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Безпосередній зв'язок людини та суспільства не можливо заперечувати. 

Людина стала людиною, саме в той час коли вперше спробувала спілкуватися з 

іншими людьми. Спілкування – виникло на певному етапі розвитку людського 

суспільства, як форма передачі інформації, що включена в трудову діяльність і є її 

необхідною стороною. Це також форма суспільних відносин та соціальна форма 

суспільної свідомості. Проблема спілкування розглядається працях Т.Д. Щербан, Р.С 

Нємова, Є. Берна, та інших. 

Кожна людина іноді буває агресивною, ригідною чи знаходитись в 

фрустраційній ситуації. Та це не значить що в іншій ситуації ця людина також поведе 

себе агресивно, чи проявить ригідність в іншій, наприклад, цікавій для неї діяльності, 

чи інша складна ситуація стане дня неї фруструючою. Пізнавальні, емоційні й 

вольові процеси комплексно проявляються у психічних станах, та визначають 

функціональний рівень життєдіяльності індивіда. Саме зміна, емоційного фону, 

більша пізнавальна активність, чи поява іншої мотивації, зможе змінити психічний 

стан, чи вираженість його протікання в здавалося б подібній ситуації. Дослідженнями 

психічних станів займалися С.Ю. Головін, Е.П. Ільїн, Н.Д. Левітів. 

Проведене дослідження дозволило визначити взаємозв’язок між балами 

комунікабельності та показниками психічних станів так між шкалами «тривожність» 

та «комунікабельність», «фрустрація» та «комунікабельність», «ригідність» та 

«комунікабельності» він знаходиться на рівні значущості р<0,001. Взаємозв’язок між 

шкалами «агресивність» та «комунікабельність» знаходиться на рівні значущості 

р>0,1. Отже математичний аналіз даних довів що показники тривожності, фрустрації 

та ригідності на рівні статистичної значущості мають достатній зв'язок із показником 

комунікабельності. А показник агресивності з показником комунікабельності на рівні 

статистичної значущості не зв’язаний. 
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