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Комунікант - той, хто ініціює 

процес спілкування, виступає 

його адресантом;

Комунікат - той, на кого 

спрямоване спілкування і хто є 

його адресатом.



ТИПИ КОМУНІКАЦІЇ:

• ВЕРБАЛЬНА
інформує про об'єкти та логічні 

зв'язки

• НЕВЕРБАЛЬНА
інформує про відносини між 

особами



Результат комунікації складається з

• 50% невербального компонента 

комунікації

• 43% паралінгвістичного компонента 

комунікації

• 7% вербального компонента 

комунікації



Компоненти невербальної 

комунікації
• Мова тіла

• міміка – вираз обличчя

• жести - рух тіла і його частин

• мова поз тіла

• відстані в просторі

• зіткнення

• погляди (напрямок, тривалість, частота...)

• Паралінгвістична характеристика мови (компонент, що не 
стосується змісту):

 сила голосу

 висота голосу і його тембр

 тривалість мови

 швидкість мови

 помилки в мові (застереження, запинки, пропуски, і т.д.



Головним інструментом 

словесної комунікації є мова і 

слово
• Для словесної комунікації необхідно:

 розуміти зміст застосовуваних слів і 
володіти відповідним запасом;

 зрозуміло висловлювати свої думки та думки 
без натяків на двозначність;

 зрозуміло артикулювати, застосовувати 
набір слів, що відповідає рівню партнера;

думки висловлювати з точки зору „власного 
Я“;

 говорити конкретно по змісту;

 активно слухати партнера;



Вербальна комунікація 

Найважливішими аспектами вербальної комунікації є:

• спосіб висловлюватись, тобто спосіб, яким вона формулює 
думки, зрозумілість інформації,

• спосіб висловлювати відчуття і почуття,

• спосіб аргументації,

• спосіб ставити запитання,

• ступінь відкритості і зрозумілості комунікації без маніпуляції,

• ступінь взаємної інформованості активних учасників комунікації,

• здатність активно слухати,

• раціональний, діловий і конструктивний підхід до рішення 
конфліктів,

• помилки і пастки в застосуванні деяких слів і словесних 
конструкцій,

• асертивність як вихідний пункт для оптимального, спокійного, 
ділового способу



Бар’єри спілкування:

• Бар’єр уникнення
Уникнення від контакту з партнером, коли 

спілкування стає неможливим. У випадку  контакту 

бар’єр уникнення виявляється у неуважності.

• Бар’єр авторитету

Сутність – люди схильні беззастережно довіряти 

авторитетам і тому не завжди критично сприймають 

інформацію від них.



Бар’єри спілкування:

• Бар’єр непорозуміння
Бар’єр непорозуміння на фонетичному рівні відбувається, коли 

говорять швидко, невиразно, з акцентом або використовують 

жести, що не відповідають контексту, чи занадто активно 

жестикулюють.

• Бар’єр непорозуміння на понятійному 

рівні.

Визначається фактом багатозначності слів.



Розрізняють бар’єри  внутрішні та 

зовнішні
До зовнішніх бар’єрів відносяться: 

• відволікання уваги на будь-що, наприклад телефонний  дзвінок;

• загальний рівень шуму у приміщенні, де відбувається спілкування;

• візуальне відволікання, наприклад, ви побачили за вікном знайомого, 
якого не бачили багато років. 

Внутрішні бар’єри: 

• страх  перед невдачею;

• сімейні проблеми, турботи, пов’язані з персоналом, проблеми в 
школі;

• забобони (Ваші чи Вашого співрозмовника);

• турбота про особисті інтереси, замість турбот про інтереси клієнта;

• різниця у культурі і звичаях;

• наголос і спосіб мовлення, швидкість, жаргон;

• емоції (злоба або депресія);

• фізичні незручності (голод, незручність після довгого сидіння);

• невміння слухати або “читання думок”;

• мрії з відкритими очима, у той час, коли клієнт говорить;

• професійний жаргон. 



Методи активного 

слухання:
• Пояснення

• Резюме

• Спонукання

• Оцінка

• Парафразування

• Відображення



ТРИЄДИНЕ ЗАВДАННЯ 

ПРЕЗЕНТАТОРА

• 1. Привернути і утримати увагу.

• 2. Викликати інтерес.

• 3. Сформувати намір і закликати 

до дії.



ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ

• Мимовільне привернення уваги
викликають елементи новизни, 
ексцентричності, шокуючі факти, 
цікаві історії тощо.

• Навмисне привернення уваги
можливе спеціальними закликами до 
аудиторії, заінтригувавши її чимось 
тощо.



ІНТЕРЕС

• Найчастіше пов’язаний у слухачів з 

можливістю з вигодою для себе 

отримати інформацію: отримати 

прибуток, укріпити здоров’я, 

покращити імідж, підвищити 

професійний рівень. (Згадайте 

піраміду Маслоу.)



НАМІР ЧИ РІШУЧІСТЬ ДО ДІЇ

• Виникає тоді, коли можливі вигоди 

від отриманої інформації 

перевищують затрати грошей, часу, 

сил тощо.



ВЛАСНЕ ДІЇ

• Намір до дії не означає реальної дії. 
Потрібен хоч маленький крок від 
представників аудиторії, наприклад, 
публічна обіцянка зробити щось, аванс 
у іншому вигляді. До негайних дій можна 
спонукати слухачів презентації в умовах 
обмеженості наявного в них часу, в тому 
числі для прийняття рішень.



ЧОТИРИ ЧАСТИНИ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ
• Вступ

Завдання – сподобатися, викликати довіру, привернути 
увагу, повагу та інтерес. 

Як: залежить від конкретної аудиторії, людини, теми 
презентації, досвіду, відомості тощо. Але обов’язково слід 
сказати: про що, навіщо йтиме ця презентація та 
окреслити час виступу.

• Основна частина
Обмалювати ситуацію, як ви її бачите, перерахувати 
можливі шляхи її покращення, запропонувати свій спосіб 
вирішення проблеми. Для цього закликати до бажаних дій 
чи рішень, показавши переваги своєї пропозиції.

• Висновки
Резюме вашої пропозиції та її переваг. Конкретизація 
пропозицій, персоніфікація.

• Відповіді на питання
Завдання – зняти заперечення, непорозуміння, розкрити 



Окремий випадок принципу Парето 
(20% до 80%).

Вступ і висновки можуть зайняти не 
більше 20% всього часу виступу, але за 
ними складається до 80% відсотків 
враження від вас і вашої презентації.

Виступ виглядає красиво, коли ви робите 
словесні переходи: «А зараз я зупинюсь 
на суті своєї пропозиції...», «А тепер 
дозвольте перейти до заключної 
частини...», «Готовий відповісти на ваші 
питання...».



12 ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 

ВАМ В ПРЕЗЕНТАЦІЇ
• Комплімент Створить позитивний настрій

• Незвичний початок Приверне увагу аудиторії

• Апеляція до вигід Посилить зацікавленість до 
презентації

• Посилання на

авторитетів Викличуть довіру до ваших слів

• Статистика Підвищить достовірність

• Шокуючі факти Посилить увагу до матеріалу

• Питання до аудиторії Посилить залученість аудиторії

• Використання

наочності Підвищить запам’ятовуваність

• Зоровий контакт Привертає увагу

• Жести Посилюють образність і керують 
увагою

• Заклик до конкретних

дій Підвищує результативність

• Подяки та увага Підкреслять професіоналізм, 
створять приємну атмосферу



Переговори



Переговори
• Це безпосередні розмови, метою яких є досягнення 

порозуміння, укладення угоди або розв’язання 

проблеми. Це спосіб розв’язання конфліктів, коли 

обидві сторони намагаються знайти це розв’язання 

спільно.

• Порозуміння вважаються досягнутими тоді, коли його 

прийняли всі сторони. Перебіг переговорів (тобто те, 

як вони ведуться), а також зміст укладеного договору 

(тобто те, що погоджено) залежать виключно від 

безпосередніх учасників. 

• Учасники переговорів повністю контролюють як 

процес переговорів, так і їх суть



Переваги переговорів 

полягають у наступному:
• у процесі переговорів відбувається безпосередня 

взаємодія сторін;

• учасники конфлікту мають можливість максимально 
контролювати різні аспекти своєї взаємодії, у тому числі 
самостійно встановлювати тимчасові рамки й межі 
обговорення, впливати на процес переговорів і на їхній 
результат, визначати рамки угоди;

• переговори дозволяють учасникам конфлікту виробити 
таку угоду, яка задовольнила б кожну зі сторін;

• ухвалене рішення, у випадку досягнення домовленостей, 
нерідко має неофіційний характер, будучи частковою 
справою договірних сторін;

• специфіка взаємодії учасників конфлікту на переговорах 
дозволяє зберегти конфіденційність. 



Класифікації переговорів:

• Переговори про продовження діючих угод. Наприклад, 
тимчасової угоди про припинення воєнних дій.

• Переговори про нормалізацію. Проводяться з метою перекладу 
конфліктних відносин до більше конструктивного спілкування 
опонентів. Часто проводяться за участю третьої сторони.

• Переговори про перерозподіл. Одна зі сторін вимагає змін у 
свою користь за рахунок іншої. Ці вимоги, як правило, 
супроводжуються погрозами наступаючої

сторони.

• Переговори про створення нових умов. Їхньою метою є 
формування нових відносин.

• Переговори по досягненню побічних ефектів. Вирішуються 
другорядні питання (демонстрація миролюбства, з'ясування 
позицій, відволікання уваги й т.д.).



Існує три типи спільних рішень 

учасників переговорів:

• компромісне, або «серединне 

рішення»;

• асиметричне рішення, відносний 

компроміс;

• знаходження принципово нового 

рішення шляхом співробітництва.



Компроміс

Тип рішення, коли сторони йдуть на 

взаємні поступки. Це типове рішення 

на переговорах. Компроміс 

реальний тоді, коли сторони готові 

задовольнити хоча б частину 

інтересів один одного. При цьому 

важлива наявність критеріїв, які 

дозволили б визначити законність 

вимог або рівність поступок. 



Асиметричне рішення, 

відносний компроміс:
• Коли статуси, можливості влади й контролю, 

а також інтереси сторін не дозволяють 

учасникам переговорів знайти «серединне» 

рішення, тоді сторони можуть прийти до 

асиметричного рішення.

• Поступки однієї сторони значно перевищують 

поступки іншої. Опонент, що одержує явно 

менше умовної половини, свідомо йде на це, 

оскільки інакше він понесе ще більші втрати. 

• Асимметричність рішення спостерігається при 

закріпленні за допомогою переговорів 

поразки однієї зі сторін.



Етапи переговорів:

• підготовки до переговорів,

• процесу їхнього ведення,

• аналізу результатів, 

• виконання досягнутих 

домовленостей



Правила взаємодії при 

переговорах:

• 1. Відокремите ЛЮДИНУ від 

ПРОБЛЕМИ. 

Намагайтеся уникнути обговорення 

особистих якостей як Ваших власних, 

так і Вашого опонента. Замість цього 

повністю приділіть увагу проблемі -

питанням, по яким треба прийти до 

згоди.



Правила взаємодії 

припереговорах:

2. Сконцентруйтеся на ІНТЕРЕСАХ, а не на 
ПОЗИЦІЯХ.

Кожне положення, висунуте учасником 
суперечки, ґрунтується на його внутрішніх

інтересах, у яких він може й не віддавати 
собі звіту. Якщо замість того, щоб

сперечатися із приводу позицій, ми 
досліджуємо в їхній основі інтереси (свої й

опонента), тоді може з'явитися 
взаємовигідний варіант рішення.



Правила взаємодії 

припереговорах:

3. Вивчіть ВАРІАНТИ, які можуть 
задовольнити обох.

• Спроба домовитися на рівні інтересів 
зменшує розжарення суперечки, а це, 
у свою чергу, допомагає пошуку 
взаємовигідного рішення. 

• Ми можемо плідно шукати 
альтернативні рішення, які були б

• вигідні обом.



Правила взаємодії 

припереговорах:

4. Знайдіть об'єктивні КРИТЕРІЇ.

• Щоб дійти згоди, треба прийняти 

спільне рішення. Рішення завжди 

ґрунтуються на критеріях, які 

характеризують їх як погані або добрі.



Вирішення 

конфліктів



Конфлікт

• це зіткнення протилежних інтересів, 

точок зору, відчуттів, потреб, цілей, 

переконань…

• це динаміка, джерело змін у 

суспільних та особистіcних 

відносинах.



Структурні елементи 

конфлікту
• Конфліктна ситуація — це 

нагромадження суперечностей, які 

містять суттєву причину конфлікту.

• Інцидент — це збіг обставин, що є 

приводом для конфлікту.

• Конфлікт



Основні складові конфлікту
• Конфліктуючі сторони - окремі особистості 

або групи

• Зона розбіжностей - предмет, факт, проблема

• Уявлення про ситуацію. Кожен з учасників має 

своє уявлення про конфліктну ситуацію

• Мотиви можуть бути як усвідомленими, так і 

неусвідомленими (Люди нерідко приховують 

справжні мотиви своєї поведінки, бо самі їх як слід 

не розуміють, навіть інколи щиро помиляються



Персональні методи 

протистояння конфліктам

• Використання влади, позитивні і негативні санкції, 

покарання безпосередніх учасників конфлікту;

• Зміна конфліктної мотивації співробітників за 

допомогою впливу на потреби та інтереси 

адміністративними методами (переведення на інше 

місце роботи);

• Переконування учасників конфлікту змінитися, 

проведення бесід про спокій;

• Зміна складу співробітників внаслідок їх 

переміщень;

• Входження керівника в конфлікт як експерта або 

члена комісії



Аналіз конфлікту

1. Хто є учасниками конфлікту?

2. Що вони не поділили?

3. Де відбувається конфлікт, в якому 
середовищі?

4. Чим користуються сторони, які 
ресурси можуть залучити?

5. Навіщо цей конфлікт учасникам?

6. Як почався конфлікт?

7. Коли відбулося загострення?


