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Докорінна перебудова нашого суспільства обумовлює необхідність 

формування як нової культури матеріального виробництва на ринкових засадах, 

так і нової культури ділової взаємодії вільних, рівноправних економічних 

партнерів, що спілкуються на основі горизонтальних зв’язків. Спілкування 

якісне, коли партнери володіють практичними навичками передачі і сприйняття 

інформації. 

Передача інформації при спілкуванні йде через вербальні і невербальні 

канали зв’язку. Основний засіб спілкування – мова. Володіння мовою багато в 

чому визначає характер першого враження від особи та впливає на її авторитет 

у подальшому спілкуванні.  

Спілкування відіграє важливу роль у житті й діяльності кожної людини. 

Завдяки спілкуванню утворюються товариства людей, в яких налагоджується 

взаємодія і виробляються соціальні норми поведінки.  

Знання сутності спілкування, його закономірностей, функцій, взаємного 

обміну і проблем є підґрунтям для реалізації та поліпшення стосунків з іншими 

людьми і задоволення вищих потреб особистості. Без спілкування особистість 

не може повноцінно розвиватися.  

Протягом життя кожен із нас постійно контактує, спілкується з різними 

людьми. Потреба людини у спілкуванні зумовлена необхідністю взаємодіяти в 

процесі навчання, спільної діяльності, вирішенні будь-яких повсякденних 

питань. Вся історія людства є історією взаємодії людей.  

Поняття «спілкування» вживається у психологічній літературі в різних 

значеннях: 

 як обмін думками, почуттями, переживаннями (Л. С. Виготський, С. Л. 

Рубінштейн); 

 як один з різновидів людської діяльності (Б. Г. Ананьєв, М. С. Коган, І. С. 

Кон, О. О. Леонтьєв); 

 як специфічна соціальна форма інформаційного зв’язку (О. Д. Урсун, Л. О. 

Рєзніков); 

 як взаємодія, стосунки між суб’єктами, які мають діалогічний характер (Г. 

М. Андрєєва, В. С. Соковін, К. К. Платонов).  

Спілкування – це процес встановлення і розвитку контактів між людьми, 

який породжується потребами спільної діяльності і містить обмін інформацією, 

вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини. 

На думку відомого філософа Григорія Сковороди, людина, спілкуючись, 

реалізує свої природні обдаровання, які можна реалізувати тільки через освіту 

та самопізнання. Пізнати в собі справжню людину – в цьому щастя, а корінь 

нещастя – в неправильному розумінні своїх здібностей, самого себе. 


