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Мета
Дослідити прогрес у розвитку засобів комунікації. Розвивати навички 
спілкування: вміння говорити, слухати, встановлювати контакти з ін-
шими людьми.

Очікувані	результати

Наприкінці заняття учні:

 доводять існування швидкого прогресу в розвитку засобів кому-
нікації;

 розпізнають вербальні й невербальні канали комунікації;

 називають вербальні й невербальні ознаки активного слухання; 

 демонструють уміння уникати непорозумінь — висловлюватися 
конкретно, ставити уточнювальні запитання.

Обладнання	і	матеріали

 Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.

 Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (ба-
жано).

Що	підготувати	заздалегідь

 Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.

 Роздрукувати 1 екземпляр Додатку 4.1 та розріжте його на дві 
частини.

 Учні у групах готують повідомлення про розвиток засобів кому-
нікації. 

 Перевірити презентацію до теми. 

Ефективне	спілкування
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Орієнтовний	план	уроку

Стартові завдання 4 хв

Мозковий штурм 3 хв

Робота у групах 7 хв

Робота у групах «Канали комунікації» 11 хв

Інформаційне повідомлення «Навички комунікації» 2 хв

Вправа «Зіпсований телефон» 6 хв

Міні-лекція «Як уникати непорозумінь» 3 хв

Читання та обговорення вірша 4 хв

Підсумкові завдання 5 хв

Усього тривалість 45 хв

Рекомендації	щодо	проведення	уроку

Відкритий мікрофон

Якщо в класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.
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Стартові завдання (повторити попе-
редній матеріал і перейти до нового)

1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів: 
«Про що ми говорили на минулому 
уроці»? Вислухайте відповіді охочих, 
підсумуйте: «На минулому уроці ми 
з вами вчилися говорити "Ні" небез-
печним пропозиціям». 

2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні ми 
більше дізнаємося про спілкування 
(комунікацію) і як зробити комуніка-
цію ефективнішою». 

3. Вправа на знайомство. 

• Запропонуйте учням по черзі оригі-
нально привітатися з класом, вико-
ристовуючи не просто слова («при-
віт», «здрастуйте», «доброго дня»), а 
й міміку, жести, тон голосу. 

Мозковий штурм (діти згадують про 
різноманітні засоби комунікації)

Слово вчителя: «Спілкування (кому-
нікація) — це обмін думками, почуття-
ми, враженнями, тобто повідомленнями. 
Воно відбувається не лише між тими, хто 
бачать одне одного». 

Запитання для обговорення:

• Як можна спілкуватися на відстані? 
(Інтернет, телефон тощо.)

Слово вчителя: «Усе це — засоби ко-
мунікації. Вони ввесь час удосконалю-
ються, і ми з вами дослідимо їх прогрес».

Робота у групах 

• Запропонуйте групам підготувати сцен-
ку про засоби комунікації, які існували:

група 1 — у давні часи;

група 2 — коли були дітьми їхні діду-
сі й бабусі;

група 3 — у дитинстві їхніх батьків;

група 4 — сучасні засоби комунікації.
• Демонстрування груп від найдавні-

ших до сучасних засобів комунікації.

Запитання для обговорення:

• Спробуйте уявити, які засоби комуні-
кації з’являться через 20 років?

Підсумуйте: «Як бачимо, засоби комуні-
кації дуже швидко вдосконалюються».

Робота у групах «Канали комунікації» 
(продемонструвати важливість не-
вербального спілкування)

1. Слово вчителя: «Повідомлення пе-
редаються словами, тобто вербально 
(усно чи письмово), і без слів — невер-
бально (за допомогою інтонації, сили 
голосу, темпу мовлення, а також мі-
міки, жестів, положення тіла)».

2. Запропонуйте учням розрахуватися 
на «каченят», «песиків» і «коників», 
відтак заплющити очі й об’єднатися 
у групи лише за допомогою характер-
них звуків. 

3. Завдання: кожна група має показа-
ти відповідну телепрограму без слів, 
тільки жести, пози, міміка. Інші гру-
пи мають відгадати.

група 1 — «Майстер-шеф»; 

група 2 — «Голос країни»;

група 3 — «Розсміши коміка». 
Запитання для обговорення:

• Як ви відгадали назву програми?

• Яку програму було відгадати найлег-
ше? Яку найважче? Чому?

Підсумуйте: «Людям потрібно розвива-
ти навички комунікації, які ще називають  
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навичками ефективного спілкування. 
Адже ті, хто вміють спілкуватися, почу-
ваються благополучнішими і щасливіши-
ми, ніж ті, хто не мають добре розвине-
них соціальних навичок. Найважливішими 
навичками комунікації є: уміння розпочи-
нати спілкування, розуміти і використо-
вувати "мову жестів", активно слухати, 
уникати непорозумінь».

Інформаційне повідомлення «Навички 
комунікації» (як розпочати спілкування)

1. Запропонуйте трьом охочим зачита-
ти вголос у Роздавальних матеріа-
лах інформацію «Як розпочати спіл-
кування» і «Навички активного слу-
хання». Після цього поясніть учням 
про вербальне і невербальне спілку-
вання та активне слухання (інфор-
мація з таблиці).

83

Як розпочати спілкування

Щоб послухати улюблену радіостан-
цію, ти спочатку налаштовуєш радіоприй-
мач на її хвилю. Так само й у спілкуван-
ні — спочатку налаштовуєшся на співроз-
мовника. Наприклад, по-різному почина-
єш розмову зі своїм найкращим другом і з 
директором школи.

Спершу треба встановити невербаль-
ний контакт. Щоб тебе помітив друг, ти 
помахаєш йому рукою, плеснеш по спині 
або обіймеш за плечі. До вчителя чи ди-
ректора школи просто підійдеш і станеш 
перед ним. Коли співрозмовник поди-
виться тобі у вічі, невербальний контакт 
встановлено. Відтак встановлюєш вер-
бальний контакт. Найчастіше — за допо-
могою вітання. Другові зазвичай скажеш: 

«Привіт! Як справи?», а до вчителя звер-
нешся інакше: «Доброго дня, Станісла-
ве Івановичу. Можна вас про щось запи-
тати?»

Навички активного слухання

Уміння слухати — не менш важливе, 
ніж уміння говорити. Той, хто слухає, є 
активним учасником розмови (див. ма-
люнок). Він слухає уважно, дивиться на 
співрозмовника, намагається все зрозу-
міти, переймається його почуттями.

Він підбадьорює співрозмовника, але 
не перебиває його, не відволікається і не 
змінює тему розмови.

Якщо чогось не зрозумів, намагається 
це уточнити. Висловлює свою позицію, 
уважно вислухавши співрозмовника.

Вербальні ознаки Невербальні ознаки

Активно слухає

«Так-так»
«Цікаво»
«А що було далі?»
«Справді?»
«О!»
«Чим усе скінчилося?»

Дивиться в очі
Нахилився до 

співрозмовника
Усміхається
Киває
Зосереджений і 

зацікавлений вираз 
обличчя

Не слухає

Відволікається
Перериває
Недоречно сміється

Не дивиться в очі
Відвертається
Не усміхається
Не киває
Відсторонений вираз 

обличчя

Навички комунікації

Підсумуйте: «Для ефективного спілку-
вання потрібно володіти навичками ак-
тивного слухання і вміти встановлювати 
невербальний контакт».

Вправа «Зіпсований телефон» (пере-
вірити якість повідомлення, переда-
ного лише невербально)

• Об’єднайте учнів у дві команди, роз-
рахувавши їх на «день» і «ніч», виши-
куйте у дві шеренги. Покажіть учням, 

які стоять у шерензі першими, ма-
люнки (Додаток 4.1), а вони невер-
бально мають передати їх зміст на-
ступному учасникові.

• Попросіть останніх у шеренгах учнів 
намалювати те, що вони зрозуміли. 
Порівняйте ці малюнки з тими, які є 
у вас.

Запитання для обговорення:

• Чи складно вам було зрозуміти одне 
одного? 

• Що вам заважало? (Заборона говорити.)

• Що могло б допомогти? (Якби можна 
було перепитати.)

Підсумуйте: «Щоб краще зрозуміти спів-
розмовника, треба мати змогу ставити 
уточнювальні запитання».

Міні-лекція «Як уникати непорозумінь» 
(правила для уникнення непорозумінь 
у спілкуванні)

1. Запропонуйте учням по черзі зачитати 
вголос інформацію «Правило ефек-
тивної комунікації» з Роздавальних 
матеріалів для учнів.

Запитання для обговорення:

• Наведіть приклади ситуацій, у яких 
треба уточнити інформацію (коли до-
мовляєшся про зустріч, коли тебе ку-
дись запросили).

• Згадайте подібну ситуацію зі свого 
життя.

Підсумуйте: «Щоб уникнути непорозу-
мінь під час спілкування, треба висловлю-
ватися конкретно і не боятися перепи-
тувати те, що незрозуміло».

Читання та обговорення вірша (відсут-
ність навичок ефективного спілкуван-
ня може призвести до конфлікту)
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1. Запропонуйте учням прочитати вірш 
про виноград і дати відповідь на 
запитання внизу сторінки (Завдання 1 
із Роздавальних матеріалів для учнів). 
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Шли вместе турок, перс, араб и грек.

И вот какой-то добрый человек

Приятелям монету подарил

И тем раздор меж ними заварил.

Вот перс тогда другим сказал:

«Пойдем на рынок и ангур приобретем!»

«Врешь, плут, — в сердцах сказал араб, —

Я не хочу ангур! Хочу эйнаб!»

А турок перебил их: «Что за шум,

Друзья мои? Не лучше ли изюм?»

«Что вы за люди! — грек ответил им. —

Стафиль давайте купим и съедим!»

И так они в решении сошлись,

Но, не поняв друг друга, подрались.

Не знали, называя виноград,

Что об одном и том же говорят.

Невежество в них злобу разожгло,

Ущерб зубам и ребрам нанесло.

Вот как непонимание порой

Способно дружбу подменить враждой,

Как может злобу породить в сердцах

Одно и то ж на разных языках.

 Джалаледдин Руми

 • Чому виникла сварка?

 • Як можна було її уникнути?

Рассказ об имени винограда

Завдання 1

Запитання для обговорення:

• Як можна було б уникнути сварки?

• Яке із трьох правил «Відповідність. 
Конкретність. Уточнення» стало б  у 
нагоді героям?

Підсумуйте: «Конкретність та вміння 
уточнювати повідомлення допоможуть 
уникнути помилок у спілкуванні».

Підсумкові завдання (закріпити набуті 
знання)

1. Поміркуйте, яке уточнювальне запитан-
ня треба поставити, коли тобі кажуть:

«Приймай ці ліки, аж поки тобі стане 
краще» («Скільки днів?»)

«Зателефонуй мені» («Завтра підійде?»)

«Приходь до мене на день народжен-
ня» («На котру годину?»)

«Заходь у гості» («Наступного поне-
ділка підійде?»)

2. Зачитайте висновки:

• Спілкування — це обмін думками, по-
чуттями, враженнями, тобто повідом-
леннями.

• Засоби комунікації допомагають лю-
дям спілкуватися на відстані. Вони 
ввесь час удосконалюються.

• Повідомлення передаються вербально 
й невербально. Якість спілкування зале-
жить передусім від уміння говорити і слу-
хати, розуміти і володіти «мовою жестів».

• Непорозуміння — це помилки у спіл-
куванні. Конкретність і вміння уточ-
нювати повідомлення допоможуть 
уникнути цих помилок.

3. Домашнє завдання (діти виконують за 
бажанням).

• Запропонуйте учням виконати За-
вдання 2 у Роздавальних матеріалах 
для учнів. 
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Розглянь малюнок. Яке запитання треба поставити, щоб уникнути 
непорозуміння?

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустрінемось о 
6-й біля метро.

?

Завдання 2

4. Попросіть їх за бажанням по черзі дати 
відповідь на запитання: «Що корисно-
го ви дізналися сьогодні?»

5. Завершальна вправа. 
• Поки ви рахуєте до п’яти, учні мають 

потиснути руки якомога більшій кіль-
кості учасників. До чотирьох рахуйте в 
нормальному темпі, а відтак уповіль-
ніть рахунок (чотири з чвертю, чоти-
ри з половиною...), щоб усі встигли по-
дякувати одне одному.
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Додаток 4.1
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