
Тема 3. Засоби та техніка ділового спілкування. 

Практичне заняття 3 

Тема. Невербальні засоби ділового спілкування. 

Мета: навчитись застосовувати техніки та прийоми ефективного спілкування в 

професійній діяльності; сформувати навички діагностики внутрішнього психологічного 

стану людей за невербальними ознаками; сформувати вміння спостерігати за 

мимовільними рухами співрозмовників для оцінювання ступеня достовірності 

отримуваної інформації й емоційної реакції, розрізняти різноманітні жести. 

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Конспект. 

2. Бланки тестів, опитувальних листів. 

 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів: 

1. Що таке невербальне спілкування? 

2. Які види та засоби невербального спілкування вам відомі? 

3. Яке значення невербального спілкування у професійній діяльності фахівця? 

3. Чи комфортно спілкуватися з людиною, обличчя якої нічого не виражає? 

4. Які існують середньоєвропейські межі міжособистісної дистанції? 

5. Що таке «візуальний контакт»? 

6. Які існують види жестів? 

7. Яку роль у спілкуванні відіграють підкреслюючи жести? 

8. Що відноситься до оптико-кінетичної інформації? 

9. Чому невербальне спілкування вважається більш цінним? 

 

Завдання 1. Вирішення ситуацій. 

Вправа 1. 

Методичні рекомендації: із наведених нижче суджень виділити ті, що 

характеризують: 

- жести відкритості, щирості; 

- жести захисту, оборони; 

- жести оцінки. 

Пояснити, як допомагає розпізнавання значення жестів зрозуміти ділову поведінку 

співрозмовника й скоригувати власну? 

1. Співрозмовник, наводячи аргументи і переконуючи присутніх, 

розкриває руки перед собою долонями вгору. 

2. Під час переговорів двоє людей майже одночасно схрестили 

руки на грудях. 

3. Людина спирається щокою на руку. 

4. Співрозмовник спирається підборіддям на долоню, вказівний 

палець витягає вздовж щоки, решту пальців нижче рота. 

5. Діловий партер заплющив очі й потирає перенісся. 

6. Під час доповіді слухачі тримають голови прямо або трохи 

нахиленими. 



7. Під час бесіди руки співрозмовника стиснуті в кулаки й лежать 

на колінах. 

8. Співрозмовник повільно знімає окуляри й ретельно протирає скло. 

9. Руки лежать на столі, але пальці стиснуті так, що побіліли суглоби. 

10. Людина примружила очі й малопомітними рухами потирає 

підборіддя. 

11. Кілька людей за столом розстібнули піджаки, а дехто навіть 

зняв його з себе. 

 

Вправа 2. 

Визначити, хто з партнерів віддає перевагу спілкуванню на близькій, а хто на 

далекій відстані? 

1. Люди похилого віку. 

2. Діти. 

3. Жінки. 

4. Урівноважені, впевнені у собі люди. 

5. Підлітки. 

6. Люди середнього віку. 

7. Стурбовані, нервові люди. 

8. Партнери рівного статусу. 

9. Партнери нерівного статусу. 

Пояснити, чому порушення оптимальної дистанції спілкування сприймається 

негативно. 

 

Завдання 2. Визначення вміння сприймати та розуміти невербальні сигнали. 

Методичні рекомендації 

Для успішної професійної діяльності винятково важливо, з одного боку, уміти 

контролювати свої рухи та міміку, а з іншого боку – розуміти мову жестів і міміку 

співрозмовника, правильно інтерпретувати їх. Неувага до невербальних засобів у 

діловому спілкуванні може дезорієнтувати співрозмовника, якщо неправильно приймати 

його міміку та жести або самому необачно поводитись. 

Щоб визначити власне вміння розуміти мову жестів, пропонується відповісти на 

питання тесту  «Про що говорять міміка і жести» та оцінити відповіді у балах за таким 

ключем: 

Питання  Бали                        Питання  Бали 

1 а-2, б-4, в-3                         11 а-0, б-3, в- 1 

2 а-1, б-3, в- 0                        12 а-1, б-4, в- 2 

3 а- 4, б-4, в-3, г-2, д-4          13 а-0, б-4, в- 3 

4 а-0, б-0, в-1, г-1, д-0, е-1    14 а-4, б-2, в- 0 

5 а-1, б-2, в-3, г-4, д-2           15 а-4, б-0, в- 1 

6 а-2, б-1, в-3, г-2, д-1, е-2    16 а-0, б-2, в- 1 

7 а-1, б-3, в-3, г-2, , д-0          17 а-3, б-2, в- 1 

8 а-3, б-1, в-1                          18 а-2, б-4, в- 0 

9 а-3, б-2, в-2, г-1                   19 а-3, б-2, в- 1 

10 а-3, б-2, в-1                        20 а-0, б-3, в- 1 

 



 

Тест «Про що говорять  міміка і жести?» 

1. Ви вважаєте, що міміка і жести - це: 

а) спонтанне вираження душевного стану людини в конкретний момент; 

б) доповнення до мови; 

в) зрадницький прояв нашої підсвідомості. 

2. Чи вважаєте Ви, що у жінок мова міміки і жестів є більш виразною, ніж у 

чоловіків? 

а) так; 

 б) ні; 

 в) не знаю. 

3. Як Ви вітаєтесь з досить хорошими друзями? 

а) радісно кричите: «Привіт!»; 

б) сердечно потискуєте руку; 

в) злегка обіймаєте один одного; 

г) вітаєте їх стриманим рухом руки; 

д) цілуєте один одного в щоку. 

4. Які міміка і жести, на Ваш погляд, означають у всьому світі одне і те ж? (Дайте 

три відповіді): 

а) хитають головою; 

б) кивають головою; 

в) морщать ніс; 

г) морщать лоб; 

д) підморгують; 

є) посміхаються. 

5. Яка частина тіла, на Ваш погляд, є найбільш «виразною» ? 

а) ступні;  

б) ноги;  

в) руки; 

г) кисті рук;  

д) плечі. 

6. Яка частина Вашого власного обличчя є найбільш виразною, на Ваш погляд? 

а) лоб; 

б) брови;  

в) очі; 

г) ніс; 

д) губи;  

є) куточки рота. 

7. Коли Ви проходите біля вітрини магазину, в якій видно Ваше відображення, на 

що Ви звертаєте увагу в першу чергу? 

а) на те, як сидить на Вас одяг; 

б) на зачіску; 

в) на ходу; 

г) на поставу; 

д) ні на що. 



8. Якщо хтось, розмовляючи чи сміючись, часто прикриває рот рукою, то це для 

Вас означає, що: 

а) йому є що приховувати; 

б) у нього некрасиві зуби; 

в) він чогось соромиться. 

9. На що Ви, перш за все, звертаєте увагу у Вашого співрозмовника? 

а) на очі; 

б) на рот: 

в) на руки; 

г) на позу. 

10.Якщо Ваш співрозмовник, розмовляючи з Вами, відводить очі, то для Вас це 

ознака ... 

а) нечесності; 

б) невпевненості в собі; 

в) зібраності. 

11. Чи можна по зовнішньому вигляду взнати типового злочинця? 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

12. Чоловік першим починає розмову з жінкою. Він робить це тому, що ... 

а) перший крок завжди роблять чоловіки; 

б) жінка не усвідомлено дала зрозуміти, що хотіла б, щоб з нею заговорили; 

в) він достатньо мужній, щоб ризикнути дістати відмову. 

13. У Вас склалось враження, що слова людини не відповідають тим «сигналам», 

які можна вловити з її міміки і жестів. Чому Ви більше повірите? 

а) словам; 

6) «сигналам»; 

в) людина взагалі викличе у Вас підозру. 

14. Поп-зірки типу Мадонни чи Майкла Джексона направляють публіці «сигнали», 

що мають однозначно еротичний характер. Що, по-Вашому, за цим приховується? 

а) просто фіглярство; 

б) вони «заводять» публіку; 

в) це вираження їх власного настрою. 

15. Ви наодинці дивитесь страшну детективну кінострічку. Що з Вами 

відбувається? 

а) дивитесь досить спокійно; 

б) реагуєте на події своєю кожною клітинкою; 

в) закриваєте очі при особливо страшних сценах. 

16. Чи можна контролювати свою міміку? 

а) так, 

б) ні; 

в) тільки окремі її елементи. 

17. При інтенсивному флірті Ви «сигнали» посилаєте здебільшого: 

а) очима; 

б) руками; 

в) словами. 



18. Чи вважаєте Ви, що більшість Ваших жестів: 

а) Ви підглянули у когось і завчили; 

б) передаються з покоління в покоління; 

в) закладені від природи. 

19. Якщо у людини борода, то для Вас це є ознакою: 

а) мужності; 

б) того, що людина хоче приховати якісь риси свого обличчя; 

в) того, що ця людина надто лінива, щоб голитися кожний день. 

20. Багато людей стверджують, що права і ліва частини обличчя у них 

відрізняються одна від одної. Ви згодні з цим? 

а) так;  

б) ні;  

в) лише у деяких людей. 

 

Визначити власне вміння розуміти мову жестів за наведеним описом. Зробити 

висновки. 

77-56 балів – у Вас відмінна інтуїція, ви володієте здатністю розуміти інших 

людей, Вам притаманна спостережливість. Але Ви надто сильно покладаєтесь в своїх 

судженнях на ці якості, слова для Вас мають другорядне значення. Якщо Вам просто 

посміхнулись, Ви вже готові повірити, що Вам освідчуються в коханні. Ваші «висновки» 

надто поспішні, і це є для Вас особливо небезпечним. Майте це на увазі, і у Вас є всі 

шанси навчитися прекрасно розбиратися в людях. 

55-34 бали. Ви отримуєте задоволення, спостерігаючи за іншими людьми, Ви 

непогано інтерпретуєте їх міміку і жести. Але Ви ще не зовсім вмієте використовувати що 

інформацію в реальному житті, наприклад, щоб правильно будувати свої взаємовідносини 

з оточуючими, Ви схильні буквально приймати сказані Вам слова і керуватись ними. Коли 

Вам хтось скаже: «Мені з Вами зовсім не сумно» і зробить при цьому «кислу міну», то Ви 

повірите словам, а не досить виразній міміці. Розвивайте свою інтуїцію, більше 

співставляйте слова і міміку, жести, довіряйте своїм відчуттям. 

33-11 балів. На жаль, мова міміки і жестів для Вас незрозуміла. Вам досить важко 

правильно оцінювати людей. І це не тому, що Ви на це не здатні, а тому, що просто не 

надаєте цьому значення. Спробуйте фіксувати свою увагу на дрібних жестах оточуючих 

Вас людей, тренуйте свою спостережливість. 

 

Завдання 3. 

Вправа 1. Вивчення невербальних сигналів. 

Уявіть собі наступні ситуації. Змоделюйте власну реакцію перед дзеркалом. 

Опишіть, якими б невербальними засобами ви передали своє ставлення до того, що 

відбувається. 

1. Ви попеклися праскою. 

2. Ви виграли мільйон євро. 

3. Вас похвалили за чудовий виступ на семінарі. 

4. Вам наступили на ногу. 

5. Людина, якій ви симпатизуєте, подарувала вам подарунок. 

6. У громадському транспорті до вашої руки доторкнулася стороння людина. 

7. Ви розгадуєте загадку. 



8. Ви виявили, що забули на роботі ключі від квартири. 

 

Вправа 2. Моделювання невербальних сигналів. 

Спробувати передати своєму співрозмовнику невербальними сигналами такі 

почуття і стани: здивування, задоволення, гнів, прохання, прощання, нетерпіння, співчуття 

тощо. Чи вгадав співрозмовник те, що ви йому хотіли повідомити? Чи є виразними ваші 

невербальні сигнали?  Що би ви змінили у ваших невербальних реакціях? 

 

Вправа 3. «Дякую» 

Скажіть слово «Дякую» п’ятьма способами з різною інтонацією (наприклад, яка 

виражає щиру вдячність, гнів, іронію тощо). Чи змінюється зміст цього слова залежно від 

інтонації? Зробіть висновки щодо значення інтонації у спілкуванні. З якою інтонацією ви 

зазвичай спілкуєтеся ( повчальна, гордовита, насмішкувата, зневажлива, прохальна, з 

бравадою, з викликом тощо). Чи заважає вам це у спілкуванні? Чи погоджується ваш 

співрозмовник з  оцінкою вашої інтонації? 

 

 

Вправа 4. «Впевненість – схвильованість». 

Спілкування складається з мовних (вербальних) і немовних (невербальних) 

повідомлень. Невербальна поведінка може передавати прохання, виражати ставлення до 

того, що відбувається, задоволення тощо. Поза, торкання, жести, тон голосу часто 

важливіші, ніж слова, які в цей час вимовляють. Жести іноді можуть розходитися за своїм 

значенням з вербально. Інформацією. Спостерігаючи за різноманітністю жестів, можна 

багато про що дізнатися: про стан людей, їхні стосунки, ситуацію, в якій вони 

перебувають. Важливо вміти слідкувати за своїми жестами, щоб узгоджувати їх з тим, що 

говориш. 

Методичні рекомендації. Вправа спрямована на формування вмінь спостерігати 

за мимовільними рухами співрозмовників для оцінювання ступеня достовірності 

отримуваної інформації й емоційної реакції; розрізняти жести впевненості, невпевненості 

та самовпевненості. 

Необхідно обрати по черзі двох охочих для виконання ролей. Завдання полягає в 

тому, щоб розіграти таку сцену: менеджер з персоналу вперше проводить співбесіду зі 

здобувачем, що претендує на посаду адміністратора залу ресторану. Це випробування для 

обох. 

Студенти групи фіксують прояви невербальної поведінки за допомогою таблиці 

1 «впевненість-схвильованість» (додаток 1). Учасники гри обговорюють, які з жестів 

вони вважають найбільш значущими для розкриття внутрішнього спокою чи хвилювання 

співрозмовників. Потім обговорюють результати. На завершення студентам пропонується 

записати, які знання та навички вони отримали під час гри. 

  

Додаток 1 

Таблиця 1 

Ознаки впевненості та схвильованості 

 

УПЕВНЕНІСТЬ СХВИЛЬОВАНІСТЬ 



Вторгнення в приватну зону (0,45 – 1,2 м). Прагнення вести бесіду, не порушуючи 

межі міжособистісної дистанції. 

Жести долонею донизу. Жести долонею догори з розведеними 

пальцями. 

Рукостискання міцне й енергійне, долонею 

донизу, рука пряма. 

Рукостискання слабке, долонею догори, 

рука зігнута. 

Розімкнені пальці рук. Стиснуті пальці рук. 

Закладання рук за спину: рука в руці. Закладання рук за спину: захват зап`ястя, 

ліктя. 

Акцентування великих пальців рук: 

закладання їх за ремінь, у кишені. 

Захист рота рукою, покашлювання. 

Закладання рук за голову. Торкання носа, вуха, відтягування коміра. 

Схрещені руки на грудях з демонстрацією 

великих пальців або пальців, стиснутих в 

кулак. 

Схрещені руки на грудях, долоні під 

пахвами. 

Руки на стегнах. Поправляння манжетів, браслетів 

годинника, вертіння ґудзика, ручки. 

Нога закинута на ногу, руки обхоплюють 

ногу. 

Схрещені ноги, стиснуті одна до одної 

щиколотки. 

Сидіння повністю на стільці. Сидіння на краєчку стільця. 

2/3 частини часу бесіди погляд 

зосереджений на обличчі партнера. 

Відведення очей у бік, очі «бігають». 

Надто розкута поза. Нахил тулуба вперед, опущені голова і 

плечі 

Копіювання жестів співрозмовника. Статичність пози чи, навпаки, совання на 

місці. 

 

 


