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Основні теоретичні положення 

Ефективна комунікація 
 

Параметри сімейної системи 
 

Здорова / неблагополучна сім’я 
 

Спотворення чужих повідомлень 
 

Викреслення та узагальнення інформації 
 

Конгруентність спілкування 
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2 
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Правила ефективної комунікації  
в сім’ї  

1. Члени сім’ї говорять  о свої думках і почуттях від 
першої особи; 

 

2. Кожен член сім’ї повинен  орієнтуватися на рівень 
розуміння інших людей, робити своє повідомлення 
конгруентним; 

 

3. Поділ фактів і суб’єктивних переживань; 

 

4. Емпатія до почуттів і станів інших людей.   

 



Типи неконструктивних 

комунікацій 

 

Підлабузнювання 

(догоджання, 

підпорядкування) 

 

Звинувачення  

(сила, влада, 

контроль) 

 

 

Розважливість  

(емоційна 

холодність) 

 

 

Отстранение  

(безразличие) 



Типи неконструктивних 

комунікацій 

 

Підлабузнювання 

(догоджання, 

підпорядкування) 

 

Звинувачення  

(сила, влада, 

контроль) 

 

 

Розважливість  

(емоційна 

холодність) 

 

 

Відсторонення  

(байдужість) 



Параметри сімейної системи 

Самооцінка членів сім’ї 

 

Особливості комунікації 

 

Характеристика сімейної системи  

(правила, норми) 

 

Соціальні зв’язки  

(взаємодії з зовнішнім миром) 

 



Параметри здорової сім’ї 

Висока самооцінка, 

автономність і свобода членів сім’ї 
 

Відкритість, конгруентні, прямі комунікації 

 

Гнучкі сімейні правила і норми,  

сумісне обговорення проблем 

 

Відкриті зовнішні межі,            

різноманіття зовнішніх зв’язків 

 



Параметри неблагополучної сім’ї 

Низька самооцінка членів сім’ї 
 

Закриті, неконгруентні, непрямі комунікації 

 

Жорсткі і незмінні сімейні правила,  

відсутність сумісного обговорення проблем 

 

Закриті зовнішні межі,  

страх перед соціумом 

 

Деструктивні уявлення  
(завжди є хтось, хто знає краще за тебе, що тобі необхідно і т.п.) 



Напрямки роботи у межах 
комунікаційного підхода 

Робота із спотвореннями  чужих 

повідомлень 
 

Робота з викреслюваннями і 

узагальненнями 

 

Робота з неконгруентними 

повідомленнями 

 



 Тенденція придумувати думки і відчуття іншої 
людини, пов’язуючи їх з певними зовнішніми 
реакціями; 

 

 Техніка роботи – деноменалізація або перевірка 
свого розуміння чужих послань, розшифровка їх 

іншій людині.  

Спотворення чужих  
повідомлень 

 



 Для створення логічної, несуперечливої 
картини світу частина інформації може 
викреслюватися, занадто узагальнюватися, 
в результаті чого формується спотворений 
образ дійсності; 

 

 Техніка роботы – «Що», «Як», «Хто». 

Викреслювання і 
узагальнення повідомлень 

 



 Неспівпадання вербальної і невербальної 
сторони повідомлення; 

 

 Часний випадок неконгруентності 
повідомлення – подвійний зв’язок, при 
якому значуща інша людина передає 
одночасно два повідомлення, одно із яких 
заперечує інше.    

Неконгруентні  
послання 

 



 

Неконгруентне повідомлення 

 

Стан невпевненості   

і тривоги 

Відстороненість, уход у себе,                          

поява психопатологічних 

симптомів 



«Дитина, яка одночасно отримала 
два повідомлення: «на тебе 
чекають» і «не заважай батькам», 
– потенційний пацієнт 
психіатричної клініки».  
 

Г. Бейтсон 



Фрагментарність особистості. 

Наявність більш, ніж однієї моделі 

поведінки, конфлікт між ними 

 

Неконгруентне спілкування 

 

Встановлення заборон на обговорення  

ряда тем у сім’ї 

 

Перешкоди особистісному зростанню  

членів сім’ї. 

Низька самооцінка 

 

Причини і наслідки неконгруентності  
у спілкуванні  

 



Цілі і задачі комунікаційної моделі 
консультування 

1. Особистісне зростання членів сім’ї; 

2. Розвиток вміння відкрито і спонтанно 
висловлювати свої почуття і потреби; 

3. Створення умов для ефективного 
спілкування між членами сім’ї; 

4. Зміни тих способів комунікації, що 
підтримують сімейний симптом.   



Основні групи технік комунікаційної 
моделі 

1. Навчання членів сім’ї правилам ясної 
комунікації; 

2. Аналіз і інтерпретації способів комунікації у сім’ї; 

3. Зміни сімейних комунікацій за допомогою 
різних прийомів і правил: 

• необхідність говорити в 1-ій особі і від себе 
особисто; 

• поділ фактів і суб’єктивних переживань; 

• спілкування на рівні «Я-Ти». 



1. Техніки зміни комунікацій (деноменалізація, 
зворотній зв’язок, техніка «Що», «Як»,«Хто»); 

2. Структуроване інтерв’ю П. Вацлавіка; 
3. Аналіз репрезентативної системи; 
4. Техніки гештальттерапії,  що сприяють             

інтеграції особистості; 
5. «Скульптура сім’ї»,                                   

«Сімейна хореографія» та ін. 
 

 
 

«Моя методика – розповісти, що бачила, і запитати, що 

відбувається. Критерій ефективності роботи – підвищення 

ступеня відкритості сім’ї». 

В. Сатир 

Методики роботи з сім’ями, які 
використовують неконгруентні послання 

 



Структуроване інтерв’ю  
П. Вацлавіка  

(завдання для сім’ї) 

1. Обговоріть разом і скажіть, яка сімейна проблема є 
найважливішою. 
 

2. Обговоріть план поїздки за місто всією родиною. 
 

3. Нехай батьки розкажуть дітям, як вони познайомились. 
 

4. Обговоріть зміст приказок на сімейну тему. 
 

5. Проведіть «інвентаризацію» звинувачень і недоліків 
один одного. 


