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Ви тримаєте у руках цей зошит, а це означає, що Ви скористалися можливістю отримати 
навички успішного спілкування та побудови здорових стосунків. Зошит – це путівник на 
час наших зустрічей. До речі, він може стати  у пригоді й по завершенню участі у програмі. 
На вас чекає вісім зустрічей із групою учасників та кваліфікованими ведучими програми. 
Теми цих зустрічей будуть такими:

1. Знайомство. Вступ до модуля/програми. Стосунки і спілкування

2. З ким і як ми взаємодіємо

3. Моя модель спілкування
4. Формула успішного спілкування
5. Розвиток навичок слухання
6. Розвиток навичок говоріння
7. Протистояння тиску оточення
8. Розуміння інших людей

На наших зустрічах Ви більше пізнаєте себе, дізнаєтеся про те, що необхідно для успішно-
го спілкування, та усвідомите, що саме від Вас залежить, яким буде Ваше «завтра».
Під час занять Ви зможете: 
• ознайомитися з видами стосунків, рівнями та форматами спілкування;
• провести ревізію Ваших наявних стосунків та визначити переваги здорових стосун-

ків;
• зрозуміти, що означає мати успіх у спілкуванні та відпрацювати навички слухання і 

говоріння;
• дізнатися, як протистояти тиску, обирати та формувати власне оточення;
• вчитися відновлювати втрачені стосунки для підтримки на шляху позитивних змін.

Але це не все, що отримаєте від участі у модулі програми. Попереду багато цікавих та ко-
рисних відкриттів!

Заняття 1. Знайомство. Вступ до модуля/ 
програми. Стосунки і cпілкування
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Перш ніж розпочати активну роботу, давайте познайомимося у дещо незвичний спосіб. 
Напишіть своє ім’я, але так, щоб кожна його наступна літера була під попередньою. Далі 
напишіть риси або якості, які Вас характеризують, на кожну букву Вашого імені. Вико-
ристовуйте всі наявні ресурси – кольорові олівці, маркери, фломастери. Підбирайте ко-
льори, які Вам подобаються, спробуйте творчо підійти до оформлення свого малюнка.

Шифр мого імені 
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Дотримуватися регламенту. Це правило означає, що всім учас-
никам необхідно приходити точно у призначений час, і це є го-
ловною умовою того, що заняття завершиться вчасно. На вико-
нання завдань у групі ми теж матимемо певний час, і його теж 
необхідно дотримуватися.

Правило піднятої руки просте: коли ми хочемо висловитися – 
підіймаємо руку.

Бути активним. Необхідно брати участь у всіх запропонованих 
вправах та завданнях. Пам’ятайте, чим активніше Ви залучені 
до роботи, тим більше корисного Ви зможете отримати для 
себе, і час збігатиме швидше, коли Ви зайняті справою.

Поважати інших. Важливо звертатися одне до одного на ім’я, уважно слухати, 
коли говорять інші учасники.

Телефони на «вібро». Усі ми маємо телефони та інші гаджети, але під час наших 
зустрічей необхідно переводити їх у беззвучний режим, щоб дзвінки не відволіка-
ли Вас та інших під час заняття.

Спілкуватися без критики.  Слід утримуватися від зауважень та вказівок. Якщо 
Ви маєте іншу думку, то просто підніміть руку та скажіть, що думаєте. Усі ма-
ють право висловитися, при цьому думки можуть бути розбіжними, але це не 
означає, що хтось правий, а хтось ні. Скільки людей – стільки й думок.

Використовувати «Я-висловлювання» означає говорити від свого імені, утри-
муватися від узагальнення. Наприклад: «Я вважаю, що це має бути так…», за-
мість «Усі так думають». 

Правила роботи 

підпис
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Справді, що ж таке спілкування? Цим питанням людство задається вже багато віків. Вче-
ні (філософи, лінгвісти, психологи) вивчають цей важливий процес, визнаючи його осо-
бливості та роль в житті людини. Ми весь час взаємодіємо між собою. Спілкування – це 
й розмови з друзями по телефону, бесіди з незнайомими людьми у транспорті, неви-
мушені балачки з сусідами, душевна зустріч випускників і багато іншого. Людина – со-
ціальна істота, ми не можемо жити без взаємодії з іншими. Давайте подумаємо, чому? 
Навіщо людині спілкуватися? Прослухайте повідомлення ведучого (-ої) та запишіть у 
відповідних полях функції спілкування.

ЛЮДИНА СПІЛКУЄТЬСЯ ДЛЯ:

Навіщо ми спілкуємось?

...

...

...

...

...
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Види стосунків

Стосунки – це наші зв`язки та взаємодія з тими, хто нас оточує. Протягом життя ми зна-
йомимось з людьми, з деякими підтримуємо стосунки роками, з деякими наше спіл-
кування переривається. Чи з усіма людьми, яких ми зустрічаємо протягом життя, ми 
маємо однакові стосунки? 
Пригадайте та запишіть якомога більше людей, з якими Ви спілкувались протягом ос-
таннього часу (тиждень, місяць).

Взаємини – це не тільки благо і задоволення наших потреб,  
а й постійна, невпинна робота..

...

...

...

...

...

...

...

Протягом життя ми можемо мати різні види стосунків з однією і тією ж людиною. Ми 
можемо з кимось познайомитись, потім в нас зав`язуються приятельські, а далі – дружні 
стосунки. Так само з дружби часто виростає закоханість, а потім – кохання.
Цей процес може й рухатися у зворотному напрямку: люди розходяться, втрачають  з`я-
зок, розривають стосунки.
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Рівні спілкування

Чи з усіма ми спілкуємось однаково? 
Ви прослухали інформацію про те, які існують рівні спілкування з людьми, які нас оточу-
ють. Запишіть біля кожної лінії назву рівня та його короткий опис.

...

...

...
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Формат спілкування

Вибір рівня спілкування залежить від Ваших стосунків з людиною та ситуації, в якій від-
бувається спілкування. Існує безліч таких ситуацій, тому пригадайте, в яких саме ситуа-
ціях спілкування найчастіше опиняєтесь Ви, та запишіть їх нижче.

...

...

...
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Форматів спілкування з людьми існує багато, проте умовно можна виділити два ос-
новних – це діловий та особистий.

Формат Діловий Особистий
Мета • Досягнення робочих цілей, 

отримання якісних послуг, 
передача та отримання 
необхідної інформації 
для роботи, навчання тощо

• Побудова та підтримка 
особистих взаємин, 
емоційна підтримка, 
виховання, обмін корисною 
інформацією

Стиль та правила • Зібраність та конкретика 
у висловлюваннях; 

• нейтральна й емоційно 
не забарвлена лексика; 

• звернення на «Ви»;
• відсутність марних розмов;
• прохання та завдання чітко 

виражені; 
• незадоволення виявляється 

конструктивно та стримано

• Мова емоційно забарвлена 
(пестливі та брутальні слова 
тощо);

• можливе звернення на «ти»;
• жартівливі розмови;
• теревені, балачки без певної 

цілі;
• відкритість, розв`язність; 
• завуальовані натяки 

та прохання; 
• емоційне вираження любові, 

поваги та симпатії

Рівень спілкування • Примітивний, 
інформаційний

• Примітивний, 
інформаційний, 
особистісний

Це – умовний поділ. В діловому та особистому спілкуванні є багато своїх форматів. З 
батьками та найкращими друзями ми спілкуємося по-різному. Так само по-різному – з 
керівниками та колегами.
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Домашнє завдання 1
Проаналізуйте три ситуації спілкування, в яких Ви опинитеся протягом тижня, та заповніть  

таблицю.
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У кожної людини є власне «Я» – це як планета, де є думки, почуття, принципи, властиві 

конкретній людині.

Навколо неї є багато інших планет (людей) з різним ставленням та намірами, тому, щоб 

захистити своє «Я», людина створює «простір безпеки». 

У житті людини бувають різні стосунки: формальні (поверхневі), дружні та близькі. Те, на-

скільки людина близько підпускає інших до себе, показує саме глибину їхніх стосунків. 

Сонячна система

Заняття 2. З ким і як ми взаємодіємо
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 Тепер пригадайте людей, яких 
Ви вважали близькими друзя-
ми та знайомими у той період, коли у Вас почалися пробле-
ми із законом. Розмістіть їхні 
імена або ініціали у своїй 
«сонячній системі». Відстань 
між Вами залежить від того, 
наскільки ці люди близькі Вам.

2.
 Пропоную  
створити свою 
«сонячну систему», 
центром якої будете 
Ви (запишіть своє 
ім’я або ініціали). 

Обведіть прямокутником імена лю-дей, які, на Вашу думку, негативно на Вас вплинули, сприяли Вашій безвід-повідальній або протиправній пове-дінці. Імена людей, які підтримують Вас у прагненні до позитивних змін, обведіть кружечком.

1.

4.
Якщо вони ще є у Вашому 

житті, з’єднайте їхні іме-

на зі своїм за допомогою 

суцільної лінії. Якщо ці сто-

сунки вже не є частиною 

Вашого життя, з’єднайте 

їх з Вашим іменем пункти-

ром. 

3.
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Будуємо здорові стосунки

Стосунки можуть бути цінним ресурсом для людини, проте побудова здорових ефектив-

них стосунків – це кропітка праця, інколи нелегка, зазвичай безперервна. Тож для того, 

щоб побудувати здорові ефективні стосунки з близькими, важлива спільна робота обох 

сторін та дотримання ними певних принципів. Запишіть принципи здорових стосунків. 

...

...

...

...

...

...
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Колесо балансу

Працюючи над позитивними змінами в своєму житті, Ви згодом відчуєте потребу в здо-
рових стосунках, що могли б стати джерелом підтримки нового способу життя. Якість та 
ефективність стосунків залежить від того, що Ви в них вкладаєте. Якщо Ви будуватимете 
взаємини на принципах толерантності, довіри та чесності, підтримки, розвитку та неза-
лежності, такі здорові стосунки принесуть Вам позитив, успіх та підтримку.
У спеціальних графах запишіть імена трьох людей, яких Ви зобразили у своїй «сонячній 
системі» та вважаєте близькими.

Зараз Ви зможете проаналізувати власні стосунки з тими людьми, імена яких тільки що 
записали. Перед Вами – «Колесо балансу», де кожна спиця – це шкала від 0 до 10, що 
символізує шість принципів здорових стосунків. Добре подумайте та оцініть Ваші сто-
сунки за всіма цими принципами, де "0" означає, що принцип не працює у стосунках 
зовсім, а "10" – що принцип дотримується повною мірою. Поставте відповідну позначку 
на шкалі. Проаналізуйте Ваші стосунки з кожною людиною за окремим колесом.

... ... ...

...
...

...

Розвиток

Незалежність

Підтримка

Довіра

Чесність

Толерантність
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Переваги здорових стосунків

Робити ревізію наявних стосунків у своєму житті дуже корисно для того, щоб мати мож-
ливість будувати здорові стосунки з важливими і рідними для Вас людьми. Мабуть, ко-
жен із Вас помічав, що є такі стосунки, які хочеться продовжити, які надихають та нада-
ють приємних емоцій, проте є й такі, що  утискають і пригнічують, спричиняють сум та 
роздратування. Таких стосунків хочеться скоріше позбутися.
Ніхто не застрахований від того, що можуть трапитися неприємні стосунки. Проте точно 
у Ваших силах сприяти формуванню здорових стосунків, і Ви помітите, скільки переваг 
можна отримати від щоденної взаємодії з оточенням! Саме такі переваги стануть для 
Вас вагомим підкріпленням та підтримкою зусиль щодо позитивної зміни поведінки:

Емоційна під-
тримка

Обмін корисною 
інформацією

Тісний зв’язок та 
відчуття належ-

ності

Дружнє спілку-
вання

Чесний зворотний 
зв’язок
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Домашнє завдання 2

Ви завжди маєте вибір: працювати над покращенням своїх стосунків з іншими чи ні; 
чи розвивати їх з близькими людьми, чи робити їх більш здоровими. Якщо стосунки 
завдають болю або призводять до негараздів – варто обмежити спілкування, або навіть 
припинити стосунки.
Продумайте кроки до покращення стосунків з близькими, запишіть їх у відповідних та-
блицях, і найголовніше – почніть втілювати їх у життя:

Стосунки з

Принцип Кроки до покращення
Толерантності

...

Довіри
...

Чесності
...

Підтримки
...

Розвитку
...

Незалежності
...

Що це мені дасть: ...

Стосунки з

Принцип Кроки до покращення
Толерантності

...

Довіри
...

Чесності
...

Підтримки
...

Розвитку
...

Незалежності
...

Що це мені дасть: ...
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Стосунки з

Принцип Кроки до покращення
Толерантності

...

Довіри
...

Чесності
...

Підтримки
...

Розвитку
...

Незалежності
...

Що це мені дасть: ...

Крокуючи шляхом до змін, Ви щоденно робитимете вибір серед своїх друзів та знайо-
мих, тому важливо чесно оцінювати ситуації, що трапляються у Вашому житті. 
• Чи можете Ви проводити час зі своїм найліпшим другом або подругою, якщо він/вона 

продовжує скоювати злочини?
• Чи можете Ви з’явитись у своєму районі та сказати «ні» своїм старим друзям, з якими 

раніше постійно проводили час, якщо стосунки із ними можуть привести Вас до кон-
флікту з законом?

Процес оберігання своєї свободи нагадує спробу піднятися вгору ескалатором, що ру-
хається вниз. Варто лише зупинитись, як можна послизнутись і покотитись до старих 
звичок. Але якщо Ви будете щодня робити позитивний вибір і рухатися вперед, до цілі, 
крок за кроком, це наближатиме Вас до здорового та насиченого життя.
Напишіть одну з переваг, яку Ви отримаєте, якщо продовжите рух до своєї мети – побу-
дови здорових стосунків з оточенням:

Напишіть один із наслідків, які настануть, якщо Ви вирішите підтримувати деструктивні 
стосунки з давніми або з новими знайомими:
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Важливість думок

Заняття 3. Моя модель спілкування

Щоб взаємодія з іншими була ефективною, важливо розуміти себе та своїх партнерів, 
чому у одній і тій самій ситуації ми можемо поводитися по-різному.
Наші емоційні переживання та поведінкові реакції сформовані не стільки подіями і 
вчинками інших, скільки нашими переконаннями і внутрішніми інтерпретаціями цих 
ситуацій. Цей процес можна зобразити досить простою але закономірною поетапністю:

A B C D+ + +
Ситуація Інтерпре-

тація
Реакція Наслідки

«А» – реальні ситуації або чиїсь слова, події, що активізують, які ви пам’ятаєте, або ті, 
що відбуваються сьогодні, а також майбутні, які ви прогнозуєте певним чином. При-
клади «А»: хтось спізнився на зустріч; хтось забув ключі в машині і зачинив її, отримав 
найгіршу оцінку на іспиті, марно чекав побачення, не отримав очікуваного просування 
по службі і багато іншого.

«В» – це наші інтерпретації, оцінка, внутрішні твердження і переконання; те, що ми го-
воримо собі в думках про події та ситуації, які нас активізують. 

«С», або реакція, – це емоції, тілесні відчуття та поведінка, обумовлені нашими думка-
ми, оцінками та інтерпретаціями. Емоції, тілесна реакція та поведінка – наслідок наших 
поглядів, внутрішніх тверджень і переконань. Тобто це те, як ми реагуємо і що кажемо, 
яку комунікацію будуємо. 

«D» – це наслідки наших реакцій та слів – те, до чого призвели наші вчинки, як ми емо-
ційно відреагували на ту чи іншу ситуацію, що й як  сказали. Наслідки мають вплив на 
наше життя і можуть бути позитивними та негативними – такими, що сприяють покра-
щенню та розвитку в певній сфері життя, або, навпаки, ускладнюють його та шкодять 
людині. Також наслідки можуть бути короткотривалі та довготривалі (мається на увазі, 
як довго людина перебуває під їх впливом).
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Аналіз ситуацій спілкування

Згадайте кілька ситуацій, внаслідок яких виникали непорозуміння у взаємодії  з кимось 
з роботи, друзями чи членами родини. Запишіть у таблицю, які думки та інтерпретації 
могли б пояснити Вашу реакцію, як Ви сприймали слова та вчинки людини, і що це для 
Вас значило. Далі опишіть свою реакцію та слова, пов’язані з таким баченням. І наоста-
нок запишіть, до яких наслідків призвело таке реагування, як для Вас, так і для і людини, 
з якою Ви спілкувалися.

СИТУАЦІЯ

Хто, що, де, 
коли?
Що саме у сло-
вах викликало 
реакцію?

ДУМКИ

Про що Ви 
думали, коли це 
відбувалось? 
Як Ви це для себе 
пояснили/інтер-
претували/яких 
значень надали?

ЕМОЦІЇ, ТІЛЕС-
НІ ВІДЧУТТЯ

Які емоції у Вас 
були?
Які тілесні реак-
ції?

СЛОВА ТА ПО-
ВЕДІНКА

Що Ви зробили 
у зв’язку з цими 
емоціями та ті-
лесними реакці-
ями?

Що сказали?

НАСЛІДКИ

Що в результаті 
трапилося? 

Як це вплинуло 
на взаємодію з 
іншими та Ваш 
стан?

1.

2.

3.
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Фільтри сприйняття 

Спілкування є складним процесом, під час якого може викривлятися інформація, яка 
надходить до Вас від інших людей. Так буває не тому, що людина не бажає зрозуміти 
Вас, а Ви її. Часто в основі викривлення почутого криється наш попередній досвід, став-
лення до теми розмови та до співрозмовників, наш стан, емоції і ще багато чого іншого.  
Уявіть, що у Вас є окуляри зі скельцями різних кольорів, які певним чином забарвлюють 
те, на що Ви дивитесь. Так само і наша схильність певним чином зчитувати ситуації на-
дає їм того чи іншого значення. Дослідникам стало цікаво визначити, які ж ми обираємо 
«окуляри», коли робимо щось шкідливе для себе та/або інших. Ось висновки щодо ви-
дів «окуляр», яких дійшли науковці в результаті численних опитувань та спостережень:

«Окуляри», що приписують іншим негативні наміри та якості

«Окуляри» несправедливого ставлення та розчарування

«Окуляри» катастрофізації та драматизації

«Окуляри» знецінення

«Окуляри» особливого статусу та прав

«Окуляри» «все або нічого»

Окуляри недооцінки своїх можливостей у подоланні життєвих негараз-
дів

«Окуляри» вимогливості

«Окуляри» негативної оцінки оточення

«Окуляри» негативної оцінки себе
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Давайте більш детально розглянемо думки, які з’являються у людини, коли вона надя-

гає ті чи інші «окуляри». Прочитайте ситуацію та завдання до неї, занотуйте свої відпо-

віді на вільному місці.

Ситуація:

Юрій, прийшовши зранку на роботу, отримав повідомлення від шефа з 

наступним змістом: «О 18 годині зайдеш до мене в кабінет».

Завдання: 

Як Юрій дивиться на дану ситуацію, якщо має стиль мислення такий, 

що відповідає Вашим окулярам?

...
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Домашнє завдання 3

Згадайте або перечитайте інформацію про фільтри сприйняття («окуляри»), з якими Ви 
вже ознайомилися, та позначте притаманні Вам. У наведеному нижче бланку запишіть 
Ваші відповіді.

Бланк «Визначення фільтрів спрайняття»

ДУМКИ ЩОДО СИТУАЦІЇ
ТА СЛІВ ІНШИХ ЛЮДЕЙ

ЧЕРЕЗ ЯКІ «ОКУЛЯРИ» Я 
ДИВИВСЯ (-ЛАСЯ) НА ЦЮ СИТУАЦІЮ?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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Марка

Заняття 4. Формула успішного спілкування

Уявіть, що Ви – правитель, король країни, у Вас є власна пошта і, відповідно, Ви випуска-
єте власні марки. Як Ви знаєте, на марках зображені досягнення, визначні події та видат-
ні особи й особливості країни. Пофантазуйте та намалюйте власну марку. Подумайте та 
зобразіть, чим Ви унікальні та особливі.
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Успішне спілкування

Мати успіх у спілкуванні – це, перш за все, досягнення мети спілкування обома учасни-
ками. Давайте спробуємо розібратися, які умови сприяють успішному спілкуванню, а які 
створюють бар’єри. Запишіть їх у бланку.

Що допомагає успішному спілкуванню Що заважає успішному спілкуванню
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Домашнє завдання 4

Ознайомтеся з правилами успішного та ефективного спілкування, запропонованими 
американським психологом Дейлом Карнегі, та найголовніше – спробуйте використати 
їх у житті під час спілкування з Вашими знайомими та близькими. Спостереження та 
враження занотуйте тут.

Демонструйте щирий інтерес до інших
Головне слово у цій пораді – щирий. Важливо навчитися виказувати повагу до інте-
ресів та потреб іншої людини.

Намагайтесь рідше критикувати та жалітися
Конструктивна критика, якщо людина її просить, може стати 
інструментом особистісного розвитку та допомоги людині. Од-
нак вказування людині на її недоліки та промахи за будь-якої 
зручної нагоди ніколи не допоможе побудувати здорові та 
успішні взаємини.

Допомагайте людям відчувати свою значущість
Це не означає, що потрібно лестити людям, скоріше навпаки: усі хочуть, щоб їхні 
позитивні якості були помічені та оцінені.

Умійте слухати
Важливо вміти не просто слухати, а й чути, так само, як показати людині, що Ви її 
слухаєте, адже набагато комфортніше відкриватися тим, хто виявляє до нас інтерес 
та зацікавленість у наших словах.

...

...

...

...
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Запам’ятовуйте імена
Звертанння на імена завжди зближує людей. Це – вияв поваги та зацікавленості. 
Якщо Ви одразу запам’ятаєте, як звати нових колег по роботі,  у Вас буде більше 
шансів на їхню прихильність та підтримку.

Мисліть позитивно 
Негативізм відштовхує людей. Намагайтесь у спілкуванні триматися за те позитив-
не, що Вас об’єднує.

Посміхайтесь!
Посмішка – знак дружелюбності, готовності до спілкування та відкри-
тості. Якщо вона від серця, то може розтопити лід найсильнішої недо-
віри.

Уникайте непотрібних суперечок
Мирна та цікава дискусія допомагає нам дізнаватись нове та розвіювати упере-
дження. Проте емоційна суперечка з «закритими вухами» нічого, окрім негативних 
емоцій, не дасть учасникам діалогу.

Переконуйте, а не наказуйте
На ввічливе аргументоване прохання ви набагато вірогідніше отримаєте позитивну 
відповідь, ніж на повідомлення у наказовому тоні, що,  скоріше, викличе спротив 
та роздратування.

...

...

...

...

...

Поважайте думки та переконання інших
Важливо навчитись бути толерантним та зрозуміти: якщо людина думає по-іншо-
му, ніж Ви, це не означає, що її переконання хибні.

...
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Заняття 5. Розвиток навичок слухання

Щире слухання
Чимало нашого спілкування тепер відбувається через смс-повідомлення та в інший спо-
сіб в Інтернеті. Але коли Ви хочете сказати комусь щось важливе, краще поговорити осо-
бисто –  тоді не буде непорозумінь. На щастя, існує особлива форма слухання, яка веде 
до справжнього порозуміння. Її називають щирим слуханням. Але для того, щоб досягти 
щирого слухання, Ви маєте дещо робити по-іншому.

CЛУХАЙТЕ ОЧИМА І СЕРЦЕМ, А НЕ ТІЛЬКИ ВУХАМИ
Слухати тільки вухами недостатньо, бо у словах, які ми 
промовляємо, полягає лише 7% спілкування. Решта – 
у міміці та жестах (53%). Те, як ми вимовляємо слова, 
як інтонуємо, відображуємо емоційно голосом, скла-
дає 40%. Саме тому, коли хочете сказати комусь щось 
важливе, краще зробити це особисто, а не смс-пові-
домленням чи в інший спосіб через Інтернет. Тоді лю-
дина справді зрозуміє, що Ви маєте на увазі.

УВІЙДІТЬ В СТАНОВИЩЕ ІНШОГО
Щоб щиро слухати інших, Ви маєте покинути власне 
становище й увійти в становище людини, з якою гово-
рите. Як кажуть, «опинитися в її шкурі». Тож спробуйте 
«поглянути на світ очима інших людей», відчути те, що 
відчувають вони.

ВДАВАЙТЕСЯ ДО ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
Віддзеркалювати – це просто повторювати своїми сло-
вами те, що інша людина каже та відчуває. Це – не ко-
піювання, коли повторюєте сказане слово в слово, як 
папуга. Віддзеркалювання – це відтворення сказаного 
іншими своїми словами, але обов’язково – з теплом 
та співчуттям. Наприклад: «Якщо я правильно тебе 
зрозумів, то…». Уточнюйте, перепитуйте, показуйте 
співрозмовникам, що їхні думки для Вас важливі: «Я 
поважаю Ваше бажання вирішити проблему».
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Домашнє завдання 5
Вміння слухати – в основі порозуміння. Це дає людям можливість відчути важливість 

того, про що вони кажуть, та налаштовує на те, щоб вислухати інших – тих, хто вже ви-

слухав їх.

Використовуйте активне слухання у спілкуванні з батьками та друзями і позначайте для 

себе, як це впливає на якість спілкування.

Людина,
з якою Ви спілкуєтеся

Ситуація Спостереження
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Сімейний фотоальбом

Заняття 6. Розвиток навичок говоріння

Як його (її)  називали у дитинстві?

Ви маєте дізнатися в когось з учасників та записати нижче відповіді на такі запитання:

Яка приємна або смішна історія з дитинства йому (їй) найбільше запам’яталась?

Після чого слід «сфотографувати» свого партнера (-ку), тобто намалювати його (її) пор-
трет на місці для «фото».

...

...

...
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Типи поведінки у спілкуванні

Говорити з людьми – це мистецтво. Щоб спілкування було ефективним, важливо не тіль-
ки вміти слухати, а й донести до співрозмовника(-ці) свою потребу чи бажання. Важливо 
розуміти, яка поведінка у розмові призводить до негативних наслідків, а яка найбільше 
сприяє ефективному спілкуванню.

Пасивна поведінка
Зміст пасивної поведінки – догодити оточенню, 
уникнути конфлікту, виглядати в очах інших при-
ємними людьми. 
Ознаки пасивної поведінки: людина заперечує 
власні потреби; приховує почуття, думки, бажан-
ня, рідко їх висловлює; жертвує своїми інтереса-
ми та потребами заради інших; уникає активних 
контактів з оточенням та складних ситуацій.

Агресивна поведінка
Використовується особами, які переймаються 
лише своїми потребами, думками та почуттями 
і досягають бажаного будь-яким шляхом. Не вра-
ховують прав і справедливих вимог інших. 
Ознаки агресивної поведінки: люди недооціню-
ють співрозмовника; висловлюють думки, почут-
тя і бажання у нав’язливій формі.

Асертивність часто визначають як золоту середину між па-
сивною і агресивною поведінкою. 
Зміст асертивної поведінки – чесно і прямо виражати свої 
думки, почуття, бажання, переконання, відстоювати влас-
ні права у конструктивній формі, не порушуючи при цьому 
прав інших людей.
Ознаки асертивної поведінки: люди не звинувачують інших 
у своїх негараздах; уміють домовлятися, знаходити рішення, 
що задовольняють обидві сторони; доброзичливо і впевне-
но відмовляти.
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Формула емоційної грамотності

Психологи і конфліктологи багато часу приділили для того, щоб знайти найкращу фор-
мулу успішної комунікації. Вони дійшли у своїх експериментах до кількох важливих пра-
вил, які стали основою формули емоційної грамотності:

Використовуйте «Я-висловлювання»: чітко і прямо говоріть про потребу.

Опишіть, яка поведінка іншої людини викликає у Вас емоції. Це робить інших 
людей обізнаними у наслідках своїх дій.

Запитайте, чи правильно Ви зрозуміли вчинок або слова іншої людини. Це 
допоможе вам зіставляти свої інтерпретації з намірами інших людей, що часто 
буває корисним, адже інколи в словах іншої людини ми чуємо не те, або не 
зовсім те, що до нас хочуть донести.

Навчіться вибачатися і пробачати. Це – найважливіше і найскладніше вміння. 
Пробачення потребує щирості, і якщо цього немає, краще не беріться за це. 
Пробачення потрібне і тій людині, яка його просить. Так вона  позбавляється від 
тягаря провини. А ще – тій людині, в якої пробачення просять, щоб позбавити її 
від почуття образи. І провина, і образа часто стають причиною гніву. 

Використовуйте «криголамну техніку». Для цього необхідно постійно тримати 
в голові те, що Ви хочете донести людині, і повторювати свої слова в міру необ-
хідності.

Опис ситуації, яка 
викликала напруженість:
«Коли я бачу, що ти...», 
«Коли це відбувається...», 
«Коли я стикаюся з такою 
ситуацією...»

Точне визначення власного 
почуття у певній ситуації:
«Я відчуваю...», 
«Я не знаю, що й сказати...», 
«У мене виникла 
проблема...»

Побажання зміни ситуації: 
«Я хочу попросити 
тебе...», «Я дякуватиму 
тобі, якщо...»

Схема "Я-повідомлення"
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Домашнє завдання 6
Використовуйте формулу емоційної грамотності у розмові з близькими та зафіксуйте 
результат.
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Моя ”сонячна система”: новий погляд

Заняття 7. Протистояння тиску оточення

Тепер, коли Ви проаналізували власні стосунки та фактори, які визначають, чи є вони 
здоровими або нездоровими, поміркуйте про майбутнє. Крокуючи шляхом позитивних 
змін, подумайте, кого б Ви хотіли бачити поряд із собою як джерело підтримки для фор-
мування здорової поведінки під час проходження модуля та після її закінчення? А з ким 
Вам слід уникати стосунків? Подивіться на місце для оновленої «сонячної системи» та 
зробіть таке.

1. Перегляньте свою «сонячну систему», яку Ви вже намалювали, і впишіть імена або 
ініціали людей, з якими Ви хотіли б підтримувати близькі стосунки.

2. Розташуйте імена на малюнку відповідно до того, як ці люди, на Вашу думку, підтри-
муватимуть Вас.

3. Впишіть сюди також тих людей, які, хоча й не підтримують Вас, але все одно залиша-
ються частиною Вашого життя.

4. Розмістіть їхні імена (ініціали) на комфортній для себе відстані та обведіть їх прямо-
кутниками.

Не поспішайте, добре обдумайте, кого залишити у своїй «сонячній системі» та на якій 
відстані від себе їх розташувати.
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Особисті кордони
Під час спілкування з іншими Ви можете відчувати тиск тих, хто не підтримує Вас на 
шляху до позитивних змін. Свободу у роботі над собою ми захищаємо, вибудовуючи 
особисті кордони.
Люди упродовж життя вимушені встановлювати баланс між власними потребами та по-
требами і бажаннями оточення.
Все живе має свої межі. В психологічному сенсі кордони – це розуміння та усвідомлення 
власного «Я» окремо від інших людей. Чіткі кордони говорять нам, де ми, а де інші;  що 
відчуваємо, а що ні; що приносить нам задоволення та йде нам на користь, а що – на-
впаки.

Можна виділити п’ять основних типів особистих кордонів людини:

Особисті кордони не з`являються з народження, їх необхідно встановлювати 
та оберігати протягом життя.

Фізичні 
(обійми, дотики, 

особистий простір) 

Ментальні 
(думки, установки, 

цілі, мрії, ід еї)

Матеріальні 
(гроші, власність)

Часові 
(розподіл часу, вста-
новлення пріорите-
ту у виконанні тих 

чи інших справ)

Емоційні 
(почуття)
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Домашнє завдання 7
Вам необхідно потренуватись протистояти тиску оточення. Прочитайте приклад нижче 
і коротко опишіть три ситуації тиску, з якими Ви можете зіткнутися під час проходження 
модулю та у подальшому житті. Після цього дайте ефективну відповідь щодо кожної з 
цих ситуацій. Виконуючи цю вправу, згадайте про техніку асертивної відмови, про яку 
йшлося раніше.

Ситуації, які можна розглянути, пов’язані із заохо-
ченням до:

•  вживання алкоголю чи наркотиків;
•  порушення закону;
•  того, щоб сказати неправду або вчинити 

нечесно на роботі;
•  вчинення правопорушення в компанії з 

іншими людьми.

Опишіть ситуацію з реального життя, в якій Ви можете відчути соціальний 
тиск з боку людей, які заохочують/змушують порушувати правила або закон.

Приклад:
Колеги на роботі пропонують Вам гроші за те, що Ви вкрадете і принесете їм ау-
діо-магнітолу.
Напишіть відповідь, яку Ви можете дати в описаній ситуації тиску.
Ні, дякую. За той час, що ми з вами не бачились, багато чого трапилось, і я маю 
вам сказати, що більше не вчиняю злочинів.

Ситуація тиску 1
Опишіть ситуацію з реального життя, в якій Ви можете відчути тиск з боку людей, 
які заохочують/змушують Вас порушувати правила або закон:

Напишіть відповідь, яку Ви можете дати в описаній ситуації соціального тиску:
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Ситуація тиску 2
Опишіть ситуацію з реального життя, в якій Ви можете відчути тиск з боку людей, 
які заохочують/змушують Вас порушувати правила або закон:

Напишіть відповідь, яку Ви можете дати в описаній ситуації соціального тиску:

Ситуація тиску 3
Опишіть ситуацію з реального життя, в якій Ви можете відчути тиск з боку людей, 
які заохочують/змушують Вас порушувати правила або закон:

Напишіть відповідь, яку Ви можете дати в описаній ситуації соціального тиску:
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Відновлення втрачених стосунків

Заняття 8. Розуміння інших людей

Під час проходження даного модуля Ви можете з’ясувати, що деякі з Ваших найважливі-
ших стосунків, що є для Вас потенційним джерелом підтримки, було зруйновано через 
Ваші помилки. Але ці важливі стосунки можна спробувати відновити. Прошу Вас поду-
мати про свій власний досвід та обрати стосунки, які б Ви хотіли відновити. Запишіть 
ім’я або ініціали цієї людини.

...

Тож ось кроки, за якими Ви можете відновити стосунки.

Крок 1. Визначте причини руйнування стосунків.

Розуміння причин дасть змогу не повторювати цих помилок у майбутньому. 
Подумайте та запишіть, які, на Вашу думку, причини руйнування  стосунків, які Ви об-
рали для відновлення.
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Крок 2. Визначте переваги цих стосунків для себе та для іншої людини.

Стосунки мають бути ресурсними для обох сторін, адже, якщо у взаєминах задоволь-
няються потреби лише однієї людини, вони не будуть міцними та тривалими.
Запишіть переваги для Вас та для іншої людини.

Крок 3. Витримайте паузу.

Пам’ятайте про інтереси людини, з якою Ви хочете відновити стосунки. Можливо, лю-
дина ще на емоціях і не зможе конструктивно з Вами поговорити. Будьте уважним 
(-ою), виявіть емпатію і розуміння та не ображайтесь, якщо людина не готова з Вами 
спілкуватись. Але й не варто розраховувати, що чим більше часу пройде, тим легше 
буде примиритись, адже може скластися враження, що стосунки для Вас неважливі.
Запишіть який, на Вашу думку, час варто витримати.

Крок 4. Домовтесь про зустріч.

Зважайте на інтереси людини, намагайтесь домовитись про зустріч у зручний час та 
місце для обох сторін. Найкраще – це запитати у людини про час та місце зустрічі.
Уявіть, що Ви телефонуєте чи пишете цій людині та домовляєтесь про зустріч. Потре-
нуйтесь та запишіть свої слова.
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І найголовніше – це виконати всі ці кроки, адже позитивні здорові стосунки є 
значним ресурсом на шляху до позитивних змін.

Крок 5. Визнайте свою провину за ті почуття, які довелося відчути людині.

Поставте себе на місце цієї людини. Добре продумайте слова, які хочете їй сказати, та 
запишіть їх.

Крок 6. Щиро вибачтеся.

Це – найважливіший частина крок. Відкрийте людині свої почуття, покажіть, що Ви не 
тільки розумієте, що вона відчувала, а й шкодуєте про це.
Подумайте, що хочете їй сказати, потренуйтесь та запишіть ці слова.

Крок 7. Покажіть, що стосунки для Вас важливі.

Не словом, а ділом! Важливо доводити цінність стосунків не тільки розмовами і виба-
ченнями, а й діями. 
Подумайте, які Ваші вчинки допоможуть повернути довіру та щирість у ваші стосунки, 
запишіть їх.
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Командна взаємодія
Сучасний світ стрімко розвивається і ускладнюється. Завдання, які ставляться перед 

людьми, стають все важчими. Основна складність полягає в тому, що для виконання 

завдання треба володіти найрізноманітнішими рисами особистості, знаннями і вмін-

нями. Не завжди людина може виконати складне завдання самостійно. Тому важливо 

вміти ефективно взаємодіяти в команді.

Перш за все, команда – це двоє і більше людей, які об’єднані спільною метою. Ознака-

ми команди є:

Цілеспрямованість

(кожен член команди розуміє загальну ціль та працює на її досягнення)

Комунікація

(члени команди володіють та користуються навичками ефективного спілкування)

Планування

(команда планує спільні дії для досягнення загальної мети)

Сумісна робота

(кожен виконує свою частину роботи, з огляду на завдання інших, результат 

залежить від роботи кожного)

Розподіл відповідальності

(кожен відповідає за якість виконання власних завдань)

Коли людина стає членом команди, вона має можливість відчути себе прийнятим гру-

пою, розкрити свій потенціал та розкрити власні уміння максимально.
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