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Лекція № 4 

 

Тема лекції: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ І 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.  

 
Метою лекції є набуття знань майбутніх фахівця в галузі  підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності у комунікативній сфері особистості; розуміння особливостей 

поведінки особистості у процесі спілкування, а також застосування цих знань у 

професійній діяльності та житті людини. 

 

План лекції 

 
4.1. Значення спілкування у житті та діяльності людини. 

4.2. Функції та види спілкування. 

4.2.1. Засоби спілкування. 
4.3. Поняття про групи та колектив. 
4.4. Діяльність та її психологічна структура. 
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Зміст лекції 
1. ЗНАЧЕННЯ СПІЛКУВАННЯ У ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

Виникнення та розвиток людської свідомості, формування особистості з самого початку 

відбувалось під (дією) впливом спільної діяльності. У спілкуванні опановування і передавався 

соціальний досвід, відбувалися і відбуваються формування особистості та соціалізація 

особистості.  

Соціалізація особистості - це процес оволодіння та активного прояву людиною 

суспільного досвіду, внаслідок якого вона стає особистістю та набуває необхідні для життя 

у суспільстві знання, вміння, навички. 

З'явившись на зорі людського суспільства в найпримітивніших формах, спілкування 

пройшло довгий шлях розвитку, удосконалюючись разом з розвитком суспільного 

виробництва. Спілкування ускладнювалось під впливом домінуючих форм суспільної 

свідомості. 

Спілкування належить до базових категорій психологічних наук і є фундаментальною 

проблемою психології. У науковій літературі відсутнє однозначне визначення поняття 

"спілкування" . Так, в психологічному словнику під редакцією проф. В.І. Войтка зазначено: 

"Спілкування - вид спільної діяльності людей, який полягає у взаємній передачі повідомлення 

один одному, контактах, взаємодії з метою розв'язання певного завдання".  


