


це галузь психології, яка вивчає особливості  
міжособистісної комунікації людей один з 
одним. 

 

Основною структурною одиницєю аналіза 
спілкування є не окрема людина, а 
взаємозв’язок, взаємодія людей під час 
спілкування.  



 Спілкування – специфічна форма 
взаємодії людини з іншими людьми.  

 

 Спілкування здійснюється за допомогою 
засобів вербального та невербального 
впливу. 

  



 

 Перцептивна сторона 

 

 Комунікативна сторона 

 

 Інтерактивна сторона 



це процес сприйняття один одним 
партнерами зі спілкування, вивчення ними 
один одного та взаємне оцінювання. 

 Всі зовнішні прояви людини поділяють 
на три категорії: 

-анатомічні особливості 

-функціональні особливості 

-супутні особливості 

 



це процес обміну інформацією між 
індивідами, що спілкуються. 

 

Комунікація може бути вербальною та 
невербальною. 

- Вербальна комунікація здійснюється за 
допомогою мови, слова якої кодують та 
декодують інформацію. 

- Невербальна комунікація здійснюється за 
допомогою жестів, міміки та пантоміми. 

 



полягає у взаємодії між індивідами, що 
спілкуються. Тобто у обміні не тільки 
знаннями, ідеями, але і взаємними діями, 
впливами, спонуканнями. 

Взаємодія може виступати у вигляді 

-кооперації або конкуренції 

-згоди або конфлікта 

-пристосування або опозиції 

-асоціації або дисоціації 



 Формально-рольове 

 Ділове  

 Примітивне 

 Маніпулятивне 

 «Контакт масок» 

 Світське 

 Міжособистісне  

 



1. Потреба у спілкуванні 

2. Орієнтування в цілях спілкування, 

    в ситуації спілкування. 

3. Орієнтування в особистості 
співрозмовника 

4. Планування змісту свого повідомлення 

5. Вибір конкретних засобів, фраз, які будуть 
використовуватися, вирішує як говорити, як 
поводитися 



6. Сприйняття і оцінка реакції 
співрозмовника, контроль ефективності 
спілкування на основі зворотнього зв’язку 

7.Коректування стиля та методів спілкування 

 

Фуннкції спілкування: 

-пізнавальна 

-розвиваюча 

-детермінуюча 

-функція згуртування 

-функція управління 

 

 



 Дайте характеристику основних підходів до розуміння 
спілкування та спробуйте оцінити їх коректність 
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