
Тема 3. Засоби та техніка ділового спілкування 

Практичне заняття 2 

Тема. Вербальні засоби ділового спілкування. 

Мета: ознайомитися з особливостями різних засобів вербального спілкування; 

сформувати навички використання правил мовленнєвого спілкування та ефективного 

слухання; навчитись застосовувати основні засоби вербального спілкування в процесі 

ведення ділових переговорів. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Конспект. 

2. Бланки тестів, опитувальних листів. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Пояснити сутність поняття “вербальне спілкування”. 

2. Які види комунікативного процесу можна виділити? 

3. Які види вербального спілкування Вам відомі? 

4. Проаналізувати форми непрямого вербального спілкування. 

5. З чого складається культура спілкування? 

6. Визначити чинники, що впливають на культуру мовлення. 

7. Проаналізувати види слухання. 

8. Які Ви знаєте правила ефективного слухання? 

9. Визначити основні види ділового спілкування. Проаналізувати їх специфіку.  

10. Охарактеризувати комунікативні засоби, що допомагають під час виступу. 

11. Визначити та проаналізувати стратегії ведення переговорів. 

 

Завдання №1. Визначити свою домінуючу систему сприйняття. Виконати 

тест «Один раз побачити чи почути». 

Методичні рекомендації: У кожного з нас є домінуючи органи чуття, які скоріше 

і частіше інших реагують на сигнали та зовнішні подразники. Ця психологічна вправа 

допоможе Вам з`ясувати, які органи чуття скоріше «відгукуються» при ваших контактах з 

оточуючим світом.  

Випишіть номера питань, на які ви відповіли «так»: 

1. Мені подобається спостерігати за хмарами та зірками. 

2. Часто собі щось наспівую. 

3. Не визнаю моду, яка не зручна для мене. 

4. Обожнюю ходити в сауну. 

5. В авто для мене важливий колір. 

6. Можу взнати по крокам, хто увійшов в кімнату. 

7. Мене розважає імітація різноманітних діалектів. 

8. Багато часу присвячую своєму зовнішньому вигляду. 

9. Мені подобається масаж. 

10.  Коли є час, мені подобається розглядати інших. 

11.  Погано себе відчуваю, коли не рухаюсь. 

12.  Коли бачу одяг у вітрині магазину, знаю, що він мені підійде. 

13.  Коли почую якусь стару мелодію, то вона повертає мене у минуле. 

14.  Часто читаю під час прийому їжі. 

15.  Дуже часто розмовляю по телефону. 



16.  Я схильний до зайвої ваги. 

17.  Віддаю перевагу слухати, як хтось читає, а не читати самому. 

18.  Після невдалого дня мій організм напружений. 

19.  Із задоволенням багато фотографую. 

20.  Довго пам`ятаю, що мені сказали знайомі. 

21.  Легко віддаю гроші за квіти, оскільки вони прикрашають наше життя. 

22.  Увечері люблю прийняти гарячу ванну. 

23.  Намагаюся записувати свої особисті справи. 

24.  Часто розмовляю сам с собою. 

25.  Після тривалої подорожі на авто, довго прихожу до тями. 

26.  Тембр голосу багато може розповісти про людину. 

27.  Дуже часто оцінюю людей по манері вдягатись. 

28.  Люблю розправлятись, потягуватись, робити розминку. 

29.  Мені не подобається занадто м`яка чи занадто тверда постіль. 

30.  Мені важко знайти зручне взуття. 

31.  Мені дуже подобається ходити у кіно. 

32.  Впізнаю обличчя людей навіть через роки. 

33.  Мені подобається ходити під дощем, в тому числі під парасолькою. 

34.  Вмію слухати те, що мені говорять. 

35.  Люблю танцювати, а в вільний час займатися спортом і гімнастикою. 

36.  Коли чую як працюю годинник, не можу заснути. 

37.  Люблю гучну музику і маю відповідну апаратуру. 

38.  Коли чую музику, то відбиваю такт ногою. 

39.  На відпочинку мені не подобається розглядати пам`ятки архітектури. 

40.  Мені не подобається безлад. 

41.  Мені не подобаються синтетичні тканини. 

42.  Вважаю, що атмосфера в кімнаті залежить від освітлення. 

43.  Часто відвідую концерти. 

44.  Потиск руки багато може розповісти про особистість. 

45.  Із задоволенням відвідую галереї та виставки. 

46.  Я вважаю, що серйозна дискусія – це захоплююча справа. 

47.  Через доторкування можна сказати більше, чим за допомогою слів. 

48.  Мені важко зосередитись коди шумно.  

 

Підрахуйте, в якому розділі більше цифр: 

Тип А: 1,5,8,10,12,14,19,21,23,27,31,32,39,40,42,45 -  бачити 

Тип Б: 3,4,9,11,16,18,22,25,28,29,30,35,38,41,44,47 – відчувати 

Тип С: 2,6,7,13,15,17,20,24,26,33,34,36,37,43,46,48 – чути 

Додамо, що мова людини теж має підказати, до якого типу вона належить.  

Тип А (візуал) часто використовує слова та фрази, які пов`язані з зором, 

образами та уявою, візуальним сприйняттям. Наприклад: «не бачив», «це звичайно все 

прояснює», «помітив чудову особливість». Малюнки, образи, фотографії можуть 

розповісти візуалу більше, чим слова. Все, що можна побачити сприймається візуалом 

краще. 

Тип Б (відчувати, відчувати на дотик)використовує інші слова та визначення, 

наприклад: «не можу цього зрозуміти», «атмосфера в квартирі нестерпна», «її слова 



глибоко мене ранили». Почуття і враження людей типу Б стосуються головним чином 

того, що відноситься до дотику, інтуїції, інтуїції, здогадки. В розмові їх цікавлять 

внутрішні переживання. 

Тип С (аудіал). «Не розумію, що ти мені говориш», «не виношу гучної музики». 

Велике значення для аудіала мають звуки, слова, музика, шумові ефекти. 

Збіг, схожість типів може сприяти взаєморозумінню, водночас несхожість 

породжує конфлікти і непорозуміння. 

 

Завдання 2. Визначення рівня вміння ефективно слухати. 

Методичні рекомендації: Вміння слухати є неодмінною складовою частиною 

спілкування ділових людей. За статистичними даними, час, необхідний для спілкування з 

іншими на роботі і вдома здебільшого ми витрачаємо так: 9 % - на написання; 16 % - на 

читання; 30 % - розмовляємо самі; 45 % - слухаємо (точніше, мали б слухати). 

Дослідження свідчать, що ми не вміємо слухати, тому в нас багато непорозумінь 

на роботі, з друзями, в сім'ї. Слухання – це не пасивний, а активний процес, який вимагає 

від людини певних навичок, культури і вольових зусиль. Від невміння слухати більше 

всього страждають у ділових відносинах, водночас йому менше всього приділяють уваги, 

менше всього удосконалюють. 

 Щоб визначити своє вміння слухати інших, потрібно дати відповіді на запитання 

тесту (вправа 3) та розробити рекомендації щодо підвищення власного вміння ефективно 

слухати, використовуючи додаток 1,2. 

Вправа 1. 

Поспостерігайте за тим, як ви слухаєте оточуючих вас людей. А як слухають вас? 

Які особливості ви для себе відмітили? Запишіть результати своїх спостережень, коли 

слухаєте ви і коли слухають вас. 

«Я слухаю:   ….» 

«Мене слухають  …». 

 

Вправа 2. Уявіть себе в якості людини-слухача в різноманітних ситуаціях. 

Спробуйте коротко у вигляді формули визначити свої фільтри або «Я-слухання»: «я тобі 

не вірю», «чи подобаюся я тобі», «я хочу тобі допомогти», «мені подобається усе, що ти 

говориш», «я тебе не слухаю», «я ображений» і т. ін. Запишіть назви ваших фільтрів, тих, 

що вам імпонують і тих, що не подобаються. Спробуйте усвідомити, для чого вони вам 

потрібні. 

 

Вправа 3. Тест “Чи вмієте ви слухати?” 

Дайте відповіді на запитання тесту, які оцінюються таким чином: майже завжди - 

2 бали, здебільшого - 4 бали, іноді - 6 балів, рідко - 8 балів, майже ніколи -10 балів. 

 

1. Чи намагаєтеся ви завершити бесіду, якщо тема чи співрозмовник нецікаві для вас? 

2. Чи дратують вас манери співрозмовника? 

3. Чи провокує вас недоречно сказане слово на різкість або грубість? 

4. Чи уникаєте розмов із незнайомою чи малознайомою людиною, навіть коли вона 

домагається цього? 

5. Чи маєте звичку перебивати співрозмовника? 

6. Чи вдаєте, що слухаєте уважно, тим часом як думаєте зовсім про інші речі? 



7. Чи змінюєте тон, голос, вираз обличчя, лексикон залежно від аудиторії, 

співрозмовника? 

8. Чи змінюєте тему розмови, якщо ваш співрозмовник торкнувся делікатної для вас 

сторони питання? 

9. Чи виправляєте співрозмовника, якщо він припускається неправильної вимови, 

перекручує назви, терміни, вживає вульгарні слова? 

10. Чи розмовляєте поблажливим, менторським тоном або з відтінком іронії чи зневаги до 

співрозмовника? 

 

Якщо ви набрали 54 і менше балів, то ваші здібності слухати можна визначити 

«нижче середнього рівня». У вас не вистачає терпіння й толерантності вислуховувати 

проблеми інших і ви навіть не в змозі це приховати. Вам слід змиритися з тим, що світ 

влаштований так, що інші люди не завжди вам кажуть про те, що хотілося б почути. Тоді 

у вас з'явиться більше друзів і ви поступово почнете виконувати роль лідера в своєму 

оточенні. 

Ви набрали від 55 до 61 бала. У вас є терпіння слухати співрозмовника, і ви 

майже не перебиваєте його репліками. Проте у вас вироблений немовби імунітет до 

аудіоінформації, час від часу ви втрачаєте канву розмови, думаєте про своє. Чи не 

здається вам, що той, хто не вислуховує до кінця, не є до кінця поінформованим і тому не 

завжди до ладу доводить справи? 

Якщо ви набрали 62 і більше балів, то ваші здібності як слухача «вище середнього 

рівня». А це означає, що у вас є або природжений талант слухати і співпереживати, або 

набуті професійні якості, або, найімовірніше, поєднане те й інше. Але це не означає, що ви 

нездатні спинити того, хто говорить багато й недоречно. 

 

Вправа 4. Ознайомитися з правилами ефективного слухання та помилками 

слухання, наведеними у додатку 1 та 2. Визначити та проаналізувати власне вміння та 

помилки при слуханні. 

Запропонувати рекомендації для підвищення рівня вміння ефективно слухати. 

 

Вправа 5. Рольова гра «Зіпсований телефон» 

Методичні рекомендації. Запропонувати студентам взяти участь у рольовій грі. 

Обирається чотири студента, три з яких виходять за двері аудиторії. Один залишається і 

слухає повідомлення: «Поки Ви були відсутні, до Вас завітав Ваш клієнт і просив 

вибачення, що він не з`явився у час, на який ви домовлялися, оскільки у нього розрядився 

телефон і він не зміг Вас попередити. Він передав Вам, що наступного разу прибуде лише 

через місяць, оскільки їде у відрядження і просив призначити зустріч на 25 березня  об 11 

годині. Нагадував, щоб підготували всі необхідні документи». 

Потім студенти по черзі заходять і передають один одному це повідомлення. 

Присутні студенти уважно спостерігають і мають визначити, на якому етапі передачі 

інформації відбулася найбільша втрата змісту. З`ясувати та обгрунтувати причини втрати 

інформації в процесі передачі від одного суб`єкта до іншого. 

Завдання 3. Визначення  власних  здібностей до проведення переговорів. 

Вправа 1. Методичні рекомендації. Від уміння вести ділові переговори залежить 

успіх професійної діяльності фахівця. Для визначення рівня умінь вести переговори 

студентам слід уважно прочитати зміст наведених в додатку 3 ситуацій, та відмітити ті з 



них, які викликають досаду та роздратування. Після цього необхідно підрахувати відсоток 

ситуацій, що дратують, від загальної кількості наведених ситуацій. За величиною відсотку 

визначте рівень володіння Вами мистецтвом вести переговори:  

70-100% - Ви поганий співрозмовник, Вам необхідно працювати над собою й 

учитися вести переговори; 

40-69% - Вам властиві деякі недоліки. Потрібно виявляти більше гнучкості і 

легкості в переговорах не загострювати уваги на манері розмови, не шукати прихований 

зміст сказаного не монополізувати позицію в розмові; 

10-39% - Ви гарний співрозмовник, але іноді не приділяєте партнерові достатньої 

уваги; 

0-9% - Ви відмінний співрозмовник і спритно проводите любі переговори. Але 

будьте обережні! Оточуючі Вас люди можуть подумати, що за цією спритністю 

приховується нечесність. А така думка нікому користі не приносить. 

 

Вправа 2.  У завершальній фазі ділової розмови знайти висловлювання вдячності 

партнерові по діалогу (5-6 варіантів) в ситуації, коли загалом діалог був невдалим (тобто 

Ви не досягли мети). 

 

Вправа 3. Підібрати 5 варіантів початку фрази, яка могла б за смислом замінити 

вираз: „ Якщо я Вас правильно зрозумів...” Запишіть їх. 

 

Вправа 4. Методичні рекомендації. При виборі тактики поведінки на 

переговорах слід використати таблицю 1. Доповнити та уточнити наведені в таблиці дані. 

Висновки обґрунтувати (таблиця 1). 

                                                                                                                        таблиця 1 

М'який  тип поведінки Конструктивний тип 

поведінки 

Жорсткий тип поведінки 

 

Поблажливий, 

податливий    

Наполегливий …. 

Інформація та 

аргументи відкрито 

презентуються для 

дискусії                                

Факти та аргументи 

стійко відстоюються, 

але простір для 

поступок залишається 

Інформація та 

аргументи подаються … 

 

 

Інтереси іншої 

сторони 

сприймаються так, 

як вони 

презентовані 

 

Інтереси іншої сторони 

перевіряються, дослі- 

джуються здебільшого 

пріоритети 

Інтереси іншої 

сторони … 

Головні вчинки 

полегшують шлях 

до компромісу 

 

«Безвихідні» ситуації є 

частиною гри, 

порівняно невеликі 

поступки можливі 

 

Тенденція до 

провокування … 

 

  



 

Додаток 1 

Типові помилки при слуханні 

Перебивання співрозмовника підчас його повідомлення. Більшість людей 

перебивають один одного і не усвідомлюють цього. Керівники частіше перебивають 

підлеглих, а чоловіки – жінок. При перебиванні треба намагатися відразу відновити хід 

думок співрозмовника. 

Поспішні висновки змушують співрозмовника прийняти оборонну позицію, що 

відразу ж зводить перешкоду для конструктивного спілкування. 

Поспішні заперечення часто виникають при незгоді з висловленнями. Найчастіше 

людина не слухає, а про себе, в думках, формулює заперечення і чекає черги висловитися. 

Потім захоплюється обґрунтуванням своєї точки зору і не звертає уваги на те, що 

співрозмовник намагався сказати те ж саме. Непрошену пораду звичайно дають люди, 

нездатні надати реальної допомоги. Насамперед потрібно встановити, чого хоче 

співрозмовник: спільно обдумати або одержати конкретну допомогу. 

Додаток 2   

                          Правила ефективного слухання 

1. Якщо хтось звернувся до вас зі своєю проблемою або просить поради, вираз вашого 

обличчя повинен бути абсолютно щирим. 

2. Слухаючи, ви не повинні відволікатися, адже, як правило, той, хто розповідає, зазирає 

вам у вічі і шукає підтримки або співчуття (інакше, чого б він вам розповідав?). І тому ви 

повинні повністю зосередитись на тій людині, яка розповідає. 

3. Співпереживайте разом з людиною, а щоб вам повірили, це співпереживання повинно 

бути «написане» на обличчі. Для цього поставте себе на місце того, хто розповідає, уявіть 

собі на мить, що його проблеми – ваші. 

4. Проявіть зацікавленість до чужої проблеми – і щоб ця зацікавленість не була 

формальною даниною ввічливості. Адже ті, хто розповідають, ревниві, як закохані. 

Помітивши вашу формальну зацікавленість, вони відчують себе ображеними: «Я 

відкриваю йому те, про що не сказав би нікому, а він киває головою і зазирає у вікно». 

Доказом неформальної зацікавленості є розуміння суті чужої проблеми. А прикладом 

розуміння є наведення подібного факту зі свого життя чи своєї діяльності. 

5. «Підігруйте» тому, хто розповідає, тобто підтримуйте розмову в тому емоційному 

ключі, який він вибрав. Адже рішення проблеми чи ставлення до чогось або когось він 

уже «вибрав» сам. Йому тільки потрібно (це може бути підсвідомо) «обіграти» цю ідею, 

віддзеркалити на комусь – отримати незацікавлену (об'єктивну) підтримку та оцінку зі 

сторони. 

6. Пробуйте обережно підказувати співрозмовнику варіанти вирішення проблеми, якщо 

він категорично відкидає якийсь варіант, - «не ставайте в позу». Замкніться та очікуйте. 

Не виключено, що в цьому вашому варіанті є моменти, які висвітлюють того, хто 

розповідає, не з кращого боку. Адже він, як правило, розповідає «зі своєї дзвіниці», тобто 

зацікавлено і, 

можливо, деякі суттєві факти замовчує. 

7. Легка конструктивна критика з вашого боку не завадить розмові, а навпаки – доведе, що 

ви людина об'єктивна. Ця критика має не руйнувати концепцію того, хто розповідає, а 

навіть майстерно «цементувати» її. 



8. Менше говоріть, а більше слухайте. Адже той, хто прийшов поділитися з вами своїми 

проблемами, зацікавлений розділити їх з вами (підсвідомо), тобто перекласти частину 

своєї 

ноші на вашу свідомість, а не навпаки – навантажити себе вашими проблемами. Напевно, 

ви помічали, як часом дві молодиці наввипередки одна одній щось розповідають, не 

вникаючи в те, що говорить співрозмовниця. На підсвідомому рівні це можна трактувати 

як своєрідну гонку – хто кому скоріше «навантажить» свої проблеми і якомога більше. 

9. Співрозмовник повинен бути певним, що ви - «могила», що його інформація від вас не 

пошириться далі. Отже, не підведіть його. Але це в тому випадку, якщо вам розповідають 

щиро, без стратегічного задуму. Бо може бути і таке, що вам розповідають із певною 

метою – щоб ви цю інформацію мимоволі «донесли у вуха» тому, кому задумав ваш 

співрозмовник. 

Додаток 3 

Тест “ Як Ви проводите переговори?” 

1.Співрозмовник не дає мені шансу висловитися, у мене є що сказати, але немає 

можливості вставити слово. 

2. Співрозмовник постійно перебиває мене під час бесіди, переговорів. 

3. Співрозмовник ніколи не дивиться в обличчя під час розмови, і я не впевнений, що він 

мене слухає. 

4. Розмова з партнером часто викликає почуття порожньої витрати часу. 

5. Співрозмовник постійно метушиться: олівець і папір його займають більше, ніж мої 

слова та думки. 

6. Співрозмовник ніколи не посміхається. У мене виникає почуття незручності та тривоги. 

7. Співрозмовник завжди відволікає мене питаннями і коментарями. 

8. Що б я не сказав, співрозмовник завжди охолоджує мій запал. 

9. Співрозмовник завжди намагається загасити мій запал. 

10. Співрозмовник спотворює зміст моїх слів і вкладає в них інший зміст.  

11. Коли я ставлю запитання, співрозмовник змушує мене захищатися. 

12. іноді співрозмовник перепитує мене, роблячи вигляд, що не розчув. 

13. Співрозмовник, не дослухавши до кінця, перебиває мене, щоб погодитися. 

14. Співрозмовник при розмові зосереджено займається стороннім: грає ручкою, палить 

сигарету, протирає скло окулярів тощо, і я не впевнений, що він при цьому уважний. 

15. Співрозмовник робить висновки за мене.. 

16. Співрозмовник завжди намагається вставити слово в мою доповідь. 

17. Співрозмовник дивиться на мене, не мигаючи. 

18. Співрозмовник дивиться на мене, ніби оцінюючи. Це турбує. 

19. Коли я пропоную що-небудь нове, співрозмовник говорить, що він думає так само. 

20. Співрозмовник переграє, показуючи, що цікавиться бесідою, занадто часто киває 

головою, ойкає та підтакує. 

21. Коли я говорю серйозно, співрозмовник додає кумедні історії, жарти, анекдоти. 

22. Співрозмовник часто дивиться на годинник під час розмови. 

23. Коли я входжу до кабінету, він залишає всі справи і всю увагу звертає на мене. 

24. Співрозмовник поводиться так, начебто я заважаю йому робити щось важливе. 

25. Співрозмовник вимагає, щоб усі погодилися з ним. Будь-яке його висловлення 

завершується питанням: «Ви теж так думаєте?» або «Ви не згодні?» 

 


