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І. ВСТУП 

 

Підлітковий вік – важливий період в становленні особистості. Це – час значних змін, 

які пов'язані із прагненням до самоствердження, визнання оточенням, пошуком відповідей на 

питання про свій внутрішній світ, почуття, причини власної поведінки. Чому одні люди 

ставляться до них добре, доброзичливо, а інші – вороже? Як уникнути непорозумінь, сварок 

із своїми товаришами, друзями, родичами? 

Відповіді на ці питання підлітки можуть отримати з навчального модуля який 

складається з тематичної бесіди, тестування та тренінгів «Успішне спілкування». 

Теоретичний і практичний матеріал  націлений саме на те, щоб навчити підлітків 

навичок ефективної комунікації; краще пізнати себе, свої внутрішні якості, що допоможе їм 

щось змінити на краще, щось розвивати, щось виправляти, осягнути ценз свого призначення.  

Знання, отримані під час навчання за модулем допоможуть підліткам правильно 

побудувати стосунки з людьми .  
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ІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ «УСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ» 

         Перш, ніж приступати до питання про психологію спілкування,та бар'єри спілкування, 

необхідно відповісти на питання, що таке, власне, спілкування? 

         Вивченням тих чи інших сторін спілкування зайняті різні науки: філософія і психологія, 

психіатрія і етологія, соціологія й інформатика. Для кожної з них поняття "спілкування" своє, 

та й усередині цих наук немає згоди. Складність досягнення єдності в розумінні того, що 

таке спілкування, з одного боку, зв'язана з його повсюдністю, що видна неозброєним оком і 

яка чинить опір всяким спробам обмежити коло досліджуваного явища. З іншого боку, 

спроби охопити всі можливі складові спілкування приводять до того, що воно саме зникає, 

розчиняється, утрачаючи свою живу тканину і перестаючи бути схожим на те, що ми 

зв'язуємо з цим поняттям. У результаті або розглядаються якісь окремі частини і види 

спілкування (ділове, дружнє, невербальне), або виділяються і вивчаються такі 

закономірності, що можуть бути загальними для всіх ситуацій спілкування, наприклад, 

спілкування як комунікація, як прийом і передача інформації. 

 

         Ось одне з визначень міжособистісного спілкування:  

Спілкування - це процес взаємодії принаймні двох осіб або більше людей, спрямований на 

взаємне пізнання, на встановлення і розвиток взаємин, надання взаємовпливу на стани, 

погляди і поведінку, а також на регуляцію їхньої спільної діяльності. 

 

        Процес спілкування можна оцінювати за кількома критеріями, насамперед за 

ефективністю спілкування та мірою задоволення потреби у вияві своїх почуттів. 

        Мірою ефективності спілкування є збіг того, що один із партнерів хотів передати 

іншому, з тим, що зрозумів інший. Правильно зрозуміти когось - це відчути, що він "мав на 

увазі", розшифрувати, що він "хотів сказати". Подібне взаєморозуміння залежить від обох 

партнерів у спілкуванні. 

         У повсякденному житті міра взаєморозуміння не дуже висока. Люди не лише 

помилково трактують почуті висловлювання, а й часто приписують співрозмовникам наміри, 

яких вони не мали. 

      Причини непорозумінь найрізноманітніші, часто ми не говоримо того, про що думаємо 

насправді й чого насправді хочемо. Нерідко люди формулюють свої думки так, аби мати 

можливість від них відмовитися. Ще однією формою неадекватної передачі думок і почуттів 

є непогодженість чи суперечливий характер повідомлень. 

        Особливо часто наші думки й почуття суперечать із тим, що ми говоримо, через 

різноманітні ритуали та умовності. Керуючись нормами, прийнятими в певному середовищі 

чи групі, люди говорять тільки про те, що, як їм здається, вони мусять говорити, а не те, що 

вони насправді хотіли б сказати іншим. 

        При прийомі та розшифруванні інформації також можливі викривлення: люди можуть 

займатись іншими справами і не чути партнера; власна потреба висловитися може бути 

сильнішою, ніж потреба вислухати іншого; адекватному сприйманню інформації часто 

заважають настанови та очікування; нерідко люди слухають інших з метою насамперед їх 

оцінити; часто залишається незрозумілим підтекст висловлювання тощо. 

        Основним джерелом непорозумінь у спілкуванні є відсутність взаємної довіри між 

партнерами, що призводить до обмеження кількості та якості інформації, яка передається. 

 

Для успішного спілкування мають значення, на думку психологів, три чинники: 

 надійність того, хто говорить; 

 зрозумілість його повідомлень; 

 врахування зворотних зв'язків щодо того, наскільки правильно його зрозуміли. 

 

Надійність партнера зі спілкування підвищують такі його дії: 

 відкрите демонстрування своїх намірів; 

 виявом теплого і доброзичливого ставлення; 

 демонструванням своєї компетентності в обговорюваному питанні; 
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 уміння переконливо викладати думку, брати на себе відповідальність за неї, що 

досягається формулюванням фраз від першої особи. 

 

       Багато неписаних, але жорстких правил повсякденного життя змушують нас 

утримуватися від використання зворотного зв'язку і не показувати партнерові, як ми 

сприйняли його слова і які наслідки вони викликали. Ми соромимося демонструвати свої 

справжні почуття, вдягаємо "непроникну машкару", дотримуючись форм увічливої 

поведінки, свідомо приховуючи від партнера те, яку реакцію викликає його поведінка, або 

те, як ми його сприймаємо. Якщо хтось і наважується говорити про це, то найчастіше у 

формі похвали чи осуду, оцінок чи повчань, добрих порад чи претензій. 

        Не маючи достовірної інформації про те, як нас сприймають, ми самі формуємо в себе 

деякі уявлення про свій образ в очах інших людей. Ці уявлення, зазвичай, не збігаються з 

дійсністю і відображають те, про що раніше в якихось ситуаціях ми дізнались про інших. 

Міжособистісне спілкування зі зворотним зв'язком, адекватне вираження своїх почуттів 

допомагає підвищити ефективність спілкування. 

         Глибина і щирість у стосунках між людьми, які пов'язані дружбою, любов'ю чи 

колегіальністю, значною мірою залежать від того, наскільки вони можуть проявити свої 

почуття в присутності одне одного. 

Виявлення почуттів у спілкуванні може бути як опосередкованим, так і безпосереднім. 

        Опосередкованими засобами виявлення почуттів є риторичні запитання, накази й 

заборони, сварки і прокляття, догани і претензії, іронія і сарказм, похвала й осуд, 

приписування іншим уявних якостей. 

        Найпоширенішим засобом впливу на інших є позитивні та негативні оцінки на їхню 

адресу. І хоча більшість оцінних суджень насправді використовуються з метою вияву 

почуттів, у них немає чіткої вказівки на почуття того, хто говорить. Часто застосовуючи ці 

форми емоційної експресії, ми перестаємо, зрештою, чітко розуміти, що відчуваємо 

насправді, позаяк у своїх оцінках концентруємося переважно на особливостях людей, які 

викликають у нас ці почуття. 

        Безпосередні форми прояву почуттів дають нам змогу відверто висловлюватися про 

наші переживання, зрозуміти, що відчувають люди, спілкуючись. Прикладами таких форм є 

називання власних почуттів, вживання порівнянь, описування свого фізичного стану, 

визначення можливих дій, яких стосуються ці почуття. 

Вміння спілкуватися з людьми можна уподібнити радше до мистецтва, аніж до технології. Це 

означає, що кожен може й мусить знайти свій власний стиль спілкування, який би відповідав 

і його особистості, і так само особливостям людей, які його оточують. 

 

 

ГЛОСАРІЙ  

 

Вербальне спілкування   – спілкування за допомогою мовлення: слова, інтонації, 

тембр, висота, тональність голосу, темп мови, дикція. 

Відповідальна поведінка – впевнена поведінка з почуттям власної гідності, яка 

водночас не виключає такту, проявів любові, турботи 

про іншого. 

Гідність –  

 

 

-- моральне поняття, що виражає уявлення про цінність 

особи і передбачає вимогливість і повагу людини до 

самої себе та інших, а також поважливе  ставлення до неї 

з боку суспільства; людська гідність – цінність, яка 

належить людині внаслідок її людської природи 

Діяльність                          – дії та операції, що співвідносяться з життєвими 

диспозиціями, потребами, мотивами, цілями і 

здатностями. 
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Індивідуальність –  

 

-- людина як носій індивідуальних властивостей, певних 

характерних ознак і рис; поєднання особливостей 

людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від 

інших людей 

 

Невербальне спілкування – спілкування за допомогою жестів, міміки, пантоміміки. 

Неповторність –  

 

-- ознака, за якою визначають винятковість, 

надзвичайність 

Повага -- позитивне ставлення  оточуючих людей до людини, 

засноване на визнанні її чеснот 

 

Прийняття самого себе   – відмова від оцінки своєї внутрішньої сутності за 

зовнішнім «досягненням» або під впливом інших. 

Самооцінка                        – цінність, значущість, якою індивід наділяє себе в 

цілому і окремі сторони своєї  діяльності та особистості. 

Самооцінка – 
 

 

-- оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, 

якостей та місця серед інших людей; важливий 

регулятор поведінки, від неї залежать взаємостосунки 

людини з оточуючим світом, її критичність, 

вимогливість до себе, ставлення до своїх успіхів та 

невдач. Разом з тим С. впливає на ефективність 

діяльності та подальший розвиток особистості 

 

Самореалізація               – зовнішній вияв життєвої активності індивіда; процес 

реалізації життєвих устремлінь особистості в окремих 

видах предметної діяльності. 

Самоаналіз – 

 

-- аналіз власних вчинків і переживань; розгляд своїх 

вчинків, думок, почуттів, який полягає у визначенні їхніх 

складових та розборі їхніх властивостей 

 

Самоконтроль –  

 

-- контроль над самим собою, своїм станом, почуттями; 

усвідомлення і оцінка власних дій, психічних процесів і 

станів вміння людини оцінювати правильність своїх  

слів, вчинків в процесі діяльності та вчасно змінювати їх 

відповідно до ситуації 

Спілкування                   – взаємодія двох або більше людей, складовими якої є 

обмін інформацією пізнавального або афективно-

оціночного характеру; задоволення потреби людини в 

контактах з іншими людьми. 

Образ Я  

 

– це сукупність уявлень людини про саму себе (свою 

особистість), свої фізичні і психологічні якості 

 

 

Особистість 

людина, яка має свої індивідуальні особливості, котра 

пізнає і перетворює оточуючий світ і займає певне місце 

серед інших людей в суспільстві 

 

 

Толерантна особистість – людина, яка добре знає себе і визнає особистісну 

цінність інших. 

Характер – неповторне індивідуальне поєднання якостей 

особистості; сукупність психічних властивостей людини, 

її особистих рис, що виявляються в поведінці і діяльності  
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Цінність -- властивість чого-небудь задовольняти прагнення 

людини, що таким чином робить цей предмет цінним. 

Розрізнюють матеріальні, суспільно-політичні і духовні 

цінності; позитивні і негативні цінності 

Цінності -- значимість явищ дійсності, їх відповідність основним 

потребам суспільства і індивіда, окремих соціальних 

груп; предмети і явища або їх властивості, які мають 

певне (позитивне чи негативне) значення для людини чи 

суспільства, задоволення їхніх потреб 

 

Я – концепція  -- це відносна стійка, більшою чи меншою мірою 

усвідомлена система уявлень індивіда про самого себе.  

 
 

 

ІІІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 

           Для більш ефективної діяльності у напрямку досягнення підлітками навичок 

ефективної комунікації; кращого пізнання себе, свої внутрішні якості, практична робота має 

проводитись у різних напрямках:  діагностування (опитування, тестування, спостереження), 

тематичні бесіди,  тренінги, семінари, індивідуальні та групові консультації та інше. 

1. ТЕМАТИЧНА БЕСІДА  «УСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ» 

        Успішне спілкування складається з різних факторів та нюансів які впливають на процес 

спілкування. Найбільш розповсюджені теми для бесід: 

Тема 1 «Що таке спілкування? Умови успішного спілкування ‖  

Тема 2 «Бар'єри в спілкуванні, як їх подолати» 

 

 
 

Тема 3 «Що таке конфлікт? Як розв'язувати конфлікти?» 
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Тема 4 « Особистість. Самооцінка. Кордони особистості» 

Тема 5 « Види поведінки. Асертивна поведінка як механізм  

                регулювання відносин в суспільстві?»                                                                                                                                                                                                                             

Тема 6 « Імідж та його вплив на успішне спілкування»                                                              

Тема 7 «Орієнтування в ситуації та людях» 

В цій роботі розкриємо тему №7. 

 

Орієнтування в ситуації та людях 

 

          Орієнтування в умовах спілкування передбачає вивчення особливостей зовнішнього 

середовища та врахування власного емоційного стану, а також стану співрозмовника. Якщо 

ви побачили, що співбесідник, скажімо, збуджений, спочатку треба допомогти йому 

заспокоїтися, бо інакше він вас не зрозуміє. Лише після цього можна розпочати бесіду. Як це 

зробити? По-перше, можна попросити співрозмовника чимось вам допомогти, бо виконання 

предметних дій, що потребують уваги, знімає напруження. По-друге, можна пожартувати. 

Партнер почне посміхатися й розслабиться. По-третє, можна звернути увагу співрозмовника 

на важливу для нього проблему, котра потребує активного мислення. І, зрештою, можна 

поставити партнерові запитання на нейтральну тему, переключивши його увагу на проблему, 

до якої він ставиться спокійніше. 

           Звичайно, це лише окремі приклади з тих, що їх можна використати. У кожній ситуації 

треба виявляти гнучкість, оперативність, творчість. Проте варто пам'ятати, що фрази на 

зразок "Не хвилюйтесь", "Заспокойтеся", "Чому ви так напружені?" справі не зарадять. 

Навпаки, людина хвилюватиметься, а відтак й нервуватиме ще більше. 

           На етапі орієнтування треба з'ясувати тривалість бесіди. Якщо ви — ініціатор зустрічі, 

треба дійти згоди із співбесідником щодо її мети. Якщо вас запросили на бесіду, мети якої ви 

не знаєте, краще одразу запитати: "Чим можу бути корисний?" Це дасть змогу розібратися в 

очікуваннях співбесідника, бо вони є регуляторами його поведінки під час спілкування. 

Кожна із сторін сподівається на таку реакцію іншої, яка б відповідала її рольовій позиції. 

          Успіх бесіди багато в чому залежить від того, чи вдасться адекватно уявити собі образ 

партнера. Тут нерідко спрацьовують стереотипи, а вони часом бувають неправильними. Як 

зазначалося, треба мати попередню інформацію про співбесідника, передусім знати його 

типові, індивідуальні, вікові та статеві характеристики. 

        Насамперед важливо встановити тип особистості співрозмовника. Люди, які живуть, 

керуючись принципом "мати", за Е. Фроммом [10, с. 21—35], бажають обов'язково отримати 

щось від спілкування: цікаву роботу, знання з метою престижу, грошову винагороду тощо. 

Тому вони старанно готуються до зустрічі, обмірковують тему розмови, добирають засоби, 

за допомогою яких можуть вплинути на співрозмовника і досягти своєї мети. Для цього вони 

готові використати все: і своє становище в суспільстві, і знайомство, і зв'язки, і зовнішність. 

Такі люди можуть приваблювати, проте це нерідко лише результат програмування обраної 

для цього ролі. Якщо такий виконавець десь сфальшивить, одразу випливе, що він 

намагається маніпулювати співрозмовником. 

         Цілковитою протилежністю такому типу людей є ті, хто керується в житті принципом 

"бути". Вони нерідко підходять до конкретної ситуації без спеціальної маніпулятивної 

підготовки і заздалегідь не добирають засобів, щоб підтримувати впевненість у собі, їхня 

реакція безпосередня і продуктивна. Вони знають: вірність собі сприятиме тому, що під час 

спілкування обов'язково з'явиться щось нове. І тому в них не виникає занепокоєння, що вони 

можуть щось втратити. Такі люди — не суперники, а партнери, які намагаються отримати від 

спілкування радість, а не перемогу будь-якою ціною. 

         П. Міцич наводить цікаву класифікацію співбесідників. Він описує теоретичні моделі 

"абстрактних типів" людей і характерні риси їхньої поведінки [7]. Згідно з цією 

класифікацією існує дев'ять типів співрозмовників (див. рис. 2). 
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Рис. 2. Типи поведінки людей у спілкуванні:  

 

1 — безглузда людина; 2 — статечна людина; 3 — всезнайко; 4 — балакун; 5 — боягуз; 6 — 

неприступна людина; 7— незацікавлена людина; 8 — "велике цабе"; 9 — чомучка 

 

1. Безглузда людина — нетерпляча, невитримана, збуджена; своєю поведінкою несвідомо 

підштовхує співбесідника до того, щоб він не погоджувався з висловленими тезами та 

твердженнями. Маючи справу з такою людиною, доцільно не виходити за межі професійного 

спілкування, треба бути спокійним і спростовувати її твердження. 

 

2. Статечна людина — доброзичлива та спокійна під час розмови, їй слід давати змогу 

проявити себе, коли підбиваються підсумки зустрічі, обговорюються пропозиції. 

 

3. Всезнайко — людина, у якої завжди і на все є "своя" думка, вона обов'язково хоче її 

виголосити, не прислуховуючись до думки співрозмовника. Якщо доводиться мати справу з 

такою людиною, треба трохи збити з неї пиху, спеціально ставлячи складні запитання. Треба 

також залучати її до обговорення ідей, запропонованих іншими. 

 

4. Балакун — не вміє вислуховувати інших, часто перебиває співрозмовника, не цінуючи 

його часу. Щоб марно не гаяти час, його треба своєчасно й тактовно зупинити, бо цікавих 

ідей він однаково не внесе. 

 

5. Боягуз — людина, яка відмовчується, щоб не виставляти себе на посміховисько або не 

здатися безглуздою. Таку людину варто підтримати, підкресливши, що в неї вірять, до неї 

прислуховуються. 

 

6. Неприступна людина — має відсутній вигляд; те, що відбувається поза її особою, їй 

видається не вартим уваги та зусиль. Спілкуючись з такою людиною, краще одразу визнати її 

знання та досвід, виявити інтерес до неї самої та її справ. 

 

7. Незацікавлена людина — безцеремонне демонструє, що все, що відбувається навколо, її 

аж ніяк не цікавить. Для того щоб вступити з такою людиною в контакт, треба все-таки 

знайти те, що для неї може мати істотне значення. 

 

8. Люди, яких називають "велике цабе", зовсім не терплять критики. Вони вважають себе 

кращими від інших, а власні пропозиції єдино правильними. З такими людьми треба бути 

обережним, не критикувати. Водночас варто показати, що вона така сама людина, як й інші. 

Добре при цьому використовувати прийом протиставлення на зразок: "Так..., проте". 
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9. "Чомучка" — не може втриматися, щоб не поставити запитання про все і про всіх. 

Спілкуючись з такою людиною, доцільно переадресовувати їй її ж запитання. Це змусить 

"чомучку" розмірковувати над проблемою, яку винесено на обговорення. 

 

          Зрозуміло, що наведені класифікації умовні. Однак вони допомагають навчитися 

самостійно розпізнавати особливості своїх співрозмовників і використовувати це для того, 

щоб краще і швидше порозумітися з людьми, встановити контакт, досягти успіху під час 

спілкування, зокрема при проведенні індивідуальних бесід. 

           Існують люди, які поєднують глибоке знання людини із здатністю добиватися 

ефективного контакту із співрозмовниками в різних ситуаціях, їх називають "геніями 

спілкування". Поведінку таких людей визначають риси: відсутність тривожності та 

упередженості, вміння встановлювати зворотний зв'язок, артистизм, передбачення, інтерес 

до всього, любов до себе (ми не можемо любити інших, якщо не любимо себе) та наявність 

необхідної захисної агресії (розуміння, що постійні проступки до добра не приводять). 

          На встановлення контакту та перебіг бесіди загалом накладає серйозний відбиток 

темперамент співрозмовників. І його також треба вміти розпізнавати і враховувати. 

          Важливо пам'ятати і про вікові особливості співрозмовника. У більшості людей з віком 

знижується критичність, а потреба у спілкуванні зростає. Старші за віком люди люблять 

дещо моралізувати, іноді через свою балакучість позбавляють співрозмовника можливості 

самостійно висловити думку і дійти певних висновків. 

         У процесі підготовки до індивідуальної бесіди важливо враховувати також статеві 

відмінності співрозмовника. У чоловіків переважно більш глобальний погляд на 

обговорювану проблему, а жінки краще сприймають деталі, нюанси. 

 

2. ТЕСТУВАННЯ 

         Тестування це найбільш розповсюджений та ефективний метод досліджень. Наявності 

інформації щодо комунікативних та організаційних здібностей особи, рівня конфліктності, а 

також вмінь контролювати свій емоційний стан, може допомогти у навчанні підлітків 

успішному спілкуванню. 

2.1. Методика  КОС-2 

 

              Методика призначена для виявлення комунікативних та організаційних 

здібностей.  

Інструкція:  вам необхідно відповісти на усі запитання. Вони сформульовані як твердження. 

Як що дане твердження характерно для вас, то в бланку відповідей поставте «+», якщо ні то 

«-». Слідкуйте щоб номер вашої відповіді зіпав  с номером клітки в бланку відповідей. Не 

втрачайте багато часу на обміркування, відповідайте стрімко. 

1. У мене багато друзів з якими а часто спілкуюсь. 

2.  В більшості случаїв я можу  переконати своїх товаришів в правильності свого 

мнения. 

3. В большинстве случаев я очень долго переживаю причиненную мне обиду. 

4. Мне очень часто бывает трудно разобраться в сложных ситуациях, которые 

возникают среди моих знакомых. 

5. Я чувствую в себе стремление к установлению новых знакомств с разными 

интересными для меня людьми. 

6. Мне нравится заниматься общественной работой, она меня почти не напрягает. 

7. Мне приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо другими 

занятиями, чем с людьми. 

8. Я легко отказываюсь от своих намерений, если возникают какие-либо помехи для их 

осуществления. 

9. Мне легко общаться с людьми, которые значительно старше меня по возрасту. 
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10. Бывает, что именно я придумываю и организовываю различные игры и развлечения 

для своих друзей. 

11. Случается, что я испытываю трудности и некоторую неловкость, если мне приходится 

включиться в новую для меня компанию. 

12. Я часто откладываю на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня. 

13. Мне совсем не тяжело общаться с незнакомыми для меня  людьми. 

14. В большинстве случаев я стремлюсь к тому, чтобы мои друзья действовали так, как я 

считаю нужным. 

15. Мне не так просто включиться в новую, не совсем знакомую для меня группу людей. 

16. У меня почти никогда, то есть очень редко, не бывает конфликтов с друзьями из-за 

невыполнения ими своих обещаний или обязательств. 

17. Бывает, что у меня возникает желание познакомиться и побеседовать с новым для 

меня человеком. 

18. При решении разных вопросов я часто беру инициативу на себя. 

19. Очень часто мне хочется побыть одному. 

20. В большинстве случаев я чувствую себя не очень хорошо в незнакомой для меня 

обстановке. 

21. Мне нравится  находиться среди людей. 

22. У меня возникает беспокойство, если мне не удается закончить начатое дело. 

23. Я чувствую себя не очень уверенно, если нужно познакомиться с новым человеком. 

24. Меня немного утомляет частое общение с друзьями. 

25. Мне нравится принимать участие в коллективных играх. 

26. Я довольно часто проявляю инициативу, если приходится решать вопросы, 

затрагивающие интересы моих друзей. 

27. Я чувствую себя неуверенно среди малознакомых мне людей. 

28. Я редко стремлюсь к доказательству своей правоты кому-нибудь из моих знакомых. 

29. Я чувствую себя совершенно свободно в любой, даже в незнакомой для меня, 

компании. 

30. Я принимал (принимаю) участие в общественной работе школы. 

31. Я стремлюсь ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей. 

32. В большинстве случаев я не стремлюсь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

не было сразу принято моими друзьями. 

33. Я чувствую себя хорошо в любой компании. 

34. Я с удовольствием организовываю различные мероприятия для своих друзей. 

35. Мне бывает немного не по себе, если приходится выступать перед большой группой 

людей. 

36. Я довольно часто опаздываю на деловые встречи, свидания. 

37. У меня много друзей. 

38. Я часто оказываюсь в центре внимания своих друзей. 

39. Я испытываю неловкость при общении с малознакомыми людьми. 

40. Я чувствую себя не очень уверенно, не совсем свободно, когда оказываюсь в большой 

группе своих товарищей. 

 

Лист відповідей для методики КОС-2 

 

Прізвище, ім’я _______________________________________________________________  

дата народження ___________________________ 

Дата проведення ___________________________                                                           

Група ____________________________________ 

 

01  11  21  31  

02  12  22  32  

03  13  23  33  

04  14  24  34  

05  15  25  35  
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06  16  26  36  

07  17  27  37  

08  18  28  38  

09  19  29  39  

10  20  30  40  

 

Мк =                                             Кк =                                               Qк = 

Мо =                                             Ко =                                               Qо = 

Обробка та інтерпретація результатів 

1. Сопоставити відповіді с дешифратором та підрахувати кількість совпадений окремо по 

комунікативним та  окремо по організаторським здібностям. 

Дешифратор: 

Комунікативні здібності: 

«+»  відповіді – №№ 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37; 

«--«  відповіді – №№ 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39.  

Організаторські здібності: 

«+»  відповіді – №№ 2,6,10,14.18,22.26,30,34,38; 

«--«  відповіді – №№ 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40. 

Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских (Ок) 

склонностей как отношения количества совпадающих ответов по коммуникативным (Мк) и 

организаторским (Мо) склонностям к максимально возможному числу совпадений (20), по 

формулам: Кк = Мк : 20  и  Ко = Мо : 20.  

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные коэффициенты 

со шкальными оценками: 

  Кк Ко Q Уровень 

0,10 – 0,45 0,20 – 0,55 1 Низкий 

0,46 – 0,55 0,56 – 0,65 2 Ниже среднего 

0,56 – 0,65 0,66 – 0,70 3 Средний 

0,66 – 0,75 0,71 – 0,80 4 Высокий 

0,76 – 1,00 0,81 – 1,00 5 Очень высокий 

 

       Оцінка 1:  крайнє низький рівень проявів комунікативних або організаторських 

здібностей. 

       Оценка 2:  не стремится к общению, испытывает трудности в установлении контактов с 

людьми и в выступлении перед аудиторией, не отстаивает свое мнение. Не проявляет 

инициативу в общественной деятельности, избегает принимать самостоятельные решения. 

      Оценка 3:  стремится к контактам с людьми, не ограничивает круг своих знакомств, 

отстаивает свое мнение, планирует свою работу. Однако эти склонности не отличаются 

высокой устойчивостью. 

       Оценка 4:  не теряется в новой обстановке, быстро находит друзей, стремится расширить 

круг своих знакомств, занимается общественной деятельностью, помогает близким, друзьям, 

способен принять самостоятельное решение в трудной ситуации. 

      Оценка 5:  активно стремится к организаторской и коммуникативной деятельности, 

испытывает в ней потребность. Быстро ориентируется в трудных ситуациях, непринужденно 

ведет себя в новом коллективе. В важном деле или в создавшейся сложной ситуации 

предпочитает принимать самостоятельное решение, отстаивает свое мнение и добивается, 

чтобы оно было принято окружающими. Сам ищет такие дела, которые удовлетворяли бы 

его потребности в коммуникации и организаторской деятельности. 

       Высокие результаты по методике КОС-2 следует учитывать при направлении учащихся 

на профили обучения типа «Человек-Человек» (психолого-педагогический профиль, 

управленческий, медицинский, юридический, обслуживающий, военный профиль и т.д.). 
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2.2. Тест «Оцінка самоконтролю в спілкуванні» (по Мариону Снайдеру) 

        

         Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного контроля. Согласно 

М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, 

хорошо осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными 

проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в спонтанности 

самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. Люди с низким коммуникативным 

контролем непосредственны и открыты, но могут восприниматься окружающими как 

излишне прямолинейные и навязчивые. 

          С помощью этого теста вы можете определить свой уровень контроля при общении с 

другими людьми. Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них оцените как верное или неверное для себя. Верное – 

обозначьте буквой В, а неверное – буквой Н. 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на 

самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким 

меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

 

Оценка результатов: по одному баллу начисляется ответ «Н» за 1, 5, 7 вопросы и за ответ 

«В» – на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. 

 

0-3 балла показывают низкий коммуникативный контроль, т.е. ваше поведение устойчиво и 

вы не считаете нужным меняться в зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему 

раскрытию в общении, отчего некоторые считают вас «неудобным» по причине вашей 

прямолинейности. 

 

4-6 баллов говорят о среднем коммуникативном контроле. Вы искренни, но не сдержаны в 

своих эмоциональных проявлениях. Однако считаетесь в своем поведении с окружающими 

людьми. 

 

1-10 баллов указывают на высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую 

роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и можете предвидеть 

впечатление, которое производите на окружающих. 

 

 

Тест описания поведения Томаса/Текст опросника 
 Опросник личностный, разработан К. Томасом и предназначен для изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных стилей 

разрешения конфликтной ситуации. Методика может использоваться в качестве 

ориентировочной для изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности, 

стиля межличностного взаимодействия.  

В России тест адаптирован Н.В. Гришиной.  

 

 

 



 14 

 

3. ТРЕНІНГ «УСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ» 

 Мета: надати можливість підліткам усвідомити важливість значення спілкування в 

житті людини, дізнатися про умови ефективного спілкування, необхідні для правильної  

побудови стосунків  у самостійному житті. 

       Завдання: 

 надати підліткам інформацію про те, що означає поняття «спілкування» та 

обговорити, які умови сприяють успішному спілкуванню  

 показати причини неефективного спілкування та обговорити  способи їх подолання. 

 

3.1. Структура тренінгу 

 

Порядковий 

номер, 

структурні 

етапи заняття. 

 

 

Тема заняття 

 

 

Орієнтовна тривалість 

І. Що таке спілкування? Умови успішного 

спілкування? 

2 години 

1.1. Вступне слово до циклу занять за 6 

навчальними модулями. Коментар до 

модуля «Успішне спілкування» 

 

5 хвилин 

1.2. Знайомство учасників. Вправа «Знайди того, 

хто…» 

15 хвилин 

1.3. Правила роботи групи.  

Вправа «Сонечко» 

25 хвилин 

1.4. Очікування від заняття 10 хвилин 

1.5. Основна частина: «Що таке спілкування? 

Правила успішного спілкування» 

30 хвилин 

1.6. Підсумки першого заняття 5 хвилин 

ІІ. «Бар'єри в спілкуванні, як їх подолати?» 2 години 

2.1. Рефлексія знань, отриманих на першому 

занятті. Вступ до другого заняття. 

10 хвилин 

2.2. Знайомство(продовження). 

Вправа: «Метафора» 

20 хвилин 

2.3. Правила (повторення) 15 хвилин 

2.4. Очікування від заняття 10 хвилин 

2.5. Основна частина: «Бар'єри в спілкуванні, як 

їх подолати?» 

30 хвилин 

2.6. Підсумки другого заняття 5 хвилин 

 

 

 

 

 

 

                                               ЗАНЯТТЯ 1. 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: 

надати підліткам інформацію про те, що означає поняття «спілкування» та 

обговорити, які умови сприяють успішному спілкуванню  

3.2. «ЩО ТАКЕ СПІЛКУВАННЯ? УМОВИ УСПІШНОГО 

СПІЛКУВАННЯ» 
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ТРИВАЛІСТЬ : 2 год. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглянуті на занятті: «спілкування», «якості та вміння 

необхідні для спілкування», «правила успішного спілкування». 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ: 

I. Вступне слово ведучого до циклу занять за шістьма навчальними модулями та 

модуля «Успішне спілкування» (5 хв.) 

II. Знайомство учасників. Вправа «Знайди того, хто…» (15 хв.) 

III. Правила роботи групи. Вправа «Сонечко» (25 хв.) 

IV. Очікування від заняття (10 хв.) 

V. Основна частина: «Що таке спілкування?  Умови  успішного спілкування» (30 хв.) 

VI. Підсумки першого заняття (5 хв.) 

 

План-конспект заняття. 

І.  Вступне слово ведучого до циклу занять за шістьма навчальними модулями та 

модуля «Успішне спілкування»: (5 хв.) 

«Сьогодні ми починаємо цикл занять, які, прийнято називати «тренінгом». Тренінг, або 

тренінгові заняття – сучасна і дуже цікава справа, яку здійснюють, працюючи спільно, група 

учасників. На відміну від традиційного заняття, яке проходить у формі уроку, під час 

тренінгового заняття нові знання –здобуваються в процесі активної взаємодії учасників, в 

неформальній і довірчій обстановці, коли одночасно з отриманням нової інформації, можна 

обговорити незрозуміле, перевірити правильність власної думки, або змінити її. На тренінгу 

можна спробувати оволодіти новими навичками і збагатити особистий досвід. 

Вас, напевно, цікавить чому присвячений наш тренінг? 

Мине зовсім небагато часу і ви розпочнете самостійне власне життя, коли кожного дня 

потрібно робити вибір, приймати відповідальні рішення, від яких залежить майбутнє і 

власне, і тих людей, з якими ми будуємо життя. 

Життя людини не можливе без спілкування. В спілкуванні з іншими людьми ми пізнаємо 

нове, встановлюємо стосунки, які допомагають нам досягати мету, долати перешкоди. Але 

не завжди і не з усіма людьми спілкування буває успішним. Чому так? Як спілкуватися 

ефективно? На ці і багато інших запитань ми знайдемо відповідь під час занять, які об’єднані 

спільною назвою «успішне спілкування». 

Далі ведучий коротко інформує про те, які теми будуть розглянуті під час занять за 

модулем «Успішне спілкування», а потім називає мету 1-го заняття та порядок його 

проведення. 

 

 

 

І І .   Знайомство учасників. Вправа «Знайди того, хто... » (15 хв. 

 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Повідомлення про мету та порядок проведення заняття краще 

супроводжувати демонстрацією плакату, на якому вони записані. Плакат 

розміщений на стіні так, щоб до нього можна було звертатись протягом 

всього заняття. 
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     Необхідне оснащення: роздатковий матеріал «Знайди того, хто…» 

Хід вправи: 

1 етап: Ведучий пропонує кожному учаснику по черзі назвати своє ім’я, розповісти 

звідки він приїхав, чим займається. 

2 етап: На наступному етапі ведучий роздає учасникам бланк «Знайди того, хто…», за 

допомогою якого вони можуть ближче познайомитись і пропонує, вільно рухаючись по 

кімнаті, зустрічаючись один з одним, задавати запитання, що записані у клітинках бланку 

роздаткового матеріалу, і, якщо відповіді будуть позитивними, вписати ім’я учасника у 

відповідній кліточці свого бланку. Тривалість роботи 5 хв. 

3 етап: Обговорення результатів вправи. 

 Запитання для обговорення: 

 що вам дало виконання цього завдання? 

 Що вас здивувало під час «знайомства»? 

 

 

 

 

 

Додаток 

Роздатковий матеріал 

до вправи «Знайди того, хто…» 

«Знайди того/ту, хто…» 

Народився взимку Грає на будь якому 

музичному 

інструменті 

Має досвід участі у 

тренінгах 

Любить класичну 

музику 

Мета: познайомити учасників, створити атмосферу, що сприятиме їх 

подальшій ефективній співпраці 
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Любить читати 

детективи 

Займається 

спортом 

Вміє працювати за 

персональним 

комп’ютером 

Вміє самостійно 

робити покупки 

Знає, що таке 

спілкування 

Знає більш ніж 

одну іноземну мову 

Вміє співати 

народні пісні 

Любить 

мандрувати 

Має навички 

догляду за 

тваринами 

Любить 

відпочивати на 

морі 

Полюбляє їсти 

солодке 

Вміє готувати 

борщ/суп 
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І І І .   Правила роботи групи. Вправа «Сонечко» (25 хв.) 

 

 

 

 

 

Необхідне оснащення: плакат «Наші правила», маркер червоного кольору (5 шт.); 

скотч; папір формату А-3 (4 шт.); стікери жовтого кольору, 

по 3 на кожного учасника. 

Хід вправи: 

1 етап. 

Впродовж 3 хв. кожний учасник записує умови спільної роботи в групі, щоб робота на 

тренінгу була плодотворною, знання засвоювались краще, по одній умові на окремому 

стікері. 

2 етап. 

Ведучий об’єднує учасників в малі групи по 4-5 осіб і дає завдання: 

- намалюйте на великому папері (формат А-3) символ сонечка. Промінці до цього 

сонечка зробіть із стікерів, об’єднавши в одному ті, що співпадають за змістом. 

(тривалість роботи 10 хв.) 

- прочитайте записані на стікерах умови і сформулюйте (за їх змістом) правила, 

які мають виконувати всі учасники. Сформулюйте їх, у вигляді відповідей на 

запитання: що робити? Або чого не варто робити на тренінгу? (тривалість 

роботи 10 хв.) 

3 етап. 

Представник кожної з малих груп пропонує по одному правилу, аргументуючи його 

необхідність. Після чого ведучий звертається до інших груп із запитанням: «Приймаємо це 

правило?». Коли учасники погоджуються, ведучий записує його на плакаті «Наші правила». 

Після того, як всі групи запропонують всі правила, проводиться обговорення. 

 Запитання для обговорення: 

 з якою метою на тренінгу приймаються правила? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета: обговорити основи ефективної роботи на тренінгу. Показати 

необхідність відпрацювання та дотримання певних норм, на яких будується 

взаємодія людей,  прийняти правила для продуктивної роботи групи під час 

занять та продовжити актуалізацію теми заняття. 

 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Правила – дуже важливий етап тренінгового заняття. Атмосфера 

довіри, взаємної підтримки, коли кожний учасник може вільно висловлювати 

свою думку, сприяє формуванню навичок спілкування, обговорення, спільного 

прийняття рішень, аргументації своїх думок. 

При обговоренні правил зверніть увагу на їх конкретність, чіткість, 

зрозумілість їх формулювання, наприклад: 

1. Бути позитивним до себе та інших. 

2. Не критикувати думки інших. 

3. Говорити від власного імені, по черзі, коротко, по темі. 

4. Виявляти активність. 

5. Дотримуватись регламенту. 
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IV.  Очікування від заняття (10 хв.) 

Необхідне оснащення: плакат «Очікування», маркери синього та зеленого кольору 

Ведучий нагадує учасникам мету заняття, називає поняття, які будуть розглянуті і 

пропонує кожному визначити який результат він очікує отримати. Записати в робочому 

зошиті своє очікування. (5 хв.) 

Потім ведучий пропонує учасникам назвати свої очікування, ведучий записує їх на 

плакаті «Очікування». Якщо очікування повторюються, ведучий позначає ті з них, що вже 

записані. 

По закінченні ведучий проводить обговорення 

 Запитання для обговорення: 

 про що свідчать наші очікування? 

 чому необхідно визначати очікування під час навчання ? 

 

V.  Основна частина: «Що таке спілкування? Умови успішного спілкування»
1
 

(30 хв.) 

На початку ведучий звертається до учасників:                                                                          

- на першому занятті ви отримаєте інформацію про те, що означає поняття «спілкування» та 

зможете обговорити, які умови сприяють успішному спілкуванню. 

Необхідне оснащення: аркуші паперу А-1, маркери, плакати з додатку А. 

Хід проведення: 

1 етап.  

Мозковий штурм  “Спілкування – це…” (5 хв.) 

Ведучий пропонує учасникам відповісти (коротко) на запитання, як вони розуміють, що 

таке спілкування? 

Усі відповіді учасників записуються на фліп-чарті. Після цього ведучий узагальнює їх 

разом з підлітками.   

 

Спілкування                   – взаємодія двох або більше людей, складовими якої є 

обмін інформацією пізнавального або афективно-

оціночного характеру; задоволення потреби людини в 

контактах з іншими людьми. 

 

В ході мозкового штурму учасники можуть  висловитися щодо ‖конфліктного‖ 

спілкування. Ведучий має обговорити цей момент і підвести підлітків до висновку, що 

конструктивно вирішити будь-яку ситуацію можна лише ефективно спілкуючись. Що ж таке 

ефективне спілкування ? Від чого воно залежить?  

2 етап. 

     Інформаційне  повідомлення. «Три сторони спілкування»( 5 хв.)  

Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємось над тим, скільки факторів та 

нюансів впливає на процес спілкування. Що ж відбувається? Ми зустрічаємо людину, 

сприймаємо її, спілкуємось та взаємодіємо з нею за допомогою мови, жестів. Наприклад, від 

                                                 
1. За матеріалами видання

 1
 Авельцева Т.П., Зимівець Н.В., Голоцван О.А. Вирішувати нам - 

відповідати нам. Методичні рекомендації. З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: 

Посібник. – К., Навчальна книга,  2002 – 255 с. 
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того, яке перше враження справить на нас людина, як ми побудуємо сам обмін інформацією, 

залежатиме успіх  спілкування. У психології говорять про три сторони спілкування: 

комунікативна – обмін інформацією між людьми; інтерактивна – організація взаємодії між 

людьми, наприклад, потрібно узгодити дії, розподілити функції або вплинути на настрій, 

поведінку, переконання співрозмовника; перцептивна – процес сприймання одним одного 

партнерів при спілкуванні та встановлення на цій основі взаємопорозуміння. 

 

3 етап. „ Якості та вміння, важливі для спілкування” 

На наступному етапі ведучий звертає увагу на те, що при ефективному спілкуванні дуже 

важливу роль відіграють особистісні якості та вміння особистості. 

Далі кожному учаснику пропонується протягом 3 хвилин самостійно скласти і записати 

список якостей та вмінь людини, які необхідні для ефективного спілкування. Після цього 

проводиться дискусія, метою якої є узагальнений список якостей (список записується на 

плакаті). Кожен член групи може висловити свою думку з аргументами та прикладами. 

Коли робота над плакатом „Якості та вміння важливі для ефективного спілкування‖ буде 

завершена, ведучий  пропонує обговорити, наскільки список складений кожним учасником 

індивідуально, відрізняється від загального. 

  
 

VI.  Підсумки заняття (10 хв.) 

Ведучий звертається до учасників і пропонує їм відповісти на запитання: 

 які знання ви отримали на занятті? 

 які умови сприяють успішному спілкуванню? 

 які навички тренували? 

 як ви будете використовувати ці знання? 

 

 

 

 

 

                            ЗАНЯТТЯ ІІ  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: 

показати причини неефективного спілкування та обговорити  способи їх подолання  

ТРИВАЛІСТЬ: 2 год. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглянуті на занятті: «активне слухання», 

«толерантність», «я-повідомлення». 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ: 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Плакат «Якості та вміння важливі для ефективного спілкування» 

прикріплюється на видному місті і ведучий звертається до нього на інших  

заняттях. 

 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

На основі запропонованої інформації» доцільно підготувати плакати. 

 

3.3. «БАР’ЄРИ В СПІЛКУВАННІ, ЯК ЇХ ПОДОЛАТИ» 
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I. Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Вступ до другого заняття. (10 хв.) 

II. Знайомство. Вправа «Метафора» (20 хв.) 

III. Правила (повторення) (15 хв.) 

IV. Очікування від заняття (10 хв.) 

V. Основна частина: «Бар’єри в спілкуванні, як їх подолати? »

 (30 хв.) 

VI. Підсумки другого заняття (5 хв.) 

 

План-конспект заняття. 

І.  Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Коментар до другого 

заняття. (10 хв.) 

Ведучий об’єднує учасників в кілька груп і звертається до них із пропозицією 

обговорити спочатку в групі, а потім – у великому колі: 

- пригадайте 1-ше заняття. Скільки етапів було на занятті? 

- що відбувалось на I, I I , I I I , IV, V, VI етапах? 

- з якою метою ми виконували завдання? 

- які поняття розглянули? 

- які запитання у вас з’явились? 

Після обговорення цих питань у великому колі ведучий називає тему та мету другого 

заняття, коротко коментує план проведення. 

 

ІІ .   Знайомство. Вправа «Метафора»

 (20 хв.) 

 

Необхідне оснащення: аркуш паперу А-4, маркери або фломастери по кількості 

учасників. 

Хід вправи 

Кожному учаснику на аркуші паперу пропонується написати ім’я. Не обов’язково, щоб 

ім’я було справжнім. Під ім’ям розмістити зображення метафори (образ) особистості. Це 

може бути русалка, що плаває в оточенні морських істот, а може бути одинокий подорожній 

у пустелі чи меч самурая на фоні голубого неба… 

Після індивідуальної роботи учасники по черзі  називають своє ім’я і представляють 

власний образ. 

Обговорення. 

 Запитання для обговорення: 

 про що ми дізнались, слухаючи «метафоричні» презентації? 

 що з того, про що ми дізнались, допомагає успішно спілкуватись? 

                                                 

    В посібнику пропонуються додаткові вправи, що дають можливість більш ґрунтовно розглянути питання 

бар’єрів в спілкуванні та способи їх подолання 

2. 
   Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. 

Методичні рекомендації. З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., 

Навчальна книга,  2002 – 255 с. 

 

Мета: продовжити знайомство, визначити особливості особистості кожного 

учасника 
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І І І .  Правила повторення. (15 хв.) 

Ведучий розподіляє правила між учасниками і пропонує завдання: 

- прокоментуйте, будь ласка, які якості та вміння важливі для спілкування, формує 

дотримання даного правила. 

Тривалість 5 хв. 

По закінченні учасники по черзі називають правило і коментують його. 

По завершенні ведучий проводить обговорення. 

 Запитання для обговорення: 

 на що ви звернули увагу, коли слухали коментарі до правил? 

 яке значення правила мають у спілкуванні? 

 

IV.  Очікування від заняття (10 хв.) 

Ведучий нагадує учасникам тему, мету заняття, та основні поняття, які будуть 

розглянуті, і пропонує кожному визначити: які знання ви хотіли б отримати? Чому 

навчитися? 

Тривалість 5 хв. 

По закінченні учасники називають, а ведучий записує на плакаті «Очікування» зміст 

того, про що хотіли б дізнатися учасники. 

По завершенні ведучий проводить обговорення 

 Запитання для обговорення: 

 Про що говорять теперішні очікування? 

 Від кого залежить успіх їх досягнення? 

 

V.  Основна частина: «Бар’єри в спілкуванні, як їх подолати ?» (30 хв.) 

Вступне слово ведучого:  

„На другому занятті ми продовжимо обговорювати умови та правила ефективного 

спілкування. Ми розглянемо причини неефективного спілкування, обговоримо механізми та 

способи їх подолання‖ 

1 етап.                         Вправа  «Передача інформації»

 (10 хв.) 

 

 

 

Хід вправи 

Учасники об’єднуються у дві групи. Члени першої групи виконують роль „телефоністів‖, 

                                                 

 За матеріалами видання Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. 

Методичні рекомендації. З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., Навчальна книга,  

2002 – 255 с. 

Мета: показати механізми створення неефективної комунікації, виявити 

фактори, що впливають на спотворення інформації у процесі спілкування 

 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Під час відповіді на 2 запитання доцільно звернутись до плакатів, які 

утворились на 1-му занятті «Умови успішного спілкування» 

Після презентації учасники за допомогою скотча вивішують на стіні всі 

малюнки в один ряд. Таким чином створюється “галерея” метафоричних 

портретів. 
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що передають важливе повідомлення, члени другої групи – експерти. „Телефоністи‖ 

виходять за двері, ведучий зачитує їм повідомлення. Потім вони по черзі заходять у кімнату і 

говорять свою версію повідомлення. „Експерти‖ оцінюють, наскільки точно кожен передає 

зміст інформації. Після цього групи можуть помінятися ролями (ведучий готує новий варіант 

повідомлення). 

Варіант повідомлення. 

„Сьогодні в нас незвична погода. В мене зранку погане самопочуття і настрій, голова 

болить, якось усе сумно та невдало. А ще в четвер у нас контрольна робота з математики, 

а в неділю о 10 годині ми їдемо на виставку котів. Вона проводиться в будинку за 

кінотеатром  “Київ”. Потрібно взяти 3 гривні і не спізнитися”. 

Далі ведучий проводить обговорення. 

 Запитання для обговорення: 

- чи важко було передавати інформацію? 

- чи була інформація передана точно? 

- що заважало передавати інформацію достовірно? 

- Чому інформація спотворювалась? 

- які умови впливали на процес передачі інформації? 

- чи відчували ви відповідальність за достовірність інформації,  переданої вами? 

- до чого може призвести така ситуація в реальному житті? 

 

 

Далі ведучий підсумовує: 

 

«Таким чином, серед перешкод (бар’єрів), які заважають успішно спілкуватися, одну із 

найважливіших ролей відіграє те, як ми сприймаємо інформацію». 

Потім надає інформацію. 

2 етап.                                  Інформаційне повідомлення

 (5 хв.) 

«Слухати – розуміти – взаємодіяти» 

Під час спілкування між людьми відбувається досить складний процес розуміння, тобто 

переклад суті повідомлення з внутрішньої мови однієї людини на внутрішню мову іншої. 

Чому цей процес складний? Тому що, коли ми уявляємо реальність у вигляді якогось 

ландшафту,  кожен з нас бачить  власну карту цього ландшафту. У створенні карти беруть 

участь особливості сприймання (переважно зорового, слухового або чуттєвого), особливості 

мови, засоби, за допомогою яких ми відбираємо важливе чи неважливе, власний досвід 

людини тощо. Звичайно, якщо люди належать до однієї мовної сім’ї, одного 

соціокультурного середовища, мають подібний життєвий досвід, – можливостей зрозуміти 

одне одного в них більше. Якщо ж спілкування відбувається між людьми різних поколінь, то 

одне й те саме поняття явище, предмет  вони називають різними словами. Ви тільки уявіть, 

що може вийти з такого спілкування! Отже, можливості їхнього взаєморозуміння значно 

                                                 

 За матеріалами видання Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. 

Методичні рекомендації. З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., Навчальна книга,  

2002 – 255 с. 

   

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Під час обговорення запитань: 

- що заважало передавати інформацію достовірно? 

- які умови впливали на процес передачі інформації? 

Ведучий коротко записує відповіді учасників на плакаті: 

«Що заважало передавати інформацію достовірно?» Цей плакат 

інформацію з інформаційного повідомлення „Слухати – розуміти – 

взаємодіяти” бажано використати, підсумовуючи обговорення. 
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обмежуються. 

Водночас невміння слухати нерідко є основною причиною неефективного спілкування, 

непорозуміння і навіть конфліктів. Чому ми не вміємо часом вислуховувати і розуміти 

іншого? Тому що, насамперед, наша увага нестабільна, вона коливається. Побічні думки 

спотворюють зміст повідомлень. Пригадайте вправу «Передача інформації». 

Наш емоційний стан також відволікає увагу від того, про що говорить співрозмовник, і 

ми ―відключаємося‖. Уміння слухати активно є найважливішою умовою ефективного 

спілкування. 

Активне слухання – це не просто мовчання, це активна діяльність, своєрідна робота, 

якій передує бажання почути, інтерес до співрозмовника. Те, як людина реагує на 

повідомлення іншого, залежить від рівня її моральності та культури. 

   

Існує кілька рівнів активного слухання: 

1 рівень – найпростіший. Передбачає, що слухач вставляє у монолог свого 

співрозмовника ―ага‖, ―так‖, чи повторно проговорює те, що почув, свого роду ―відлуння‖, 

що свідчить про увагу до співрозмовника. 

2 рівень – у процесі спілкування партнер не просто повторює, а й може підвести певну 

риску під почутим, що теж дозволяє уникнути непорозуміння. Найвідоміші прийоми цього 

рівня – перефразування, підсумування. 

Прийом перефразування полягає у тому, що потрібно своїми словами переповісти 

сказане співрозмовником. Наприклад, ―якщо я правильно тебе зрозумів, то…‖. 

Пояснення дає змогу здобути більше інформації, полегшити співрозмовнику розуміння 

іншої точки зору. Сам прийом полягає в тому, щоб якомога більше перепитувати, 

використовуючи різні запитання. 

3 рівень – пов’язаний з розвитком ідей, які ви почули від співрозмовника. Але, перш ніж 

виходити на сам розвиток ідей, ви повинні дати належну оцінку  почутому. 

Прийом належної оцінки допомагає показати співрозмовнику, що його думка є 

важливою та оцінити його зусилля. Наприклад, ―я ціную твоє бажання вирішити проблему‖, 

―радий, що ти так серйозно підійшов до цієї справи‖, ―дякую за твої зусилля‖. 

Після інформаційного повідомлення доцільним видається висновок: ефективність 

процесу спілкування залежить від багатьох факторів і обов’язково від усіх елементів 

комунікації: відправника, приймача та середовища. 

Демонструється плакат ―Секрети ефективного спілкування‖ 

Говори так, щоб тебе почули. 

Слухай так, щоб зрозуміти про що йдеться. 
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Створюй умови для того, щоб ситуація навколо процесу спілкування сприяла 

комунікації. 

 

  

3 етап.                       Вправа «Вислухай – поверни»

 (20 хв.) 

 

 

Хід вправи: 

Учасники, встановлюючи контакт очима, об’єднуються у пари (партнер А та партнер Б). 

Партнер А розповідає все, що він хотів би повідомити на цей момент про себе  (2 хв.) 

Партнер Б слухає і після закінчення відведеного часу повертає все, що почув говорячи: ―Я 

почув, що ти…‖. На повернення інформації партнеру Б також відводиться 2 хв. Далі 

партнери міняються ролями (партнер Б розповідає партнеру А, а партнер А повертає почуту 

інформацію партнеру Б). 

 Запитання для обговорення  

 Які почуття у вас викликало завдання? 

 Чи вистачило часу на розповідь? 

 Що було легше: слухати чи відтворювати інформацію? 

 Коли слухали, що відчували? А коли переказували? 

 Чи повністю була відтворена інформація? 

 Що допомагало правильно зрозуміти партнера? 

 Чи допомагали вам: поза вашого партнера, вираз його обличчя, якісь рухи його рук 

тощо? 

4 етап. 

                       Інформаційне повідомлення (10 хв.) 

«Вербальне та невербальне спілкування»


 

Переважно люди спілкуються за допомогою мовлення, тобто слів. 

При цьому типі спілкування інформація підсилюється  інтонаціями, логічними 

наголосами, паузами, гучністю голосу, швидкістю мовлення. Щоб спілкування було 

успішним, треба за допомогою мовлення надавати співрозмовникові  образи, подібні до тих, 

що використовуються у його культурі. При цьому увага концентрується не на собі, а на 

співбесідникові. Але культура спілкування складається не тільки з говоріння, а й зі слухання. 

Про одну людину кажуть, що вона говорить, як співає, про іншу – що вона вміє не лише 

слухати, а й чути. І дуже мало, хто може успішно поєднати в собі  обидві складові культури 

спілкування. 

Поряд зі словесною комунікацією існує  несловесне спілкування, тобто певна система 

знаків, що використовується в процесі взаємодії людей. До засобів такого спілкування 

належать жести, міміка обличчя, рухи тіла, контакт очей... 

На жаль, донедавна значення цього виду спілкування недооцінювалось, як правило, тому, 

                                                 

  За матеріалами видання

 
Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. 

Методичні рекомендації. З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., Навчальна книга,  

2002 – 255 с. 

 


  

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Для поглиблення повідомлення можна використати інформаційні 

матеріали з додатка „Що впливає на спілкування?”. 

 

Мета: відпрацювати навички активного слухання та безоціночного сприйняття 

іншого 
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що найчастіше воно виявляється на несвідомому рівні і не всі люди можуть його правильно 

розтлумачити. Водночас саме безсловесне (невербальне) спілкування надає важливу 

інформацію. За його допомогою передаються емоції, ставлення співрозмовників одне до 

одного і до змісту розмови. 

Вербальні і невербальні засоби спілкування можуть як підсилювати, так і послабляти 

взаємодію. Наприклад, співрозмовник говорить одне, а невербальні засоби засвідчують  

інше,  можна припустити, що він щось приховує або просто говорить неправду.  

Невербальні засоби спілкування з’являються у людини разом із появою її на світ, 

розвиваються протягом її життя і зумовлені соціокультурним середовищем. Існують, 

звичайно, жести та міміка, майже однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, 

хитання головою тощо). Водночас досить багато невербальних засобів, прийнятих лише 

однією нацією. Наприклад, більшість європейців передають свою згоду, хитаючи головою 

згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, а японці – лише підтверджують, що 

уважно слухають співрозмовника. 

На особливості як вербальної, так і невербальної символіки впливає соціальне становище 

людини. Досить часто її престиж залежить від кількості жестів, якими вона користується. 

Якщо людина займає високе соціальне становище, вона, як правило, користується переважно 

мовними засобами, якщо ж вона менш освічена і має нижчий професійний статус, то в 

розмові частіше покладається на жести, ніж на слова. (Доцільно запропонувати учасникам 

проілюструвати щойно почуте, користуючись власним досвідом) 

Специфічними засобами безсловесного спілкування є плач, сміх, кашель, вигуки на 

зразок: ―Ой‖, ‖Та ну!‖, ―Оце так!‖ тощо. 

 

З-поміж невербальних засобів, як особливі, вирізняють також простір чи дистанцію під 

час спілкування.   

 

VI.  Підсумки другого заняття (10 хв.) 

Ведучий пропонує учасникам підвести підсумки другого заняття, продовжуючи наступні 

речення: 

 Сьогодні я дізнався (лась) про… 

 Найбільш цікавим для мене було… 

 Я хотів (ла) додатково з’ясувати… 

 Я знайшов (шла) підтвердження тому, що 

 

 

ДОДАТКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

до заняття „БАР’ЄРИ В СПІЛКУВАННІ, ЯК ЇХ ПОДОЛАТИ? ” 

ДОДАТОК  „А‖                        

             „Що впливає на спілкування?”.
2
 

  

Під час спілкування на формування першого враження впливає багато факторів: 

особистий багаж (досвід), в якому знаходиться багато соціальних стереотипів, ситуація, в 

якій проходить спілкування, загальна атмосфера в ситуації спілкування (позитивна чи 

негативна), а також самопрезентація партнерів по спілкуванню. 

                                                 
2
 

  За матеріалами видання
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 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Для поглиблення повідомлення можна використати інформацію з 

додатка “Б”. 
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 Фактори формування першого враження: 

1. ―Фактор перевершеності‖. 

Найчастіше ця схема спрацьовує у випадку нерівності партнерів (за соціальним 

статусом, інтелектом тощо). Помилки нерівності виявляються у тому, що люди схильні 

систематично переоцінювати різні особистісні властивості тих, хто які перевершує їх за 

якимсь значимим параметром. 

2. ―Фактор привабливості‖. 

Пов’язана з цим фактором помилка привабливості полягає у тому, що, якщо людина нам 

подобається зовні, ми схильні до переоцінки її якостей. 

3. ―Фактор ставлення до нас‖. 

Суть помилки, пов’язаної з цим фактором, полягає в тому, що люди, які ставляться до 

нас добре, оцінюються нами вище, ніж ті, що ставляться до нас гірше. 

Ці три фактори охоплюють так званий ―ефект ореола‖, який виявляється в тому, що 

перше позитивне враження призводить до переоцінки, а негативне – до недооцінки партнерів 

по спілкуванню. Джерела ―ореола‖ в кожному випадку різні, але на основі: перевершеності, 

привабливості, ставлення до нас.  

Комунікативна сторона характеризується тим, що на успіх взаємодії впливають бар’єри 

спілкування.  

1. Бар’єр уникнення. 

Уникнення від контакту з партнером, коли спілкування стає неможливим. У випадку 

контакту бар’єр уникнення виявляється у неуважності. 

Подолання  

- привернення уваги; 

- підтримка уваги; 

- акцентування уваги. 

2. Бар’єр авторитету. 

Сутність – люди схильні беззастережливо довіряти авторитетам і тому не завжди 

критично сприймають інформацію від них. 

В основі авторитетності може бути: 

- соціальний та економічний статуси; 

- членство в значимій групі; 

- привабливість. 

Подолання 

- використання незацікавленості (чим менше співрозмовник думає, що його хочуть 

переконати, тим більше він довіряє); 

- при навчанні краще використовувати середній авторитет, а при агітації – високий,  

тому що в середнього авторитета запам’ятовується хід думок, а у високого – висновки. 

3. Бар’єр нерозуміння. 

а) Бар’єр нерозуміння на фонетичному рівні.  

Відбувається, коли говорять швидко, невиразно, з акцентом або використовують жести, 

що не відповідають контексту, чи занадто активно жестикулюють. 

Подолання 

- вміння донести інформацію з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

(потрібно говорити повільно з дітьми, людьми похилого віку, з тими, хто погано знає мову,  
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не знайомі з предметом обговорення, або мають низький рівень освіти). Завжди треба 

спиратися на реакцію співрозмовника. 

б) Бар’єр нерозуміння на понятійному  рівні. 

Визначається фактом багатозначності слів. 

Подолання 

- визначення значення слів у певному контексті і ситуації. 

в) Бар’єр нерозуміння на логічному рівні. 

Це - неприйняття одним з партнерів логіки й аргументів іншого. 

 

ДОДАТОК  „Б‖
3
 

Що заважає при спілкуванні. 

 

Надання порад      Прийняття рішення за іншого. Пропозиція власної точки зору. Поради, 

що робити. Наприклад: ―Я вважаю, що ти повинен…‖, ―На твоєму місці я б…‖ 

Хибні висновки   Необґрунтовані припущення щодо висловлювань співбесідника. 

Інтерпретація поведінки людини без підтвердження її людиною. Поспішні висновки. 

Наприклад: ―Ти просто ще не можеш зрозуміти всіх наслідків…‖, ―Все це від того, що ти 

товаришуєш із N‖. 

Моралізування     Висловлення співбесіднику загальноприйнятої оцінки щодо того, що є 

правильним чи неправильним в його поведінці. Наприклад: ―Зустрічатися з хлопцем, 

старшим за себе – це нариватися на неприємності‖. 

Оцінка вчинків      Повідомлення про своє схвалення або незгоду з учинками людини або 

з тим, що вона сказала у безособовій формі. Застосування таких слів, як ―добре‖, ―погано‖, 

правильно‖. Наприклад: ―Ти правильно кажеш‖, ―Ти помиляєшся‖. 

Формальні відповіді     Увічливі поверхові коментарі, що не концентруються на тому, що 

відчуває або намагається сказати співрозмовник. Наприклад: ―Який чудовий день‖, ―Добре, 

що ти до цього спокійно ставишся‖. 

Хибне заспокоєння    Уживання вдавано-втішливих фраз у спробі заспокоїти. Наприклад: 

―Усе буде гаразд‖. 

Нашарування       Обидва співбесідники говорять одночасно. 

Перебивання        Співрозмовники переривають один одного. 

Хибне підбадьорювання  Один із співрозмовників відхиляється від основної теми 

розмови, переключаючи увагу свого співбесідника на якісь приємні речі, далекі від того, що 

справді хвилює людину. Наприклад: ―Ти був у суботу на дискотеці?‖ 

Закриті питання    Співрозмовник ставить питання, що вимагають відповіді ―Так‖ чи 

―Ні‖ й не сприяють продовженню бесіди. Наприклад, ―Ти засмучена?‖ , замість: ―Що з 

тобою?‖. 

Розповіді про себе     Людина більшість часу розповідає про себе та ділиться своїми 

думками й переконаннями. 

Повчання     Співрозмовник радить іншій людині, як їй поводитись. Наприклад: ―Краще 

роби те, що я кажу‖ 

Поспішні висновки   Наприклад: ―Я знаю, що треба робити. Ти повинна поговорити з 

                                                 
3
 

  За матеріалами видання
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матір’ю‖. 

Переорієнтація та пере направлення  Зміна теми розмови з метою уникнути 

обговорення складних тем. Наприклад: ―Краще забудь цей прикрий випадок. Що сьогодні по 

телевізору?‖. 

Демонстрація незгоди або відсутності інтересу мовою тіла та поставою 

Дії, що відвертають увагу 

 

Додаткові вправи до ІІ заняття. 

Тривалість: 2 год. 

  

 Вправа «Ярлики»

  (15 хв.) 

 

 

 

Необхідне оснащення: набори розрізаних картинок по кількості груп, набори ―корон‖. 

На кожній ―короні‖ написаний один з поданих виразів: 

 Усміхайся мені. 

 Будь похмурим. 

 Корчи мені гримаси. 

 Ігноруй мене. 

 Розмовляй зі мною так, ніби мені  5 років. 

 Підбадьорюй мене. 

 Кажи, що я нічого не вмію. 

 Жалій мене. 

Хід вправи 

Тренер об’єднує учасників у групи по 5-7 учасників.  Кожному він одягає на голову 

―корону‖ таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано („корони‖ виготовляють з двох 

полозок білого паперу, склеєних по боках). Після цього кожній групі дається завдання 

протягом 10 хв. скласти цілу картинку з розрізаних шматочків (типу „пазл‖), але звертатися 

під час роботи до учасника своєї групи потрібно так, як написано на його ―короні‖. 

Через 10 хвилин усі учасники по черзі, (не знімаючи ―корон‖) відповідають на запитання 

ведучого: Як ви себе почували, коли з вами спілкувалися під час складання картинки? 

Після того, як усі висловляться, тренер пропонує учасникам зняти ―корони‖ і вийти із 

своїх ролей. 

 

 Запитання для обговорення. 

 Чим в реальному житті  можуть бути ―корони‖? 

 Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування? 

 Як часто ми стикаємось з ситуаціями  навішування ярликів? 

 Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось навішував на вас ярлик? 

                                                 

   


  За матеріалами видання
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 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Якщо дозволяє час, тему перешкод до успішного спілкування та способів 

їх подолання доречно продовжити під час виконання наступних вправ: 

 

Мета: дати можливість учасникам відчути переживання, які виникають в ході 

спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів 
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 Як можна змінити уявлення людини про вас? 

 Звідки ми беремо наші уявлення про інших? 

 Чи легко позбутися ярлика, коли він вже навішений? Як це зробити? 

 

  

 

Інформаційне повідомлення  (10 хв.). 

«Толерантність»

 

Поняття толерантності вперше зустрічається у 18 столітті. У своєму ―Трактаті про 

віротерпимість‖  відомий французький філософ Вольтер писав, що ―безумством є 

переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети‖.  

Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що залежить від 

історичного досвіду народів. У англійців толерантність розуміється як готовність і здатність 

без протесту сприймати особистість,  у французів - як певна свобода іншого, його думок, 

поведінки, політичних та релігійних поглядів. У китайській мові бути толерантним означає 

дозволяти великодушність по відношенню до інших. В арабському світі толерантність -–

прощення, терпимість, співчуття іншому, а в персидському – готовність до примирення. 

На сьогодні, толерантність розуміється як повага і визнання рівності, відмова від 

домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки та погляди. Отже, толерантність, 

перш за все, має на меті прийняття інших такими якими вони є, і взаємодію з ними на основі 

згоди. 

Поділ людей на толерантних або інотолерантних  є досить умовним. Кожна людина в 

своєму житті здійснює як толерантні, так і інотолерантні вчинки. Але здатність поводити 

себе толерантно може стати особистісною рисою, а відтак -  забезпечити успіх у спілкуванні. 

Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони критично ставляться до 

себе і не прагнуть у всіх бідах звинуватити інших. Вони не перекладають відповідальність на 

інших. Толерантна людина не ділить світ на два кольори – чорний та білий. Вона не робить 

акцент на розбіжностях між ―своїми‖ та ―чужими‖, а тому готова вислухати та зрозуміти 

інші точки зору. 

Почуття гумору і здатність посміятися над своїми слабкими сторонами – особлива риса 

толерантної людини. У того, хто здатний до цього менша потреба домінувати та зверхньо 

ставитися до інших. 

Отже, толерантна особистість  знає і правильно оцінює себе. Її добре ставлення до себе 

співіснує з позитивним та доброзичливим ставленням до інших. 

                 Вправа  «Плакат толерантності»

 (15 хв.) 

 

 

 

Необхідне оснащення: аркуші паперу А-1 (6 шт.), ножиці (6 шт.), кольоровий папір, клей 

(6 шт.), маркери. 

                                                 

    Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. Методичні рекомендації. 

З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., Навчальна книга,  2002 – 255 с. 

    Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. Методичні рекомендації. 

З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., Навчальна книга,  2002 – 255 с 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Бажано на плакаті коротко записувати відповіді на запитання, що 

стосуються порад.  

 

 Мета: уточнити та закріпити знання учасників про основні характеристики 

толерантності. 
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Хід вправи: 

Учасники об’єднуються у малі групи по 3-6 осіб. Кожна група одержує аркуші А-1, набір 

маркерів, ножиці, кольоровий папір і має протягом 10 хвилин створити „Плакат 

толерантності‖. Після закінчення роботи групи презентують і коментують свої плакати. 

  

 

 Вправа  «Згода, незгода, оцінка»* (10-15 хв.). 

 

Необхідне оснащення: 3 аркуші паперу А-3, маркери (3 шт.) – зеленого або синього 

кольору. 

Хід вправи 

Учасники об’єднуються у 3 групи. Кожній групі дається аркуш паперу А-3 та картка з 

варіантом завдання: 

1. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте згоду. 

2. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте незгоду. 

3. Складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких ви висловлюєте оцінку дій або 

вчинків іншого. 

На виконання завдання приділяється 5 хв. Після цього кожна група по черзі демонструє 

результати своєї роботи. 

Після обговорення ведучий пропонує учасникам підкреслити на плакатах ті вирази, які 

можна використовувати при толерантному спілкуванні. 

  

 Вправа  «Я – висловлювання»

 (25 хв.). 

 

 

 

Необхідне оснащення: роздатковий матеріал з додатку „Д‖ 

Хід вправи: 

                                                 

    Авельцева Т.П. , Зимівець Н.В., Голоцван О.А.   Вирішувати нам - відповідати нам. Методичні рекомендації. 

З проведення тренінгу підлітками-інструкторами: Посібник. – К., Навчальна книга,  2002 – 255 с. 

 

 ДО УВАГИ  ВЕДУЧОГО!!! 

Якщо підлітки навели дуже категоричні чи агресивні вислови, слід 

наголосити, що для толерантного спілкування важливо вміти висловлювати 

свою точку зору, не ображаючи інших. Також бажано запропонувати 

підліткам скласти окремий плакат „Толерантні вислови”. 

Наголосіть, що роблячи записи на плакаті, що слова мають бути 

записані друкованими літерами! 
 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Після презентації плакатів ведучий ще раз звертає увагу присутніх на 

основні характеристики толерантної особистості, використовуючи зміст 

плакатів. 

 

Мета: закріпити теоретичні знання  про „толерантність‖ актуалізацію теми 

заняття. 

 

Мета: навчити підлітків висловлювати свої почуття без оцінок,. невдоволення, образ  
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1 етап  

Ведучий надає підліткам інформаційне повідомлення про спілкування з використанням 

«Я – повідомлень».  

Інформаційне повідомлення. 

 Важливо вміти проявляти толерантність в спілкуванні. Це передбачає не тільки 

прийняття іншого, а й уміння  підтримати і допомогти йому. В конфліктній ситуації, коли 

людина переживає сильні негативні емоції, з’являються проблеми з їх вираженням. Одним із 

ефективних способів  вирішення цієї проблеми є усвідомлення своїх почуттів і 

проговорювання їх партнеру. Саме цей спосіб самовираження і називається «Я – 

повідомленням». 

«Я-висловлювання» – це усвідомлення та промовляння вголос свого стану у зв’язку із 

ситуацією, що склалася. Використання під час спілкування „Я – повідомлень” допомагає 

висловити свої почуття, не принижуючи іншу людину (порівняйте: “Я дуже хвилююсь, 

коли тебе немає вдома об 11-й вечора” та “Ти знову прийшов додому об 11-й вечора?!”)  

«Я – висловлювання» – це промовляння вголос  почуттів, які ви переживаєте  у 

неприємній для вас ситуації, визнання  та формулювання власної проблеми з цього приводу 

(―Вибач, але я відчуваю роздратування, коли ти говориш це...‖, ―Коли  чую твої слова, я 

навіть не знаю, що і сказати, настільки я розгублена‖). Формулюючи таким чином питання, 

ви  усвідомлюєте власну проблему: це - моя проблема, що я роздратована, це - мої відчуття, і 

ніхто, крім мене не може зрозуміти, чому саме  ці відчуття виникли у мене в цій ситуації. 

Важливо розуміти, що “Я-висловлювання” конструктивно змінює не тільки ваше особисте 

ставлення до конфліктної ситуації, а й  ставлення вашого партнера до неї. Людина завжди 

відчуває, коли її звинувачують чи хочуть перекласти відповідальність. Ваше щире 

висловлювання своїх почуттів з позиції  усвідомлення власної відповідальності за те, що з 

вами відбувається, не може нікого образити чи викликати агресію, а навпаки, спонукає 

вашого партнера замислитися над правильністю і його власного вчинку. 

«Я- висловлювання» включає в себе не тільки проговорювання свого емоційного стану, а 

й визначення умов та причин, що викликали цю ситуацію. 

Орієнтовна схема «Я-висловлювання»: 

1) опис ситуації, яка викликала напругу („Коли я бачу, що ти...‖, „Коли це 

відбувається...‖, „Коли я стикаюсь з такою ситуацією...‖); 

2) точне визначення власного почуття у певній ситуації („Я відчуваю...‖,  „Я не знаю що і 

сказати...‖, „У мене виникла проблема...‖); 

3) називання причини виникнення відчуттів ( „ Тому , що ..., ‖Та як ...‖ , „ В зв’язку з 

тим, що ..‖ 

4) побажання щодо зміни ситуації („Я просив би тебе...‖, „Я буду вдячний тобі, якщо...‖, 

„ Я хочу..‖, „ Я сподіваюсь..‖). 

Після обговорення інформаційного повідомлення ведучий об’єднує  учасників у пари і 

пропонує ,   обговорити або розіграти наступні ситуації, але перед цим  скласти „Я-

висловлювання‖  за схемою, що пропонувалась( письмово)  

Ситуації 
4
 

Ситуація 1   Твій брат позичив у тебе твою улюблену сорочку й порвав її. Що ти скажеш 

братові? 
 

Ситуація 2    Твій вчитель подумав, що ти списав, й поставив тобі одиницю. Що ти 

скажеш йому  ? 
 

                                                 
4
  Шнейдер  Л.Б. Основы  консультативной психологии: Учебное пособие.- М.: Издательство Московского 

психолога- социального института; Воронеж:  Издательство  НПО « МОДЭК» , 2005 .- 352 с.   
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Ситуація З    Ви з „сердечним‖ другом (подругою) домовились про похід у кіно. Ти чекав 

(ла), але так і не дочекався(лась). 
 

Ситуація 4     Твій найкращий друг (подруга) призначив(а) побачення твоїй (твоєму) 

дівчинці (хлопчикові). Що   ти скажеш  другу (подрузі)? 
 

Ситуація 5    Мама вже три рази обіцяла дати тобі трохи грошей, а тепер  говорить, що не 

може зробити цього . Що ти  скажеш мамі? 
 

Ситуація 6    Тренер сказав, що ти  недостатньо серйозно тренуєшся, й він відраховує 

тебе з команди. Що ти скажеш тренерові? 
 

Ситуація 7     Керівник оркестру порахував, що ти влаштував безпорядок в музикальній 

кімнаті, й покарав тебе. Що ти скажеш  керівникові? 
 

Ситуація 8     Твоя маленька сестра узяла твій любимий блокнот й вирвала  з нього все 

сторінки.  Вчора вона змалювала твій підручник по математиці.  Що ти скажеш своїй 

сестричці? 
 

 Ситуація 9     Сусідське дитя проткнуло твій баскетбольний м'яч. Що ти йому скажеш? 

 

Ситуація 10   Твій друг (подруга) попросив(ла) у тебе одяг і порвав (ла) його. 

 

На виконання завдання відводиться 5 – 7 хв. Далі кожна група представляє свої варіанти 

вирішення зазначеної ситуації, аргументуючи їх. При цьому бажано акцентувати увагу на 

використаних „Я – висловлюваннях‖. 

 Запитання для обговорення  

 Які висловлювання ви переважно використовуєте у повсякденному житті? 

  Чи важко вам було оперувати „ Я – висловлювання‖? 

 Чому це важко було робити? 

 Що ви відчували, коли до вас зверталися з „Я – висловлювання ‖? 

 

 

 Підведення підсумків заняття 

 

Запитання для обговорення: 

 У чому переваги безоціночного спілкування? 

 Чому потрібно намагатися висловлювати свої почуття ―Я повідомленнями‖? 

 Які завдання  вам було робити найважче? 

 Що найбільше вам сподобалося в цьому занятті? 

 

Пам’ятай 

 

Виражати згоду тобі допоможуть такі фрази: 

 

 Це не викликає заперечень(сумніву)... 

 ДО УВАГИ ВЕДУЧОГО!!! 

Питанню толерантної поведінки та відпрацюванню  вміння висловлюватись за 

допомогою „Я-вислювлювань” необхідно приділити достатньо уваги, тому що  

формування навичок толерантності та безоціночних висловлювань є основою 

впровадження безконфліктного спілкування серед підлітків. 
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 Я готовий з цим погодитися... 

 Мені близькі ці думки... 

 Я поділяю (підтримую) точку зору(думку)... 

 Я теж хотів це (про це) сказати... 

 Моя точка зору (моя думка, моя позиція) повністю збігається... 

 Ніхто і не заперечує 

 А це місце для твоїх фраз 

 

 

 Ти не образиш іншого, якщо  вираження своєї незгоди почнеш зі слів:    

 

 Мені так не здається... 

 Я думаю по  іншому (навпаки)... 

 Я дотримуюсь іншої думки... 

 У мене інша (протилежна ) точка зору... 

 Я дозволю собі не погодитись з вами... 

 На жаль, не можу погодитися з вами 

 Мені хотілося б висловити свою незгоду... 

 А це місце для твоїх фраз 

 

 

ІV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
 

             У даній роботі були  розглянуті техніки спілкування, що сприяють  розвитку довіри і 

позитивних взаємин,  розумінню, які пов'язані із прагненням до самоствердження, визнання 

оточенням, пошуком відповідей на питання про свій внутрішній світ, почуття, причини 

власної поведінки.  Розглянуто вплив на подальше спілкування першого враження про 

людину. Розглянуто причини, що перешкоджають ефективному спілкуванню; походження 

психологічних бар'єрів у спілкуванні; способи їхнього подолання. Для підліткового віку 

навчитись як уникнути непорозумінь, сварок із своїми товаришами, друзями, родичами дуже 

важливо. 

        В результаті проведення як теоретичної так і практичної роботи з учнями центру, було 

25 підліткам надано навички ефективної комунікації,  60 учнів прослухали курс тематичних 

бесід, 30 учнів про тестовано для того щоб краще пізнати себе, свої внутрішні якості, що 

допоможе їм щось змінити на краще, щось розвивати, щось виправляти, осягнути ценз свого 

призначення. Знання, отримані під час навчання допомагають підліткам правильно будувати 

стосунки з людьми. Значно поліпшились відносини між учнями, підвищено рівень 

взаємоповаги з однолітками, родичами та педагогами.     

         Практично для всіх людей важливо вміти спілкуватися таким чином, щоб їх правильно 

розуміли, щоб їх слухали і чули. Взагалі методів, прийомів і правил ефективного спілкування 

розроблено чимало, єдиною проблемою тільки залишається те, що більшість з нас просто 

забуває про них, віддаючись своїй людській природі, забуваючи про найважливіші правила 

спілкування. Тільки одиницям вдається цілеспрямовано і ефективно їх використовувати і 

знаходити спільну мову з більшістю співрозмовників. Ефективне спілкування і вміння 

усувати бар'єри в ньому – це більше, ніж наука, це справжнє мистецтво, яке так потрібне в 

нашому житті. Тому і подалі дуже важливо продовжувати роботу в цьому напрямку. 
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