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СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО РОЛЬ У СПІЛКУВАННІ 
 

У статті наведено основні типи сприйняття інформації (візуальний, аудіальний, кінестетичний та дігітальний), 

надано їх характеристику, представлені результати дослідження та на основі проведеного тестування наведено 

рекомендації для ефективного спілкування залежно від типів сприйняття інформації різних людей. 
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Постановка проблеми. Ми живемо в 

інформаційному суспільстві. Інтернет вже 

давно нікого не дивує, оскільки ніхто вже не 

може уявити свого життя без нього. Соцмережі 

та інтернет-листування стали звичайною 

справою, але вони не роблять спілкування 

простішим та зручнішим, скоріше навпаки. 

Нещодавні дослідження Ессекського та Вір-

гінського університетів доводять, що віртуаль-

не спілкування ускладнює наші розмови, зни-

жуючи рівень їх емоційності, довіри та важ-

ливості. Зараз проблеми зі спілкуванням наявні 

майже у всіх – починаючи з дітей та підлітків та 

закінчуючи дорослими та літніми людьми. 

Сприйняття відноситься до пізнавальних пси-

хічних процесів, як і пам'ять, увага, відчуття, 

мислення та уява. Воно є більш складним 

процесом, ніж відчуття, бо охоплює більш 

широку картину предмета чи явища, а не лише 

окремі властивості. 

Знання про типи сприйняття інформації 

допоможе людям знайти нові підходи до 

спілкування та покращити його рівень. 

Інформація є основним елементом спілку-

вання, багато залежить і від того, як ви її будете 

надавати, і від того, як ваш співрозмовник буде 

її сприймати. Задля якомога ефективного 

спілкування необхідно враховувати тип 

сприйняття інформації всіх учасників розмови. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед дослідників, що займались вивченням 

сприйняття, можна назвати таких науковців, як 

А.М. Леонтьєв, Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, 

П.Я. Гальперін, А.В. Запорожець, А.Р. Лурія, 

В. Метцгер, Ф. Клікс, Дж. Хохберг, В.П. Зін-

ченко, Б.М. Величковський та інші. 

Існує багато класифікацій сприйняття – за 

впливом аналізатора, за формою існування 

матерії та інші. Одна з найбільш цікавих зараз 

активно використовується у НЛП та класифікує 

цей процес за каналами або типами сприйняття. 

Автор цієї концепції, Вільям Джеймс, 

виділяв три варіанти сприйняття інформації – 

візуальний, аудіальний та кінестетичний. 

Згодом більш сучасними науковцями був 

доданий ще четвертий – дігітальний. 

Враховуючи усе вищесказане, мета статті – 

дослідження типів сприйняття інформації та 

розроблення рекомендацій щодо спілкування з 

людьми, у яких домінує той чи інший тип.  

Основні результати дослідження.  

Насамперед давайте розглянемо основні 

типи сприйняття та дамо їм характеристику. 

 Люди з домінуючим візуальним типом 

сприйняття краще засвоюють інформацію 

шляхом концентрації на зорових образах. Вони 

буквально пізнають світ очима, звертаючи 

велику увагу на різноманітні зображення та 

краєвиди. Це той тип людей, які одразу 

розкажуть вам, як навколо нас «гарно», а якусь 

картину зможуть описати так детально, ніби 

вони самі – її персонажі. Візуали дуже 

піклуються за свій зовнішній вигляд, 

розпізнають велику кількість кольорів та навіть 

у виборі різних дрібничок намагаються, аби 

вони гармонували одна з одною. 

Ті, у кого більш яскраво виражений 

аудіальний тип сприйняття, звертають 

особливу увагу на слухові образи. Слухаючи 

якусь лекцію, таким людям не потрібно навіть 

робити записи – інформація добре засвоюється 

ними і без додаткових стимулів. Розмови для 
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них – це життя, як і звуки, інтонації, мелодії та 

ритми. Голос в аудіалів глибокий, виразний та 

мелодійний. Такі люди досить часто наділені 

хорошим музикальним слухом. 

Пізнання світу через дотики – так проявляється 

кінестетичний тип сприйняття. Він у першу чергу 

пов'язаний із тактильними, смаковими 

відчуттями, емоціями та різними почуттями. Такій 

людині треба постійно чимось займатись, 

рухатись, тримати щось у руках, пробувати щось 

на смак чи нюхати. У кінестетиків часто бувають 

труднощі із плануванням, вони або спочатку 

роблять, а потом думають, або навпаки – 

розмірковують надто довго. 

Люди, у яких переважає дігітальний тип 

сприйняття, намагаються повністю контролюва-

ти себе та навколишній світ, мислять схемами і 

графіками. Їм простіше засвоювати інформацію, 

сконцентрувавшись на абстрактно-логічних 

образах, зрозуміло побудованих та розкладених 

по класифікаціях чи категоріях. Дігітали мають 

здатність прогнозувати ситуації, оскільки схильні 

до планування та глибокого аналізу того, що від-

бувається навколо них. Вони майстри раціоналіз-

му, тому що не можуть без постійних міркувань. 

Однією з головних задач нашої статті було 

ще й розробка рекомендацій для ефективного 

спілкування для різних типів сприйняття 

інформації. Для цього нами було проведено 

тестування учнів 7-11 класів Запорізького 

технічного ліцею та студентів 1-3 курсу 

Запорізького національного університету. Ми 

розробили спеціальну методику на основі тесту 

С. Єфремцева діагностики домінуючої перцеп-

тивної модальності. Крім того, учасникам тесту 

було запропоновано опитування, на базі резу-

льтатів чого ми й змогли розробити наші реко-

мендації. Всього в тесті взяли участь 211 осіб. 

Відображення кількісного співвідношення 

типів сприйняття учасників опитування 

представлено на малюнку 1. 

Враховуючи вищесказане, пропонуємо 

загальні рекомендації зі спілкування для різних 

типів сприйняття інформації. 

1. Візуальний тип сприйняття. 

У розмові з такими людьми варто враховувати 

те, що вони завжди тримають дистанцію, аби кра-

ще бачити співрозмовника. Візуали не люблять, 

коли до них доторкаються, тому необхідно нада-

вати їм достатньо особистого простору. Також 

вони приділяють велику увагу зовнішньому виг-

ляду співрозмовника. Тож, якщо хочете їх врази-

ти, намагайтесь мати пристойний зовнішній 

вигляд. 

Існують особливі слова-маркери, які можна 

використовувати, аби краще порозумітись з 

тим чи іншим типом. Для візуала це: «я бачив», 

«я помітив», «мені здається», «було яскраво», 

«контраст», «бачте» та інші. 

2. Аудіальний тип сприйняття. 

Людям такого типу сприйняття важливо, 

щоб їх у ромові не перебивали. Їм дуже 

важливо виговоритись, навіть якщо для вас це 

розмова нічого не значить. Тиша їм необхідна 

лише тоді, коли варто на чомусь зосередитись. 

Хоча деяким лише простіше щось робити з 

музикою чи якимось звуковим фоном, або й без 

нього. У розмові вони обов’язково відзначать 

для себе вашу вимову, тембр голосу, інтонацію, 

темп розповіді та багато іншого. Їх власний 

голос постійно змінюється в залежності від 

того, що та кому аудіали розповідають. 

Аудіали – неперевершені оповідачі, вони 

говорять дуже багато, але не часто вживають 

риторичні питання. У розмові вони вільно 

використовують предикати, властиві всім 

типам, тому слова-маркери для них можуть 

бути різними. Найпоширеніші з них: «я 

нещодавно почув», «рада тебе чути», 

«почулось», «звучить непогано» та ін. 

3. Кінестетичний тип сприйняття. 

Цей тип людей більш за все цінує зручність 

та комфорт, вони не звертають багато уваги на 

зовнішній вигляд чи на голос людей, скоріше 

на свої та чужі почуття й емоції. Вони вміють 

та люблять довго розмовляти, але при цьому 

просто не можуть без дотиків та рухів. 

Кінестетики можуть відчувати постійне 
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бажання якимось чином торкнутись до 

співрозмовника, але при досить високому рівні 

контролю вони можуть це подавляти. 

Вони дуже цінують ініціативу в людях, але 

потрібно пам’ятати, що в кінестетика не надто 

добре виходить планувати свої дії, йому 

простіше робити все зараз. Варто відзначити, 

що у критичній ситуації, наприклад, у стані 

стресу, кінестетики схильні швидко закінчити 

конфлікт, узявши всю провину на себе. 

Індикаторами в розмові з кінестетиком можна 

назвати такі словесні конструкції: «це приємно», 

«не можу терпіти цього», «це було найсильніше 

переживання», «мурашки по шкірі» тощо. 

4. Дігітальний тип сприйняття. 

Це доволі своєрідні люди, які орієнтовані в 

першу чергу на зміст, ґрунтовність, важливість та 

функціональність. Вони більше звертають увагу на 

слова, а не на те, що приховане за цими словами. 

Дистанція, повний контроль, розуміння та 

нічого зайвого – ось найбільш яскрава характе-

ристика дігіталів. Вони більш довіряють фак-

там та підтвердженим даним, аніж порожнім 

словам. Тож, якщо хочете в чомусь переконати 

дігітала, знайдіть достовірну інформацію, яка 

точно його вразить. У критичній стресовій си-

туації вони стають надто раціональними, пов-

ністю беруть все під свій контроль. Вони рідко 

проявляють емоції у спілкуванні, вважаючи, 

що їх розповідь все зможе пояснити за них. 

Словесні конструкції, на які слід звернути 

увагу при спілкуванні: «який сенс», «не 

розумію», «як це пов’язано», «система така», 

«впорядковуючи вищесказане». 

Варто зазначити, що в «чистому» вигляді типи 

сприйняття інформації зустрічаються рідко. Кожна 

людина з яскраво вираженими властивостями 

вищенаведених чотирьох типів має індивідуальні 

особливостями, що роблять її особистістю.  

Висновки та пропозиції. Отже, умовами 

спілкування виступають найрізноманітніші 

фактори. Але окремо постають типи сприй-

няття інформації. Вміння розпізнати тип сприй-

няття свого співрозмовника може допомогти 

донести свою думку до нього, переконати його 

в чомусь. І, звичайно, зробити спілкування яко-

мога більш ефективним. З огляду на це, доціль-

ним є більш ґрунтовне та змістовне вивчення 

типів сприйняття інформації та використання 

отриманих знань у повсякденності. 
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Капелюш А.В. 

ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕНИИ 

В статье приведены основные типы восприятия информации (визуальный, аудиальный, кинестетический и 

дигитальной), предоставлено их характеристику, представлены результаты исследования и на основе проведенного 

тестирования приведены рекомендации для эффективного общения в зависимости от типов восприятия 

информации разных людей. 

Ключевые слова: информация, восприятие информации, общение, эффективное общение. 

 

Kapelyush A. 

PERCEPTION OF INFORMATION AND ITS ROLE IN COMMUNICATION 

The article presents the main types of perception of information (visual, auditory, kinesthetic and digital), their characteristics 

are presented, the results of the study are presented and recommendations for effective communication depending on the types 

of perception of information from different people are presented on the basis of the conducted testing. 

Keywords:information, perception of information, communication, effective communication. 

 

 

 


