
Практичне заняття № 4 

 Тема: Невербальна комунікація  

 Мета: Розглянути оптико-кінетичну, паралінгвістичну і 

екстралінгвістичнау системи знаків. Ознайомитися з організацією простору й 

часу комунікативного процесу. Розглянути значення проксеміки та 

візуального спілкування.  

 Кількість годин: 2 години  

 Ключові поняття теми: оптико-кінетична система знаків, 

паралінгвістична і екстралінгвістична система знаків, організація простору 

й часу комунікативного процесу, проксеміка,  візуальне спілкування.   

Завдання та проблемні ситуації 

 1. Поясніть, як Ви розумієте філософське значення висловів: "Мислити 

образно", "Краще один раз побачити ніж один раз почути" (Леонардо да 

Вінчі), "Скажи щось, щоб я тебе побачив" (Сократ). 

 2. Відомо, що на етапі початкового оволодіння мовою дитина, 

намагаючися задовольнити власні потреби, вимовляє певні слова, але слів не 

вистачає. Що приходить їй на допомогу? Проілюструйте прикладами. 

 3. Наведемо ситуацію: "Читаючи будь-яку книгу, ми спілкуємося з 

автором цієї книги, навіть не знаючи його, не бачачи, не контактуючи з ним 

отримуємо інформацію". Чи відбувається при цьому процес комунікації? 

Який вид спілкування проявляється при цьому? 

 4. Поясніть з позиції проксеміки поведінку людей у ситуації: "Ви 

заходите в громадський транспорт у час пік, багато людей, тісно, люди стоять 

близько один до одного, тримають малу дистанцію між собою. Дехто 

відхиляється, відвертається в інший бік, дивиться постійно у вікно, інший 

читає газету, книгу, хтось слухає музику — все це задля того, щоб уникнути 

прямого небажаного контакту". 



 5. Яке відсоткове співвідношення між вербальними та невербальными 

засобами спілкування, якщо взяти весь процес комунікації за 100 %? 

Поясніть це з позиції свідомого та несвідомого проявів спілкування. 

 6. Що більш інформативніше скаже про людину вияв її вербальних чи 

невербальних засобів? Дайте пояснення висловам: "Тремтить як осиновий 

листок", "Зціпив зуби", "Дивиться як кіт на сметану", "Живуть як собака з 

кішкою", "Ховає очі". Які емоції передає "мова тіла"? 

 7. Як можна проінтерпретувати ці жести — як відкриті чи закриті: 

людина при діловій розмові — піджак розстібнутий, ноги розпрямлені, руки 

не схрещені перед собою, вільно сидить на стільці, погляд вперед, наявний 

візуальний контакт? 

 8. Яку поведінку можна очікувати від людини, в інтимну зону якої 

різко втрутилася інша людина без її дозволу? Чи зможете Ви навести 

приклади професій, представникам яких дозволено втручатися в інтимну 

зону іншої людини? І професії, які використовують недозволені методи 

втручання в інтимну зону іншої людини, з певною метою? 

 9. Який вид запитань варто поставити під час бесіди з іншою людиною, 

щоб викликати нові запитання і вказати на невирішені проблеми або 

забезпечити підтримку вашої позиції шляхом мовчазного схвалення? 

 10. Спостерігаючи по телевізору політичні промови сучасних 

політиків, визначте як вони відрізняються від інших форм спілкування своєю 

емоційністю, чіткістю, насиченістю, дієвістю. Проілюструйте прикладами 

відмінність однієї політичної промови від іншої. В чому, на вашу думку, тут 

криється таємниця успішності чи неуспішності промови? 

 11. Дайте тлумачення невербальної поведінки людини в такому 

прикладі. Людина сидить під час бесіди, схрестивши руки на грудях, 

заложивши ногу на ногу. Долонь не було видно майже зовсім. Погляд 

зустрічається зі співбесідником 1/3 часу. Відповіді супроводжуються 

потиранням повіки та дотиком до носа. 

 


