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АНОТАЦІЯ

Комунікативні  бар’єри  –  це  перешкоди  на  шляху  адекватної  передачі
інформації між людьми котрі спілкуються. Вони визначаються індивідуальними
особливостями  учасників  спілкування,  їх  умінням  розуміти  думки
співрозмовника  і  переводити  їх  в  слова,  слухати  і  концентрувати  увагу.  В
наслідок цього виникають різноманітні бар’єри у спілкуванні.

Комунікативні бар’єри також можуть виникати через відмінності у типі
сприйняття співрозмовників. Дослідження перешкод, які виникають у процесі
спілкування  допомагає  покращенню  ефективності  процесу  спілкування,
швидшому  досягненню  мети,  покращенню  соціальної  взаємодії  людей,
уникненню конфліктів.

Студенти – це ціла окрема група різних людей, об’єднаних однією ціллю –
навчанням та набуттям практичних навиків з обраної спеціальності.

Однією  із  основних  складових  успішного  досягнення  цієї  мети  є
комфортне міжособистісне спілкування в межах своєї групи та спілкування з
викладачами.  Адекватному  процесу  комунікації  студентської  молоді  можуть
зашкодити  виникаючі  комунікативні  бар’єри.  Вони  виникають  через  безліч
факторів, котрі різнять студентів (вік, загальна ерудиція, манера спілкування і
т.д.).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: комунікативний бар'єр, міжособистісне спілкування,
спілкування молоді, студентство, соціально-психологічний тренінг.
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