
Мистецтво спілкування



Один у одного питаєм :

Нащо нас мати привела?

Чи для добра? Чи то для зла?

Нащо живем ? Чого бажаєм ?

І, не дознавшись, умираєм ,

А покидаємо діла. .
.

Т.Г.Шевченко



Ми всі бажаємо собі 
щастя, уміти правильно               

вибирати, бути успішними 
і задоволеними своїм життям.

Це зрозуміло. 

* * *                 
Не зовсім зрозуміло,

як цього досягти...



Актуальність питання

Есть слова словно раны, есть слова словно суд, 

с ними в плен не здаются, с ними в бой не идут...

Словом можна убить, словом можна спасти, 
словом можна полки за собой повести.

Слово  сказанное тобой - властелин твой

Слово не сказанное тобой - раб твой

Нам не дано предугадать 

как наше слово отзовется...



Види, функції і стилі  спілкування
Види:

вербальне        - не  вербальне 
усне             - письмове  
ділове          - побутове
... ?          - .....?

Функції:                         Стилі:
комунікативна                                   демократичний 
інформаційна                                    авторитарний
мотиваційна                                      партнерський
навчальна                                        поблажливий 
виховна                                           ліберальний
..................



Шлях до вершин мистецтва 
спілкування:

 Де ми є зараз ?

 Чого ми хочемо  досягти ?

 Як туди дістатися ?

 Якими нам потрібно стати ? 

 Які індикатори успіху ?



Знайте інтереси того, з ким      
спілкуєтесь !

Найм на роботу



Поважайте інтереси того, 
з ким спілкуєтесь !

Чому ми не ловимо рибу на малину з 

вершками  - ? 

Д. Карнегі



Домагайтесь 

взаєморозоміння!

Коди запуску – чи правильно я Вас 

(Ви мене) зрозуміли?

Підлаштування



Мистецтво сказати “Ні”

Відмовляючи  -
поважайте!

Техніка ввічливої відмови



Викликайте симпатію!

Перше враження –
ключове!

30 ключових секунд – комлімент



Влучно використовуйте 
різноманітність  інтонації !

20  інтонацій слова “так”



Спілкування без слів
може бути дуже 
красномовним !

Невербальне привітання



Удосконалюйтесь 
граючись!

“Зіпсований  телефон” стор. 113

“Мафія” стор.230-а

“Кораблекрушение”стр.218-а

“Війна –мир”



Конфлікт
(лат. Зіткнення)
Тип стосунків між людьми, що характеризується 
протиборством протилежних мотивів (цілей, інтересів. 
потреб) і пов’язаних з ними думок, поглядів, суджень

 Складові конфлікуту: сторони, предмет,   образ, мотиви, позиції 
сторін. 

 Фази конфлікту: початок, піднесення, пік, спад.

 Причини: неприйняття інформації, поведінки, взаємодії, цінностей, 
норм.

 Типи конфліктогенів: прямий негатив - погрози, сарказм, критика

принизлива поблажливість – прин. похвала, жарт, жалість хвалькуватість

менторство – нав’язування, повчання, категоричність

нечесність – обман, скриття, маніпулювання свідомістю

порушення етики 

регресивна поведінка – наївність, посилання на інших, прирікання

 Формула:  Конфлікт = КС + І (інциндент)

Конфлікт = КС1 + КС2 + КС3 ...



Стилі вирішення конфлікту

 Компроміс “- -”

 Уникнення “- -”

 Пристосування – примирення “- -”

 Суперництво – сутичка “+ -”

 Співробітництво “+ +”



Мій  стиль управління

конфліктами

Анкета



Діагноз хворби під назвою 
“конфлікт”
або пам’ятка його вирішення

 Кофлікт – це те, що треба ліквідувати

 Конфліктна ситуація виникає раніше 
конфлікту

 Формулювання повинно підказувати - що 
робити

 Постійне – а чому? показує першопричину

 Проговоріть КС простими словами

 Проговоріть КС коротко



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

БАЖАЮ ЗЛАГОДИ  І  
УСПІХІВ!

Н.Д.Максюта

n.d.maksuta@mail.ru


