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Зміст 

 

1. Немає слів!   

 Мова тіла та голос. 

 

2. Що ви хотіли цим сказати?      

Мета – повідомлення у 

спілкуванні. 

 

3. Вправа. 
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Спілкування може бути:  

Вербальне                                       

  

Невербальне                                       
  

Ці два види існують разом і доповнюють 

один одного, але не завжди! 
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Конгруентність вербальних та невербальних 

повідомлень 
 

 

 

 

 

 

 

Конгруентність  - узгодженість вербальних і 

невербальних  повідомлень.  

 

Неколнгруентність  - неузгодженість вербальних    

і невербальних повідомлень.  

Дослідження доводять, що невербальні сигнали несуть                 

у 5 разів більше інформації, чим вербальні. 

У випадку, якщо сигнали неконгруентні, то люди покладаються 

на невербальну інформацію. 
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Первинні та вторинні невербальні мови  

• У первинних мовах сигнали 

безпосередньо позначають 

смисли.  

• У вторинних мовами 

сигналами закодовані певні 

слова, а вже за словами ми 

розуміємо смисли.  

Наприклад, міміка – це первинна мова, мімічні сигнали нашого обличчя відразу 

позначають якийсь стан, повідомлення.  

 

Азбука Морзе – це вторинна мова, тому що знаки азбуки Морзе передають 

букви і слова, а вже через них – смисли.  



Роль невербалики у спілкуванні 

Слова 7% 

Голос (інтонації, 
модуляції) 38% 

Мова тіла (жести, 
рухи, вираз 

обличчя) 
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Проксемика (положення і 

переміщення в просторі) 

Зовнішність  

Міміка  

Погляд  

Кінесика (жести, рухи тіла)  

Паравербальні повідомлення 

(фонетичні особливості мови – 

інтонація, гучність, висота тону і 

діапазон, темп, тембр голосу )  

Тактильна комунікація (торкання) 
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Канали відправлення невербальних повідомлень 

Кін — найдрібніша одиниця руху, з них складається 

поведінка, так само як мова складається з слів, речень 

і фраз. 
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Абетка жестів 

Жести-символи (емблеми) - дуже обмежені рамками тієї чи іншої культури або 

місцевості, і є найпростішими прийомами невербального спілкування. 

Жести-ілюстратори - використовуються для пояснення сказаного (наприклад, 

вказівка рукою), також є простими прийомами невербального спілкування. 

Жести-регулятори - відіграють важливу роль на початку і наприкінці бесіди. 

Один з таких жестів-регуляторів - рукостискання. Це традиційна і найдавніша 

форма вітання. Ці жести є більш складними прийомами невербального 

спілкування. 

Жести-адаптори - супроводжують наші почуття і емоції. Вони нагадують 

дитячі реакції і проявляються в ситуаціях стресу, хвилювання, стають 

першими ознаками переживань - нервове перебирання обежды, постукування 

ногою, ручкою. 
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Абетка жестів 
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Жести як показники внутрішнього стану людини 
Відкритості (розкриті руки, розстібання піджака)  

Підозрілості і скритності (прагнення прикрити обличчя руками, неузгодженість жестів). 

Захисту (схрещування рук при різному положенні кистей – стиснуті в кулак, обхвачують плечі). 

Роздумів і оцінки (опора на щоку рукою, пощипування перенісся, почухування підборіддя). 

Сумнівів і невпевненолсті (почісування під мочкою вуха або бічної частини шиї, легке потирання 

носа). 

 Образи (поза – підняті плечі й опущена голова. При цьому нерідко малювання на аркуші паперу кіл, 

стріл). 

Небажання слухати (опускання вік, почухування вуха, потягування мочки), і прагнення закінчити 

бесіду (поворот тіла до дверей, при цьому ноги звертаються до виходу; зняття окулярів і 

демонстративне відкладання їх в сторону) . 

Бажання навмисно затягти час (маніпуляції з окулярами, вештання)  

Впевненості (закладання рук за спину з захопленням зап'ястя, закладання рук за голову)  

Незгоди (збирання неіснуючих ворсинок з одягу)  

Готовності (подача корпусу вперед, обидві руки на колінах або краях стільця)  

Позитивного очікування (потирання рук)  

Розчарування (зчеплені руки)  



Інтепретація мови тіла (пози сидячи)  
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Жести як показники внутрішнього стану людини 

• Більшість жестів, використовуваних у спілкуванні, 

абсолютно однакові в усьому світі. (посмішка, кивок, 

похмурість).  

 

• Еволюція деяких жестів йде корінням в наше тваринне 

походження. 

 Оскал  – це явна ознака нападу. У наш час вн набув форму 

презирливою усмішки і досить широко використовується 

сучасною людиною. 

Усмішка за своїм походженням є загрозливим жестом, але в 

наші дні в поєднанні з іншими незагрозливими жестами вона 

служить для вираження задоволення. 

 

• Знизання плечима – ось ще один приклад універсального 

жесту нерозуміння предмета розмови чи незнання. Це 

множинний жест, що складається з трьох основних 

компонентів: розкриті долоні, підняті плечі й підняті брови 
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Эти глаза напротив… 

Напрям погляду вгору збігається з зверненням до зорового 

досвіду.  

Погляд по горизонталі відповідає зверненням до слухового 

досвіду.  

Погляд праворуч униз відповідає кинестетическому спогадам.  

Напрям погляду ліворуч униз -свідоцтво внутрішнього діалогу. 

Цей напрямок погляду часто свідчить про те, що людина хоче 

щось приховати.  

 

Типовий шаблон рухів очних яблук, який називають 

"детектором брехні": напрямок погляду від праворуч вгору, 

праворуч по горизонталі до ліворуч униз. 



Дистанція при невербальному спілкуванні 

• Величина (дистанція) зони комфорту, залежить від 

національних еталонів поведінки, соціального статусу, 

віку, психологічних особливостей людини. 

• Важливо знати, що надто велика або надто мала 

дистанція негативно відбивається на ефекті спілкування. 
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Треба враховувати 

• Найближче спілкуються близькі знайомі, родичі. 

• Жінки схильні перебувати ближче до співрозмовника, 

ніж чоловіки. 

• Збільшення зони комфорту може викликати негативні 

відчуття. 
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Прийнятна дистанція 
• Між співрозмовниками-друзями - 0,5 - 1,2 м. (міжособистісна 

зона комфорту); 

• Для неформальних соціальних та ділових стосунків –  1,2 – 

3,7 м. (соціальна зона комфорту); 

• Для формальних стосунків, або щоб утриматися від 

спілкування – 3,7 і більше (формальна зона комфорту). 
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Висновок! 
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Людина може передавати інформацію, не 

вимовляючи жодного слова!  

 

Більш того, якщо знати абетку жестів і рухів, 

можна дізнатися те, що людина хоче 

приховати! 
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Метамова пом'якшує удари, які ми наносимо один одному, 

дозволяє нам маніпулювати співрозмовником, досягти 

власних цілей і випустити емоції, не завдаючи смертельної 

образи. 

 

Слова несуть значне емоційне навантаження. «Словом можна 

вбити»  Перед тим, як говорити, переконайтесь, що ваш язик 

сполучений із мозком.  

Метамова – це мова, яка приховує справжній сенс того, що 

виражається звичайними словами 

Навіщо потрібна метамова? 
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«Чесно кажучи», «по правді» або «якщо бути щирим» означає, що 

співрозмовник далеко не так правдивий, чесний і щирий, як він 

стверджує.  

"Безсумнівно" дає привід для сумнівів, 

  
 

Метаслова та їхній сенс 

Якщо людина хоче якось послабити враження, яке справлять його 

слова, вона починає розмову з якоюсь несуттєвої інформації, а 

потім використовує сполучні вирази для переходу до того, що 

дійсно хоче сказати.  

Слова, що виступають в ролі таких сполучних ланок: до речі, але, 

проте, в даному випадку, між іншим, ну і... За ними зазвичай слідує 

важлива інформація. 
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Метаслова та їхній сенс 
"Мені зрозуміла ваша точка зору, але я думаю, що ми повинні діяти 

так, як я сказав".  

Слово "але" ‒ це  вбудований у свідомість перемикач: почувши його, людина 

миттєво займає захисну позицію, оскільки розуміє, що це коротеньке слово вказує 

на незгоду з її думкою.  

Постарайтеся усунути "але" зі своєї мови, замінивши його на “і"  

"Мені зрозуміла ваша точка зору, і я думаю, що треба зробити так, як 

я сказав".  
 

Для зв'язку суттєвою і несуттєвої інформації часто використовуються 

зустрічається "ну і...“. 

Спочатку повідомляється інформація, яку людині прийняти легко, а потім слідом 

за недбалим "ну і" йдуть неприємні відомості. «Я зараз зустріла тітку Секлету, ну і 

вона просила передать, що ви, Проня Прокопівна, – падлюка”. 
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Метаслова : мінімізація значення 

Слова "лише" і "тільки" використовуються, щоб мінімізувати 

значення слів, які підуть за ними.  

Слово "тільки" застосовується, щоб зменшити почуття провини 

співрозмовника за які-небудь неприємні наслідки.  

“Тільки, лише" – широко використовуються при оголошенні ціни 

товару або послуги. Фрази "лише 1 грн." або "усього лише 5%" 

покликані переконати в тому, що призначена ціна досить незначна.  

"Я всього лише людина" - це ключова фраза тогог, хто не хоче 

нести відповідальність за свої помилки.  

Якщо ви почули "всього лише" або "тільки", варто усвідомити, що 

співрозмовник прагне знизити важливість своїх слів. 
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Метаслова : в очікуванні невдачі 

Слово "намагатися" зазвичай використовується людьми, які 

звикли до невдач. Вони прагнуть заздалегідь повідомити вам, 

що можуть і не добитися успіху в дорученій справі або навіть 

очікують невдачі.  

«Я спробую» або «Зроблю все, що зможу», - сигнали про 

очікування невдачі. У перекладі ці вирази означають: 

"Сумніваюся, чи зможу я це зробити". 

Коли ви чуєте подібні фрази в розмові, попросіть співрозмовника 

підтвердити, чи дійсно він зробить те, що обіцяє, перш ніж 

покладатися на його слова.  

"Спробую" = «Може бути". 
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Метавирази  та їхній сенс 

"З повагою" або "з усією повагою" абсолютно ясно дає зрозуміти, 

що співрозмовник або взагалі не відчуває, або відчуває дуже 

мало поваги до іншого співрозмовника і навіть намагається 

принизити його.  

 

"Я ціную ваші зауваження, але з усією моєю до вас повагою 

повинен сказати, що не згоден з ними". 
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Метавирази  та їхній сенс 

Якщо співрозмовник намагається брехати, то він намагається приховати це за 

допомогою метавиразу «Повірте мені». 

Ступінь переконливості подібних висловлювань прямо пропорційна ступеню 

брехливості наступних слів. Якщо співрозмовник відчуває, що ви не вірите чи 

що він говорить непереконливо, тоді він віддасть перевагу висловам на 

кшталт: "Я не дурачу вас" чи "Не буду ж я брехати!«. 

Сама ж запекла брехня буде ховатися відразу за всім: "Повірте, я не дурачу 

вас. Не стану ж я брехати!« тощо. 

Якщо співрозмовник висловлює свою думку, випереджаючи його словами, 

"зрозуміло" чи "звичайно", то мається на увазі, що слухач поділяє ту ж точку 

зору.  

Цей прийом часто застосовується, щоб змусити співрозмовника погодитися з 

вами. 
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Метавирази  та їхній сенс 

За красивими словами "Від усього серця" напевно ховаються найбільш небажані 

для вас наміри. "Повинен" перекладається як "на мою думку" і є одним з 

найпоширеніших маніпуляторів в сучасній мові.  

"Поза всяким сумнівом, ви усвідомлюєте, що повинні вчинити правильно", 

означає "Зроби так, як я хочу!"  

 

Дві улюблені фрази записних маніпуляторів:  

1. «Не зрозумійте мене хибно», що насправді означає «Вам не сподобається, що я 

скажу, але мені все одно». 

 2. "Справа не в грошах, справа в принципі", що означає "Справа тільки в 

грошах". 
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Метавирази  та їхній сенс 

Фрази, які відштовхують навіть самого позитивно налаштованого 

співбесідника, це: "Чому б нам не..." і "А що, якщо нам...", що 

супроводжуються позитивною пропозицією.  

Фраза "Чому б нам не домовитися про наступну зустрічі?" 

провокує відмову.  

Фраза «Давайте домовимося про наступну зустріч!» - сприяє згоді.  

 

Формулювання "Чому б ні!" є негативною формою позитивної 

пропозиції. Коли Ви запитаєте: “Чи не розглянути нам можливі 

способи вирішення проблеми?” і отримаєте відповідь: "Чому б і 

ні!", то така відповідь може мати на увазі як порозуміння, так і 

відмову. 
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Метавирази  та їхній сенс 

Фраза "Чому б нам як-небудь не пообідати?" змушує 

співрозмовника відповісти позитивно, але залишитися у 

впевненості, що обід не відбудеться.  

Формулювання "як-небудь" однозначно перекладається, як 

"сподіваюся, ніколи". Такий підхід ідеальний у відносинах з 

людьми, до яких ви не дуже добре  ставитеся.  

Фраза "Вважаю, ми домовилися" - це спроба переконати вас 

погодитися і не сперечатися.  
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Популярна метамова 
Використання конструкції "якщо, то" дозволяє обдурити співрозмовника, 

висуваючи складні вимоги. «Якщо Петренко з 38 квартири здасть кошти, то і я 

здам» - проблема та відповідальність перекладаються на Петренка. 

"Я скажу вам" і "Чому б нам не зробити так..." часто використовуються  як 

передмова до відмови від пропозиції.  

"Я скажу вам ось що: на сьогодні ми закінчимо і повернемося до цієї розмови 

пізніше!" На метамові це означає: "Ні, дякую, і більше мені не дзвоніть" . 

Фраза "Може, вам буде цікаво дізнатися" означає, що співрозмовник вважає 

себе розумніше, мудріше і краще поінформованим, ніж ви.  

"Давайте подивимося на це з іншого боку" перекладається як "Ви перекручуєте 

факти".. 
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Типовий діалог між начальником та піждеглим 

ПІДЛЕГЛИЙ: Іване Петровичу, не хочу, щоб ви подумали, що я скаржуся (скарга), 

але (підтвердження протиріччя), як ви знаєте (поблажливість), я не отримував 

надбавку до зарплати вже два роки. З усією моєю до вас повагою (я вас взагалі 

не поважаю) хочу попросити вас розглянути моє питання.  

 

НАЧАЛЬНИК: Вам, можливо, буде цікаво дізнатися (я розумніший), що я вже 

розглядав це питання (минулий час) і в цілому (не будемо вдаватися в деталі) 

ваша робота мене цілком влаштовувала (минулий час), але (протиріччя) ви 

повинні (зробіть, як я кажу) почекати (рішення відкладено). Я обіцяю вам (ні!), що 

подумаю (ваша проблема не заслуговує того, щоб про неї думати!) і повідомлю 

вам, як зробити вашу роботу більш продуктивною (якщо ви самі не здатні!). 
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Типовий діалог між начальником та піждеглим 

ПІДЛЕГЛИЙ: Іване Петровичу, не хочу, щоб ви подумали, що я скаржуся (скарга), 

але (підтвердження протиріччя), як ви знаєте (поблажливість), я не отримував 

надбавку до зарплати вже два роки. З усією моєю до вас повагою (я вас взагалі 

не поважаю) хочу попросити вас розглянути моє питання.  

 

НАЧАЛЬНИК: Вам, можливо, буде цікаво дізнатися (я розумніший), що я вже 

розглядав це питання (минулий час) і в цілому (не будемо вдаватися в деталі) 

ваша робота мене цілком влаштовувала (минулий час), але (протиріччя) ви 

повинні (зробіть, як я кажу) почекати (рішення відкладено). Я обіцяю вам (ні!), що 

подумаю (ваша проблема не заслуговує того, щоб про неї думати!) і повідомлю 

вам, як зробити вашу роботу більш продуктивною (якщо ви самі не здатні!). 
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Як утворюється сенс 
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Древні нараховували лише чотири основні почуття:   

бажання, радість, сум та страх.  

Аристотель виділяв: радість, здивування, сум, гнів, страх і 

огиду.  

У почуттях ми всі рівні, скільки б їх не було.  Змінюються 

цінності, форми вираження почуттів, але сам набір почуттів 

залишається спільним для всіх.  

В цьому і полягає рівність душ людських,    і, відповідно, 

здатність спілкуватися на рівних.  

Почуття  та емоції людини 
Просте запитання «Що ви зараз відчуваєте?» − часто ставить людей у глухий кут. 

Емоції – це швидкі і короткі елементи почуттів. Почуття – це тривала і більш 

стійка основа емоцій, що спалахують.  

Злість, звинувачення і страждання – це емоційні спалахи почуття образи. 

Якими є емоційні спалахи почуття радості?  
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Які емоції ви тут бачите?  
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ВПРАВА 

Треба невербально зобразити 

емоцію, почуття чи стан, яекі 

вам пропонуються у записці   



Дякую за увагу! 
 

ksafiulina@ ukr.net 

 

(050) 19-654-23 
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