ланге називав безліч пов’язаних діючих 
елементів, а сукупність зв’язків між цими елементами визначав як структуру. 
Отже, під час аналізування структури насамперед важливо виявити взаємозв’язок 
між її елементами, способи впливу одного елемента на інший, характер відносин 
між елементами. 

Так, С. В. Алієва у складі професійної культури державного і 
муніципального службовця виділяє такі елементи: когнітивний блок (знання, 
необхідні для виконання професійної діяльності), аксіологічний блок 
(організаційні та управлінські відносини, в яких матеріалізуються знання, норми, 
зразки та цінності), конативний блок (стійкі риси особистості, норми поведінки, 
мотиви, а також готовність, схильність до діяльності у сфері державної і 
муніципальної служби). 

Більш розгалуженою є структура професійної культури держслужбовця, 
розроблена М. М. Кузьміновим. Дослідник традиційно виокремлює когнітивний 
(знання про професійну етику, культурні норми і вимоги) та діяльнісний 
(нормативно-операційний) компоненти, проте далі йде новаторським шляхом, 
включаючи до структури професійної культури такі компоненти: мотиваційний 
(позитивне ставлення до професійної діяльності, професійні установки, інтереси), 
гностичний (володіння способами та прийомами, необхідними для розуміння 
сенсу культурних норм і вимог), емоційно-вольовий (здатність до 
співпереживання, здатність відчувати задоволеність від роботи, ініціативність, 
довільність, відповідальність), рефлексивно-оцінний (самооцінювання себе як 
здібного до саморозвитку), змістовний (наочно-пізнавальний).  



 
 

О. В. Селезньова довела, що до структури акмеологічної культури 
державних службовців входять ментальний (акмеологічна ментальність і 
акмеологічний менталітет), ціннісний (вищі особистісні ідеали, цінності й ціннісні 
орієнтації, які є не актуально переслідуваною метою, а підставою для 
саморозвитку і критеріями оцінювання його ефективності) і креативний (творчість 
як діяльність, що зумовлює акмеорієнтованість життєздійснення, і креативність як 
особистісна властивість, що забезпечує ефективність творчості) компоненти. 

За О. Ю. Скудновою, духовність, будучи важливим компонентом 
професійної культури державного службовця, сприяє вирішенню завдань 
професійної діяльності на основі стійких моральних цінностей; прагнення 
спеціаліста до досягнення «акме» у своєму розвитку; спрямованість професійної 
діяльності державного службовця на досягнення соціально значущих цілей і 
пріоритет гуманістичних цінностей, що виявляється у відсутності апріорних 
переваг однієї людини над іншою. В .Ф. Мамонтова звертає увагу в основному на 
морально-етичну складову професійної культури чиновника. Б. С. Хохряков 
акцентує увагу на таких складових професійної культури чиновника, як життєві 
та службові установки, домінуючі ціннісні орієнтації.  

За А. О. Деркачем, психологічна культура кадрів державної служби – це 
інтегративна характеристика вищого рівня розвитку особистості державного 
службовця, представлена особистісним конструктом «Я – професіонал» та 
об’єднує п’ять структурних компонентів: аксіологічний (професійні цінності та 
норми, що є продуктом суспільної свідомості і культури), соціальний (установки 
та стереотипи культурної поведінки, розвинені вміння й навички соціальної 
взаємодії, соціальна активність, терплячість до людей, ввічливість, 
дипломатичність, сумлінність, внутрішня гідність тощо), психологічний 
(готовність і здатність до цілеспрямованої психічної роботи зі зміни особистісних 
рис і поведінкових характеристик, уміння особистості розвивати та 
використовувати власні психічні ресурси, створювати сприятливу для діяльності 
ситуацію шляхом зміни свого внутрішнього стану, здатність орієнтуватися в 
інтрапсихічному просторі), когнітивний (система наукових психологічних знань 
про людину і соціальну взаємодію людей, система адекватних уявлень про свій 
внутрішній психічний світ та особистісно-індивідуальні якості), професійний 
(система професійних умінь і навичок).  



 
 

Культура ділового спілкування, на думку М. М. Калашникова, вміщує 
елементи, характерні для всіх різновидів культури, а саме: когнітивну (професійні 
знання, переконання), емоційно-оцінну (етичні норми і правила) та діяльнісну 
(комунікативна компетентність) складові. О. А. Давидова розглядає структуру 
культури ділового спілкування державного службовця в єдності наступних 
компонентів: мотиваційного (спонукання до вивчення культури ділового 
спілкування, пов’язане із задоволенням потреб щодо отримання знань та 
опанування ефективних способів ділового спілкування), когнітивного (сукупність 
науково-теоретичних знань про ділове спілкування, про роль культури ділового 
спілкування в професійній діяльності державного службовця), комунікативного 
(провідний, адже співвідноситься з усіма функціями культури ділового 
спілкування та відображає складну структуру взаємодії людей), психологічного 
(психологічні елементи процесу спілкування: потреби, мотиви, сприйняття, 
розуміння, взаємодія і психологічні якості суб’єктів спілкування: здібності, 
інтелект, емоції, почуття, темперамент тощо), етичного (пов’язаний із функцією 
контролю та функцією соціалізації і включає зовнішню форму поведінки, яка лише 
тоді стає елементом і показником істинної культури, коли вона наповнюється 
моральним змістом, є зовнішнім оформленням щирої поваги до іншої людини, до 
її особистої гідності, готовності допомогти, надати послугу, підтримати), рефлексії 
(вміння свідомо контролювати результати своєї діяльності і рівень власного 
розвитку; особисті досягнення; сформованість таких важливих для державного 
службовця якостей і властивостей, як креативність, ініціативність, націленість на 
співпрацю, впевненість у собі, схильність до самоаналізу, здатність до 
імпровізації, передбачення, ініціативного, критичного та інноваційного 
рефлексування; прогнозування результатів діяльності і стосунків; творча уява, а 
також професійно значущі знання і вміння).  

Аналіз вищерозглянутих конструктів професійної культури, професійної 
психологічної культури та культури професійного спілкування державних 
службовців доводить, що в переважній більшості класифікацій некоректно 
змішані функціональний та структурний підходи до визначення складових 
інваріантів культури. На основі аналізу та узагальнення конструктів професійної 
культури державних службовців, професійної психологічної культури державних 
службовців та культури професійного спілкування державних службовців, а також 



 
 

досліджень А. О. Деркача та В. Г. Зазикіна, Б. С. Гершунського, 
Л. С. Колмогорової, А. К. Маркової та В. В. Сємикіна ми виділили такі конструкти 
культури професійного спілкування державних службовців:  

• психологічну готовність державних службовців до професійного 
спілкування, що утворюється спрямованістю у професійному спілкуванні 
(сукупність мотивів, установок, цінностей державних службовців щодо 
професійного спілкування, інтегрованих в їх професійній самосвідомості) та 
психологічною грамотністю у професійному спілкуванні («ази» культури 
професійного спілкування, оволодіння психологічними знаннями, вміннями, 
навичками тощо); 

• психологічну компетентність державних службовців у професійному 
спілкуванні (ефективне застосування знань, умінь, навичок для здійснення 
професійної комунікації на основі психологічної грамотності);  

• акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості державного 
службовця у професійному спілкуванні (комунікативні здібності, що стали 
особистісно-професійними якостями).  

Водночас спрямованість у професійному спілкуванні державних службовців 
співвідноситься з мотиваційно-ціннісним аспектом культури професійного 
спілкування, що в тих чи інших варіантах виокремлюється практично всіма 
дослідниками в структурі професійної культури, професійної психологічної 
культури та культури професійного спілкування державних службовців, 
психологічна грамотність та психологічна компетентність – із когнітивним та 
інструментальним аспектами, акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості 
в професійному спілкуванні – з креативним, рефлексивним та іншими аспектами. 

Функціональні компоненти культури професійного спілкування державних 
службовців нерозривно поєднані з її конструктами. Функціональні компоненти 
культури професійного спілкування державних службовців (перцептивно-
аналітичний, трансляційно-інформаційний, управлінсько-координаційний, 
особистісно-професійного саморозвитку) мають ідентичні структурні особливості: 
психологічну готовність державних службовців до професійного спілкування, 
психологічну компетентність державних службовців у професійному спілкуванні, 
акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості державного службовця у 
професійному спілкуванні (див. рис. 1).  



 
 

 
Рисунок 1 – Функціонально-структурна модель культури професійного 

спілкування державних службовців 



 
 

Наприклад, усі вищезазначені функціональні компоненти визначаються 
сформованістю такого конструкта, як психологічна компетентність державних 
службовців у професійному спілкуванні. Так, перцептивно-аналітичний 
компонент культури професійного спілкування державних службовців 
виявляється у сформованості соціально-перцептивних і рефлексивно-емпатичних 
умінь, що забезпечують швидку орієнтацію в ситуаціях професійної взаємодії, 
адекватне, неупереджене й точне сприйняття особистісних властивостей і дій 
партнерів зі спілкування, розуміння мотивів та емоційних станів співрозмовників, 
їх індивідуальних, вікових, соціальних і рольових особливостей. 

Трансляційно-інформаційний компонент культури професійного 
спілкування державних службовців конкретизується таким показником, як 
сформованість вербальних (мовленнєвих, риторичних, полемічних) і невербальних 
умінь, що забезпечують успішний обмін інформацією в професійному спілкуванні 
державних службовців з урахуванням комунікативних цілей, завдань, ситуацій та 
характеру взаємодії. 

Управлінсько-координаційний компонент культури професійного 
спілкування державних службовців виражається у сформованості гностичних, 
прогностичних, стратегічних, візуально-презентативних і етикетних умінь, що 
забезпечують прогнозування, моделювання, реалізацію, аналізування та 
оцінкювання ефективності професійного спілкування.  

Компонент особистісно-професійного саморозвитку як функціональний 
компонент культури професійного спілкування державних службовців 
виявляється в уміннях коригувати свої особистісні та професійні характеристики 
як суб’єкта професійного спілкування на основі зворотного зв’язку і продуктів 
рефлексії.  

Усі структурні компоненти культури професійного спілкування державних 
службовців характеризуються певним рівнем розвитку. 

Переважна більшість дослідників традиційно виокремлює три рівні розвитку 
професійної культури державних службовців та її інваріантів. Так, 
О. В. Селезньова виділила три рівні розвитку акмеологічної культури державних 
службовців: низький (репродуктивний та адаптивний), середній (локально-
моделюючий) і високий (системно-моделюючий та інноваційно-творчий). При 
цьому дослідниця наголошує, що будь-який рівень розвитку акмеологічної 



 
 

культури при певних цілях і потенціалі особистості має перспективну властивість, 
оскільки здатний бути основою для наступних рівнів, завдяки цьому не 
відкидається, а залучається до подальшого процесу, вдосконалюється й 
розвивається. 

М. М. Калашников виокремлює низький, середній та високий рівні культури 
професійного спілкування державних службовців як інтегративні показники 
розвитку її окремих аспектів. О. А. Давидова визначила три рівні сформованості 
культури професійного спілкування державних службовців: початковий 
(мотиваційно-когнітивний), середній (рефлексивно-психологічний), високий 
(комунікативно-етичний). Назви рівнів дослідниця визначила за пріоритетом 
послідовності розвитку компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців.  

Ми пропонуємо визначати загальний рівень культури професійного 
спілкування державних службовців за інтегральними показниками розвитку 
кожного конструкту функціонального компонента культури професійного 
спілкування державних службовців. У державних службовців, які мають низький 
рівень розвитку функціональних компонентів культури професійного спілкування, 
практично не сформовані її конструкти. У державних службовців, які мають 
середній рівень розвитку функціональних компонентів культури професійного 
спілкування, не сформована цілісна система її конструктів, хоча деякі з них 
можуть бути сформовані до досить високого рівня. У державних службовців, які 
мають високий рівень розвитку функціональних компонентів культури 
професійного спілкування, в цілому сформована система конструктів. Відповідно 
загальні показники культури професійного спілкування державних службовців 
визначатимуться за показниками розвитку її функціональних компонентів. 

На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки. По-перше, 
культура професійного спілкування державних службовців як культура 
мікросистеми є інваріантом професійної психологічної культури державних 
службовців у широкому розумінні та являє собою якісні характеристики 
позаорганізаційного та внутрішньоорганізаційного вертикального і 
горизонтального спілкування державних службовців як професійної групи, що 
формуються в процесі професіогенезу та зумовлюють ефективну реалізацію 
функцій державної служби. Культура професійного спілкування державних 



 
 

службовців як культура особистості є інваріантом професійної психологічної 
культури державних службовців та являє собою комплексне динамічне 
особистісне утворення державного службовця, яке визначає здатність до 
ефективного професійного спілкування на державній службі як умови професійної 
самореалізації при збереженні внутрішнього психологічного комфорту фахівця та 
потреби до особистісно-професійного вдосконалення у професійному спілкуванні. 
По-друге, функціональними компонентами культури професійного спілкування 
державних службовців є такі: 1) перцептивно-аналітичний; 2) трансляційно-
інформаційний; 3) управлінсько-координаційний; 4) особистісно-професійного 
саморозвитку. Конструктами функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців є такі: 1) психологічна готовність державних 
службовців до професійного спілкування, що утворюється спрямованістю в 
професійному спілкуванні та психологічною грамотністю у професійному 
спілкуванні; 2) психологічна компетентність у професійному спілкуванні; 
3) акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості державного службовця в 
професійному спілкуванні. По-третє, усі конструкти культури професійного 
спілкування державних службовців характеризуються певним рівнем розвитку. 
Загальний рівень культури професійного спілкування державних службовців 
визначається за інтегральними показниками розвитку кожного конструкта 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців. У державних службовців, які мають низький рівень розвитку 
функціональних компонентів культури професійного спілкування, практично не 
сформовані її конструкти. У державних службовців, які мають середній рівень 
розвитку функціональних компонентів культури професійного спілкування, не 
сформована цілісна система її конструктів, хоча окремі конструкти можуть бути 
сформовані до досить високого рівня. У державних службовців, які мають 
високий рівень розвитку функціональних компонентів культури професійного 
спілкування, в цілому сформована система її конструктів. Загальні показники 
культури професійного спілкування державних службовців визначаються за 
показниками розвитку її функціональних компонентів. 

 
 
 



 
 

Розділ 2. 
Концептуальна парадигма розвитку культури професійного спілкування 

державних службовців у системі безперервної освіти 

2.1. Система безперервної освіти державних службовців 

На сьогоднішній день в освіті існують дві різні моделі освіти: 1) кінцева 
освіта, заснована на принципах просвіти та навчання; 2) безперервна освіта, в 
основі якої знаходиться принцип інформування (зміст освіти визначається 
потребою у знаннях та інформації, необхідних для розв’язання її особистісно-
значущих задач). Друга модель освіти знаходить все більше поширення у 
сучасному світі. Стрімкий розвиток суспільства з кожним роком підвищує вимоги 
до професійної підготовки фахівців, що мають адекватно орієнтуватися в усіх 
сферах соціального життя і активно впливати на них, без чого неможливий 
перехід до суспільства з високим рівнем духовної, правової і професійної 
культури. Постає потреба в оперативному підвищенні професійної компетентності 
людини. Дана потреба може реалізовуватися лише за умови організації процесу 
безперервної освіти. 

У найбільш широкому розумінні безперервна освіта, за Р. Дейвом – це 
процес «особистісного, соціального і професійного розвитку індивіда протягом 
його життя, здійснюваний з метою удосконалення якості життя як окремого 
індивіда, так і суспільства» [30, c. 34]. У вужчому значенні поняття безперервна 
освіта фахівця являє собою цілеспрямоване та регулярне здобування, 
вдосконалення, оновлення знань і вмінь, необхідних для ефективного вирішення 
завдань професійної діяльності. Особливе значення для безперервної освіти має 
зв’язок навчальної діяльності з суспільно-практичною. 

Дискусійним питанням є визначення етапів безперервної освіти. Так, 
М. О. Лазарєв безперервну освіту визначає як процес, що складається з базової i 
подальшої освiти, передбачає на другому етапi послiдовне чергування навчальної 
дiяльностi в системi спецiально створених освiтнiх закладiв з професiйною 
діяльністю. Насправді, сучасна модель безперервної освіти містить етапи, які 
розпочинаються на більш ранніх стадіях онтогенезу. Згідно з 10 статтею Закону 
України «Про освіту» (Документ 2145-VIII від 5.09.2017) невід’ємними 
складниками системи освіти є: 



 
 

• дошкільна освіта;  
• повна загальна середня освіта; 
• позашкільна освіта; 
• спеціалізована освіта; 
• професійна (професійно-технічна) освіта; 
• фахова передвища освіта; 
• вища освіта; 
• освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта [2]. 
Природно, що конкретна людина в своїй індивідуальній освітній траєкторії 

проходить не всі визначені ланки системи освіти, але загалом вони максимально 
повно відображають складові загальної системи безперервної освіти.  

Н. В. Семенюк у структурі безперервної освіти виокремлює чотири 
підсистеми освіти: основну загальну та основну професійну, додаткову загальну та 
додаткову професійну. При цьому «відношення між елементами підсистеми 
основної освіти будуються за принципом ієрархії, кожна наступна ланка дає освіту 
більш високого рівня. У підсистемі додаткової освіти ланки самостійні і 
незалежні, існують паралельно одна одній» [21, с. 29]. Усі підсистеми освіти 
функціонують завдяки комплексу формальних та неформальних освітніх впливів, 
залежно від домінування яких виокремлюються формальна, неформальна та 
інформальна безперервна освіта.  

Останні різновиди освіти мають численну кількість підходів до розуміння їх 
сутності. У своїй роботі ми використовуватимемо дефініції, зафіксовані у статті 8 
Закону України «Про освіту». «Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за 
освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, 
галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами 
освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня 
освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою» [2]. Таким чином, 
«формальність» освіти пов’язана з організацію освітнього процесу на базі 
державних чи приватних освітніх установ (загальноосвітні та музичні школи, 
коледжі, університети і т. п.), діяльність яких регламентована законодавством та 
передбачає стандартизоване оцінювання досягнень здобувачів освіти.  

«Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 
програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 



 
 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних 
та / або присудженням часткових освітніх кваліфікацій» [2]. Тобто 
«неформальність» освіти полягає, насамперед, у добровільності та варіативності 
вибору змісту та форм освіти її здобувачем, необов’язковості та 
неформалізованості процедури оцінювання його досягнень. Прикладами 
неформальної освіти є заняття у спортивних та танцювальних гуртках, на курсах з 
робототехніки та комп’ютерної грамотності, участь в різноманітних тренінгах 
(наприклад, «Мистецтво публічного виступу») і т. п. 

«Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 
діяльністю, родиною чи дозвіллям» [2]. Зазначимо, що тлумачення усіх різновидів 
безперервної освіти, представлене у Законі України «Про освіту», не враховує 
нецілеспрямоване засвоєння певного досвіду, яке в авторських визначеннях 
пов’язується або з неформальною, або з інформальною освітою.   

Питання безперервної освіти державних службовців з кожним роком 
привертає до себе увагу все більшого кола дослідників. Питаннями науково-
методичного забезпечення безперервної освіти державних службовців присвячені 
роботи В. М. Кухаренка, В. Р. Міляєвої, В. Г. Понеділко, Н. Г. Протасової, 
О.В. Рибалка, Н. Г. Сиротенка, С. К. Хаджирадєвої, І. В. Шпекторенко та ін. 

С. С. Яценко справедливо наголошує, що «характерною рисою державних 
службовців є надзвичайно тривалий процес професіоналізації» [29, c. 1]. Згідно зі 
статтею 8 Закону України «Про державну службу» (Документ 889-VIII в останній 
редакції від 28.08.2018) «державний службовець зобов’язаний … постійно 
підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати 
організацію службової діяльності» [1]. У свою чергу, поняття «професійна 
компетентність» розтлумачується у статті 2 Закону України «Про державну 
службу» як «здатність особи в межах визначених за посадою повноважень 
застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні 
та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, 
навчання, професійного та особистісного розвитку» [1]. У тій самій статті 
відповідного Закону визначається, що саме професійне навчання як набуття та 
вдосконалення професійних знань, умінь та навичок «забезпечує відповідний 



 
 

рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної 
діяльності» [1]. В. М. Сороко вважає, що завданням системи професійного 
навчання державних службовців є створення умов безперервного навчання.  

У статті 48 Закону України «Про державну службу» наголошується, що 
«професійне навчання державних службовців проводиться … через систему 
підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації» [1]. 
Фактично у даній статті Закону визначаються складові безперервної освіти 
державних службовців, які можуть бути співвіднесені з етапами вищої освіти та 
освіти дорослих, представлених у загальній системі безперервної освіти. Водночас 
порівняння названих у законі складових системи безперервної освіти державних 
службовців (підготовка, перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації) 
зі складовими загальної моделі безперервної освіти, наведеної вище, засвідчує 
непредставленість у Законі етапу допрофесійної освіти. 

Організаційні засади функціонування системи професійного навчання 
державних службовців визначаються Положенням «Про систему професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад» (Документ затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 лютого 2019 р. № 106). У Положенні зазначено, що професійне 
навчання державних службовців реалізується через підготовку, підвищення 
кваліфікації, стажування, самоосвіту. Показово, що у Положенні, на відміну від 
Закону України «Про державну службу», вилучено етап перепідготовки 
державних службовців, що зроблено фактично за рахунок його інтеграції з етапом 
підвищення кваліфікації. У Положенні також конкретизовано, що підвищення 
кваліфікації державних службовців здійснюється за загальними та спеціальними 
програмами, які, у свою чергу, поділяються на професійні (сертифікатні) та 
короткострокові програми. А самоосвіта державних службовців передбачає участь 
у конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з 
оволодіння практичними навичками тощо. 

Інтеграція загальної моделі системи безперервної освіти та складових 
безперервної освіти державних службовців, представлених у Законі України «Про 
державну службу» та Положенні «Про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 



 
 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 
а також аналіз наявних особливостей професіоналізації державних службовців в 
Україні дозволили нам розробити актуальну модель системи безперервної освіти 
державних службовців (див. рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Система безперервної освіти державних службовців 
Допрофесійна освіта. Наведена на рис. 2 система безперервної освіти 

державних службовців повністю враховує значущість у професіогенезі етапу 
допрофесійної підготовки (освіту у дошкільних навчальних закладах, освіту у 
загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільну освіту), на якому 
відбувається вибір професії, розвиваються багато необхідних для майбутньої 



 
 

професійної діяльності особистісних якостей, частково формуються її структурні 
елементи. Спроби, які робляться у деяких роботах, почати відлік безперервної 
освіти з етапу підготовки спеціаліста, здаються нам неправомірними, адже 
ігнорують можливості використання допрофесійної освіти, наприклад, для 
формування позитивного ставлення до професії державного службовця. Так, діти 
дошкільного віки залюбки граються у вчителів, лікарів, продавців, водіїв тощо, 
але уявлення не мають про специфіку роботи державного службовця, а, 
відповідно, не можуть відбивати її у своїх іграх. У розроблених та впроваджених 
програмах з ранньої профорієнтації дошкільників представлені професії лікарів, 
швачок, аграріїв, будівельників, перукарів тощо, але відсутнє будь-яке згадування 
про професію державного службовця.  

Профорієнтаційна робота є більш поширеною у загальноосвітніх навчальних 
закладах. Проте і школярі практично не володіють інформацією про професію 
державного службовця. В жодному з проаналізованих нами профорієнтаційних 
опитувальників професія державного службовця навіть не згадується.  

З метою поширення серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних 
закладів інформації щодо професійної діяльності державних службовців 
Державним закладом післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» підготовлено та 
проведено тематичний постійно діючий семінар «Школа майбутнього державного 
службовця». Група старшокласників зі шкіл міста впродовж півроку знайомилася 
з особливостями функціонування держслужби, специфікою професійних завдань, 
які розв’язують чиновники в різних структурних підрозділах, брала участь у 
професійно-орієнтованих тренінгах.  

Потужні профорієнтаційні можливості є у позашкільної освіти. Курси з 
робототехніки та програмування, спортивні секції та танцювальні гуртки, музичні 
та художні школи і т. п. користуються неабияким попитом у батьків та дітей 
різних вікових груп. Водночас сучасний ринок освітніх послуг не пропонує нічого, 
що могло б сприяти професійному вибору школярів на користь державної служби. 
Безумовно, є і певні виключення з правил. Наприклад, в межах роботи 
профорієнтаційного табору Be Profi старшокласникам була надана можливість 
відвідати Запорізьку обласну державну адміністрацію, де вони ознайомилися «з 



 
 

роботою держслужбовців та наочно побачили, як функціонує головний орган 
виконавчої влади області» [22]. Проте, не зважаючи на значущість та цінність 
описаного досвіду профорієнтаційної роботи обласних державних адміністрацій зі 
школярами, подібні заходи є поодинокими та несистемними. 

Що стосується більшості професій, то методично найбільш розробленим є 
етап підготовки фахівців у закладах вищої освіти. На важливості професійної 
підготовки майбутніх фахівців на етапі отримання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» наголошує А. В. Фірсова. Дослідниця підкреслює, що 
професійна культура не може формуватися спонтанно, але повинна систематично 
та ефективно розвиватися як професійним співтовариством, так і освітньою 
системою. Саме в межах бакалаврату формуються загальні компоненти 
професійної культури: когнітивний та конативний, які будуть затребувані в 
подальшій професійній діяльності. 

Проте численні програми підготовки фахівців під час здобуття професійної 
освіти не стосуються професії «державний службовець». До речі, на нашу думку, 
ситуація відсутності у профорієнтаційних списках професії державного службовця 
пояснюється саме тим, що державна служба фактично не має представленості у 
спеціальностях, за якими можна отримати базову вищу освіту у закладах вищої 
освіти. Так, абітурієнт, який мріє стати державним службовцем, може вступати у 
заклад вищої освіти лише на спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (за результатами 
аналізу ліцензованих спеціальностей 10 закладів вищої освіти, представлених у 
консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 р.). 
Зазначимо, що Наказом №1172 Міністерства освіти і науки України затверджено 
стандарти вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Цікаво, що в Положенні «Про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 
підготовка державних службовців пов’язується з успішним виконанням 
«учасниками професійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, 
що є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за 
спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі…, 



 
 

зокрема за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі 
знань «Публічне управління та адміністрування» [4]. Тобто, не дивлячись на 
можливість, за 20 статтею Закону України «Про державну службу» [1], 
працевлаштовуватися на державну службу за наявності освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр», фактично підготовка бакалаврів за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» знецінюється. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» майбутні державні службовці 
можуть отримати також за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування», але маючи вибір серед освітніх програм: «Державна служба», 
«Адміністративний менеджмент» тощо. За А. В. Фірсовою, саме магістерська 
підготовка дозволяє розвинути і конкретизувати набір компонентів, які є 
специфічними для професійної культури фахівця. Проте, як засвідчують реалії, 
переважна більшість працюючих державних службовців отримувала і освітньо-
кваліфікаційний рівень «бакалавр», і освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за 
абсолютно іншими спеціальностями («Економіка», «Право», «Середня освіта» 
тощо), а професійні компетенції державних службовців здобувала вже на етапах 
інформальної освіти безпосередньо у професійній діяльності, а також 
перепідготовки та підвищення кваліфікації.  

Кожний з вищеописаних етапів допрофесійної та вищої освіти зустрічається 
у професіогенезі державних службовці не більше одного разу. У виключних 
випадках людина, перейшовши на наступний етап безперервної освіти, знову 
повертається до дошкільного або загальноосвітнього закладу, вдруге вступає до 
вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр». Етап інформальної освіти у професійній діяльності державних 
службовців розпочинається з моменту приходу на державну службу і відбувається 
з певною активізацією або послабленням в різних формах впродовж усієї 
професійної діяльності чиновників. Нагадаємо, що саме інформальна освіта, 
відповідно до Закону України «Про освіту», передбачає здобуття особою певних 
компетентностей під час професійної щоденної діяльності. 

При загальних особливостях етапу інформальної освіти для різних 
професійних галузей даний етап безперервної освіти має свої особливості у 
професійній діяльності державних службовців. Це пов’язано з тим, що більшість 
державних службовців при вступі на державну службу не мають фахової 



 
 

підготовки з державного управління. Відповідно, перше ж занурення чиновника 
безпосередньо у професійну діяльність, його зустріч не з навчальними ситуаціям, 
які імітують професійні завдання, а з необхідністю виконання реальних 
професійних обов’язків супроводжується виявом браку певних компетенцій. 
Вперше призначені на посаду державні службовці стикаються з необхідністю 
формувати певні компетенції, часто не маючи відповідної теоретичної підготовки, 
в умовах цейтноту та прискіпливої уваги оточуючих і т. п., але чітко 
усвідомлюючи контекст та зміст освітніх потреб, що виникають. Таку форму 
професійного зростання державних службовців на етапі інформальної освіти ми 
назвали навчально-адаптаційною діяльністю, адже пристосування державного 
службовця до робочого місця, професійних завдань та колективу безпосередньо 
залежить від швидкості та якості формування у нього конкретних професійних 
вмінь. 

Навчально-адаптаційна діяльність державних службовців є неможливою без 
функціонування інституту наставництва або коучингу, який не згадується в 
жодному законодавчому документі, але його значення в процесі професіогенезу 
державного службовця важко переоцінити. Саме наставництво як передача 
досвіду від більш компетентного працівника до менш досвідченого та невідкладне 
застосування отриманої інформації у власній професійній діяльності стають 
«швидкою допомогою» вперше призначеному на посаду чиновнику на ранніх 
етапах його професіогенезу. 

Ще однією формою етапу інформальної освіти державних службовців є 
стажування. У Положенні «Про систему професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» 
стажування тлумачиться як «набуття учасниками професійного навчання 
практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або 
галузі знань» [4]. Таке визначення є абсолютно коректним і для описуваної нами 
вище навчально-адаптаційної діяльності. Водночас, у статті 48 Закону України 
«Про державну службу» та чинному «Порядку стажування державних 
службовців» (Документ затверджено наказом Національного агентства України з 
питань державної служби від 3 березня 2016 р. № 48) прописано відмінності, які 
не дозволяють поставити знак тотожності між навчально-адаптаційною діяльністю 



 
 

та стажуванням. Ці відмінності полягають у тому, що стажування державні 
службовці проходять «із відривом від служби строком від одного до шести місяців 
на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном» 
[1] під керівництвом офіційно закріпленої особи, на яку покладаються обов’язки 
щодо забезпечення ефективності стажування. Тобто стажування перестало бути 
фактично одним зі способів вступу на державну службу, а трансформувалося у 
форму підвищення рівня професійної компетентності у процесі професійної 
діяльності держслужбовців з вже наявним досвідом державної служби. 

Ще однією формою інформальної освіти є самоосвіта державних 
службовців. До речі, визначення «самоосвіти» в Положенні «Про систему 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад» як «самоорганізоване здобуття 
учасниками професійного навчання певних компетентностей, зокрема під час 
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 
діяльністю, дозвіллям» [4], є практично ідентичним визначенню «інформальної 
освіти» в Законі України «Про освіту». 

За Л. Р. Михайлишин, «рушійною силою, джерелом самоосвіти є потреба 
особистості в самозміні, самовдосконаленні та самореалізації» [16, с. 289], тобто 
зумовлюється внутрішніми чинниками. Водночас, у сучасній системі безперервної 
освіти робляться спроби об’єктивувати цей процес. Наприклад, у Положенні «Про 
систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад» передбачено, що участь у 
конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах та інших формах 
самоосвіти чиновників є обов’язковою складовою (частка якої повинна становити 
від 10% до 20%) індивідуальної програми розвитку професійної компетентності 
чиновника та обліковується при нарахуванні загальної кількості кредитів ЄКТС. 

Етап підготовки / перепідготовки державних службовців може 
розпочинатися як до етапу інформальної освіти, тобто фактично до початку 
професійної діяльності в органах державної влади, так і після її початку, адже за 
статтею 20 Закону України «Про державну службу» особа, яка претендує на 
зайняття посади державної служби категорії «В», повинна мати вищу освіту 



 
 

ступеня молодшого бакалавра або бакалавра без визначення конкретної галузі 
знань чи спеціальності. Саме тому етап підготовки (перепідготовки) традиційно 
пов’язується з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітніми програмами 
«Державна служба», «Адміністративний менеджмент» тощо. Зазначимо, що за 
даною спеціальністю сьогодні ще не затверджено стандартів вищої освіти для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Враховуючи, що отримання державним службовцем освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за вказаними спеціальностями найчастіше 
відбувається вже після початку професійної діяльності, але прихід на державну 
службу обов’язково розпочинається з навчання вперше призначених на посаду 
державних службовців за професійними програмами, останній вид освіти, на нашу 
думку, швидше відноситься до етапу підготовки (перепідготовки), ніж до етапу 
підвищення кваліфікації (як це зазначено в Положенні «Про систему професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад»).  

Відповідно до вищезазначеного Положення, підготовка (перепідготовка) 
вперше призначених на посаду державних службовців відбувається за загальними 
та / або спеціальними (сертифікатними) програмами і спрямована на формування 
загальних та фахових компетентностей, необхідних для діяльності на державній 
службі. На структурі та змісті означених програм ми зупинимося детальніше при 
аналізі наступного етапу безперервної освіти державних службовців. 

До етапу підготовки (перепідготовки) державних службовців також 
відноситься здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук з державного 
управління. Підготовка наукових кадрів, захисти дисертацій та присудження 
наукового ступеня кандидата або доктора наук з державного управління 
відбувається за спеціальностями: 25.00.01 «Теорія та історія державного 
управління», 25.00.02 «Механізми державного управління», 25.00.03 «Державна 
служба», 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони 
громадського порядку» і т. п. 

Найбільш розробленим етапом безперервної освіти державних службовців є 
етап підвищення кваліфікації. За Положенням «Про систему професійного 



 
 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад», підвищення кваліфікації державних службовців – це 
«набуття учасниками професійного навчання нових та / або вдосконалення раніше 
набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань» [4]. 

Сучасна система підвищення кваліфікації державних службовців 
спрямована на розв’язання наступних завдань:  

1) усунення недоліків в освіті державних службовців, пов'язаних з їх 
попереднім навчанням;  

2) навчання спеціальним дисциплінам, спрямованим на підвищення 
ефективності державного управління: загальній теорії, суті й формам державного 
управління та місцевого самоврядування, їх законодавчого забезпечення ролі й 
особливостей державної служби;  

3) оновлення галузевих знань, вивчення останніх досягнень науки і техніки, 
яке б спонукало їх до подальшої самоосвіти, досягнення особистих цілей (освітніх, 
професійних та інших), сприяло б самореалізації;  

4) сприяння просуванню по державній службі. 
Відповідно до Положення «Про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 
підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється за програмами, які 
за змістом навчання поділяються на загальні і спеціальні. І загальні, і спеціальні 
програми спрямовані на «підвищення рівня професійної компетентності учасників 
професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого 
досвіду» [4] з тією відмінністю, що загальні програми підвищення кваліфікації 
враховують загальні потреби державних органів та органів місцевого 
самоврядування, а спеціальні програми підвищення кваліфікації – індивідуальні 
потреби та спеціальні потреби державних органів та органів місцевого 
самоврядування.  

Загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації, у свою чергу, 
поділяються на професійні довгострокові (від 2 кредитів ЄКТС) програми та 
короткострокові (0,2-1 кредит ЄКТС) програми. Загальні професійні та спеціальні 
професійні, загальні коротокострокові та спеціальні короткострокові наразі 



 
 

конкретизуються в наступних видах підвищення кваліфікації державних 
службовців: 

• навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації 
державних службовців; 

• тематичні короткострокові семінари;  
• спеціалізовані короткострокові навчальні курси;  
• тематичні постійно діючі семінари;  
• тренінги. 
Професійні програми підвищення кваліфікації, згідно з пунктом 31 наказу 

Нацдержслужби України від 30.03.2015 № 65 «Про затвердження Вимог до 
структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 
розробляються центром за погодженням з Національним агентством України з 
питань державної служби та органами, на які поширюється дія Законів України 
«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».  

Програми тематичних постійно діючих семінарів, тематичних 
короткострокових семінарів, спеціалізованих короткострокових навчальних 
курсів, тренінгів розробляються відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
розробки типових програм тематичних постійно діючих і короткострокових 
семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, 
затверджених наказом Нацдержслужби України від 04.11.2011 № 49 (із змінами).  

Зазначені види підвищення кваліфікації державних службовців дозволяють 
використовувати при підвищенні кваліфікації державних службовців можливості 
як формальної, так і неформальної освіти. Положенням «Про систему 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад» визначено, що безперервність освіти 
державних службовців забезпечується підвищенням кваліфікації за загальними та 
/ або професійними програмами, а також за загальними та / або спеціальними 
короткостроковими програмами не рідше одного разу на три роки. І якщо 
професійні програми є достатньо уніфікованими, а їх опанування передбачає 
оцінювання, на основі якого видається сертифікат про підвищення кваліфікації, то 
короткострокові програми є більш варіативними і за змістом, і за формою, а їх 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2493-14


 
 

опанування, з одного боку, передбачає видачу відповідного документу про 
підвищення кваліфікації, а з другого – не передбачає спеціальної процедури 
оцінювання. 

Поєднання можливостей формальної та неформальної освіти при підвищенні 
кваліфікації державних службовців дозволяє мінімізувати вплив об’єктивних та 
суб’єктивних чинників, які можуть ускладнювати процес навчання на даному 
етапі безперервної освіти: 1) складнощі із виконанням державним службовцем 
власних професійних обов’язків під час навчання; 2) скептичне ставлення 
державних службовців до пропонованих змісту програм і форм підвищення 
кваліфікації 3) нерозуміння або заперечення зв’язку кар’єрного просування з 
результатами підвищення кваліфікації; 4) психологічні складнощі прийняття ролі 
учня тощо. 

Безумовно, потужні можливості системи безперервної освіти повинні 
використовуватися і для розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців. Л. В. Литвиновою наголошується, що формуванню комунікативної 
культури державних службовців повинні приділятися значна кількість уваги та 
часу «особливо під час навчання, підготовки та підвищення кваліфікації» [15, 
с. 137]. За О. Л. Приходько, підвищення мовленнєвої культури державних 
службовців (як аспекту культури професійного спілкування) повинно відбуватися 
у трьох формах: 1) навчальному предметі; 2) позанавчальній діяльності в межах 
навчального закладу; 3) самостійній діяльності, тобто різних формах безперервної 
освіти. Проаналізуємо наявну ситуацію з реалізацію даного завдання на різних 
етапах безперервної освіти державних службовців.  

Ігнорування можливостей допрофесійної освіти в процесі безперервної 
освіти державних службовців, відзначене вище, стосується і розвитку такого 
інваріанту професійної культури майбутніх державних службовців, як культура 
професійного спілкування. Серед розроблених та впроваджених у навчально-
виховну діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів 
проектів чимала кількість спрямована на розвиток культури спілкування, проте 
немає жодного, пов’язаного саме з особливостями соціономічної діяльності 
державних службовців. При цьому це скоріше не норма, але стратегічне 
недопрацювання системи державної служби, чого, наприклад, не дозволяє собі 
аграрна галузь.  



 
 

Так, PLS UkrLandFarming, яка є лідером у виробництві молока та яловичини, 
починає готувати фахівців для аграрної галузі з дошкільного віку, пропонуючи 
дітям розмальовки, на яких представлений світ аграрних професій. Для молодших 
школярів регулярно проводиться захід «День маленького фермера», під час якого 
діти в ігровій формі отримують уявлення про роботу в агробізнесі. Учні старших 
класів отримують від підприємства щоденники з інформацією про аграрні 
професії і переліком освітніх закладів, де можна здобути аграрну професію. 
Результат відповідального ставлення до підготовки майбутніх фахівців не 
забарився: підприємство має стабільні показники економічного зростання та 
відсутність кадрових проблем. 

Узагальнення описаного системного та ефективного досвіду підготовки 
майбутніх фахівців, починаючи з етапу допрофесійної освіти, дозволяє 
стверджувати, що розвиток професійної культури повинен розпочинатися з її 
мотиваційної та особистісної складових. Саме сформований на рівні дошкільної і 
молодшої шкільної освіти інтерес до професії, становлення професійної 
спрямованості на основі загальнолюдських цінностей та розвиток характеристик, 
необхідних для майбутньої успішної професійної діяльності, стають підґрунтям 
для розвитку професійно-орієнтованих знань в учнів середньої та старшої школи 
на допрофесійному етапі безперервної освіти. Означені висновки можуть бути 
перенесені і на культуру професійного спілкування як інваріант професійної 
культури.   

Етап підготовки фахівців у закладах вищої освіти передбачає безпосередню 
підготовку в навчальних закладах, спрямовану на здійснення майбутньої 
професійної діяльності. Важливість даного етапу для розвитку культури 
професійного спілкування пояснюється визначеністю студентів у виборі 
майбутньої професії та можливістю концентрованого знайомства з провідним 
науковим досвідом щодо культури професійного спілкування державних 
службовців. Відповідно, безпосереднім завданням даного етапу безперервної 
освіти є розвиток у майбутніх фахівців спрямованості у професійному спілкуванні 
та психологічної грамотності як конструктів функціональних компонентів 
культури професійного спілкування державних службовців. У зв’язку з цим 
абсолютно виправданою є позиція О. Ю. Акімової, яка зазначає: «слід вважати 
важливим психологічне забезпечення професійного та особистісного розвитку 



 
 

державних службовців вже в ході професійного навчання. Настільки поширений 
метод придбання психологічної культури і розвитку психологічної 
компетентності, умовно званий методом «проб і помилок», треба визнати, з 
одного боку, об'єктивно дорогим, а з другого – вкрай суб'єктивним і 
ймовірнісним» [5, c. 120].  

Затверджені стандарти вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня освіти (єдиної 
спеціальності, за якою можна отримати спеціалізовану професійну підготовку 
державним службовцям) серед переліку загальних компетентностей випускника 
містять «здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово», 
«здатність спілкуватися іноземною мовою», «навички міжособистісної взаємодії», 
«здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів діяльності)». Водночас освітньо-
професійні програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня освіти (за результатами 
аналізу освітньо-професійних програм спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» 10 закладів вищої освіти, представлених у консолідованому 
рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 р.) або взагалі не містять, або 
містять лише одну, максимум дві дисципліни на кшталт «Комунікація в 
публічному адмініструванні», «Технологія публічних виступів» і т. п., опанування 
яких стимулює розвиток певних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців. 

Враховуючи, що далеко не всі державні службовці отримують освітньо-
кваліфікаційний рівень за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування», можна припустити, що випускники інших спеціальностей 
можуть мати дещо кращу підготовку в сфері професійної комунікації 
(спеціальності «Психологія», «Журналістика» і т. п.) або, навпаки, не отримати 
взагалі фахової підготовки в цьому напрямку (спеціальності «Будівництво та 
цивільна інженерія», «Галузеве машинобудування» і т. п.).  

Освітньо-професійні програми за спеціальністю 281 «Публічне управління 
та адміністрування» для другого (магістерського) рівня освіти (за результатами 
аналізу освітньо-професійних програм спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» 10 закладів вищої освіти, представлених у консолідованому 



 
 

рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 р.) містять більшу кількість 
дисциплін, спрямованих на розвиток культури професійного спілкування 
майбутніх державних службовців, проте ці дисципліни практично дублюють ті, 
які вивчали студенти при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 
«Комунікативна діяльність у публічному управлінні», «Управління комунікаціями 
в організації», Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні» і. т. п. Це не 
дозволяє у повному обсязі реалізувати на «магістерському» рівні підготовки 
майбутніх державних службовців завдання з інтеграції раніше сформованих 
компонентів культури професійного спілкування у цілісне гармонійне утворення. 

Етап підготовки фахівців у закладах вищої освіти продовжується етапом 
інформальної освіти у професійній діяльності, який розпочинається з приходом 
чиновника на державну службу. Враховуючи, що переважна більшість державних 
службовців приходить на державну службу, не маючи вищої освіти за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а підготовка студентів 
за вищезазначеною спеціальністю також потребує оптимізації навчальних планів 
щодо включення до неї дисциплін з розвитку культури професійного спілкування, 
більшість вперше призначених на державну службу чиновників стикається з 
комунікативними ситуаціями та проблемами, до розв’язання яких вони не готові 
ні теоретично, ні практично. Оперативне вирішення проблеми формування 
комунікативної компетентності державних службовців відбувається за рахунок 
навчально-адаптаційної діяльності та самоосвіти. 

Функція наставника у навчально-адаптаційній діяльності державних 
службовців найчастіше покладається на досвідчену в професійній (у тому числі і 
комунікативній) сфері людину. Природно, що розвиток прикладних аспектів 
культури професійного спілкування у вперше призначеного державного 
службовця відбувається в контексті розвитку інших професійних компетенцій. 
Наслідування вперше призначеним на державну службу чиновником наставника 
під час приймання відвідувачів, консультування по телефону, надання письмових 
відповідей на запити і т. п. часто виявляється ефективним способом формування 
психологічної компетентності у професійному спілкуванні. Водночас можливості 
використання наставництва як форми розвитку культури професійного 
спілкування вперше призначеного на посаду чиновника ускладнюється 
відсутністю офіційного статусу та повноважень у державного службовця-



 
 

наставника та можливою наявністю в останнього комунікативного вигорання – 
проблеми, актуальної для державних службовців з тривалим досвідом професійної 
діяльності. 

Невід’ємною складовою системи професійного навчання державних 
службовців є самоосвіта. Розуміючи власні потреби, державний службовець сам 
створює свою особистісну освітню траєкторію розвитку культури професійного 
спілкування, визначає зміст, форми та методи даного етапу безперервної освіти. 
Основними формами самоосвіти державних службовців, як зазначалося вище, є 
участь у конференціях, тренінгах, майстер-класах, семінарах тощо. 

В Україні щорічно проводяться десятки науково-практичних конференцій, 
присвячених державній службі: «Інституціоналізація публічного управління в 
Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів», «Публічне 
врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», «Науково-
практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації» і т. 
п. Користуються популярністю і серед науковців, і серед самих державних 
службовців щорічні «Рішельєвські читання». Варто відзначити, що в програмах 
усіх без винятку конференцій проблеми спілкування державних службовців 
піднімаються або на рівні роботи секцій, або на рівні виступів окремих учасників. 
Водночас, за останні 10 років ми не зустрічали жодної конференції, присвяченої 
саме особливостям спілкування державних службовців. Враховуючи, що серед 
державних службовців існує підвищений попит на тренінги, спрямовані на 
формування різних аспектів культури професійного спілкування, відсутність 
науково-практичних конференцій за подібною тематикою є вкрай нелогічною.  

Участь державних службовців у майстер-класах та тренінгах як форма 
самоосвіти державних службовців найчастіше реалізується на базі освітніх 
закладів, які займаються підготовкою та підвищенням кваліфікації державних 
службовців. На тематиці та особливостях означеної форми самоосвіти ми 
детальніше зупинимося при аналізі форм підвищення кваліфікації державних 
службовців. Разом з тим державні службовці мають можливість обирати 
різноманітні тренінги та майстер-класи і за межами даних освітніх закладів. Проте 
подібна практика є мало поширеною.  

Самоосвітня діяльність державного службовця вимагає готовності до 
особистісно-професійного саморозвитку та психологічної підготовленості до 



 
 

самостійного отримання знань і формування на їх основі комунікативних вмінь, 
адже крім участі в конференціях, тренінгах та майстер-класах самоосвіта 
державних службовців може відбуватися і в формах, які, на відміну від 
вищезазначених, практично не піддаються обліку: читання наукової літератури, 
перегляд навчальних фільмів і т. п.  

Як зазначалося вище, етап підготовки / перепідготовки державних 
службовців пов’язується з отриманням державним службовцем освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за однією з освітніх програм спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування», а також навчанням вперше 
призначених державних службовців за професійними програмами підвищення 
кваліфікації. Зупинимося детальніше на останній формі підготовки / 
перепідготовки чиновників.  

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців 
передбачає навчання: 1) за загальною складовою (засвоєння знань, необхідних для 
розуміння сутності демократичного врядування і своєї діяльності щодо здійснення 
управління в умовах модернізації державного управління та реалізації реформ; 
формування особистісних якостей державних службовців); 2) за функціональною 
складовою (здобуття додаткових компетентностей відповідно до вимог 
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і 
забезпечує здатність виконувати визначені посадовими інструкціями завдання і 
функції); 3) за галузевою складовою (здобуття слухачами додаткових знань, умінь 
і навичок, необхідних для здійснення управлінської діяльності у певній галузі 
управління чи сфері (економіка, освіта, культура, охорона здоров'я, соціальний 
захист тощо) з урахуванням сучасних досягнень науки і практики).  

Загальна і функціональна складові програми поділяються на: 1) нормативну 
частину (обов'язкова для вивчення всіма слухачами); 2) варіативну частину (модулі 
обираються замовниками навчання з урахуванням освітніх потреб відповідних 
категорій слухачів, особливостей і завдань їх професійної діяльності). Галузева 
складова програми формується виключно на основі варіативних модулів 
професійної програми. 

Не зважаючи на те, що комунікативні компетентності є загальними для 
професії державного службовця як соціономічної, проблеми професійного 



 
 

спілкування державних службовців представлені лише у нормативній та 
варіативній частинах функціональної складової програми. 

Так, у різних модулях нормативної частини функціональної складової 
професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII 
категорій посад, розробленої та затвердженої Державним закладом 
післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» містяться теми 
«Ефективні комунікації» та «Управління конфліктами в колективі», «Мистецтво 
публічного виступу», а у варіативній частині функціональної складової 
професійної програми – теми «Компетентність у спілкуванні», «Етичні засади 
ділового спілкування» і т. п.  

Таким чином, з одного боку, в професійних програмах, за якими 
відбувається підготовка вперше призначених на посаду державних службовців, 
містяться теми, опанування яких дозволяє недосвідченим чиновникам отримати 
відповіді на актуальні питання професійної комунікації, формувати та розвивати 
відповідні комунікативні компетенції, а з другого боку, в програмах не достатньо 
враховуються запити та потреби саме вперше призначених на посаду державних 
службовців у професійному спілкуванні, адже за цими самими програмами 
відбувається і підвищення кваліфікації вже працюючих державних службовців. 

Розвиток культури професійного спілкування на етапі підвищення 
кваліфікації відбувається за вищеописаними професійними програмами 
підвищення кваліфікації державних службовців, а також на тематичних постійно 
діючих семінарах, тематичних короткострокових семінарах, спеціалізованих 
короткострокових навчальних курсах та тренінгах. 

За «Методичними рекомендаціями щодо розробки типових програм 
тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, 
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів», тематичний постійно 
діючий та тематичний короткостроковий семінар – це «навчальний захід (система 
заходів), який використовується в системі навчання державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування для періодичного підвищення 
кваліфікації персоналу (як у спеціальних навчальних закладах, так і без відриву 
від роботи) з метою підвищення їх професійної компетентності, забезпечення 



 
 

рівня професіоналізму, достатнього для ефективної професійної діяльності в 
умовах політичних змін, змін державної політики і законодавства тощо» [3].  

Наприклад, у Державному закладі післядипломної освіти «Сумський центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 
проводиться численна кількість тематичних постійно діючих семінарів, серед 
яких: «Розвиток професійної мовної компетентності», «Ділова англійська мова», 
«Ділова українська мова», спрямовані на вдосконалення мовних аспектів культури 
професійного спілкування державних службовців. Психологічним особливостям 
культури професійного спілкування присвячені окремі заняття тематичного 
постійно діючого семінару «Сучасні технології управління людськими ресурсами 
на державній службі». 

Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід професійного спілкування 
державних службовців може засвоюватися і в межах тематичних 
короткострокових семінарів. Наприклад, комплексна програма тематичного 
короткострокового семінару «Соціальний захист осіб та дітей з інвалідністю та 
інших категорій населення», яка реалізується у Державному закладі 
післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», передбачає 
вивчення особливостей спілкування з учасниками бойових дій.  

Спеціалізований короткостроковий навчальний курс, за «Методичними 
рекомендаціями щодо розробки типових програм тематичних постійно діючих і 
короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових 
навчальних курсів», це «захід з підвищення кваліфікації в системі навчання 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, який 
передбачає сумісну навчальну діяльність викладача і слухачів з метою досягнення 
освітньої мети, яка полягає у забезпеченні високого рівня професіоналізму 
слухачів шляхом формування у процесі навчання системи додаткових знань … і 
спеціальних умінь, які забезпечують здатність ефективно здійснювати професійну 
діяльність [3].  

Серед спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, розроблених та 
впроваджених в освітню діяльність Державного закладу післядипломної освіти 



 
 

«Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій», питання комунікативної культури державних службовців 
розглядаються лише в одному – «Організація роботи та забезпечення виконання 
законодавства з питань розгляду звернень громадян». 

У «Методичних рекомендаціях щодо розробки типових програм тематичних 
постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих 
короткострокових навчальних курсів» тренінг тлумачиться як «короткостроковий 
захід (або система заходів), який використовується у навчальному процесі з 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування з метою підвищення рівня їх професійної компетентності, 
формування системи професійних умінь, навичок інтелектуальної діяльності і 
самоосвіти шляхом сумісної діяльності тренера (викладача) й групи осіб, яка 
полягає у виконанні учасниками тренінгу (індивідуально чи у малих групах) під 
керівництвом тренера вправ, практичних завдань, за змістом і характером 
близьких до професійних; рольових і навчальних дій з метою вправляння у 
розробці і реалізації управлінських рішень в умовах, що імітують реальну 
обстановку протікання професійної діяльності» [3].  

У Державному закладі післядипломної освіти «Сумський центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 

регулярно проводиться кілька тренінгів, спрямованих на розвиток певних аспектів 
культури професійного спілкування державних службовців: «Психологія 
ефективного спілкування. Розв’язання конфліктів у професійній діяльності», 
«Мистецтво публічного виступу», «Ефективність ділових переговорів» тощо. На 
відміну від професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців 
участь у тренінгах є менш формалізованим видом освіти державних службовців і 
за методами навчання, і за можливістю державних службовців як суб’єктів 
навчання самостійно визначатися з темою тренінгу, в якому брати участь. 

Описаний нами наявний досвід оптимізації спілкування державних 
службовців у Державному закладі післядипломної освіти «Сумський центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 



 
 

є достатньо уніфікованим для закладів подібного типу, які функціонують у різних 
областях України, що дозволяє на основі його узагальнення робити висновки. З 
одного боку, професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців 
та програми тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових 
семінарів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів та тренінгів як 
форм підвищення кваліфікації державних службовців містять проблематику 
професійного спілкування державних службовців, але, з другого боку, 
враховуючи, що підвищення кваліфікації відбувається регулярно впродовж усієї 
професійної діяльності державних службовців, дані програми недостатньо 
враховують особливості культури професійного спілкування державних 
службовців, відповідні конкретному етапу професіогенезу чиновників.  

Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. 
По-перше, безперервна освіта фахівця являє собою цілеспрямоване та регулярне 
здобування, вдосконалення, оновлення знань і вмінь, необхідних для ефективного 
вирішення завдань професійної діяльності. По-друге, актуальна модель системи 
безперервної освіти державних службовці розроблена на основі загальної моделі 
системи безперервної освіти, зафіксованої у Законі України «Про освіту», та 
складових безперервної освіти державних службовців, представлених у Законі 
України «Про державну службу» та Положенні «Про систему професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад», а також аналізу наявних особливостей професіоналізації 
державних службовців в Україні. По-третє, система безперервної освіти 
державних службовців складається з допрофесійної освіти (освіта у дошкільному 
навчальному закладі, освіта у загальноосвітньому навчальному закладі та 
позашкільна освіта), вищої освіти (здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» не обов’язково 
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»), інформальної освіти 
(навчально-адаптаційна діяльність державних службовців, стажування, самоосвіта 
державних службовців), підготовки / перепідготовки державних службовців 
(навчання вперше призначених на посаду державних службовців за професійними 
програмами, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування», здобуття наукового ступеня кандидата 



 
 

/ доктора наук з державного управління), підвищення кваліфікації державних 
службовців (за загальними професійними та загальними короткостроковими 
програмами, за спеціальними професійними та спеціальними короткостроковими 
програмами). По-четверте, усі без виключення етапи безперервної освіти мають 
потенційні нереалізовані можливості для розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців.  

 
2.2. Концепція розвитку культури професійного спілкування державних 

службовців у системі безперервної освіти 

Розробка концепції розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців у системі безперервної освіти вимагає обґрунтування наукового 
підходу до розвитку культури професійного спілкування державних службовців, 
висвітлення його принципів, визначення чинників та психологічних механізмів, 
презентації моделі розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців. 

У першому розділі навчально-методичного посібника ми спиралися на 
діяльнісний, дидактичний та компетентнісний підходи при визначенні сутнісних 
характеристик культури професійного спілкування державних службовців у 
широкому значенні й акмеологічний, психологічний та особистісний підходи – 
при теоретичному аналізі культури професійного спілкування державних 
службовців у вузькому значенні. Акмеологічний та особистісний підходи до 
вивчення культури професійного спілкування державних службовців як культури 
особистості є науковим підгрунтям до виокремлення та визначення змісту таких 
конструктів функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців, як акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості 
державного службовця в професійному спілкуванні та спрямованість у 
професійному спілкуванні. Своєрідність акмеологічного підходу до розвитку 
культури професійного спілкування фахівців полягає у вивченні динаміки 
основних характеристик особистості як суб’єкта спілкування у різні періоди її 
професіоналізації, тобто враховує та розвиває здобутки особистісного підходу до 
розвитку культури професійного спілкування. Крім того, дослідження 
психологічних характеристик державних службовців як суб’єктів спілкування у 
динаміці дозволяє визначити психологічні механізми засвоєння і збагачення 



 
 

комунікативно-професійного досвіду, описати сукупність принципів та 
закономірностей цього процесу, технологізувати розвиток культури професійного 
спілкування.  

Дидактичний та компетентнісний підходи до вивчення культури 
професійного спілкування державних службовців як культури мікросистеми є 
науковим підґрунтям для виокремлення та визначення змісту таких конструктів 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців, як психологічна грамотність та психологічна компетентність у 
професійному спілкуванні. Розвиток психологічної грамотності фактично є 
«розпредмечуванням», а розвиток психологічної компетентності – 
«опредмечуванням» культури професійного спілкування державних службовців у 
процесі безперервної освіти, тобто може бути описаний в термінах теорії діяльності 
та діяльнісного підходу. Крім того, діяльнісний підхід до вивчення культури 
професійного спілкування державних службовців як культури мікросистеми 
дозволяє об’єктивувати акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості 
державного службовця в професійному спілкуванні, спрямованість у 
професійному спілкуванні та психологічну грамотність у професійному 
спілкуванні через психологічну компетентність у професійному спілкуванні. 
Виходячи з цього, при розробці концепції розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців ми спираємося на діяльнісний та 
акмеологічний підходи.  

Сутність діяльнісно-акмеологічного підходу до розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців полягає в тому, що цей феномен 
розглядається як нестатичне, соціально обумовлене утворення, кількісні та якісні 
зміни якого можуть носити як прогресивний, так і регресивний характер. 
Досягнення та збереження «акме» (найвищої точки розвитку культури 
професійного спілкування) потребує цілеспрямованого розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців у процесі їх професійного 
спілкування (або формах навчання його відтворюючих) з урахуванням 
індивідуальних особливостей і професійно-значущих потреб його суб’єктів.  

Розвиток культури професійного спілкування державних службовців 
поєднує дві сторони – внутрішню, яка базується на акмеологічних інваріантах 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні, спрямованості у 



 
 

професійному спілкуванні та психологічній грамотності у професійному 
спілкуванні, та зовнішню, яка репрезентується у психологічній компетентності у 
професійному спілкуванні. Культура професійного спілкування державних 
службовців, з одного боку, визначає ефективність їх професійної діяльності 
взагалі та професійного спілкування зокрема, а з другого – розвивається і 
трансформується у цих видах професійної активності чиновників.  

Діяльнісно-акмеологічний підхід до розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців реалізується на основі таких принципів:  

• динамізму культури професійного спілкування державних службовців;  
• професійної валідності культури професійного спілкування державних 

службовців;  
• гармонійності розвитку внутрішньої та зовнішньої сторін культури 

професійного спілкування державних службовців;  
• неперервності та цілеспрямованості розвитку культури професійного 

спілкування державних службовців у системі безперервної освіти.  
Принцип динамізму культури професійного спілкування державних 

службовців виявляється у кількісних та якісних змінах цього особистісного 
утворення в процесі їх професіогенезу. Принцип динамізму є одним із базових, 
адже дозволяє оцінювати цей феномен як перспективний щодо результативності 
цілеспрямованих психологічних впливів. Водночас, динамізм культури 
професійного спілкування державних службовців не можна пов’язувати лише із 
цілеспрямованим розвитком, адже в процесі професійної діяльності державних 
службовців відбуваються і спонтанні як позитивні, так і негативні зміни цього 
особистісного утворення. Принцип динамізму диктує вимоги щодо організації 
емпіричного дослідження, а саме: необхідність диференційованого вивчення 
культури професійного спілкування в державних службовців із різним стажем 
професійної діяльності. 

Принцип професійної валідності культури професійного спілкування 
державних службовців пов’язаний з об’єктивацією культури професійного 
спілкування державних службовців у їх професійній діяльності і засвідчує 
нерозривний зв’язок цього особистісного утворення з регламентованими 
вимогами до виконання чиновниками професійних завдань. Розвиток культури 
професійного спілкування державних службовців не є самоцінністю, але має 



 
 

неперебільшене значення щодо підвищення ефективності професійної діяльності 
державних службовців. Цей принцип реалізується при визначенні змісту 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців, формуванні комплекту психодіагностичних методик з вивчення 
культури професійного спілкування державних службовців, виявленні актуальних 
для чиновників потреб щодо вдосконалення у професійній комунікації, а також 
при розробці або відборі інструментарію, спрямованого на розвиток культури 
професійного спілкування державних службовців.  

Принцип гармонійності розвитку внутрішньої та зовнішньої сторін культури 
професійного спілкування державних службовців забезпечується представленістю 
у структурі функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців чотирьох конструктів: акмеологічних інваріантів 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні, спрямованості у 
професійному спілкуванні, психологічної грамотності у професійному спілкуванні 
та психологічної компетентності у професійному спілкуванні. Нерозвиненість 
хоча б одного з перелічених конструктів у межах функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців не може в повному 
обсязі компенсуватися розвиненістю інших конструктів.  

На основі принципу гармонійності розвитку внутрішньої та зовнішньої 
сторін культури професійного спілкування нами визначено чинники розвитку 
культури професійного спілкування державних службовців: спрямованість у 
професійному спілкуванні, психологічна грамотність у професійному спілкуванні, 
психологічна компетентність у професійному спілкуванні, акмеологічні інваріанти 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні як конструкти 
перцептивно-аналітичного, трансляційно-інформаційного, управлінсько-
координаційного та особистісно-професійного саморозвитку як функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців. За цим 
принципом структурується констатувальний експеримент, результати якого мають 
відображати актуальний рівень розвитку усіх конструктів функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців, та 
формувальний експеримент, мішенями завдань якого повинні бути і внутрішні, і 
зовнішні конструкти функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців.  



 
 

Принцип неперервності та цілеспрямованості розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти 
полягає в тому, що ефективність розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців забезпечується використанням можливостей усіх етапів 
безперервної освіти державних службовців щодо реалізації актуальних для 
конкретного етапу завдань з розвитку конструктів функціональних компонентів 
культури професійного спілкування державних службовців.  

У попередньому параграфі навчально-методичного посібника на основі 
вивчення вітчизняного та світового досвіду розвитку культури спілкування взагалі 
та культури професійного спілкування державних службовців зокрема нами 
визначено завдання кожного етапу безперервної освіти державних службовців 
щодо розвитку даного комплексного утворення. Поетапна реалізація цих завдань 
зумовлює формування та розвиток усіх конструктів функціональних компонентів 
культури професійного спілкування державних службовців у відповідній 
послідовності та гармонійній єдності. Розвиток конструктів функціональних 
компонентів культури професійного спілкуванні державних службовців потребує 
дотримання такої черговості: акмеологічні інваріанти професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні → спрямованість у професійному 
спілкуванні → психологічна грамотність у професійному спілкуванні → 
психологічна компетентність у професійному спілкуванні.  

Шукаючи метафоричні аналоги для опису цього механізму, ми зупинилися 
на принципі роботи механізму годинника, основу якого утворюють кілька 
шестірень (див. рис. 3). Номером один позначено шестірню, цілеспрямований 
вплив на яку запускає весь годинниковий механізм та символізує конструкт, який 
є базовим для усіх функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців, і повинен формуватися одним з перших – 
акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості у професійному спілкуванні 
(1). Тільки після активізації цієї «шестерні» її руховий потенціал передається 
наступному конструкту – спрямованості у професійному спілкуванні (2), а далі – 
психологічній грамотності (3). І, нарешті, останній конструкт – психологічна 
компетентність у професійному спілкуванні (4) фактично екстеріоризує раніше 
сформовані конструкти культури професійного спілкування. 



 
 

 
Рисунок 3 – Метафоричне зображення послідовності розвитку конструктів 

функціональних компонентів культури професійного спілкування  
державних службовців 

Користуючись метафоричною мовою далі, точність роботи годинникового 
механізму залежить від злагодженої роботи кожної деталі-шестерні. Чи можуть 
триби годинникового механізму обертатися (функціонувати), не маючи зв’язку 
між собою, наприклад, в результаті механічного розкручування на рівній 
поверхні? Безумовно, можуть. Але в такому випадку безперервне обертання 
шестерень не матиме ніякого відношення до складної роботи годинникового 
механізму. Відповідно, якщо якійсь з конструктів функціональних компонентів 
культури професійного спілкування не був сформований на відповідному етапі 
безперервної освіти, формування наступного компоненту культури професійного 
спілкування має розпочинатися лише після надолуження нереалізованих завдань 
попереднього етапу безперервної освіти державних службовців. 

Стрижнем, який зв’язує між собою функціональні компоненти культури 
професійного спілкування у єдину систему, є спрямованість у професійному 
спілкуванні, діалогічний та альтероцентристський види якої є найбільш 
конструктивними для всіх функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців. Спрямованість у професійному спілкуванні як 
конструкт усіх функціональних компонентів культури професійного спілкування, 
з одного боку, є похідною від акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні, а з другого боку, виконує функцію 
підтримання балансу між іншими конструктами.  

На нашу думку, означена послідовність розвитку конструктів 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців може бути розповсюджена на культуру спілкування взагалі та 
культуру спілкування фахівців інших професійних груп зокрема. Специфіка ж 



 
 

розвитку культури професійного спілкування державних службовців полягає у 
змістовому навантаженні функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців: пецептивно-аналітичного, трансляційно-
інформаційного, управлінсько-координаційного та особистісно-професійного 
саморозвитку і їх поєднанні між собою. Враховуючи, що перцептивно-
аналітичний компонент та компонент особистісно-професійного саморозвитку є 
ближчими до загальної культури спілкування у порівнянні з трансляційно-
інформаційним та управлінсько-координаційним функціональними компонентами 
культури професійного спілкування державних службовців, розвиток перших двох 
компонентів випереджає розвиток останніх двох компонентів.  

Розвиток функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців базується на першочерговому розвитку конструктів 
особистісно-професійного саморозвитку як функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців, адже саме цей 
компонент відповідає за готовність та здатність державного службовця до 
вдосконалення у сфері професійного спілкування. 

На рисунку 4 представлено пошарове розташування функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців, де 
літерою А позначено функціональний компонент особистісно-професійного 
саморозвитку, літерою Б – перцептивно-аналітичний функціональний компонент, 
літерою В – трансляційно-інформаційний функціональний компонент, а літерою Г 
– управлінсько-координаційний функціональний компонент.  

 
Рисунок 4 – Пошаровий розвиток функціональних компонентів культури 

професійного спілкування державних службовців 
Пошаровий розвиток функціональних компонентів культури професійного 

спілкування державних службовців у зазначеній послідовності також є 
екстеріоризаційним, адже рухається від більш глибинних функціональних 



 
 

компонентів культури професійного спілкування державних службовців до більш 
зовнішніх. Таким чином, екстеріоризація є механізмом горизонтального розвитку 
конструктів в межах конкретного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців та вертикального розвитку 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців (див. рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Метафоричне зображення механізму розвитку конструктів та 

функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців 

Горизонтальні шари метафоричного зображення А, Б, В, Г утворюються 
функціональними компонентами культури професійного спілкування державних 
службовців (див. рис. 4), а вертикальні сектори 1, 2, 3, 4, – конструктами 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців (див. рис. 3). Екстеріоризація як механізм розвитку конструктів 
функціональних компонентів культури професійного спілкуванні державних 
службовців та безпосередньо функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців зумовлює визначення завдань з розвитку 
культури професійного спілкування державних службовців на різних етапах 
безперервної освіти.  

У таблиці 1 представлено завдання з розвитку конструктів функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців на етапах 
допрофесійної, вищої та інформальної освіти державних службовців. 

 



 
 

Таблиця 1 – Завдання з розвитку культури професійного спілкування на 
етапах допрофесійної, вищої та інформальної освіти державних службовців 

Етап 
безперервної 

освіти 

Функціональні компоненти культури професійного спілкування 
державних службовців  

Перцептивно-
аналітичний 

Трансляційно-
інформаційний 

Управлінсько-
координацій-

ний 

Особистісно-
професійного 
саморозвитку 

Д
оп

ро
фе

сі
йн

а 
ос

ві
та

 

Д
ош

кі
ль

на
 

ос
ві

та
 

- Знайомство із соціономічними аспектами професії державного 
службовця. 
- Формування уявлень про високі стандарти культури 
спілкування державних службовців.  
- Формування позитивного ставлення до професії державного 
службовця 

Освіта у 
загально-

освітньому 
закладі 

- Формування акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійно-орієнтованому спілкуванні. 
- Формування діалогічної та альтероцентристської 
спрямованості у професійно-орієнтованому спілкуванні. 
- Формування психологічної грамотності у професійно-
орієнтованому спілкуванні 

Поза-
шкільна 
освіта 

В
ищ

а 
ос

ві
та

 

Зд
об

ут
тя

 о
св

іт
нь

о-
кв
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ій
но
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рі
вн

я 
«б

ак
ал

ав
р»

 - Розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійно-орієнтованому спілкуванні 
державних службовців. 
- Розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 
професійно-орієнтованому спілкуванні державних службовців. 
- Розвиток психологічної грамотності у професійно-
орієнтованому спілкуванні державних службовців 

Зд
об

ут
тя

 о
св

іт
нь

о-
кв

ал
іф

ік
ац

ій
но

го
 р

ів
ня

 
«м

аг
іс

тр
» 

- Розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійно-орієнтованому спілкуванні 
державних службовців. 
- Розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 
професійно-орієнтованому спілкуванні державних службовців. 
- Розвиток психологічної грамотності у професійно-
орієнтованому спілкуванні державних службовців. 
- Інтеграція означених конструктів у психологічну компетент-
ність у професійному спілкуванні державних службовців 



 
 

Продовження таблиці 1  

Етап безперервної 
освіти 

Функціональні компоненти культури професійного спілкування 
державних службовців  

Перцептивно-
аналітичний 

Трансляційно-
інформаційний 

Управлінсько-
координацій-

ний 

Особистісно-
професійного 
саморозвитку 

Ін
фо

рм
ал

ьн
а 

ос
ві

та
 у

 п
ро

фе
сі

йн
ій

 д
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ль
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і  
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уж
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Н
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ча
ль
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-
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та
ці

йн
а 

ді
ял

ьн
іс
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ер
ж
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ни
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сл
уж

бо
вц

ів
 - Розвиток психологічної компетентності у професійному 

спілкуванні державних службовців. 

С
ам

оо
св

іт
а 

де
рж

ав
ни

х 
сл

уж
бо

вц
ів

 

- Розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні державних 
службовців. 
- Розвиток діалогічної та альтероцентристської 
спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців. 
- Розвиток психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців 

С
та

ж
ув

ан
ня

 
де

рж
ав

ни
х 

сл
уж

бо
вц

ів
 - Розвиток психологічної грамотності у професійному 

спілкуванні державних службовців. 
- Розвиток психологічної компетентності у професійному 
спілкуванні державних службовців. 

 
Таким чином, при цілеспрямованому розвитку культури професійного 

спілкування, починаючи з допрофесійного етапу безперервної освіти, на початок 
безпосередньої професійної діяльності у державних службовців мають бути 
сформованими наступні конструкти функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців: акмеологічні інваріанти 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні, спрямованість у 
професійному спілкуванні та психологічна грамотність у професійному 
спілкуванні, які забезпечують швидкий розвиток психологічної компетентності у 



 
 

професійному спілкуванні. На подальших етапах безперервної освіти державних 
службовців (не представлених у таблиці 1) повинно відбуватися регулярне 
оновлення психологічної грамотності та психологічної компетентності у 
професійному спілкуванні державних службовців, а також розвиток специфічних 
комунікативних компетенцій (компетенцій посади) відповідно до 
вузькопрофесійних обов’язків чиновників. 

Розвиток конструктів функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців не за описаною схемою, а з концентрацією 
уваги на одному-двох компонентах (наприклад, психологічній грамотності та 
психологічній компетентності у професійному спілкуванні) або спонтанно 
призводить до дисбалансу конструктів функціональних компонентів у структурі 
професійного спілкування державних службовців, унеможливлює розвиток 
культури професійного спілкування як комплексного інтегрованого утворення та 
може зумовлювати регресивну динаміку певних конструктів функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців впродовж 
їх професійної діяльності. Саме це виявлено нами ми експериментальному 
дослідженні актуального рівня розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців з різним стажем професійної діяльності [23].  

Так, серед усіх компонентів функціональних аспектів культури 
професійного спілкування державних службовців лише психологічна грамотність 
у професійному спілкуванні має тенденцію до зростання у чиновників від моменту 
приходу на державну службу до подальших етапів професіогенезу. Розвиток цього 
конструкту функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців пояснюється, на нашу думку, орієнтованістю програм 
різних форм підготовки / перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також 
самоосвіти державних службовців саме на опанування суб’єктами навчання знань 
щодо ефективної професійної комунікації. Водночас позитивна динаміка 
психологічної грамотності як компоненту професійного спілкування не забезпечує 
позитивну динаміку психологічної компетентності у професійному спілкуванні 
державних службовців, супроводжується переважно негативною динамікою 
спрямованості у професійному спілкуванні та акмеологічних інваріантів 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні впродовж усієї 
професійної діяльності чиновників. Відповідно, розвиток культури професійного 



 
 

спілкування державних службовців потребує зміни акцентів з психологічної 
грамотності на акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості у 
професійному спілкуванні та спрямованість у професійному спілкуванні.  

Крім того, на різних етапах підготовки / перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державні службовці мають специфічні потреби в розвитку 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців. Наприклад, для вперше призначених на посаду чиновників найбільш 
актуальним є розвиток трансляційно-інформаційного, управлінсько-
координаційного компонентів та компоненту особистісно-професійного 
саморозвитку, для державних службовців із досвідом професійної діяльності до 10 
років – розвиток управлінсько-координаційного компоненту та компоненту 
особистісно-професійного саморозвитку, а для державних службовців із досвідом 
професійної діяльності понад 10 років – розвиток перцептивно-аналітичного, 
управлінсько-координаційного та особистісно-професійного саморозвитку як 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців (див. табл. 2 та 3).  

Зроблені нами висновки відповідають сучасним тенденціям у вітчизняній і 
світовій теорії та практиці розвитку професійної культури, відповідно до яких 
вирване з контексту професійної культури технічне засвоєння фахівцем 
(майбутнім фахівцем) потрібних для професійної діяльності знань та формування 
певних вмінь може призвести до негативного результату, наприклад, застосування 
здобутих компетенцій з корупційною метою. Зокрема про це йшлося і на 
міжнародному круглому столі «Публічна служба: цінності та етичні принципі» 
(м. Тбілісі 7-11 травня 2019 р.), в якому брали участь державні службовці та 
науковці з України, Німеччини, Грузії та Молдови.  

Перетин горизонтальної площини розвитку конструктів конкретного 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців з вертикальним пошаровим розвитком функціональних компонентів 
культури професійного спілкування державних службовців дозволяє визначити, 
що у нульовій точці системи координат знаходиться рефлексивність як 
акмеологічний інваріант професіоналізму особистості у професійному 
спілкуванні. Рефлексивність як професійно-значуща якість державного службовця 
виявляється у рефлексуванні власної професійної діяльність взагалі та професійного 



 
 

Таблиця 2 – Завдання з розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підготовки / перепідготовки 

Етап безперервної 
освіти 

Функціональні компоненти культури професійного 
спілкування державних службовців  
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Навчання за 
професійними 
програмами 
вперше 
призначених на 
посаду 
державних 
службовців 

- Розвиток психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців. 
- Розвиток психологічної компетентності у професійному 
спілкуванні державних службовців 

– Розвиток діалогічної та 
альтероцентристської спря-
мованості у професійному 
спілкуванні державних службовців 

 

 Розвиток акмеологічних 
інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному 
спілкуванні державних 
службовців 

Здобуття 
освітньо-
кваліфікацій-
ного рівня 
«магістр» за 
спеціальністю 
«Публічне 
управління та 
адмініструван-
ня» 

- Розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні державних 
службовців. 
- Розвиток діалогічної та альтероцентристської 
спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців. 
- Розвиток психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців. 
- Інтеграція означених компонентів у психологічну 
компетентність у професійному спілкуванні державних 
службовців 



 
 

 

Таблиця 3 – Завдання з розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підвищення кваліфікації  

Етап 
безперервної 

освіти 

Функціональні компоненти культури професійного 
спілкування державних службовців 
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Навчання 
державних 
службовців 
з досвідом 
професійної 
діяльності 
до 10 років  

– - Розвиток акмеологічних інваріантів 
професіоналізму особистості у професійному 
спілкуванні державних службовців. 

– - Розвиток діалогічної та 
альтероцентристської 
спрямованості у професійному 
спілкуванні державних 
службовців. 
- Розвиток психологічної 
компетентності у професійному 
спілкуванні державних 
службовців. 

– – - Розвиток 
психологічної 
грамотності у 
професійному 
спілкуванні 
державних 
службовців.  

 
 
 
 
 



 
 

Продовження таблиці 3  

Етап 
безперервної 

освіти 

Функціональні компоненти культури професійного 
спілкування державних службовців 
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 Навчання 

державних 
службовців 
з досвідом 
професійної 
діяльності 
понад 10 
років 

- Розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні державних 
службовців. 
-  Розвиток діалогічної та альтероцентристської 
спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців. 
- Розвиток 
психологічної 
компетентності 
у 
професійному 
спілкуванні 
державних 
службовців. 

– - Розвиток психологічної 
компетентності у професійному 
спілкуванні державних 
службовців. 

– – - Розвиток 
психологічної 
грамотності у 
професійному 
спілкуванні. 

спілкування зокрема. Рефлексія як окремий акт психічної діяльності, що 
спрямовується особистістю на себе, є пусковим механізмом розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців. 

Рефлексія є універсальним механізмом, адже «розширює можливість ззовні 
впливати на розвиток особистості та формувати в неї внутрішній механізм 
саморозвитку» [599, с. 25]. Ефективне професійне спілкування державних 
службовців (й інших суб’єктів спілкування) неможливо без рефлексії як 
зовнішнього характеру – аналізу особливостей спілкування з колегами та 



 
 

відвідувачами, так і внутрішньої локалізації – оцінювання власної ефективності як 
суб’єкта професійного спілкування. 

Рефлексія спонтанно актуалізується у кризові періоди, адже під час кризи 
виникає природна потреба в осмисленні й аналізі чинників кризи та шляхів виходу 
з неї. Водночас цілеспрямований розвиток рефлексії є механізмом запобігання 
виникнення криз, у тому числі й професійних. 

Вікові особливості суб’єктів освітнього процесу, а також наявність / 
відсутність у останніх досвіду професійної комунікації визначають вертикальність 
/ горизонтальність трансмісії розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців. Наприклад, розвиток культури професійно-орієнтованого 
спілкування у дошкільників та здобувачів загальної освіти, які фактично не мають 
досвіду професійної комунікації, передбачає застосування вертикальних 
трансмісій. А самоосвіта державних службовців з метою розвитку культури 
професійного спілкування базується на горизонтальних трансмісіях. Зазначимо, 
що для більшості етапів безперервної освіти державних службовців характерним є 
застосування і вертикальних, і горизонтальних трансмісій, але їх співвідношення 
значно різниться. Так, при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
вертикальні трансмісії розвитку культури професійно-орієнтованого спілкування 
державних службовців домінують над горизонтальними трансмісіями, а при 
розвитку культури професійного спілкування у державних службовців із досвідом 
професійної діяльності понад 10 років горизонтальні трансмісії є поширенішими 
за вертикальні. 

У свою чергу, вертикальність / горизонтальність трансмісії та специфіка 
завдань з розвитку культури професійного спілкування державних службовців на 
різних етапах безперервної освіти зумовлюють вибір форм розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців. Враховуючи, що спілкування є 
соціально обумовленим явищем, яке виникає та реалізується лише у людському 
суспільстві, розвиток культури професійного спілкування державних службовців 
вимагає застосування переважно групових форм роботи. Активне соціально-
психологічне навчання в групі дає можливість відтворювати особливості 
професійного спілкування державних службовців у спеціально створених умовах. 
Водночас на певних етапах безперервної освіти розвиток культури професійного 
спілкування державних службовців реалізується через індивідуальні форми 



 
 

роботи, зокрема, це стосується навчально-адаптаційної діяльності державних 
службовців та стажування. 

Формою групової роботи з розвитку у дошкільників культури професійно-
орієнтованого спілкування державних службовців є екскурсія в державну 
установу, в ході якої діти знайомляться з особливостями професійної діяльності 
державних службовців. Дуже важливо, щоб при цьому екскурсанти стали свідками 
високих стандартів спілкування чиновників, адже саме побачене та почуте вони 
перенесуть у сюжетно-рольову гру як ще одну форму розвитку культури 
професійно-орієнтованого спілкування. 

На наступних етапах безперервної освіти груповою формою роботи, яка 
дозволяє якнайповніше забезпечити розвиток конструктів функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців, на нашу 
думку, є тренінг-семінар, теоретичні основи якого розроблені Л. М. Мітіною. Сама 
назва свідчить, що ця форма роботи є інтеграційною для традиційного 
семінарського зайняття і тренінгу. Завдяки цьому в ході тренінгу-семінару 
вирішуються різноманітні завдання: 1) отримання психологічних знань, поглядів 
різних психологічних шкіл на особистість, процес взаємодії людей, способи 
ефективного спілкування; 2) формування зовні виражених умінь і навичок 
спілкування: в парній комунікації, у складі групи, при вступі до контакту, при 
активному слуханні і т.п.; 3) адекватне сприйняття себе та інших в ситуаціях 
спілкування; 4) корекція комунікативних установок; 5) розвиток і корекція 
особистості, її глибинних утворень, рішення особистісних екзистенціальних 
проблем. Отже, перше завдання тренінгу-семінару спрямоване на розвиток у 
фахівців психологічної грамотності у професійному спілкуванні, друге та третє 
завдання – на підвищення у суб’єктів професійного спілкування психологічної 
компетентності, четверте – на розвиток спрямованості у професійному 
спілкуванні, а п’яте завдання – на оптимізацію акмеологічних інваріантів 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні. Таким чином, тренінг-
семінар дозволяє цілеспрямовано сприяти розвитку усіх конструктів 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців.  

Беззаперечним є взаємозв’язок означених завдань, адже, як зазначає 
А. А. Деркач, випереджальний розвиток однієї з підсистем (професіоналізм 



 
 

діяльності та професіоналізм особистості) буде обов’язково стимулювати 
розвиток іншої. Скажімо, інтенсивний розвиток професійних навичок і умінь 
буде гальмуватися, якщо від його рівня будуть відставати відповідні йому 
психологічні професійно важливі якості, що забезпечують формування 
відповідних умінь. Тому розвиток професійно важливих якостей дозволить 
засвоїти нові вміння або підвищити ефективність вже існуючих. Так буде тривати 
до тих пір, поки не настане їх рівнева відповідність, обумовлена високими 
критеріями професіоналізму. 

Різноманітність завдань та форм розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців на різних етапах безперервної освіти вимагає, 
за висловом В. М. Кухаренка, більш досконалих навчаючих технологій, 
контролюючих засобів і високої кваліфікації викладача. Зупинимося детальніше 
на методичних особливостях розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на різних етапах безперервної освіти. 

Основними методами розв’язання завдань дошкільного етапу безперервної 
освіти є спостереження за соціономічною діяльністю державних службовців, 
наслідування отриманих зразків спілкування та поведінки державних службовців 
та моделювання інших ситуацій професійної діяльності державних службовців. 

Форма тренінгу-семінару як основна форма розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців на інших етапах безперервної освіти дозволяє 
використовувати практично усі методи активного впливу: групові дискусії, ігрові 
методи (ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, організаційно-діяльнісні, 
імітаційні ігри), case-study, презентації (індивідуальні та колективні), колективне 
малювання тощо, застосування кожного з яких, безумовно, має як переваги, так і 
ризики.  

Враховуючи, що тренінг-семінар складається з двох компонентів (тренінгу 
та семінару), друга складова зумовлює необхідність включення до його методів 
міні-лекцій та інструктажів. Як засвідчує практика, унікальною функцією 
доносити до учасників тренінгу-семінару важливі ідеї в метафоричній формі 
володіють притчі. На потужному метафоричному потенціалі базується 
застосування у корекційно-розвивальній роботі Мак-карт, серед численних 
різновидів яких «Оh-Cards», «Persona» та інші спрямовані безпосередньо на 
оптимізацію характеристик особистості як суб’єкта спілкування.  



 
 

Не менш важливим за форми та методи роботи з розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців є зміст цієї роботи, який 
повинен оперативно відображати зміни та потреби сучасного динамічного 
суспільства, а також новітні здобутки науки. Наприклад, сьогодні серед різних 
тем, опанування яких зумовлює розвиток культури професійного спілкування 
державних службовців, з’явилися теми, актуальності яких ще шість років тому 
ніхто не міг навіть прогнозувати: «Особливості спілкування з учасниками бойових 
дій», «Особливості спілкування з внутрішньо переміщеними особами» і т. п. Що 
стосується досягнень науки, то безумовно корисним для державних службовців у 
контексті розвитку культури професійного спілкування є, наприклад, опанування 
технік NLP або формування здатності протидіяти деструктивним інформаційно-
психологічним технікам тощо. 

Подана вище концепція розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців візуалізована у моделі розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців (див. рис. 6). 

Таким чином, цілеспрямований розвиток культури професійного 
спілкування державних службовців – це кількісні та якісні прогресивні зміни 
акмеологічних інваріантів особистості, психологічної готовності та психологічної 
компетентності державного службовця у професійному спілкуванні як конструктів 
особистісно-професійного саморозвитку, перцептивно-аналітичного, 
трансляційно-інформаційного та управлінсько-координаційного функціональних 
компонентів культури професійного спілкування на основі механізмів 
екстеріоризації та рефлексії. 

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. По-перше, 
діяльнісно-акмеологічний підхід є науковим підґрунтям концепції розвитку 
культури професійного спілкування державних службовців. Діяльнісно-
акмеологічний підхід до розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців реалізується на основі таких принципів: динамізму культури 
професійного спілкування державних службовців; професійної валідності 
культури професійного спілкування державних службовців; гармонійності 
розвитку внутрішньої та зовнішньої сторін культури професійного спілкування 
державних службовців; неперервності та цілеспрямованості розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти. 
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сторін культури професійного спілкування державних службовців 
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Завдання з розвитку культури професійного спілкування державних службовців на різних етапах 
безперервної освіти 

Рисунок 6 – Модель розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців 

По-друге, чинниками розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців є: спрямованість у професійному спілкуванні, психологічна 
грамотність у професійному спілкуванні, психологічна компетентність у 
професійному спілкуванні, акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості у 
професійному спілкуванні як конструкти перцептивно-аналітичного, 



 
 

трансляційно-інформаційного, управлінсько-координаційного та особистісно-
професійного саморозвитку як функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців. По-третє, екстеріоризація як 
перехід від внутрішнього психічного до зовні вираженого є механізмом 
горизонтального розвитку конструктів конкретного функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців та вертикального 
розвитку функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців. Рефлексія як окремий акт психічної діяльності, що 
спрямовується особистістю на себе є пусковим механізмом розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців. По-четверте, механізм 
екстеріоризації зумовлює визначення завдань розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців на різних етапах безперервної освіти. По-
п’яте, цілеспрямований розвиток культури професійного спілкування державних 
службовців – це кількісні та якісні прогресивні зміни акмеологічних інваріантів 
особистості, психологічної готовності та психологічної компетентності 
державного службовця у професійному спілкуванні як конструктів особистісно-
професійного саморозвитку, перцептивно-аналітичного, трансляційно-
інформаційного та управлінсько-координаційного функціональних компонентів 
культури професійного спілкування на основі механізмів екстеріоризації та 
рефлексії.  

 



 
 

Розділ 3. 
Технологія розвитку культури професійного спілкування 

державних службовців у системі безперервної освіти 

3.1. Змістово-процесуальні засади розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців на різних етапах безперервної освіти 

Змістово-процесуальні засади профорієнтаційної роботи з дошкільниками з 
елементами формування культури професійно-орієнтованого спілкування 

майбутніх державних службовців на етапі допрофесійної освіти  
(дошкільна освіта) 

Мета програми: формування культури професійно-орієнтованого 
спілкування майбутніх державних службовців на етапі допрофесійної освіти 
(дошкільна освіта). 

Завдання програми: 1) знайомство з соціономічними аспектами професії 
державного службовця; 2) формування позитивного ставлення до професії 
державного службовця; 3) формування уявлень про високі стандарти культури 
спілкування державних службовців; 4) формування акмеологічних інваріантів 
професіоналізму особистості у професійно-орієнтованому спілкуванні майбутніх 
державних службовців. 

Критерії добору до експериментальної групи. До роботи в 
експериментальній групі залучаються діти старшого дошкільного віку. 

Етапи програми. Програма складається з двох етапів: 1) екскурсії до 
державної установи, під час якої дошкільники знайомляться з особливостями 
соціономічної діяльності державних службовців та високими стандартами їх 
культури професійного спілкування; 2) цілеспрямовано організованої серії 
сюжетно-рольових ігор, моделюючих ситуації професійного спілкування 
державних службовців із відвідувачами. 

Організація занять. Екскурсія тривалістю 1–1,5 години проводиться як 
разовий захід, до якого залучаються усі діти з експериментальної групи. Сюжетно-
рольова гра з моделюванням ситуацій професійного спілкування державних 
службовців цілеспрямовано організовується щоденно впродовж першого тижня 
після проведення екскурсії та з подальшою регулярністю раз на тиждень впродовж 
наступних 8 тижнів.  



 
 

Структура занять з моделювання ситуацій професійного спілкування 
державних службовців у сюжетно-рольовій грі: 1) попарне залучення дітей 
дошкільного віку до процесу гри; 2) основна частина, яка складається з виконання 
дитиною спочатку ролі державного службовця, а потім – ролі відвідувача; 
3) обговорення учасниками гри позитивних та негативних моментів професійного 
спілкування «державних службовців», які знайшли відображення у грі. 

Питання для обговорення: 
- Чи сподобалося тобі «на прийомі» у державного службовця?  
- Що саме сподобалося «на прийомі» у державного службовця? 
- Що саме не сподобалося «на прийомі» у державного службовця? 
- Чи виправив ти недоліки «прийому», коли сам став «державним 

службовцем»? 
- Яких помилок, на твою думку, допустився під час прийому ти сам? 
- Що у «професійній діяльності» державних службовців тобі подобається 

найбільше? 
- Що з «професійної діяльності» державних службовців тобі дається 

найкраще? 
Критерії ефективності програми: відтворення високих стандартів культури 

професійного спілкування державних службовців (доброзичливість, тактовність, 
безконфліктність і т. п.) дошкільниками у сюжетно-рольовій грі, організація 
дошкільниками за власною ініціативою сюжетно-рольової гри, моделюючої 
процес прийняття державними службовцями відвідувачів.  

Наводимо основні змістові позиції програми з профорієнтаційної роботи з 
дошкільниками з елементами формування культури професійно-орієнтованого 
спілкування державних службовців.  

Екскурсія до державної установи передбачає не лише ознайомлення 
дошкільників із соціономічними аспектами професійної діяльності державних 
службовців, але й формування уявлень про високі стандарти культури спілкування 
державних службовців, що вимагає забезпечення інтерактивних можливостей 
екскурсії. Вдалою з точки зору поєднання інформативності, інтерактивності, 
технологічності та особистісної значущості є екскурсія дітей старшого 
дошкільного віку до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), під час 
відвідування якого дошкільники можуть отримати «паспорти» та відчути себе 



 
 

повноцінними клієнтами даної установи. З метою запобігання формуванню у 
дошкільників професійних гендерних стереотипів бажано, щоб під час екскурсії 
діти отримали досвід взаємодії з державними службовцями як жіночої, так і 
чоловічої статі. Зазначимо, що державна установа та зміст екскурсії можуть 
змінюватися за умови дотримання усіх вище перерахованих вимог. 

План інтерактивної екскурсії до ЦНАП: 
1) ознайомлення дошкільників із роботою відділів державної установи 

(спостереження за процедурою прийому відвідувачів); 
2) «реєстрація» учасників екскурсії в електронній черзі на прийом; 
3) очікування учасниками екскурсії прийому з відстежуванням своєї черги 

на екрані монітора; 
4) індивідуальний прийом учасників екскурсії фахівцями: 
- надання учасником екскурсії даних про себе фахівцю на прийомі; 
- «фотографування» учасника екскурсії на «паспорт»; 
- «здавання» учасником екскурсії відбитків пальців; 
- постановка учасником екскурсії підпису; 
- виготовлення фахівцем «паспорту»; 
- вручення учаснику екскурсії «паспорту». 
З метою формування відповідального ставлення до паспорта як документа та 

не перебільшування можливостей виданого «документа» дошкільникам слід 
роз’яснити, що виданий «документ» можна обміняти на закордонний паспорт, для 
чого слід звернутися разом з батьками до ЦНАП. 

Сюжетно-рольова гра, моделююча процес прийняття державними 
службовцями відвідувачів, організовується у групі дошкільного закладу не 
пізніше наступного дня після екскурсії.  

Матеріали: цупкий папір розміром А5 (зігнути навпіл), олівці, клей, 
магнітна дошка для малювання, дитячий ноутбук, іграшковий фотоапарат, 
коробочка невеликого розміру – пристрій для «взяття відбитків пальців».  

При цілеспрямованій організації сюжетно-рольової гри тренер (вихователь, 
психолог) запрошує попарно дітей до обладнаного «робочого місця» та пропонує 
по черзі побути «державним службовцем» та «відвідувачем». «Прийом» 
реалізується за тим самим алгоритмом, що і в державній установі. Але в сам 
процес гри ведучий не втручається. Після завершення гри відбувається її 



 
 

обговорення за зазначеними вище питаннями. Після цього ведучий запрошує до 
гри іншу пару. Поєднання дітей у парах повинно постійно змінюватися. 

Ще більшу цінність має сюжетно-рольова гра «Прийом у державній 
установі», яка організовується дошкільниками самостійно. Для цього 
«обладнання» для гри повинно бути доступним для використання дітьми 
впродовж усього часу перебування в дошкільному закладі. Втручання ведучого 
допускається лише в організаційних моментах гри, наприклад, визначенні 
черговості користування дітьми обладнанням. 

Змістово-процесуальні засади розвитку культури професійно-орієнтованого 
спілкування майбутніх державних службовців на етапі допрофесійної освіти 

(позашкільна освіта) 
Мета програми: розвиток культури професійно-орієнтованого спілкування 

майбутніх державних службовців на етапі допрофесійної освіти (позашкільна 
освіта). 

Завдання програми: 1) розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійно-орієнтованому спілкуванні майбутніх державних 
службовців; 2) розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 
професійно-орієнтованому спілкуванні майбутніх державних службовців; 
3) формування психологічної грамотності у професійно-орієнтованому 
спілкуванні майбутніх державних службовців. 

Критерії добору до експериментальної групи. До роботи в 
експериментальній групі залучаються школярі раннього юнацького віку. 

Етапи програми. Програма є складовою профорієнтаційної програми із 
залучення молоді до державної служби і складається з чотирьох етапів: 1) етап 
розвитку конструктів особистісно-професійного саморозвитку як функціонального 
компонента культури професійно-орієнтованого спілкування майбутніх 
державних службовців; 2) етап розвитку конструктів перцептивно-аналітичного 
функціонального компонента культури професійно-орієнтованого спілкування 
майбутніх державних службовців; 3) етап розвитку конструктів трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійно-орієнтованого 
спілкування майбутніх державних службовців; 4) етап розвитку конструктів 
управлінсько-координаційного функціонального компонента культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців.  



 
 

Організація занять. Заняття у формі тренінгу-семінару тривалістю 1,5–2 
години кожне з максимальною періодичністю – раз на тиждень. Кількість занять – 
10. У тренінгу-семінарі беруть участь учні старших класів у кількості 12–16 осіб.  

Структура занять: 1) процедура вітання; 2) вправи з розвитку 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості у професійно-
орієнтованому спілкуванні майбутніх державних службовців; 3) вправи з розвитку 
діалогічної та альтероцентристської спрямованості у професійно-орієнтованому 
спілкуванні майбутніх державних службовців; 4) вправи з формування 
психологічної грамотності у професійно-орієнтованому спілкуванні майбутніх 
державних службовців; 5) домашнє завдання; 6) обговорення заняття; 
7) процедура прощання.  

Стандартні питання для обговорення кожного заняття: 
• Які думки та почуття супроводжували Вас під час заняття? 
• Що було для Вас найважливішим? 
• Чого Ви хотіли досягти під час заняття? 
• Чи вдалося це? 
• Чи вдоволені Ви процесом своєї взаємодії з оточуючими? 
• Як, на Вашу думку, можна досягнути кращого результату? 
• Що сподобалося? 
• Що не сподобалося? 
• Що хотілося б змінити?  
Критерії ефективності програми: зростання показників акмеологічних 

інваріантів професіоналізму особистості у професійно-орієнтованому спілкуванні 
майбутніх державних службовців, діалогічної та альтероцентристської 
спрямованості у професійно-орієнтованому спілкуванні майбутніх державних 
службовців і психологічної грамотності у професійно-орієнтованому спілкуванні 
майбутніх державних службовців як конструктів функціональних компонентів 
культури професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних 
службовців. 

Враховуючи, що програми розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на допрофесійному етапі (позашкільна освіта), етапі 
підготовки / перепідготовки державних службовців (здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» та навчання вперше призначених на посаду 



 
 

державних службовців за професійними програмами), а також етапі підвищення 
кваліфікації державних службовців (з досвідом професійної діяльності до 10 років 
та досвідом професійної діяльності понад 10 років) мають як відмінні, так і спільні 
завдання, нами розроблена комплексна програма, розрахована на розвиток усіх 
конструктів усіх функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців. Відповідно, тренеру при роботі за цією програмою буде 
потрібно вилучити з неї вправи, які не відповідають завданням конкретної 
програми розвитку культури професійного спілкування державних службовців на 
певному етапі безперервної совіти.  

Змістово-процесуальні засади розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підготовки / перепідготовки державних 

службовців (здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») 
Мета програми: розвиток культури професійного спілкування державних 

службовців на етапі підготовки / перепідготовки державних службовців (здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»). 

Завдання програми: 1) розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні державних службовців; 2) розвиток 
діалогічної та альтероцентристської спрямованості у професійному спілкуванні 
державних службовців; 3) розвиток психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців; 4) інтеграція акмеологічних інваріантів 
професіоналізму особистості у професійному спілкуванні державних службовців, 
спрямованості у професійному спілкуванні державних службовців, психологічної 
грамотності у професійному спілкуванні державних службовців у психологічну 
компетентність у професійному спілкуванні державних службовців. 

Критерії добору до експериментальної групи. До роботи в 
експериментальній групі залучаються здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Етапи програми. Програма є складовою професійної підготовки здобувачі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» і складається з чотирьох етапів: 1) етап розвитку конструктів 
особистісно-професійного саморозвитку як функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців; 2) етап розвитку 
конструктів перцептивно-аналітичного функціонального компонента культури 



 
 

професійного спілкування державних службовців; 3) етап розвитку конструктів 
трансляційно-інформаційного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців; 4) етап розвитку конструктів 
управлінсько-координаційного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців.  

Організація занять. Заняття у формі тренінгу-семінару тривалістю 1,5–2 
години кожне з максимальною періодичністю – раз на тиждень. Кількість занять – 
16. У тренінгу-семінарі беруть участь здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у кількості 
12-16 осіб.  

Структура занять: 1) процедура вітання; 2) вправи з розвитку 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості у професійному 
спілкуванні державних службовців; 3) вправи з розвитку діалогічної та 
альтероцентристської спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців; 4) вправи з розвитку психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців; 5) вправи з розвитку психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців; 6) домашнє 
завдання; 7) обговорення заняття; 8) процедура прощання.  

Стандартні питання для обговорення кожного заняття є ідентичними 
питанням для обговорення, які містяться у програмі розвитку культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців на етапі 
допрофесійної освіти (позашкільна освіта). 

Критерії ефективності програми: зростання показників акмеологічних 
інваріантів професіоналізму особистості у професійному спілкуванні державних 
службовців, діалогічної та альтероцентристської спрямованості у професійному 
спілкуванні державних службовців, психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців та психологічної компетентності у 
професійному спілкуванні державних службовців як конструктів функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців. 

 
 
 



 
 

Змістово-процесуальні засади розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підготовки / перепідготовки державних 

службовців (навчання вперше призначених на посаду державних службовців за 
професійними програмами) 

Мета програми: розвиток культури професійного спілкування державних 
службовців на етапі підготовки / перепідготовки державних службовців (навчання 
вперше призначених на посаду державних службовців за професійними 
програмами). 

Завдання програми: 1) розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні як конструкту управлінсько-
координаційного та особистісно-професійного саморозвитку функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців; 
2) розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості як конструкту 
трансляційно-інформаційного та управлінсько-координаційного функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців; 
3) розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні державних 
службовців як конструкту всіх функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців; 4) розвиток психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструкту 
всіх функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців. 

Критерії добору до експериментальної групи. До роботи в 
експериментальній групі залучаються вперше призначені на посаду державні 
службовці, які проходять навчання за професійними програмами. 

Етапи програми. Програма є складовою навчання за професійними 
програмами вперше призначених на посаду державних службовців і складається з 
чотирьох етапів: 1) етап розвитку конструктів особистісно-професійного 
саморозвитку як функціонального компонента культури професійного 
спілкування державних службовців; 2) етап розвитку конструктів перцептивно-
аналітичного функціонального компонента культури професійного спілкування 
державних службовців; 3) етап розвитку конструктів трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного спілкування 
державних службовців; 4) етап розвитку конструктів управлінсько-



 
 

координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування державних службовців.  

Організація занять. Заняття у формі тренінгу-семінару тривалістю 1,5–2 
години кожне з максимальною періодичністю – раз на тиждень. Кількість занять – 
10. У тренінгу-семінарі беруть участь уперше призначені на посаду державні 
службовці, які проходять навчання за професійними програмами, у кількості 12–
16 осіб.  

Структура занять: 1) процедура вітання; 2) вправи з розвитку 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості у професійному 
спілкуванні державних службовців; 3) вправи з розвитку діалогічної та 
альтероцентристської спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців; 4) вправи з розвитку психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців; 5) вправи з розвитку психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців; 6) домашнє 
завдання; 7) обговорення заняття; 8) процедура прощання.  

Стандартні питання для обговорення кожного заняття є ідентичними 
питанням для обговорення, які містяться у програмі розвитку культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців на етапі 
допрофесійної освіти (позашкільна освіта). 

Критерії ефективності програми: зростання показників акмеологічних 
інваріантів професіоналізму особистості у професійному спілкуванні як 
конструкту управлінсько-координаційного та особистісно-професійного 
саморозвитку функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців, діалогічної та альтероцентристської спрямованості як 
конструкту трансляційно-інформаційного та управлінсько-координаційного 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців, психологічної грамотності у професійному спілкуванні державних 
службовців як конструкту всіх функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців, розвиток психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструкту 
всіх функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців. 

 



 
 

Змістово-процесуальні засади розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підвищення кваліфікації державних службовців 

 (із досвідом професійної діяльності до 10 років) 
Мета програми: розвиток культури професійного спілкування державних 

службовців на етапі підвищення кваліфікації державних службовців (із досвідом 
професійної діяльності до 10 років). 

Завдання програми: 1) розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні державних службовців як конструкту 
трансляційно-інформаційного, управлінсько-координаційного та особистісно-
професійного саморозвитку функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців; 2) розвиток діалогічної та 
альтероцентристської спрямованості як складової управлінсько-координаційного та 
особистісно-професійного саморозвитку функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців; 3) розвиток психологічної 
грамотності у професійному спілкуванні державних службовців як конструкту 
особистісно-професійного саморозвитку функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців; 4) розвиток психологічної 
компетентності як конструкту управлінсько-координаційного та особистісно-
професійного саморозвитку функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців. 

Критерії добору до експериментальної групи. До роботи в 
експериментальній групі залучаються державні службовці з досвідом професійної 
діяльності до 10 років. 

Етапи програми. Програма є складовою підвищення кваліфікації державних 
службовців із досвідом професійної діяльності до 10 років та містить такі етапі: 
1) етап розвитку конструктів особистісно-професійного саморозвитку як 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців; 2) етап розвитку конструктів перцептивно-аналітичного 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців; 3) етап розвитку конструктів трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців; 4) етап розвитку конструктів управлінсько-координаційного 



 
 

функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців. 

Організація занять. Заняття у формі тренінгу-семінару тривалістю 1,5–2 
години кожне з максимальною періодичністю – раз на тиждень. Кількість занять – 
8. У тренінгу-семінарі беруть участь державні службовці з досвідом професійної 
діяльності до 10 років у кількості 12–16 осіб.  

Структура занять: 1) процедура вітання; 2) вправи з розвитку 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості у професійному 
спілкуванні державних службовців; 3) вправи з розвитку діалогічної та 
альтероцентристської спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців; 4) вправи з розвитку психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців; 5) вправи з розвитку психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців; 6) домашнє 
завдання; 7) обговорення заняття; 8) процедура прощання.  

Стандартні питання для обговорення кожного заняття є ідентичними 
питанням для обговорення, які містяться у програмі розвитку культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців на етапі 
допрофесійної освіти (позашкільна освіта). 

Критерії ефективності програми: зростання показників акмеологічних 
інваріантів професіоналізму особистості у професійному спілкуванні державних 
службовців як конструкту трансляційно-інформаційного, управлінсько-
координаційного та особистісно-професійного саморозвитку функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців, 
діалогічної та альтероцентристської спрямованості як конструкту управлінсько-
координаційного та особистісно-професійного саморозвитку функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців, 
психологічної грамотності у професійному спілкуванні державних службовців як 
конструкту особистісно-професійного саморозвитку функціонального компоненту 
культури професійного спілкування державних службовців, психологічної 
компетентності як конструкту управлінсько-координаційного та особистісно-
професійного саморозвитку функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців. 

 



 
 

Змістово-процесуальні засади розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців на етапі підвищення кваліфікації державних службовців 

 (із досвідом професійної діяльності понад 10 років) 
Мета програми: розвиток культури професійного спілкування державних 

службовців на етапі підвищення кваліфікації державних службовців (із досвідом 
професійної діяльності понад 10 років). 

Завдання програми: 1) розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму 
особистості у професійному спілкуванні державних службовців як конструкту всіх 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців; 2) розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 
професійному спілкуванні державних службовців як конструкту всіх 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців; 3) розвиток психологічної грамотності як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування державних службовців; 4) розвиток психологічної компетентності як 
конструкту перцептивно-аналітичного, управлінсько-координаційного та 
особистісно-професійного саморозвитку функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців. 

Критерії добору до експериментальної групи. До роботи в експериментальній 
групі залучаються державні службовці з досвідом професійної діяльності понад 10 
років. 

Етапи програми. Програма є складовою підвищення кваліфікації державних 
службовців із досвідом професійної діяльності понад 10 років: 1) етап розвитку 
конструктів особистісно-професійного саморозвитку як функціонального 
компонента культури професійного спілкування державних службовців; 2) етап 
розвитку конструктів перцептивно-аналітичного функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців; 3) етап розвитку 
конструктів трансляційно-інформаційного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців; 4) етап розвитку конструктів 
управлінсько-координаційного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців. 

Організація занять. Заняття у формі тренінгу-семінару тривалістю 1,5–2 
години кожне з максимальною періодичністю – раз на тиждень. Кількість занять – 



 
 

10. У тренінгу-семінарі беруть участь державні службовці з досвідом професійної 
діяльності понад 10 років у кількості 12–16 осіб.  

Структура занять: 1) процедура вітання; 2) вправи з розвитку 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості у професійному 
спілкуванні державних службовців; 3) вправи з розвитку діалогічної та 
альтероцентристської спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців; 4) вправи з розвитку психологічної грамотності у професійному 
спілкуванні державних службовців; 5) вправи з розвитку психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців; 6) домашнє 
завдання; 7) обговорення заняття; 8) процедура прощання.  

Стандартні питання для обговорення кожного заняття є ідентичними 
питанням для обговорення, які містяться у програмі розвитку культури 
професійно-орієнтованого спілкування майбутніх державних службовців на етапі 
допрофесійної освіти (позашкільна освіта). 

Критерії ефективності програми: зростання показників акмеологічних 
інваріантів професіоналізму особистості у професійному спілкуванні державних 
службовців як конструкту всіх функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців, діалогічної та 
альтероцентристської спрямованості у професійному спілкуванні державних 
службовців як конструкту всіх функціональних компонентів культури 
професійного спілкування державних службовців, психологічної грамотності як 
конструкту особистісно-професійного саморозвитку функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців, психологічної 
компетентності як конструкту перцептивно-аналітичного, управлінсько-
координаційного та особистісно-професійного саморозвитку функціональних 
компонентів культури професійного спілкування державних службовців. 

На основі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. По-перше, 
концепція розвитку культури професійного спілкування державних службовців у 
системі безперервної освіти є методологічним підґрунтям технології розвитку 
культури професійного спілкування державних службовців. По-друге, 
розвивальний компонент технології представлений такими програмами: 
«Програмою профорієнтаційної роботи з дошкільниками з елементами 
формування культури професійно-орієнтованого спілкування майбутніх 



 
 

державних службовців на етапі допрофесійної освіти (дошкільна освіта)», 
«Програмою розвитку культури професійно-орієнтованого спілкування майбутніх 
державних службовців на етапі допрофесійної освіти (позашкільна освіта)», 
«Програмою розвитку культури професійного спілкування державних службовців 
на етапі підготовки / перепідготовки державних службовців (здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр»)», «Програмою розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців на етапі підготовки / перепідготовки 
державних службовців (навчання вперше призначених на посаду державних 
службовців за професійними програмами)», «Програмою розвитку культури 
професійного спілкування державних службовців на етапі підвищення кваліфікації 
державних службовців (із досвідом професійної діяльності до 10 років)» та 
«Програмою розвитку культури професійного спілкування державних службовців 
на етапі підвищення кваліфікації державних службовців (із досвідом професійної 
діяльності понад 10 років)». По-третє, завдання програм з розвитку культури 
професійного спілкування на різних етапах безперервної освіти державних 
службовців орієнтовані на розв’язання актуальних проблем у професійній 
комунікації чиновників. По-четверте, екстеріоризація як механізм розвитку 
функціональних компонентів культури професійного спілкування державних 
службовців зумовлює визначення спільних для всіх програм етапів. По-п’яте, 
екстеріоризація як механізм розвитку конструктів конкретного функціонального 
компонента зумовлює спільну для програм структуру заняття. 

 
3.2. Комплексна програма розвитку культури професійного спілкування 

державних службовців на різних етапах безперервної освіти 

Блок занять з особистісно-професійного саморозвитку як функціонального 
компонента культури професійного спілкування державних службовців 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні, спрямованості у 
професійному спілкуванні державних службовців, психологічної грамотності у 
професійному спілкуванні державних службовців та психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструктів 
особистісно-професійного саморозвитку як функціонального компонента 
культури професійного спілкування державних службовців. 



 
 

Заняття 1. 
Вправа 1. «Бінго» [12, с. 384]. 
Мета: знайомство членів групи, пізнання співрозмовників, розвиток 

рефлексивності, створення позитивної атмосфери у групі.   
Матеріали: формуляри за кількістю учасників групи з переліком 

характеристик, які можуть співпадати у певної кількості людей. Наприклад: 
Займався народними 
танцями 

Хотів стати актором / 
акторкою 

Першим з групи в році 
має день народження 

Пише (писав) вірші Має зелені очі Подивився серіал понад 
50 серій  

Знає не менше 2 
іноземних мов 

Має 2 або більше братів / 
сестер 

Вміє свистіти 

Має розмір ноги менше 
38 

Брав участь у спортивних 
змаганнях 

Може заспівати народну 
пісню 

Має друга зі шкільних 
років 

Вміє кататися на ковзанах Любить розповідати 
анекдоти 

Вміє готувати суші (піцу) Займається 
колекціонуванням речей 

Ранок починає з кави 

 
Інструкція. Члени групи отримують формуляри в запечатаному вигляді. Їх 

можна відкрити лише за сигналом ведучого. Після цього учасники починають 
спілкуватися один з одним, шукаючи серед членів групи людей з означеними 
характеристиками. Член групи, якому властива означена характеристика, вписує 
своє ім’я та ставить підпис у відповідному прямокутнику на аркуші інтерв’юера. 
Одну людину можна вписувати не більше 2 разів. Коли хтось із членів групи 
заповнює усі пункти формуляра, він має вигукнути «Бінго!». 

Переможець визначається за результатами «перевірки» його формуляру. 
Після цього відбувається обговорення вправи. 

Вправа 2. «Правила роботи в групі». 
Мета: вироблення правил роботи в групі, розвиток толерантності та 

асертивності. 



 
 

Інструкція. Тренер пропонує учасникам визначити правила роботи в групі. 
Серед інших правил, які визначать члени групи для себе, обов’язково мають бути 
наступні. 

• Усі члени групи мають брати участь в усіх видах роботи, яка 
виконується під час занять.  

• Обговорювати можна тільки те, що безпосередньо пов’язано з 
підготовкою та проведенням занять.  

• Ніхто не повинен давати категоричних вказівок іншим членам групи.  
• Обговорюючи якусь ситуацію, необхідно починати зі слів «мені 

здається …», «я вважаю…». 
• Некоректно обговорювати те, що відбувається у групі, за її межами. 
Водночас, тренер підкреслює, що кожна людина має право на асертивність – 

поведінку, яка допомагає людині у вираженні власних потреб, бажань і почуттів 
до інших людей без порушення їх прав.  

Вправа 3. «Трихвилинний тест» [10, с. 39]. 
Мета: формування у членів групи установки на виконання інструкцій 

тренера, розвиток відповідальності та послідовності.  
Матеріали: аркуші з «Трихвилинним тестом» за кількістю членів групи. 
Інструкція. Тренер пропонує учасникам групи виконати на швидкість 

наступний тест.  
1. Прочитайте все перед тим, як почнете. 
2.  Напишіть своє прізвище у верхньому куті аркуша. 
3.  Обведіть кільцем слово «прізвище» у другому реченні. 
4.  Намалюйте п’ять малих квадратиків у лівому верхньому куті аркуша. 
5.  Поставте хрестик у кожному з квадратиків, згаданих у четвертому пункті. 
6.  Обведіть колом кожний квадратик. 
7.  Підпишіть своє прізвище нижче заголовка на цій сторінці. 
8.  Після заголовку напишіть «так, так, так». 
9.  Обведіть колом речення 7 і 8. 
10. Поставте хрестик у нижньому лівому куті аркуша. 
11. Накресліть трикутник навколо поставленого хрестика. 
12. На зворотній стороні аркуша помножте 70 на 30. 
13. Закресліть колом у четвертому пункті слово «аркуша». 



 
 

14. Голосно вигукніть своє ім’я, коли дійдете до цього пункту тесту. 
15. Якщо уважно виконуєте розпорядження, крикніть голосно «уважно 

виконував розпорядження». 
16. На зворотній стороні аркуша додайте 107 і 278. 
17. Закресліть колом вказану вище відповідь. 
18. Порахуйте голосно від 1 до 10. 
19. Зробіть олівцем три отвори на цьому аркуші у цьому місці . 
20. Якщо Ви перший, хто дійшов до цього пункту, крикніть голосно: «Це я 

виконав найкраще розпорядження». 
21. Після того, як прочитаєте все, виконайте тільки розпорядження, вказані у 

пунктах 1 і 2. 
22. Додайте ім’я після свого прізвища. 
23. Підкресліть ім’я. 
24. Відкладіть олівець. 
Члени групи, які послідовно виконували усі завдання тесту, не ігноруючи 1 

завдання, справляються з тестом швидше за інших членів групи, адже за 
інструкціями, що містяться у тесті, опрацьовувати необхідно лише незначну 
кількість його завдань. 

Після закінчення учасниками групи роботи над тестом тренер підкреслює 
необхідність дотримуватися інструкцій та регламенту роботи.  

Вправа 4. «Фотокартка». 
Матеріали: фотокартки (або аркуші з написаними на них прізвищами та 

іменами) учасників групи. 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Інструкція. Тренер роздає фотокартки учасникам групи так, щоб кожному 
дісталася власна фотокартка (або аркуш із власним прізвищем та ім'ям). Далі 
кожний учасник, не показуючи фотокартку іншим членам групи, повинен 
кількома словами описати: 1) зовнішність людини, зображеної на фотокартці; 2) її 
сильні сторони; 3) її слабкі сторони.  



 
 

При обговоренні вправи важливо, щоб учасники групи проаналізували, що 
при виконанні завдання викликало у них найбільші труднощі. 

Вправа 5. «Дерево». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: аркуші формату А 4, олівці, кулькові ручки за кількістю членів 
групи. 

Інструкція. Кожен член тренінгової групи отримує завдання намалювати 
дерево. Коли малюнок готовий, тренер просить охарактеризувати дерево: 

1) Яке це дерево? 
2) Де воно росте? Що знаходиться навколо дерева? 
3) З ким / чим воно взаємодіє? 
4) Чим це дерево може допомогти іншим (оточенню)?  
5) Що допомагає дереву знайти спільну мову з оточенням? 
6) Кого нагадує це дерево? 
При відповіді на останнє питання учасники групи вже усвідомлюють зв’язок 

«дерева» з власною особистістю, але в процесі обговорення вправи важливо 
проаналізувати відповіді, надані учасниками на 4 та 5 питання. 

Вправа 6. «Питання – 1». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців. 

Матеріали: мультимедійна презентація, відеоролік «Криза світового ринку 
праці». 

Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 
питань:  

1. Роль, завдання та можливості безперервної освіти в контексті світової 
кризи на ринку праці. 

2. Рефлексія у професійній діяльності державних службовців. 
 



 
 

Вправа 7. «Рефлексія». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Матеріали: аркуші із надрукованими запитаннями за кількістю членів групи. 
Інструкція. Тренер пропонує кожному учаснику групи пригадати одну з 

реальних ситуацій професійного спілкування державного службовця (з колегою, 
керівником, відвідувачем тощо) та дати письмово відповіді на такі запитання: 

1) Як я почувався у цій ситуації? 
2) Як я ставився до співрозмовника у цій ситуації? 
3) Які думки супроводжували мене у цій ситуації? 
4) Які характеристики допомогли / завадили мені вирішити цю ситуацію? 
5) Які висновки я зробив з цієї ситуації? 
Під час обговорення цієї вправи допускається, щоб свої відповіді озвучили 

лише ті члени групи, які можуть собі дозволити поділитися ними з групою. Але 
кожний учасник повинний висловити свою думку стосовно того, до яких нових 
думок або відкриттів підштовхнув його цей самоаналіз.  

Вправа 8. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Аналіз ситуацій професійного спілкування державного 
службовця (з керівником, колегою, відвідувачем) за схемою вправи «Рефлексія».  

Вправа 9. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 10. «Смайлик». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, позитивного соціально-

психологічного клімату у групі. 
Матеріали: смартфони зі встановленим месенджером. 



 
 

Інструкція. Тренер пропонує знайти у себе в смартфоні смайлик, який 
найточніше відображає емоційний стан члена групи на даний момент та 
продемонструвати його іншим учасникам. 

Заняття 2. 
Вправа 1. «Три імені» [13]. 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, позитивного соціально-

психологічного клімату у групі. 
Інструкція. Кожний учасник групи має згадати три форми свого імені, які 

використовують при спілкуванні з ним родичі, колеги, друзі тощо. Називаючи ці 
форми імені, член групи має визначити, які особистісні характеристики вони 
відображають та в ньому актуалізують. 

Вправа 2. «Обмін позитивним досвідом – 1». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: набір із 5 карточок, на кожній з яких написаний один з 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості державного службовця у 
професійному спілкуванні: самокритичність, відповідальність, допитливість, 
самостійність, рефлексивність (перелік характеристик може змінюватися). 
Кількість наборів повинна дорівнювати кількості членів тренінгової групи + 1 
набір великих карточок.  

Інструкція. Кожний учасник групи отримує свій набір карточок. Кожну 
характеристику слід оцінити за 3х-бальною шкалою, де 1 бал – зовсім не 
притаманна, 2 бали – притаманна частково, 3 бали – актуальна значною мірою. 

Тренер пропонує членам групи згадати та записати на аркуші паперу по 
одній ситуації зі свого досвіду спілкування з відвідувачами чи колегами, коли 
характеристика (або одна з характеристик), яка отримала найвищі бали (бажано 3 
бали), сприяла ефективності професійного спілкування та діяльності. Умова – 
назва самої характеристики не повинна згадуватися.  

Аркуші з описаними ситуаціями збираються ведучим, перемішуються та 
розбираються учасниками тренінгової групи знову. Читаючий ситуацію повинен 
ідентифікувати, яка саме з означених характеристик сприяла ефективності 



 
 

професійного спілкування та діяльності. Після цього аркуш з написаним кладеться 
до таблички з відповідним підписом. 

При обговоренні вправи важливо зосередитися на комплексності виділених 
характеристик, можливості розширення їх переліку тощо. Інформативним для 
тренера є те, на які характеристики було наведено найбільшу кількість прикладів, 
а на які – найменшу. 

Вправа 3. «Монах та крадій». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: текст притчі «Монах та крадій» [18, c. 219], аркуші формату А 4 
та маркери за кількістю членів групи. 

Інструкція. Група знайомиться з притчею «Монах та крадій». 
«Одного разу злодій побачив, як монах проходить крізь стіни. 
 - Як ти це робиш? Навчи мене! У моїй професії це необхідно. 
 - Добре, – сказав монах, – я навчу тебе, але для цього знадобиться багато 

часу і терпіння. 
Минуло 5 років. 
- Я все ще не навчився проходити крізь стіни, – невдоволено поскаржився 

злодій. 
 - Терпіння, – відповідав монах. 
І через 10 років відбулася така сама розмова. І через 15 ... 
Через 25 років колишній злодій і монах полірували посуд для монастиря. 
 - Я принесу ще порошку, – сказав колишній злодій і пройшов крізь стіну. 
 - У тебе вийшло! – вигукнув монах. 
 - Так,– сказав колишній злодій, – тільки не пам'ятаю: чому я цього так 

хотів?». 
На основі змісту притчі тренер пропонує кожному члену групи 

сформулювати девіз особистісно-професійного саморозвитку у професійному 
спілкуванні (не більше 7 слів) та записати на аркуші формату А 4. Після цього 
девізи озвучуються та прикріплюються на стіну тренінгової кімнати. Бажано, щоб 
вони залишалися візуально доступними для членів групи до кінця тренінгу. 



 
 

Вправа 4. «Питання – 2». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців. 

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Розвиток культури професійного спілкування державних службовців як 

завдання безперервної освіти. 
2. Особистісно-професійний саморозвиток як функція культури 

професійного спілкування державних службовців. 
Вправа 5. «Компетентності державних службовців у професійному 

спілкуванні». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Матеріали: 4 аркуші формату А1, маркери за кількістю членів групи. 
Інструкція. Робота в 4 підгрупах. Кожна група складає та аргументовано 

презентує перелік компетентностей державних службовців у професійному 
спілкуванні, поділяючи їх на загальні та спеціальні. Після цього кожний член 
групи із уточненого в результаті обговорення списку складає власний список, 
зазначаючи у ньому не менше 3-х компетентностей у професійному спілкуванні, 
розвитку яких він потребує. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Пошук державними службовцями інформації щодо наявних 
можливостей саморозвитку тих компетентностей, розвиток яких у вправі 
«Компетентності державних службовців у професійному спілкуванні» вони 
визначили як найбільш бажаний.  

 



 
 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Формула – 1». 
Мета: розвиток взаємопідтримки між членами групи, здатності до 

особистісно-професійного саморозвитку у професійному спілкуванні. 
Інструкція. Тренер нагадує про виділені у вправі «Компетентності 

державних службовців у професійному спілкуванні» 3 компетентностей, 
можливості розвитку яких учасники групи визначатимуть при виконанні 
домашнього завдання. Формулу, наведену нижче, промовляють по черзі усі 
учасники тренінгу, звертаючись до сусіда, який сидить ліворуч. 

Формула 1. Налаштування на професійно-особистісний саморозвиток. «Я 
впевнений, що тобі все вдасться». 

Заняття 3. 
Вправа 1. «Чарівник». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, пізнання членів групи. 
Матеріали: нитки довжиною 50 см за кількістю членів групи. 
Інструкція. Тренер пропонує членам тренінгової групи уявити себе 

володарем чарівної волосинки, розірвавши яку та вимовивши чарівне слово 
«Люмінус» можна реалізувати будь-яке бажання. Члени тренінгової групи по черзі 
розривають «волосинки» та промовляються свої бажання.  

У процесі обговорення можна класифікувати усі бажання на особистісні, 
професійні, соціальні тощо. 

Вправа 2. «Евакуація». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: липкий папір за кількістю членів групи, дошка. 
Інструкція. Тренер розповідає членам групи наступну вигадану ситуацію: 

«Ви знаходитеся на робочому місці, коли за системою оголошення повідомляють 
про надходження інформації, що будівля замінована. Вам потрібно терміново 



 
 

залишити своє робоче місце. Ви можете взяти з собою не більше трьох речей. Що 
це будуть за речі?». Кожний член групи записує три речі на липкому папері та 
прикріплює його на дошку. Після цього кожний член групи називає та аргументує, 
чому саме ці речі він вважає найбільш важливими. 

Вправа 3. «Допомога». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: аркуші формату А 4, кулькові ручки за кількістю членів 
тренінгової групи. 

Інструкція. Тренер просить членів групи стисло викласти на аркуші одну з 
власних професійних проблем. Після цього учасники передають свій аркуш колезі, 
що знаходиться ліворуч. Останній повинен написати на переданому аркуші, чим 
він може допомогти у вирішенні цієї проблеми, та передати його далі. 
Передавання аркушу продовжується до тих пір, поки він не потрапляє назад до 
власника. Член групи, який написав проблему, ознайомлюється з усіма 
пропозиціями щодо її вирішення, але озвучує лише три варіанти, які здаються 
йому найбільш ефективними та реалістичними.  

Вправа 4. «Питання – 3». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців. 

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Індивідуальна освітня траєкторія саморозвитку державних службовців у 

професійному спілкуванні. 
2. Програма особистісно-професійного саморозвитку державних 

службовців у професійному спілкуванні та її корекція. 
 
 



 
 

Вправа 5. «Траєкторія саморозвитку». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Матеріали: аркуші формату А 4 та маркери за кількістю членів групи. 
Інструкція. Учасники групи, використовуючи компетентності, визначені при 

виконанні вправи «Компетентності державних службовців у професійному 
спілкуванні», та інформацію щодо можливостей їх розвитку, зібрану при 
виконанні домашнього завдання, розробляють власну індивідуальну траєкторію 
саморозвитку державного службовця як суб’єкта професійного спілкування. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Складання державними службовцями планів розвитку 
психологічних компетентностей у професійному спілкуванні на тиждень, на 
місяць, на рік. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Animal». 
Мета: розвиток рефлексивності, здатності до особистісно-професійного 

саморозвитку в професійному спілкуванні, позитивного соціально-психологічного 
клімату в групі. 

Інструкція. Тренер пропонує кожному учаснику тренінга уявити себе в 
образі тварини, що асоціюється з характеристикою, якої йому не вистачає у 
професійному спілкуванні, та без слів зобразити цю тварину. Інші члени групи 
повинні здогадатися, що це за тварина. 

 
 
 
 



 
 

Заняття 4. 
Вправа 1. «Правда – брехня». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, пізнання членів групи. 
Інструкція. Члени тренінгової групи по черзі називають три «факти» про 

себе, серед яких два є правдою, а один – брехнею. Інші члени групи повинні 
розпізнати де правдива інформація, а де вигадана [7]. 

Вправа 2. «Провідник». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: хустки для зав’язування очей у кількості 50% від кількості 
членів групи, «смуга перешкод» зі стільців, столів, фліпчартів та інших підручних 
матеріалів. 

Інструкція. Група розбивається на діади. Одному з членів групи зав’язують 
очі, а другий член діади повинний провести його через «смугу перешкод» 
максимально безпечно та швидко. Потім учасники міняються місцями. 

Після цього учасники діляться своїми переживаннями, труднощами, 
відкриттями, які виникали при виконанні завдання. 

Вправа 3. «Відповідальність». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту особистісно-
професійного саморозвитку функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: бланки з незакінченими реченнями за кількістю членів групи. 
Інструкція. Тренер роздає членам групи аркуші з незакінченим реченням та 

варіантами його продовження. Учасники тренінгу повинні закінчити речення, 
підкресливши відповідний варіант (можна декілька) у кожному стовпчику або 
додавши свій варіант.  

Моя відповідальність у професійному спілкуванні полягає в тому, що я … 
 
 
 



 
 

Роблю Турбуюся Відчуваю 
• Допомагаю 
• Слухаю 
• Підбадьорюю 
• Захищаю 
• Рятую 
• Виправляю 
• Контролюю 
• Конфліктую 
• Керую 
• Свій варіант 

• Турбуюся про людей 
• Турбуюся про рішення 
• Турбуюся про деталі 
• Турбуюся про обставини 
• Турбуюся про те, щоб не 
помилитися 
• Турбуюся про виконання 
• Турбуюся про стосунки 
• Турбуюся про себе 
• Свій варіант 

• Відчуваю врівноваженість 
• Відчуваю свободу 
• Відчуваю усвідомленість 
своїх дій 
• Відчуваю самоцінність  
• Відчуваю втому 
• Відчуваю тривогу 
• Відчуваю страх 
• Відчуваю неврівноваженість 
• Свій варіант 

 
Далі учасники аналізують ланцюжки, які у них утворилися при виборі 

варіантів відповідей з трьох стовпців, та їх ефективність щодо спілкування і 
взаємодії з іншими людьми, власних цілей та психологічного комфорту. 

Вправа 4. «Питання – 4». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування державних 
службовців. 

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Форми та методи особистісно-професійного саморозвитку державних 

службовців у професійному спілкуванні. 
2. Роль інформальної освіти державних службовців у особистісно-

професійному саморозвитку в професійному спілкуванні. 
Вправа 5. «Ідеальні та оптимальні рішення».  
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Матеріали: липкий папір та маркери за кількістю членів групи, 4 аркуші 
формату А 1, дошка. 



 
 

Інструкція. Кожний учасник тренінгової групи пише на липкому папері по 
одній компетентності, якої йому бракує у професійному спілкуванні, але на 
розвиток якої йому не вистачає часу, та прикріплює написане на дошку. Група 
розбивається на 4 підгрупи, кожна з яких ознайомлюється з виділеними 
компетентностями, вносить їх у перший стовпчик таблиці, а потім на основі 
обговорення визначає ідеальні та оптимальні умови розвитку однієї й тієї ж 
комунікативної компетентності.  

Компетентність у 
професійному 
спілкуванні 

Ідеальні умови розвитку Оптимальні умови 
розвитку 

   
При обговоренні наголос робиться на тому, що за неможливості розвиватися 

через нереалістичність виконання ідеальних умов, альтернативою є розвиток з 
дотриманням оптимальних умов.  

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту особистісно-професійного саморозвитку 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Складання державними службовцями програми розвитку 
психологічних компетентностей у професійному спілкуванні. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Візуалізація». 
Мета: розвиток здатності до особистісно-професійного саморозвитку в 

професійному спілкуванні, пізнання членів групи. 
Матеріали: смартфони з підключенням до мережі Інтернет. 
Інструкція. Тренер пропонує членам тренінгової групи за допомогою 

смартфону знайти в мережі Інтернет картинку, яка асоціюється з професійним 
саморозвитком взагалі та саморозвитком у професійному спілкуванні зокрема, 
продемонструвати цю картинку іншим учасникам групи та зберегти її собі в 
доступному для перегляду місці для нагадування. 



 
 

Блок занять з розвитку перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування державних службовців 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні, спрямованості у 
професійному спілкуванні державних службовців, психологічної грамотності у 
професійному спілкуванні державних службовців та психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструктів 
перцептивно-аналітичного функціонального компонента культури професійного 
спілкування державних службовців. 

Заняття 5. 
Вправа 1. «Привабливий Петро» [10, с. 129]. 
Мета: розвиток позитивних стосунків, афіліативного мотиву в спілкуванні, 

підняття самооцінки. 

Інструкція. Тренер пропонує кожному учаснику по черзі назвати ім’я 

людини, яка сидить ліворуч, та прикметник, який характеризує носія імені. 

Прикметник повинен починатися з тієї самої літери, що й ім’я, наприклад, 

«привабливий Петро».  
Вправа 2. «Інтерв’ю». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-
аналітичного функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Інструкція. Група розбивається на діади. Одна людина з пари бере 
«інтерв’ю» у другої. Потім члени діади міняються місцями інтерв’юера та 
респондента та розповідають один про одного від першої особи.  

При обговоренні важливо, щоб члени групи поділилися проблемами та 
відкриттями, які з’являлися у них під час виконання вправи.  

Вправа 3. «Уявний подарунок». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-аналітичного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: аркуші з надрукованими іменами членів тренінгової групи, 
коробка. 



 
 

Інструкція. Кожен учасник групи дістає з коробки листочок з ім’ям іншої 
людини та «дарує» їй уявний подарунок, якого вона, на думку дарувальника, 
потребує. 

При обговоренні учасники діляться думками щодо доречності подарунків та 
підходами до їх вибору. 

Вправа 4. «Питання – 5». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Перцептивно-аналітична функція культури професійного спілкування 

державних службовців. 
2. Механізми соціальної перцепції у професійному спілкуванні державних 

службовців. 
Вправа 5. «Битва інтелектуалів». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: карточки з прикладами механізмів соціальної перцепції, 4 аркуші 
формату А 4., кулькові ручки. 

Інструкція. Робота у 4 підгрупах. Тренер зачитує приклад механізму 
соціальної перцепції, не називаючи його. Пошук правильної відповіді відбувається 
при обговоренні у підгрупах. Підгрупі, яка першою готова відповідати, надається 
слово. У випадку правильної відповіді підгрупа отримує 1 бал. У випадку 
неправильної відповіді право висловитися переходить іншій підгрупі. 

Інформація для обговорення: 
1. Б. Спіноза стверджував: «Те, що Павло сказав про Петра, говорить нам 

більше про Павла, ніж про Петра». 
2. У соціальній психології відома модель спілкування Дж. Холмса. Уявіть, 

що є діада спілкування: Джон і Гарі. З точки зору Дж. Холмса, діада завжди 
більша, ніж просте спілкування двох людей. По-перше, є Джон, як його створив 



 
 

Господь Бог, і є такий же Гарі. По-друге, є Джон, яким його сприймає Гарі, і Гарі, 
яким його сприймає Джон. По-третє, є Джон, який уявляє свій образ у сприйманні 
Гарі..., і є Гарі, який, у свою чергу, уявляє свій образ в очах Джона.  

3. У «Маленькому принці» Антуана де Сент-Екзюпері розповідається, як 
турецькому астрономові, що відкрив астероїд В-612 і доповів про це на 
Міжнародному конгресі у Європі, спочатку ніхто не повірив, тому що вчений був 
одягнений у національний турецький одяг. Коли ж через декілька років він слово в 
слово повторив своє повідомлення в європейському костюмі, з ним усі погодилися. 

4. Актору, який зіграв у фільмі головного героя, страждаючого на смертельне 
захворювання, після закінчення зйомок було встановлено ідентичний діагноз. 

5. Люди, які люблять випити, вважають, що так робить більшість. Водночас, 
люди, які не вживають алкоголь, переконані, що більшість вчиняє саме так. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Усвідомлення та фіксація механізмів соціальної перцепції, які 
виникають при спілкуванні державних службовців з колегами та відвідувачами. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять».  
Вправа 8. «Я знаю, що…». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, пізнання членів групи, позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Інструкція. Кожний член тренінгової групи по черзі встає, проговорюючи 

фразу: «Я знаю, що в цій групі є люди, які так само як і я…». Закінчення фрази 
буде відрізнятися в кожної людини, але ті члени групи, які мають названу 
характеристику, повинні також встати.  

Вправу можна провести як конкурс, в якому виграє людина, після фрази якої 
встала найбільша кількість учасників тренінгової групи. 

 
 



 
 

Заняття 6. 
Вправа 1. «Квітка». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, позитивного соціально-

психологічного клімату в групі, пізнання членів групи. 
Інструкція. Кожний учасник групи асоціює та називає себе якоюсь квіткою. 

Інші учасники тренінгу тлумачать, які саме характеристики член групи уособлює 
в цій квітці. 

Вправа 2. «Зміна ставлення». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-
аналітичного функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: аркуші формату А 5 та кулькові ручки за кількістю членів групи. 
Інструкція. Тренер просить членів групи: 1) згадати та стисло викласти на 

папері ситуацію ускладненого професійного спілкування (стосунків) з кимось із 
колег; 2) зазначити, які почуття та емоції супроводжують стосунки з цією 
людиною; 3) спробувати неупереджено визначити причини, чому ця людина 
поводиться подобним чином; 4) проаналізувати, чи змінилося ставлення до цієї 
людини. 

Після цього слово надається членам групи, яким вдалося змінити ставлення 
до колеги в результаті виконання вправи. Члени групи, у яких ставлення до колеги 
залишилося без змін, можуть пояснити, що тому завадило. Найчастіше це 
пов’язано з відсутністю або формальністю інформації про цю людину у виконавця 
вправи. 

Вправа 3. «Прийом у державній установі». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-аналітичного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: надруковані на окремих аркушах завдання для «відвідувачів» та 
«державних службовців» за кількістю членів групи. 

Інструкція. Робота в парах. Група за методом, визначеним тренером, 
розбивається на пари, в якій одна людина буде виконувати роль відвідувача, який 
прийшов до державної установи вирішити дуже важливе питання. Друга людина з 
пари виконує функції державного службовця. Завдання для «відвідувача» – 



 
 

реалізувати ціль свого приходу до державної установи. Завдання для «державного 
службовця» є подвійним: 1) спочатку категорично відмовити відвідувачу; 
2) знайти можливість допомогти відвідувачу у вирішенні його питання.  

Після виконання завдання утворюються нові пари, в яких «відвідувач» стає 
«державним службовцем», і навпаки. 

Обов’язкове обговорення вправи полягає в аналізі емоцій та почуттів як 
«відвідувача», так і «державного службовця» в ситуаціях відмови та ситуаціях 
допомоги. 

Вправа 4. «Питання – 6». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Роль емпатії у професійному спілкуванні державних службовців. 
2. Атракція як механізм соціальної перцепції у професійному спілкуванні 

державних службовців. 
Вправа 5. «Правила емпатійного спілкування». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: аркуш формату А 1, фліпчарт, маркери. 
Інструкція. Робота в 4 підгрупах. Кожна група повинна сформулювати та 

записати по 5 правил емпатійного спілкування державного службовця з колегами 
та відвідувачами. Після цього кожна підгрупа по черзі презентує по одному 
правилу, демонструючи його невербально (одна людина або вся група разом). 
Завдання членів інших груп – визначити зміст продемонстрованого правила. 
Тренер фіксує всі сформульовані правила на фліпчарті.   

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування. 



 
 

Інструкція. Використати при спілкуванні з колегами та відвідувачами 
шаблону: «Ти почуваєшся …, тому що…?.  

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Шаблони». 
Мета: розвиток рефлексивності та емпатійності членів групи, 

компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструкту 
перцептивно-аналітичного функціонального компонента культури професійного 
спілкування. 

Інструкція. Тренер пропонує кожному члену групи підготувати по 2 фрази 
за наступним шаблоном: «Зараз я почуваюся …, адже …». При цьому одна фраза 
повинна відповідати дійсності, а друга – ні. Члени групи мають диференціювати, 
коли людина говорить правду, а коли бреше.  

Заняття 7. 
Вправа 1. «Щирість». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії та соціальної рефлексії, пізнання 

членів групи. 
Інструкція. Тренер пропонує членам тренінгової групи замислитися: чи 

стикалися вони з ситуацією, коли оточуючі приписували їм непритаманні якості. 
Далі члени групи по черзі висловлюються за шаблоном: «Оточуючі вважають 
мене …, але насправді я…». 

Вправа 2. «Дзеркало». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-
аналітичного функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Інструкція. Учасники групи діляться на пари та стають обличчям один 
напроти одного. Одна людина виконує функції «дзеркала», спочатку 
відображаючи міміку, поставу, жести другого члена з пари. А за командою 
ведучого «дзеркало» намагається описати також і внутрішні характеристики 
другого учасника: настрій, емоції, думки. Далі учасники міняються ролями. 



 
 

Обов’язкове обговорення вправи полягає в аналізі точності «дзеркала» та 
труднощах, які виникали при виконанні завдання. 

Вправа 3. «Прислів’я – 1». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-аналітичного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: 4 аркуші формату А 1, маркери за кількістю членів групи. 
Інструкція. Тренер нагадує членам тренінгової групи відоме прислів’я: 

«Стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе». Далі робота 
продовжується в 4 підгрупах. Кожна підгрупа повинна конкретизувати це 
прислів’я у вигляді правил спілкування державних службовців: 1) з відвідувачем; 
2) з колегою, рівною за професійним статусом; 3) з керівником; 4) з підлеглим.  

Вправа 4. «Питання – 7». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Соціальна рефлексія як механізм соціальної перцепції у професійному 

спілкуванні державних службовців. 
2. Ідентифікація як механізм соціальної перцепції у професійному 

спілкуванні державних службовців. 
Вправа 5. «Спілкування з незнайомцем». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: відео з інтерв’ю маловідомої людини. 
Інструкція. У групу приходить незнайома раніше її членам людина і 

розповідає про себе. Варіантом може бути перегляд відеозапису з інтерв’ю 
маловідомої людини. При першому варіанті у членів групи є можливість 
поставити уточнюючі питання, при другому – ні. Після цього кожний член групи 
індивідуально складає портрет цієї людини.  



 
 

Робота в 4 підгрупах. Члени підгрупи зачитують індивідуально складені 
портрети людини та порівнюють їх між собою. Особливу увагу слід приділити 
тим характеристикам особистості, які отримали різні оцінки у членів підгрупи. Цю 
інформацію слід першою проаналізувати при визначенні механізмів соціальної 
перцепції, які використовувалася членами підгрупи при пізнанні та розумінні цієї 
людини.  

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Співставлення державним службовцем власних уявлень про свій 
образ в очах співрозмовника (колеги) з образом, який склався у співрозмовника. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Вірш». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, креативності, пізнання членів групи. 
Матеріали: аркуші формату А 5 з надрукованими заготовками вірша, 

кулькові ручки за кількістю членів тренінгової групи. 
Інструкція. Тренер роздає членам тренінгової групи заготовки вірша: 
Я скеля … 
Я книга …   
Я сонце …  
Я річка … 
Члени тренінгової групи дописують закінчення рядків та озвучують складені 

варіанти.  
Заняття 8. 
Вправа 1. «Ти сьогодні…». 
Мета: розвиток спостережливості при спілкуванні з іншими людьми, 

рефлексивності, позитивного соціально-психологічного клімату в групі. 
Інструкція. Кожний учасник групи, звертаючись до сусіда, що знаходиться 

ліворуч, вітається фразою, яка починається зі слів «Ти сьогодні…». У продовженні 



 
 

фрази повинна міститися інформація, яка відповідає дійсності. Людина, до якої 
звернене привітання, відповідає: «Дякую, це дійсно так» і звертається до 
наступного члена групи. Якщо людина не погоджується з приписаними їй 
характеристиками, привітання до неї формулюють ще раз.  

Вправа 2. «Обмін позитивним досвідом – 2». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту перцептивно-
аналітичного функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: набір з 5 карточок, на кожній з яких написаний один з 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості державного службовця у 
професійному спілкуванні: чу йність, доброзичливість, толерантність, 
неагресивність, щирість (перелік характеристик може змінюватися). Кількість 
наборів повинна дорівнювати кількості членів тренінгової групи + 1 набір великих 
карточок.  

Інструкція. Кожний учасник групи отримує свій набір карточок. Кожну 
характеристику слід оцінити за 3х-бальною шкалою, де 1 бал – зовсім не 
притаманна, 2 бали – притаманна частково, 3 бали – актуальна значною мірою. 

Тренер пропонує членам групи згадати та записати на аркуші паперу по 
одній ситуації зі свого досвіду спілкування з відвідувачами чи колегами, коли 
характеристика (або одна з характеристик), яка отримала найвищі бали (бажано 3 
бали), сприяла ефективності професійного спілкування та діяльності. Умова – 
назва самої характеристики не повинна згадуватися.  

Аркуші з описаними ситуаціями збираються ведучим, перемішуються та 
розбираються учасниками тренінгової групи знову. Читаючий ситуацію повинен 
ідентифікувати, яка саме з означених характеристик сприяла ефективності 
професійного спілкування та діяльності. Після цього аркуш з написаним кладеться 
до таблички з відповідним підписом. 

При обговоренні вправи важливо зосередитися на комплексності виділених 
характеристик, можливості розширення їх переліку тощо. Інформативним для 
тренера є те, на які характеристики було наведено найбільшу кількість прикладів, 
а на які – найменшу. 

 
 



 
 

Вправа 3. «Юнак та старець». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту перецептивно-
аналітичного функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: текст притчі «Юнак та старець» [18], аркуші формату А 4 та 
маркери за кількістю членів групи, дошка. 

Інструкція. Група знайомиться з притчею «Юнак та старець». 
«До однієї оази прийшов молодий юнак, попив води і запитав у старого, 

який відпочивав біля джерела: 
- Які люди тут живуть? 
Старий в свою чергу запитав у юнака: 
- А які люди живуть там, звідки ти прийшов? 
- Купка егоїстів з поганими помислами - відповів молодий чоловік. 
- Таких же знайдеш і тут - сказав старий. 
В той же день інший юнак підійшов до джерела втамувати спрагу, він 

привітався і запитав: 
-Які люди живуть в цьому місці? 
Старий у відповідь задав те ж питання: 
- А які живуть там, звідки ти прийшов? 
- Прекрасні! Гостинні і дружелюбні. Мені боляче було розлучатися з ними. 
- Таких же знайдеш і тут - сказав старий. 
Один чоловік, який чув обидві розмови, спитав: 
- Як ти міг дати два таких різних відповіді на одне і те ж питання? 
На що старий відповів: 
- ...». 
Робота в 4 підгрупах. Тренер пропонує в підгрупах сформулювати та 

записати можливу відповідь старця юнаку. Запропоновані варіанти 
прикріплюються на дошку, і група обговорює їх зміст. Тільки тоді тренер озвучує 
автентичний варіант відповіді старця у притчі: «Кожен із нас може бачити тільки 
те, що несе в своєму серці». 

 
 
 



 
 

Вправа 4. «Питання – 8». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Ефекти соціальної перцепції у професійному спілкуванні державних 

службовців. 
2. Помилки соціальної перцепції у професійному спілкуванні державних 

службовців. 
Вправа 5. «Установки». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: аркуші формату А 5 та маркери за кількістю членів групи, 
дошка, 4 аркуші формату А 4. 

Інструкція. Члени тренінгової групи записують на окремих аркушах паперу 
чинники, які заважають адекватному сприйманню та розумінню своїх колег і 
відвідувачів. Тренер складає з цих записів загальний перелік.  

Робота в 4 підгрупах. Після цього члени групи в підгрупах визначають 
способи нівелювання означених чинників. Далі підгрупи міняються 
сформульованими пропозиціями та за 3-бальною шкалою оцінюють їх 
ефективність: 1 бал – не вирішує проблему, 2 бали – вирішує проблему частково 
або на нетривалий час, 3бали – вирішує проблему повністю.  

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту перцептивно-аналітичного функціонального 
компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Усвідомлення та корекція помилок соціальної перцепції у 
професійному спілкуванні державних службовців. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  



 
 

Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 
занять». 

Вправа 8. «Я не знав, що я…». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, пізнання членів групи. 
Інструкція. Кожний член тренінгової групи по черзі встає, проговорюючи 

фразу: «Я не знав, що я…». Бажано, щоб закінчення фрази було пов’язано з 
досвідом, отриманим на заняттях.  

Блок занять з розвитку трансляційно-інформаційного функціонального 
компонента культури професійного спілкування державних службовців 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні, спрямованості у 
професійному спілкуванні державних службовців, психологічної грамотності у 
професійному спілкуванні державних службовців та психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструктів 
трансляційно-інформаційного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців. 

Заняття 9. 
Вправа 1. «Поліглот – 1».  
Мета: розвиток компетентності вербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Матеріали: картки з формами вітання різними мовами за кількістю членів 

групи. 
Інструкція. Кожний учасник тренінгової групи отримує картку з формою 

вітання певною мовою. Після цього члени групи по черзі вітаються, 
використовуючи цю форму вітання.  

Вправа 2. «Психологічний такт». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Інструкція. Члени групи розбиваються на пари. Один із членів групи 
отримує завдання розповісти іншому цікаву історію. Його співрозмовник отримує 
завдання впродовж розповіді висловлювати наступні коментарі: «Мені це 



 
 

нецікаво», «Більшої дурні я не чув» тощо, або своїм виглядом демонструвати 
повну незацікавленість в розмові: дивитися кудись убік, піднімати очі до лоба 
тощо. Це завдання у парі виконується лише раз. Після цього учасники групи 
розповідають про свої враження від вправи, а також роблять висновки про роль 
психологічного такту в професійному спілкуванні. 

Вправа 3. «Корони». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: заготовки під «корони» – смуги білого паперу розміром 70 см на 
5 см, скріпки, маркери за кількістю членів тренінгової групи. 

Інструкція. Члени тренінгової групи на заготовках під корони записують по 
одному мотиву, який може спонукати державних службовців до спілкування з 
колегами. Члени тренінгової групи одягають «корони» на голову, але отримавши 
чужий варіант мотиву. Учасникам тренінгу дається завдання спілкуватися з 
іншими, виходячи з того мотиву, який зазначений на «короні». Після цього члени 
групи обговорюють різні мотиви професійного спілкування державних 
службовців, поділяючи їх на конструктивні та неконструктивні.  

Вправа 4. «Питання – 9». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Трансляційно-інформаційна функція культури професійного спілкування 

державних службовців. 
2. Принципи та норми вербальної комунікації у професійному спілкуванні 

державних службовців. 
 
 
 



 
 

Вправа 5.1. «Питання» (вправа запозичена з тренінгу Т. В. Гаман). 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: відеофрагмент з фільму «Сусід». 
Інструкція. Члени тренінгової групи переглядають уривок з фільму «Сусід». 

Робота в 4 підгрупах. Кожна підгрупа отримує завдання сформулювати 10 питань, 
які б головний герой фільму міг поставити сусіду про: 1) музику; 2) випивку; 
3) бійку; 4) секс.  

Коли усі підгрупи продемонструють виконання завдання, тренер підкреслює 
необхідність формування висновків про ситуацію не на основі власних уявлень та 
домислів, а через збір інформації за допомогою постановки уточнюючих запитань. 

Вправа 5.2. «Зворотний зв’язок». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Інструкція. Робота в діадах. Учасники тренінгової групи розбиваються на 
пари, після чого один її член стає комунікатором і розповідає ситуацію зі свого 
професійного досвіду, а другий – реципієнтом. Завдання реципієнта полягає не 
лише в активному слуханні, але в регулярному зворотному зв’язку комунікатору 
за формою: «Якщо я правильно тебе зрозумів…». Далі члени діади міняються 
місцями. 

Обговорення вправи полягає у визначенні значущості зворотного зв’язку в 
процесі передачі інформації. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Надання та отримання зворотного зв’язку в процесі професійної 
комунікації державних службовців з колегами та відвідувачами. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  



 
 

Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 
занять». 

Вправа 8. «Поліглот – 2».  
Мета: розвиток компетентності вербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Матеріали: картки з формами прощання різними мовами за кількістю членів 

групи. 
Інструкція. Кожний учасник тренінгової групи отримує картку з формою 

прощання певною мовою. Після цього члени групи по черзі прощаються, 
використовуючи отриманий варіант.  

Заняття 10. 
Вправа 1. «Рукостискання».  
Мета: формування позитивного соціально-психологічного клімату в групі, 

розвиток компетентностей невербального спілкування. 
Інструкція. Кожний член групи по черзі вітається з усіма іншими через 

рукостискання. Після цього в групі обговорюється, чи можна за особливостями 
рукостискання краще пізнати людину.     

Вправа 2. «Обмін позитивним досвідом – 3». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: набір з 5 карточок, на кожній з яких написаний один з 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості державного службовця у 
професійному спілкуванні: психологічний такт, зацікавленість у спілкуванні, 
відкритість, комунікативна активність, комунікативна гнучкість (перелік 
характеристик може змінюватися). Кількість наборів повинна дорівнювати 
кількості членів тренінгової групи + 1 набір великих карточок.  

Інструкція. Кожний учасник групи отримує свій набір карточок. Кожну 
характеристику слід оцінити за 3х-бальною шкалою, де 1 бал – зовсім не 
притаманна, 2 бали – притаманна частково, 3 бали – актуальна значною мірою. 

Тренер пропонує членам групи згадати та записати на аркуші паперу по 
одній ситуації зі свого досвіду спілкування з відвідувачами чи колегами, коли 



 
 

характеристика (або одна з характеристик), яка отримала найвищі бали (бажано 3 
бали), сприяла ефективності професійного спілкування та діяльності. Умова – 
назва самої характеристики не повинна згадуватися.  

Аркуші з описаними ситуаціями збираються ведучим, перемішуються та 
розбираються учасниками тренінгової групи знову. Читаючий ситуацію повинен 
ідентифікувати, яка саме з означених характеристик сприяла ефективності 
професійного спілкування та діяльності. Після цього аркуш з написаним кладеться 
до таблички з відповідним підписом. 

При обговоренні вправи важливо зосередитися на комплексності виділених 
характеристик, можливості розширення їх переліку тощо. Інформативним для 
тренера є те, на які характеристики було наведено найбільшу кількість прикладів, 
а на які – найменшу. 

Вправа 3. «Рай та Пекло». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: текст притчі «Рай та Пекло» [20, c. 219]. 
Інструкція. Група знайомиться з притчею: «Якось мудрець звернувся до 

Господа з проханням показати йому рай та пекло. Господь погодився і відвів 
мудреця до великої кімнати, посеред якої стояв величезний казан з їжею, а 
навколо нього ходили і плакали голодні та нещасні люди. Вони страждали, бо не 
могли поїсти, хоча у них були ложки, а ручки у ложок були дуже довгі – довші за 
руки.  

- Так, це справді пекло, – сказав мудрець.  
Тоді Господь відвів мудреця до іншої, точнісінько такої ж кімнати. Посеред 

цієї кімнати стояв такий же казан з їжею, а люди, що були в кімнаті, тримали в 
руках точнісінько такі ж ложки, проте вони були ситі, щасливі й веселі.  

- Так це ж рай! – вигукнув мудрець».  
Питання для обговорення у групі: чим щасливі люди відрізняються від 

нещасних?  
 
 



 
 

Вправа 4. «Питання – 10». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Невербальні засоби професійного спілкування. 
2. Принципи та норми невербальної комунікації у професійному 

спілкуванні державних службовців. 
Вправа 5. «Пози». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: презентація зі стимульним матеріалом методики В О. Лабунської 
«Діагностика рівня розвитку здібностей до адекватного розуміння невербальної 
поведінки» [14]. 

Інструкція. Тренер пропонує членам групи визначити стосунки між 
колегами та їх соціальні статуси на основі: 

- поз;  
- жестів; 
- відстані між співрозмовниками. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Після закінчення індивідуальної роботи члени групи порівнюють та 
аргументують результати своєї інтерпретації. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Спостереження за позами відвідувачів на прийомі в державній 
установі, виокремлення найбільш притаманних відвідувачам поз та їх 
інтерпретація з психологічної точки зору. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Карусель».  



 
 

Мета: розвиток компетентності невербального спілкування, позитивного 
соціально-психологічного клімату у групі. 

Інструкція. Члени групи встають за принципом «каруселі», тобто утворюють 
два кола і повертаються обличчям один до одного. За допомогою невербальних 
засобів спілкування люди з внутрішнього кола повинні показати, як їм не хочеться 
прощатися з людьми із зовнішнього кола. Після цього люди із зовнішнього кола 
повинні висловити співрозмовнику вдячність за цікаву роботу на занятті. 

Заняття 11. 
Вправа 1. «Гра з м’ячом».  
Мета: розвиток компетентності вербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Матеріали: м’ячик невеликого розміру. 
Інструкція. Члени тренінгової групи кидають один одному м’ячик, ставлячи 

при цьому запитання, доречні для початку зустрічі: «Як справи?», «Як настрій?», 
«Про що замислився?» тощо. Людина, якій адресоване питання, відповідає на 
нього та кидає м’яч іншому члену групи, ставлячи наступне запитання. 

Вправа 2. «Геній спілкування». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: аркуш формату А 1, фліпчарт, аркуші формату А 4, кулькові 
ручки за кількістю членів тренінгової групи. 

Інструкція. В. Леві називав «геніями спілкування» людей, якості яких можна 
описати такою формулою. «Геній спілкування» = (+ інтерес) ( – тривожність) (+ 
зворотний зв'язок) (+ – егоїзм) (+ артистизм) (+ – агресивність) (+ оптимізм) (– 
упередженість) (+ передбачення) (+ симпатія). Ця формула є актуальною і для 
ситуацій публічного виступу. 

Робота в 4 підгрупах. Члени тренінгової групи у підгрупах обговорюють та 
визначають роль та прояви кожної якості «генія спілкування» у публічному 
виступі. Далі члени групи індивідуально визначають, яких якостей з формули їм 
бракує для вдосконалення у публічному виступі.  

Вправа 3. «Рідненькі мої». 



 
 

Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 
професійному спілкуванні державних службовців як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: відеофрагмент із тренінгу «Публічного виступу» Р. Гандапаса. 
Інструкція. Члени тренінгової групи переглядають відеофрагмент із тренінгу 

«Публічного виступу» Р. Гандапаса, в якому тренер пояснює, що одним із 
чинників успішного публічного виступу є позитивне, доброзичливе ставлення до 
слухачів, бажання поділитися з ними важливою і цікавою інформацією. Для 
налаштування на таку роботу може використовуватися внутрішнє звертання до 
аудиторії – «рідненькі мої». Члени тренінгової групи спочатку вголос, а потім про 
себе проговорюють це звертання та аналізують почуття й емоції, які у них при 
цьому виникають по відношенню до себе та аудиторії. 

Вправа 4. «Питання – 11». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Види публічних виступів у професійній діяльності державних службовців. 
2. Етапи підготовки та реалізації публічного виступу. 

3. Критерії оцінки публічного виступу. 

Вправа 5. «Публічний виступ».  
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: відеокамера. 
Інструкція. Тренер пропонує кожному учаснику скласти промову у вигляді 

тез на самостійно обрану тему. Час виступу обмежується 2-3 хвилинами. Завдання 
того, хто виступає, полягає у переконанні аудиторії в істинності своїх міркувань. 
Водночас потрібно захопити слухачів темою свого виступу. Виступи записуються 
на відеокамеру. 



 
 

Після цього учасників тренінгової групи переглядають виступи в запису та 
аналізують за такими критеріями: 1) актуальність тематики виступу; 2) структура 
виступу; 3) уміння точно і ясно висловлювати свої думки; 4) культура вербального 
спілкування; 5) культура невербального спілкування; 6) контакт з аудиторією; 
7) саморегуляція емоційних станів. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Реалізація публічного виступу в ситуації професійної діяльності 
або (за відсутності об’єктивної можливості) відозапис публічного виступу перед 
уявною аудиторією. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Виключений звук».  
Мета: розвиток невербальних умінь публічного виступу.  
Інструкція. Тренер просить членів групи по черзі стати за трибуну (кафедру) 

та уявити, що їх мікрофон помилково виключили, але їм необхідно попрощатися зі 
слухачами. Члени групи демонструють, як це можна зробити найкращим чином.  

Заняття 12. 
Вправа 1. «Граната».  
Мета: розвиток компетентності невербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Матеріали: м’ячик невеликого розміру. 
Інструкція. Усі учасники тренінгової стають максимально близько один до 

одного в коло, тримаючи руки за спиною. Одна людина стає в центрі кола. Тренер 
дає в руки одному з учасників м’ячик, який треба передавати максимально 
обережно один одному (адже це «граната»). При цьому людина, в руках якої 
опинилася «граната», не повинна виказувати це своїм тілом. Людина в центрі кола 
повинна вгадати, в кого в цей момент знаходиться «граната». Якщо відповідь 
правильна, учасники міняються місцями. 



 
 

Вправа 2. «Комунікативна гнучкість». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: аркуш з інформацією. 
Інструкція. Один з членів тренінгової групи отримує від тренера аркуш із 

такою інформацією: «Ви – державний службовець департаменту соціального 
захисту населення. Стаж Вашої роботи – 10 років. Специфіка діяльності – 
соціальний захист учасників бойових дій. Проблеми у професійній діяльності – 
конфлікти з відвідувачами та емоційне виснаження». Цією інформацією володіє 
тільки людина, якій тренер дав аркуш. 

Завданням для інших членів групи є максимально точне визначення усіх 
характеристик людини, яка знаходиться перед ними, за допомогою почергової 
постановки закритих запитань. У випадку, якщо ставиться запитання, відповіді на 
яке немає в наданій тренером інформації, учасник відповідає: «Error». 

Вправа 3. «Правила війни». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту трансляційно-
інформаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: аркуш формату А 1 із «Правилами війни», фліпчарт, відеозаписи 
флешбеків та проблем реінтегації учасників бойових дій. 

Інструкція. Тренер знайомить членів тренінгової групи з «правилами війни», 
сформульованими психотерапевтом Ф. Пьюселіком. 

1. Нікому не довіряй, окрім друзів, які довели тобі свою відданість на війні.  
2. Знай, що тебе оточує.  
3. Якщо ти не впевнений у тому, що тебе оточує, припини рухатися і почни 

ретельно оглядатися.  
4. Плануй усе заздалегідь.  
5. Залишайся непередбачуваним.  
6. У випадку загрози – дій.  



 
 

Далі група переглядає відео, які відображають проблеми реінтеграції 
учасників бойових дій у мирне життя, та аналізує їх зв’язок із «засвоєними» 
комбатантами «правилами війни». 

В обговоренні важливо, щоб група дійшла висновку, що учасники бойових 
дій – Герої та Люди мудрості. 

Вправа 4. «Питання – 12». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Психологічні особливості учасників бойових дій. 
2. Правила професійного спілкування державних службовців з учасниками 

бойових дій. 

Вправа 5. «Спілкування з учасниками бойових дій».  
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Інструкція. Група розбивається на діади, в котрій одна людина 
виконуватиме роль державного службовця, який веде прийом громадян, а друга – 
учасника бойових дій, який прийшов на прийом. Державний службовець 
проводить «прийом» комбатанта з дотриманням усіх правил спілкування з 
учасниками бойових дій. Після цього члени діади міняються ролями.  

При обговоренні вправи важливо звернути увагу на ті аспекти «прийому», 
які викликали сумніви або труднощі у членів тренінгової групи. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту трансляційно-інформаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Застосувати отримані знання та сформовані компетентності при 
спілкуванні з учасниками бойових дій. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  



 
 

Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Колективний твір». 
Мета: розвиток компетентності вербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Матеріали: розлінований аркуш формату А 4, кулькові ручки за кількістю 

членів тренінгової групи. 
Інструкція. Тренер дає першому члену тренінгової групи аркуш формату А 

4, на якому пише у першій строчці слово «Я». Людина, якій тренер передав аркуш, 
у другій строчці пише якесь слово, пов’язане з попередні, загинає першу строчку, 
залишаючи для читання написане нею, та передає далі. Усі члени тренінгової 
групи залишають на аркуші свої дописи, після цього «колективний твір» 
зачитується уголос.  

Блок занять з розвитку управлінсько-координаційного функціонального 
компонента культури професійного спілкування державних службовців 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні, спрямованості у 
професійному спілкуванні державних службовців, психологічної грамотності у 
професійному спілкуванні державних службовців та психологічної 
компетентності у професійному спілкуванні державних службовців як конструктів 
управлінсько-координаційного функціонального компонента культури 
професійного спілкування державних службовців. 

Заняття 13. 
Вправа 1. «Комплімент».  
Мета: розвиток афіліативного мотиву, компетентності вербального 

спілкування. 
Інструкція. Члени групи по черзі підбирають індивідуальний комплімент та 

висловлюють його людині, яка знаходиться ліворуч. 
Вправа 2. «Обмін позитивним досвідом – 4». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту управлінсько-



 
 

координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: набір з 5 карточок, на кожній з яких написаний один з 
акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості державного службовця у 
професійному спілкуванні: справедливість, безконфліктність, рішучість, чесність, 
розважливість (перелік характеристик може змінюватися). Кількість наборів 
повинна дорівнювати кількості членів тренінгової групи + 1 набір великих 
карточок.  

Інструкція. Кожний учасник групи отримує свій набір карточок. Кожну 
характеристику слід оцінити за 3х-бальною шкалою, де 1 бал – зовсім не 
притаманна, 2 бали – притаманна частково, 3 бали – актуальна значною мірою. 

Тренер пропонує членам групи згадати та записати на аркуші паперу по 
одній ситуації зі свого досвіду спілкування з відвідувачами чи колегами, коли 
характеристика (або одна з характеристик), яка отримала найвищі бали (бажано 3 
бали), сприяла ефективності професійного спілкування та діяльності. Умова – 
назва самої характеристики не повинна згадуватися.  

Аркуші з описаними ситуаціями збираються ведучим, перемішуються та 
розбираються учасниками тренінгової групи знову. Читаючий ситуацію повинен 
ідентифікувати, яка саме з означених характеристик сприяла ефективності 
професійного спілкування та діяльності. Після цього аркуш з написаним кладеться 
до таблички з відповідним підписом. 

При обговоренні вправи важливо зосередитися на комплексності виділених 
характеристик, можливості розширення їх переліку тощо. Інформативним для 
тренера є те, на які характеристики було наведено найбільшу кількість прикладів, 
а на які – найменшу. 

Вправа 3. «Мак-карти». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкта управлінсько-
координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування. 

Матеріали: мак-карти «Oh-Cards», аркуші формату А 4 з написами: 
«взаєморозуміння», «допомога», «обов’язок», «користь». 



 
 

Інструкція. Робота у 4 підгрупах. Кожна група отримує карточку, яка 
відображає можливі мотиві та цінності в управлінському спілкуванні державних 
службовців з колегами: «взаєморозуміння», «допомога», «обов’язок», «користь». 
Члени підгрупи повинні відібрати з колоди карт: 1) одну карту, яка найкраще, на 
їх думку, ілюструє напис на аркуші; 2) карти (не обмежену кількість), які 
відображають результати професійного спілкування державних службовців, яке 
базується на відповідних мотивах та цінностях. 

Коли усі підгрупи продемонструють виконання завдання, тренер пропонує 
учасникам обговорити залежність результатів управлінського спілкування 
державних службовців від його мотиваційної складової. 

Вправа 4. «Питання – 13». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Управлінсько-координаційна функція культури професійного 

спілкування державних службовців. 
2. Чинники ефективного управлінського спілкування державних 

службовців. 
Вправа 5. «Детектив» [вправа запозичена з тренінгу Н. Кобаліа та 

Н. Чаладзе]. 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкта управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Матеріали: 27 окремих аркушів із фактами про вбивство, «мішень» із 
питаннями до «детективів» на аркуші формату А 1, 4 аркуші формату А 1, 
фліпчарт, маркери за кількістю членів групи. 

Інструкція. Члени тренінгової групи отримують по 1-2 аркуші з фактами по 
вбивство.  

- Коли було знайдено мертве тіло містера Росса, в нього був поріз на спині і 
рана від кулі на нозі. 



 
 

- О 00:00 ночі містер Берета вистрілив у незнайомця, який пробував 
проникнути в його будинок. 

- Куля була знайдена в нозі Росса, і власником пістолета був Берета. 
- Охоронець сказав, що він бачив містера Росса в 00:15 ночі. 
- Ще однієї кулі не було в пістолеті. 
- Відбитки пальців містера Ліблінга були на ножі. 
- Ніж знайшли на подвір’ї фрау Трост. На ножі була кров містера Росса. 
- Коли охоронець побачив містера Росса, його нога була в крові, але він не 

виглядав на смертельно пораненого. 
- Містер Росс довів до банкрутства містера Берету і забрав собі всіх його 

клієнтів.  
- Експертиза встановила, що коли знайшли містера Росса, він був уже 

мертвим годину. 
- Охоронець сказав, що дружина містера Росса і містер Ліблінг часто 

виходили з його дому разом.  
- Охоронець бачив як дружина містера Росса зайшла до будинку містера 

Ліблінга о 22:30. 
- Мертве тіло містера Росса було знайдено в 1:30 ночі. 
- Тіло містера Росса знайшли у парку. 
- О 00:25 охоронець бачив, що містер Росс зайшов до будинку містера 

Ліблінга. 
- Експертиза встановила, що мертве тіло перемістили з місця вбивства. 
- О 00:30 охоронець закінчив свою роботу. 
- Фрау Трост бачила, що містер Росс зайшов у свій будинок о 23:45. 
- Поліція не могла знайти містера Берету, коли хотіла його допитати. 
- Дружина містера Росса зникла після вбивства. 
- Поліція не могла знайти містера Ліблінга. 
- Фрау Трост часто спостерігала за містером Россом, бо вона була 

надзвичайно допитлива. 
- Охоронець сказав, що фрау Трост була в холі будинку містера Берети, коли 

він закінчив свою роботу. 
- Фрау Трост сказала, що ніхто не виходив з будинку містера Росса з 00:25 

до 00:45. 



 
 

- Містер Берета погрожував містеру Россу, що він його вб’є. 
- В машині містера Ліблінга була кров містера Росса. 
- В холі будинку містера Берети була кров містера Росса. 
Факти можна озвучувати, але передавати аркуші в руки іншим учасниками 

заборонено. Завдання для групи – як можна швидше знайти відповіді на питання: 
1) Хто вбивця? 
2) Яке знаряддя вбивства? 
3) О котрій годині сталося вбивство? 
4) Де відбулося вбивство? 
5) Яка була причина вбивства? 
Після «розкриття злочину» група розбивається на 4 підгрупи, 2 з яких 

шукають відповідь на питання: «Які особливості спілкування сприяли 
розв’язанню завдання?», а 2 інших – відповідь на питання: «Які особливості 
спілкування заважали розв’язанню завдання?». Відповіді аналізуються та 
записуються на фліпчарті.  

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Рефлексивний аналіз власної управлінської позиції в ситуаціях 
професійного спілкування державних службовців. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Переможна» [9, с. 80].  
Мета: підняття загального емоційного тонусу, розвиток позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Матеріали: повітряні кульки за кількістю членів тренінгової групи. 
Інструкція. Кожний учасник отримує повітряну кульку і починає надувати її. 

Той, у кого кулька лопне, вибуває з гри. Виграє людина, яка надула найбільшу 
кульку. Після закінчення гри відбувається обговорення її результатів, причин 
перемоги та поразки членів групи. 



 
 

Заняття 14. 
Вправа 1. «Знайди пару».  
Мета: розвиток компетентності невербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату групи. 
Матеріали: листівки, розрізані навпіл, кількість цілих листівок – 50% від 

кількості членів тренінгової групи. 
Інструкція. Члени групи дістають із коробки по половинці розрізаних 

листівок. Показувати свою половинку або розповідати про її зміст іншим членам 
групи заборонено. Члени групи можуть лише показувати за допомогою 
невербальних засобів спілкування, що зображено на листівці, шукаючи в такий 
спосіб власника другої половинки. Якщо під час визначення пари сталася 
помилка, учасники вибувають із гри. Перемагає пара, яка першою визначила 
співпадіння половинок листівки. 

Вправа 2. «Провокатор». 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту управлінсько-
координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Інструкція. Група поділяється на діади, в межах якої члени поділяються на 
провокатора-відвідувача та державного службовця, якого провокують. Завдання 
для провокатора – говорити та робити все, що виведе державного службовця з 
рівноваги. Завдання для державного службовця – продовжувати виконувати 
професійні обов’язки, не зважаючи на слова та дії провокатора. Після цього члени 
діади міняються ролями. 

При обговоренні вправи важливо визначити, що в словах та діях 
«відвідувача» викликало найбільш негативну реакцію «державного службовця» та 
що дозволило йому продовжувати виконувати професійні обов’язки. 

Вправа 3. «Папір». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкта управлінсько-
координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування. 



 
 

Матеріали: аркуші формату А 4 та кулькові ручки за кількістю членів 
тренінгової групи, аркуш формату А 1 з прислів’ями, фліпчарт. 

Інструкція. Тренер роздає учасникам групи по аркушу формату А 4 та 
пропонує зім’яти його. Після цього тренер просить членів групи розправити цей 
лист, щоб він знову отримав первинний вигляд. Звісно, це нікому не вдається. 
Група робить висновок про те, що зіпсовані в результаті конфлікту стосунки так 
само важко відновити. 

Тренер показує групі прислів’я, записані на фліпчарті, і пропонує кожному 
вибрати та записати на своєму розправленому аркуші одне прислів’я, зміст якого 
найбільш точно відображає власне ціннісне ставлення до стосунків з людьми.  

• Де незгода, там часто шкода. 
• З добрими людьми завжди згоди можна дійти. 
• Згода хату будує, а сварка – руйнує. 
• Згода мир звіщає, хто згоди хоче, той згоду має. 
• Коли усюди сама згода, здається кращою й погода. 
• Краще солом'яна згода, як золотий суд. 
• Ліпше в згоді і любові бідному, як у сварці і ненависті багатому. 
• Я до згоди, як риба до води. 
Робота продовжується у підгрупах, які об’єднуються за критерієм обраного 

прислів’я та тлумачать його зміст. 
Вправа 4. «Питання – 14». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Профілактика та розв’язання конфліктів у професійному спілкуванні 

державних службовців. 
2. Структура конфлікту в професійному спілкуванні державних службовців. 
 
 
 



 
 

Вправа 5. «Господар положення». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Матеріали: відеокейс «Господар положення», 4 аркуші формату А 1, 
маркери за кількістю членів групи. 

Інструкція. Члени тренінгової групи переглядають відеокейс «Господар 
положення».  

Робота в 4 підгрупах з визначення на основі відеокейсу таких структурних 
компонентів конфлікту: 1) предмет конфлікту; 2) сторони конфлікту; 3) образ 
конфліктної ситуації; 4) мотиви конфлікту; 5) позиції сторін-конфліктерів.  

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Аналіз структури конфлікту в ситуації професійного спілкування 
державного службовця з колегами або відвідувачами. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Пісня».  
Мета: розвиток здатності до рефлексії, позитивного соціально-

психологічного клімату в групі, підняття загального емоційного тонусу. 
Інструкція. Тренер пропонує учасникам групи попрощатися з іншими її 

членами, проспівавши строчку з улюбленої пісні. 
Заняття 15. 
Вправа 1. «Чемпіон» (вправа запозичена з тренінгу О. Берднікової).  
Мета: підняття загального емоційного тонусу, розвиток позитивного 

соціально-психологічного клімату в групі. 
Інструкція. Члени групи розбиваються на діади, які отримують завдання 

позмагатися в армрестлінгу та здобути як можна більше перемог. 



 
 

Підтекст вправи полягає в тому, що найбільшу кількість перемог в межах 
діади можна здобути не шляхом протиборства, а шляхом співпраці. 

Вправа 2. «Штовханина» (вправа запозичена з тренінгу О. Берднікової).  
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту управлінсько-
координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Інструкція. Група поділяється навпіл. Одна половина групи виходить із 
тренером за двері та отримує завдання: 1) мовчки підійти до одного з членів групи 
та почати його штовхати; 2) мовчки взяти цю людину під руку і пройтись; 
3) використовуючи слові ввічливості, попросити цю людину підняти предмет, 
який впав на підлогу. 

При обговоренні вправи важливо проаналізувати, як змінюється людина та її 
поведінка залежно від впливів, спрямованих на неї. 

Вправа 3. «Плоди» [10, с. 50–51]. 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту управлінсько-
координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування. 

Матеріали: аркуші із завданнями (версія А та версія Б) за кількістю членів 
тренінгової групи. 

Інструкція. Тренер розбиває групу на діади та видає парам завдання (версія 
А та версія Б). Завдання членам діади – досягнути поставленого результату.  

Плоди (версія А) 
Ви хімік із фармацевтичного Інституту. Навкруги існує багато хвороб, які 

турбують людство. Нещодавно виявлена хвороба є величезною загрозою для 
безперервності роду. Ця епідемія поширюється в Європі серед дітей у віці 3-5 
років. Хвороба перебігає подібно грипу, але закінчується незворотними змінами, 
що призводять до фізичної неповноцінності дитини. Темп розвитку хвороби 
такий, що прогнозується захворювання 50% популяції протягом 3 років. 
Дослідження показали, що хворобу викликає вірус ІЕЧ7 – мутант, стійкий до ліків, 
які існують сьогодні. Єдиним засобом попередження хвороби є щеплення. 
Основною складовою частиною щеплення є сполуки, що містяться у кісточці 



 
 

плодів рідкісного різновиду дикої пальми ksu-ku, яка росте тільки на приватному 
острові Gallino – острові з унікальним кліматом. Роботи над створенням власної 
плантації ksu-ku займуть ще 5 років. На сьогодні на рік збирають близько однієї 
тони плодів. Цього врожаю вистачило б на виготовлення щеплення для 50% дітей 
у віці 3-5 років.  

Вас відправили на острові, щоб отримати право збору всіх плодів, період 
дозрівання яких припадає якраз на наступний місяць. Вам надані повноваження 
витрати 500 тис. $. Ви чули, що плодами зацікавився Інститут лісництва. 
Проведені з ним перемови не дали результату. 

Ви пливете поромом на Gallino, до порту лишається ще близько 30 хвилин. 
Ви вийшли на палубу, і з сусідньої кабіни також хтось вийшов. Це є відомий Вам 
в обличчя працівник Інституту лісництва, який, ймовірно, теж пливе на острів у 
тій самій справі, що й Ви. Ви розумієте, що це останній шанс, коли можна 
домовитися з представником Інституту лісництва і досягти якогось компромісу. 

Плоди (версія Б) 
Ви хімік з Інституту лісництва, який спеціалізується на засобах охорони 

рослин. Протягом останнього року поширилося лихо: піддався мутації вид iglicy 
punktatus. Комахи цього виду швидко розмножуються і загрожують лісам. Iglica 
punktatus харчується головним чином у хвойних лісах, на соснах і ялинах. Темпи 
розмноження комахи свідчать, що протягом року може бути знищено 50% лісів 
Європи. Результатом цього буде ерозія ґрунтів, незворотні кліматичні зміни тощо. 
Існує також велика небезпека атаки комахами полів. Терміново необхідно 
обприскування лісів спеціальним засобом, головною складовою якого є 
натуральна сполука м’якоті плодів пальми ksu-ku, яка росте тільки на приватному 
острові Gallino - острові з унікальним кліматом. Роботи над створенням власної 
плантації ksu-ku займуть ще 5 років. На сьогодні на рік збирають близько однієї 
тони плодів. Цього врожаю вистачило б на виготовлення щеплення для 50% лісів 
Європи.  

Вас відправили на острів, щоб отримати право збору всіх плодів, період 
дозрівання яких припадає якраз на наступний місяць. Вам надані повноваження 
витрати 500 тис. $. Ви чули, що плодами зацікавився фармакологічний Інститут. 
Проведені з ним перемови не дали результату. 



 
 

Ви пливете поромом на Gallino, до порту лишається ще близько 30 хвилин. 
Ви вийшли на палубу, і з сусідньої кабіни також хтось вийшов. Це є відомий Вам 
в обличчя працівник фармакологічного Інституту, який, ймовірно, також пливе на 
острів у тій самій справі, що й Ви. Ви розумієте, що це останній момент, коли 
можна домовитися з представником фармакологічного Інституту та досягти 
якогось компромісу. 

Після отримання завдання члени діади розпочинають переговори. Вправа 
закінчується обговоренням переговорних досягнень кожної пари. Важливо, щоб 
група визнала, що врахування не тільки своїх інтересів, але й інтересів 
співрозмовника та готовність домовлятися дозволяють максимально ефективно 
реалізувати поставлене завдання. 

Вправа 4. «Питання – 15». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Стратегії взаємодії у професійному спілкуванні державних службовців. 
2. Переговори як форма професійного спілкування державних службовців.   
Вправа 5. «Ікси та ігреки» [26, с. 112–118]. 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Етап 1 – роз’яснення принципів гри. Усім учасникам тренер 
пояснює головну мету гри: «Вашим завданням є здобуття якнайбільшого числа 
балів». Після цього група ділиться на 4 підгрупи, кожна з яких отримує картки. На 
цих картках підгрупа протягом десяти раундів писатиме літери Х або У, а потім 
надсилатиме їх до тренера, котрий залежно від того, які картки надійдуть, 
наділятиме групу відповідними балами. Принцип нарахування балів розкрито у 
таблиці виплат (вона постійно повинна бути доступна для огляду). 

 
 



 
 

Співвідношення 
виборів 

X Y 

X X X X - 1  - 
X X X Y + 1 - 3 
X X Y Y + 2 - 2 
X Y Y Y + 3 - 1 
Y Y Y Y -  + 1 

 
Етап 2 – поділ на підгрупи. Тренер на основі жеребкування ділить усіх 

учасників на чотири підгрупи (їх слід назвати А, В, С, D), які саджає на відстані 
одна від одної. Важливо, щоб частина членів підгрупи сиділа спиною до інших 
підгруп – це має допомогти створити відчуття відособленості команди від цілої 
групи.  

Етап 3 – гра (раунди 1–5). Підгрупи подають тренеру картки з написами літер 
«Х» або «У» і підписом підгрупи. Рішення про стратегію гри підгрупи повинні 
приймати самостійно та автономно. Тренер жодним словом не коментує написи на 
картках, лише записує результати. Після 5 раунду гри тренер вперше дозволяє 
підгрупам провести переговори з приводу вироблення єдиної стратегії взаємодії. 
Хаос перших переговорів тренер не впорядковує. 

Етап 4 – гра (раунди 6–9). Після переговорів підгрупи знову надсилають 
тренеру картки зі своїми виборами. Результати 6–9 раундів множаться на 5. Після 
9 раунду гри тренер вдруге дозволяє підгрупам провести переговори з приводу 
вироблення єдиної стратегії взаємодії. Ці переговори тренеру слід намагатися 
впорядковувати, наприклад, через делегування представників для переговорів. 

Етап 5 – гра (раунд 10). Підгрупи продовжують працювати шляхом 
одночасного надсилання карток до тренера. Результат 10 раунду множиться на 10. 

Етап 6 – обговорення гри. На початку обговорення слід дозволити учасникам 
виговоритися. Тренеру варто звернути увагу на логіку набирання очок: висилання 
картки Х («військової») свідчить про прагнення виграти за рахунок інших, 
висилання картки У («мирної») свідчить про прагнення виграти разом. При 
обговоренні варто підкреслити, що максимальне число балів можна одержати 
лише тоді, коли інша сторона визнає себе партнером, а не ворогом (якщо групи від 
початку і до кінця співпрацювали, тоді кожна може набрати по 23 бали, що є 



 
 

найбільшою кількістю, адже разом це складає 92 бали.). Складність полягає в 
тому, що визнати це повинні всі сторони, тобто не можна за будь-яку ціну 
прагнути набрати балів більше, ніж інші. Отже, усім групам слід свідомо 
обмежувати свої вимоги. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Свідомий вибір та застосування найбільш ефективної стратегії 
взаємодії у певній ситуації професійного спілкування державного службовця з 
колегами або відвідувачами. 

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Формула – 2». 
Мета: розвиток здатності до рефлексії, емоційної стабільності, 

самоконтролю. 
Інструкція. Тренер нагадує, що як попередження, так і вирішення конфлікту 

потребує витримки та спокою з боку його учасників. Формулу, наведену нижче, 
разом промовляють усі учасники тренінгу. 

Формула 2. Спокій, стабільність. «Я спокійний і стабільний. Я упевнений у 
собі». 

Заняття 16. 
Вправа 1. «Я давно хотів тобі сказати…».  
Мета: розвиток компетентності вербального спілкування, позитивного 

соціально-психологічного клімату групи. 
Інструкція. Члени тренінгової групи по черзі звертаються до людини, яка 

знаходиться ліворуч, починаючи зі слів «Я давно хотів тобі сказати…».  
Вправа 2. «Ярмарок» [9, с. 114]. 
Мета: розвиток акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості 

державного службовця у професійному спілкуванні як конструкту управлінсько-



 
 

координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування.  

Матеріали: аркуші формату А 5, булавки, кулькові ручки за кількістю членів 
групи. 

Інструкція. Кожний член групи записує на невеличкому аркуші паперу в дві 
колонки свої позитивні та негативні якості, які допомагають чи заважають йому в 
ефективному управлінському спілкуванні. Цей список кожен член групи 
прикріплює собі на груди. Після цього кожний учасник групи по черзі пропонує 
обміняти свою певну позитивну якість (яку він вважає найменш потрібною) на 
іншу. Якщо група оцінює запропоновану гравцем якість як таку, що є йому не 
притаманною, то, за вимогою групи, ця якість викреслюється зі списку гравця. 
Гравець, зацікавлений у «придбанні» означеної якості, піднімає руку та пропонує 
натомість якусь свою якість (яка може знаходитися й у списку негативних 
властивостей). За умови появи декількох бажаючих «придбати» запропоновану 
людську якість, між цими гравцями відбувається «аукціон» – вони висувають свої 
пропозиції, а гравець, що є ініціатором обміну, вирішує, з ким здійснити обмін. 
Після того, як усі учасники вправи виступлять із пропозиціями щодо обміну, 
відбувається обговорення позитивних та негативних якостей, занесених у список 
кожного учасника аукціону.  

Вправа 3. «Колаж». 
Мета: розвиток діалогічної та альтероцентристської спрямованості у 

професійному спілкуванні державних службовців як конструкту управлінсько-
координаційного функціонального компонента культури професійного 
спілкування. 

Матеріали: клей, ножиці, журнали з ілюстраціями, листівки, 4 аркуші 
формату А 1. 

Інструкція. Робота в 4 підгрупах. Тренер пропонує учасникам тренінгу 
створити колаж «За що я люблю свою роботу?». 

При презентації підгрупами створених колажів важливо акцентувати увагу 
на аспектах, пов’язаних з діалогічною та альтероцентристською спрямованістю 
державних службовців у професійному спілкуванні. 

 
 



 
 

Вправа 4. «Питання – 16». 
Мета: розвиток психологічної грамотності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: мультимедійна презентація. 
Інструкція. Тренер надає учасникам тренінгу інформацію з наступних 

питань:  
1. Ділові зустрічі як форма професійного спілкування державних 

службовців. 
2. Нарада як форма професійного спілкування державних службовців.   
Вправа 5. «Ділові зустрічі». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування.  

Матеріали: 4 набори аркушів із ролями: 1) державний службовець; 
2) керівник державного службовця; 3) колега державного службовця; 
4) відвідувач. 

Інструкція. Робота в 4 підгрупах. Члени кожної підгрупи шляхом 
жеребкування отримують ролі: 1) державного службовця; 2) керівника державного 
службовця; 3) колеги державного службовця; 4) відвідувача.  

Після цього кожна група отримує одне з завдань.  
Завдання 1 – ситуація «Знайомство». Потрібно розіграти ситуацію 

знайомства з незнайомою людиною (колегою, керівником, відвідувачем). 
Завдання 2 – ситуація «Прохання». Потрібно розіграти ситуацію, яка 

передбачає отримання чогось дуже важливого (інформації, поважного ставлення, 
повернення власних речей тощо) у людини (колеги, керівника, відвідувача), яка не 
відразу схильна задовольнити це прохання. 

Завдання 3 – ситуація «Вимога». Потрібно розіграти ситуацію, яка 
передбачає вимогу (вибачитися, повернути власні речі, припинити плітки тощо) 
від людини (колеги, керівника, відвідувача), яка не схильна її виконувати. 

Завдання 4 – ситуація «Образа». Потрібно розіграти ситуацію, яка 
передбачає висловлювання власної образи (за плітки, за затримання важливої 



 
 

інформації, за пошкодження речей тощо) іншій людині (колезі, керівнику, 
відвідувачу), яка має іншу точку зору.  

Після того, як усі підгрупи продемонструють виконання завдання, тренер 
пропонує учасникам обговорити особливості його реалізації з врахуванням 
особливостей соціальної ролі суб’єкта спілкування. 

Вправа 6. «Домашнє завдання». 
Мета: розвиток психологічної компетентності у професійному спілкуванні 

державних службовців як конструкту управлінсько-координаційного 
функціонального компонента культури професійного спілкування. 

Інструкція. Проаналізувати реальну нараду на предмет її відповідності 
психологічним рекомендаціям до організації та проведення нарад як форми 
професійного спілкування державних службовців.  

Вправа 7. «Обговорення заняття».  
Мета: актуалізація досвіду, отриманого на занятті, зворотний зв’язок.  
Інструкція. Відбувається за питаннями, прописаними в пункті «Структура 

занять». 
Вправа 8. «Клубок» (вправа запозичена з тренінгу О. Берднікової).  
Мета: завершення роботи групи, підтримання позитивного соціально-

психологічного клімату в групі, підняття загального емоційного тонусу. 
Матеріали: клубок ниток. 
Інструкція. Учасники тренінгу стають у коло разом з тренером. Тренер 

закріплює на палець кінець нитки і передає клубок учаснику, що стоїть напроти, зі 
словами: «Я бажаю Вам…». Учасник приймає клубок, закріплює нитку на палець 
та передає його далі. Вправа продовжується, поки всі учасники не отримають 
клубок. 

Тренер дякує групі за роботу. 
На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки. По-перше, кожна 

програма розвитку культури професійного спілкування в системі безперервної 
освіти має власні завдання, орієнтовані на потреби суб’єктів розвитку культури 
професійного спілкування, що впливає на кількість занять (дозволяє оптимізувати 
використаний час) та відбивається в критеріях ефективності програми. По-друге, 
рефлексія як пусковий механізм розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців зумовлює зміст першого заняття етапу розвитку 



 
 

конструктів особистісно-професійного саморозвитку як функціонального 
компонента культури професійного спілкування державних службовців. По-третє, 
комплексна програма розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців містить як авторські психологічні вправи, так і класичні та маловідомі 
запозичені психологічні вправи. По-четверте, зміст вправ, які використовуються в 
програмах з розвитку культури професійного спілкування державних службовців, 
насамперед, орієнтований на специфіку професійного спілкування державних 
службовців з колегами та відвідувачами, але з метою інтеграції культури 
професійного спілкування державних службовців в загальну парадигму культури 
зміст деяких вправ, представлених в програмах, стосується загальної культури 
спілкування особистості. По-п’яте, при відборі вправ із загальної програми до її 
скороченого варіанту слід враховувати наявність внутрішнього зв’язку між 
певними вправами в межах одного заняття та зовнішнього зв’язку між певними 
вправами в межах занять одного етапу.  

 
 



 
 

Питання для самоперевірки  

1. Специфіка культури професійного спілкування державних службовців. 
2. Культура професійного спілкування державних службовців як культура 
мікросистеми. 
3. Культура професійного спілкування державних службовців як культура 
особистості. 
4. Функціональні компоненти культури професійного спілкування державних 
службовців. 
5. Конструкти функціональних компонентів культури професійного спілкування 
державних службовців. 
6. Рівні культури професійного спілкування державних службовців. 
7. Модель культури професійного спілкування державних службовців. 
8. Специфіка системи безперервної освіти державних службовців. 
9. Діяльнісно-акмеологічний підхід як наукове підґрунтя концепції розвитку 
культури професійного спілкування державних службовців. 
10. Принципи розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців. 
11. Екстеріоризація як механізм розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців. 
12. Рефлексія як механізм розвитку культури професійного спілкування 
державних службовців. 
13. Чинники розвитку культури професійного спілкування державних службовців. 
14. Завдання з розвитку культури професійного спілкування державних службовців 
на різних етапах безперервної освіти. 
15. Форми розвитку культури професійного спілкування державних службовців на 
різних етапах безперервної освіти. 
16. Методи розвитку культури професійного спілкування державних службовців 
на різних етапах безперервної освіти.  
17. Особливості розвитку культури професійно-орієнтованого спілкування в 
майбутніх державних службовців на етапі допрофесійної освіти. 
18. Особливості розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців на етапі підготовки / перепідготовки. 
19. Особливості розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців на етапі інформальної освіти. 
20. Особливості розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців на етапі підвищення кваліфікації. 



 
 

Післямова 

Культура професійного спілкування державних службовців є динамічним 
складним функціонально-структурним утворенням, кількісні та якісні зміни якого 
можуть носити як прогресивний, так і регресивний характер. Прогресивні зміни 
культури професійного спілкування державних службовців зумовлюються 
цілеспрямованістю розвитку, а за її відсутності або однобічності певні конструкти 
та функціональні компоненти культури професійного спілкування державних 
службовців можуть регресувати. 

Ефективність цілеспрямованого розвитку культури професійного 
спілкування державних службовців забезпечується використанням можливостей 
усіх етапів системи безперервної освіти: етапу допрофесійної освіти, етапу вищої 
освіти, етапу інформальної освіти, етапу підготовки / перепідготовки державних 
службовців та етапу підвищення кваліфікації державних службовців. Кожний етап 
безперервної освіти державних службовців має власні завдання з розвитку 
структурних конструктів та функціональних компонентів культури професійного 
спілкування державних службовців. Визначення цих завдань базується на 
механізмах розвитку культури професійного спілкування державних службовців 
та актуальних професійно-комунікативних потребах чиновників. 

У навчально-методичному посібнику «Розвиток культури професійного 
спілкування державних службовців у системі безперервної освіти» презентовано 
шість програм розвитку культури професійного спілкування державних 
службовців на різних етапах безперервної освіти. Вибіркова реалізація програми 
розвитку культури професійного спілкування державних службовців на певному 
етапі безперервної освіти є «швидкою допомогою» при вирішенні найбільш 
гострих проблем професійної комунікації чиновників. Послідовне ж застосування 
усіх програм розвитку культури професійного спілкування державних службовців 
на різних етапах безперервної освіти дозволяє діяти на випередження: 
стимулювати особистісно-професійний саморозвиток державних службовців у 
професійному спілкуванні та забезпечувати ефективність у професійному 
спілкуванні, а відповідно і професійні діяльності. 
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