
Для успішного спілкування потрібно
1. Виявляти щирий інтерес до інших. Бути радником, вивчаючи індивідуальні 
особливості людей завжди і всюди. Намагайся зрозуміти людей, подивитися на світ 
їхніми очима. Бути уважним до людей.
2. Не принижувати самооцінку іншого. Пам'ятати, що піклування про самооцінку іншого 
– найкращій спосіб піклування про власну! 
3. Не звинувачувати, не критикувати, не спробувавши зрозуміти іншу людину. 
4. Не хвалитися, не демонструвати байдужість до когось, а навпаки, дати їй змогу 
відчути перевагу над вами, виявляти в комусь гарні риси характеру, хвалити людину.
5. Бути уважним слухачем. Заохочувати інших розповідати про себе, вести розмову 
довкола інтересів співрозмовника.
6.Посміхатися.

Вміння говорити
Про що б не йшла мова, треба вміти говорити, зробити все належне, щоб інша сторона
вас зрозуміла. Для того, щоб повідомлення було сприйняте правильно, необхідно:
1. Знати і розуміти тему (проблему) зустрічі.
2. Спланувати своє повідомлення.
3. Не зневажати фактами.
4. Намагатися бути уважним до партнера по спілкуванню, вміти привернути увагу до
себе.
5. Стежити за своєю мовою.
6. Говорити задля досягнення мети.

Вміння слухати
За німецьким вченим-соціологом Вольфіш-Рупеном існує 28 аргументів у мовчнні. Ось
деякі з них:
1.  Якщо  ваш  співрозмовник  роздратований,  то  промовчіть,  щоб  не  дратувати  його
більше.  Сперечатися  з  роздратованою  людиною  –  все  одно,  що  підкидати  дрова  у
багаття.
2. Якщо ви самі роздратовані – краще промовчати, щоб не скзати чогось такого, про що
згодом жалкуватимеш.
3. Якщо ви довго говорили – помовчіть, дайте висловитись іншим.
4.  Якщо вам дали слово,  а  те,  що ви хотіли сказати,  вже висловлено,  відмовтесь  від
повтору.
5. Коли вам хочеться поговорити про власні справи, а вас слухають сторонні люди, яких
це не цікавить – промовчіть.
6. Якщо ви недостатньо обізнані з новими питаннями, дайте можливість говорити тим,
хто знає про них більше.
7. Краще промовчати, аби не образити гідність інших.
8. Мовчіть у ситуації, в якій своєю розмовою могли б мимоволі розкрити довірену вам
таємницю.
9. Не будьте надокучливим, слідкуйте за своїм настроєм.

Уміння  слухати  найважливіше  із  усіх  людських  якостей.  Л.Фейхтвангер  запевняв:
“Людині необхідно 2 роки, щоб навчитися говорити, і 60 років, щоб навчитись слухати”.


