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Тема 7 
Міжособистісне сприйняття і розуміння  
та міжособистісні стосунки 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 визначити основні завдання міжособистісної взаємодії; 
 розкрити суб’єкт і об’єкт міжособистісного пізнання; 
 охарактеризувати процес пізнання людини; 
 проаналізувати динаміку міжособистісних стосунків та роз-

крити механізм регулювання міжперсональних відносин та й 
умов їх розвитку.  

 
 
Для структурування багаточислених результатів досліджень із 

міжособистісної взаємодії використовується системний підхід, еле-
ментом якого є суб’єкт, об’єкт і процес міжособистісної взаємодії. 

У змістовому плані розглядаються три основні завдання міжосо-
бистісної взаємодії: міжособистісне сприйняття і розуміння людини, 
формування міжособистісних відносин і здійснення психологічного 
впливу. 

Поняття “сприйняття людини людиною” недостатньо для повно-
го пізнання людей. Згодом до цього додалося поняття “розуміння 
людини”, що припускає залучення до процесу сприйняття людини й 
інших пізнавальних процесів. Ефективність сприйняття пов’язана з 
соціально-психологічною спостережливістю – властивістю особисто-
сті, яка дозволяє їй схоплювати у поведінці людини ледве помітні, 
але істотні для її розуміння особливості. 

Особливості того, хто сприймає, залежить від статі, віку, націо-
нальності, темпераменту, стану здоров’я, установок, досвіду спілку-
вання, професійних та особистісних особливостей тощо. Жінки, у 
порівнянні з чоловіками, точніше ідентифікують емоційні стани й 
міжособистісні відносини людей. З віком легше диференціюються 
емоційні стани. Людина сприймає оточуючий її світ через призму 
свого національного способу життя. Найбільш успішно визначають 
різні психічні стани і міжособистісні відносини ті люди, які мають 
вищий рівень соціального інтелекту. 

Об’єктом пізнання є як фізичний, так і соціальний вигляд люди-
ни. Під час сприйняття фіксується першочергово фізичний вигляд, до 
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якого відносять анатомічні, фізіологічні, функціональні й паралінгві-
стичні характеристики. До анатомічних (соматичних) особливостей 
відносяться ріст, голова, рухи та ін.Фізіологічні характеристики 
включають дихання, кровообіг, потовиділення та ін. Функціональні 
особливості включають поставу, позу та ходу. Паралінгвістичні 
(невербальні) особливості спілкування включають міміку, жести, 
пантоміміку, а також систему вокалізації (якість голосу, його діапа-
зон, тональність). 

Соціальний вигляд припускає соціальне оформлення зовнішнос-
ті, мовні, екстралінгвістичні, проксемічні й діяльнісні характеристи-
ки. Соціальне оформлення зовнішності (зовнішній вигляд) включає 
одяг людини, його взуття, прикраси та інші аксесуари. Проксемічні 
особливості спілкування відносять до відстані між тими, хто спілку-
ється, та їхнім взаємним розташуванням. Екстралінгвістичні особли-
вості мови припускають своєрідність голосу, тембр, висоту тощо. 
При сприйнятті людини соціальні особливості, у порівнянні з фізич-
ним виглядом, найбільш інформативні. 

Процес пізнання людини включає механізми, які перекручують 
уявлення про того, кого сприймають, механізми міжособистісного 
пізнання, зворотний зв’язок від об’єкта й умов, у яких відбувається 
сприйняття. Механізми, які перекручують формуючий образ того, 
кого сприймають, обмежують можливість об’єктивного пізнання 
людей. Найбільш значущими з них є: механізм первинності або нови-
зни (зводиться до того, що перше враження про того, кого сприйма-
ють, впливає на наступне формування образу об’єкта, якого пізна-
ють); механізми проекції (перенесення на людей психічних особли-
востей тих, хто сприймає); механізм стереотипізації (віднесення лю-
дини, яку сприймають, до одного з відомих суб’єкту типів людей); 
механізм етноцентризму (пропуск всієї інформації через фільтр, кот-
рий пов’язаний з етнічним образом життя того, хто сприймає). 

Для сприйняття людини і її розуміння суб’єкт несвідомо вибирає 
різні механізми міжособистісного пізнання. Основним з них є меха-
нізм інтерпретації (співвіднесення) особистісного досвіду пізнання 
людей взагалі зі сприйняттям конкретної людини. Механізм іденти-
фікації у міжособистісному пізнанні – це ототожнення себе з іншою 
людиною. Суб’єкт також використовує механізм каузальної атрибу-
ції (приписування тому, кого сприймає, відповідних мотивів і при-
чин, що пояснюють його вчинки й інші особливості). Механізм реф-
лексії іншої людини у міжособистісному пізнанні включає усвідом-
лення суб’єктом того, як він сприймається об’єктом. Під час міжосо-
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бистісного сприйняття та розуміння об’єкта існує достатньо чіткий 
порядок функціонування механізмів міжособистісного пізнання (від 
простих до складних). 

У процесі міжособистісного пізнання суб’єкт враховує інформа-
цію, яка надходить до нього по різних сенсорних каналах, що свід-
чить про зміни стану партнера по спілкуванню. Зворотний зв’язок від 
об’єкта сприйняття виконує для суб’єкта повідомлюючу і коригуючу 
функцію у процесі сприйняття об’єкта. 

До умов сприйняття людини людиною відносяться ситуації, час і 
місце спілкування. Скорочення часу при сприйнятті об’єкта знижує 
можливість того, хто сприймає, одержати достатню інформацію про 
нього. При тривалому і тісному контакті в оцінювачів починають про-
являтися поблажливість і фаворитизм (від лат. favor – прихильність). 

Міжособистісні відносини є складовою частиною взаємодії і роз-
глядаються в її контексті. Міжособистісні відносини – це у різній 
мірі усвідомлювані взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно пере-
живаються. В їх основі лежать різноманітні емоційні стани людей, 
які взаємодіють, і їх психологічні особливості (Н.Н.Обозов). На від-
міну від ділових відносин міжособистісні зв’язки інколи називають 
експресивними, емоційними. 

Розвиток міжособистісних стосунків обумовлюється статтю, ві-
ком, національністю і багатьма іншими факторами. У жінок коло 
спілкування значно менше, ніж у чоловіків. У міжособистісному спі-
лкуванні вони відчувають потребу у саморозкритті, передачі іншим 
особистої інформації. Вони частіше скаржаться на самотність 
(І.С.Кон). Для жінок більш значущі особливості, які проявляються у 
міжособистісних відносинах, а для чоловіків – ділові якості. У різних 
національних спільнотах міжперсональні зв’язки будуються з ураху-
ванням статусу людини у суспільстві, статево вікових особливостей, 
при належності до різних соціальних прошарків тощо. 

Процес розвитку міжособистісних відносин містить у собі дина-
міку, механізм регулювання міжперсональних відносин і умов їх 
розвитку. 

Міжособистісні відносини розвиваються у динаміці: вони заро-
джуються, закріплюються, досягають відповідної зрілості, після чого 
можуть поступово послаблятися. Динаміка розвитку міжособистіс-
них відносин проходить декілька етапів: знайомство, приятельські, 
товариські та дружні стосунки. Знайомства здійснюються в залежно-
сті від соціокультурних норм суспільства. Приятельські стосунки 
формують готовність до подальшого розвитку міжособистісних від-
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носин . На етапі товариських стосунків відбувається зближення по-
глядів і надання підтримки один одному. Дружні стосунки мають 
загальний предметний зміст – спільність інтересів, мети, діяльності 
тощо. Можна вирізнити утилітарну (інструментально-ділову) і емо-
ційно-експресивну (емоційно-сповідальну) дружбу (І.С.Кон). 

Механізмом розвитку міжособистісних стосунків є емпатія – від-
гук однієї особистості на переживання іншої. Емпатія має декілька 
рівнів (Н.Н.Обозов). Перший рівень включає когнітивну емпатію, що 
проявляється у вигляді розуміння психічного стану іншої людини 
(без зміни свого стану). Другий рівень припускає емпатію у формі не 
тільки розуміння статусу об’єкта, але і співпереживання йому, тобто 
емоційну емпатію. Третій рівень вміщує когнітивні, емоційні і, голо-
вне, поведінкові компоненти. Цей рівень припускає міжособистісну 
ідентифікацію, яка є осмисленою (сприймається і розуміється), чут-
тєвою (співпереживається) і дієвою. Між цими трьома рівнями емпа-
тії існують складні, ієрархічно організовані взаємозв’язки. Різні фор-
ми емпатії і її інтенсивності можуть бути притаманні як суб’єкту, так 
і об’єкту спілкування. Високий рівень емпатійності обумовлює емо-
ційність, чуйність тощо. Умови розвитку міжособистісних відносин 
суттєво впливають на їх динаміку та форми прояву. У міських умо-
вах, у порівнянні з сільською місцевістю, міжособистісні контакти 
багаточисленнімі, швидко виникають і так швидко перериваються. 
Вплив часового фактора різний залежно від етнічного середовища: у 
східних культурах розвиток міжособистісних відносин ніби розтягу-
ється у часі, а у західних – відбувається спресовано, динамічно.  
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Тема 8 
Психологія спілкування і психологія  
міжособистісного впливу 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 охарактеризувати спілкування та діяльність; 
 розкрити структуру та функції спілкування; 
 проаналізувати сутність психологічного міжособистісного 

впливу; 
 розкрити стратегію, тактику, засоби, методи, форми та крите-

рії ефективності впливу. 
 
 
Категорія “спілкування” є однією з центральних у психологічній 

науці поряд з такими категоріями як “мислення”, “поведінка”, 
“особистість”, “відносини”. “Наскрізний характер” проблеми спілку-
вання стає зрозумілим, якщо дати одне з типових визначень міжосо-
бистісного спілкування. Отже, міжособистісне спілкування – це 
процес взаємодії принаймні двох осіб, що спрямований на взаємне 
пізнання, встановлення і розвиток взаємовідносин і який припускає 
взаємовплив на стани, погляди, поведінку і регуляцію сумісної діяль-
ності співучасників цього процесу. 

За останні 20-25 років вивчення проблеми спілкування стало од-
ним із пріоритетних напрямків досліджень у психологічній науці, 
особливо у соціальній психології. Її переміщення у центр психологіч-
них досліджень пояснюється зміною методологічної ситуації, яка 
чітко визначалась у соціальній психології в останні два десятиріччя. 
З предмета дослідження спілкування одночасно перетворилось і у 
спосіб, принцип вивчення спочатку пізнавальних предметів, а потім і 
особистості людини в цілому (В.В.Знаков). 

Спілкування не є предметом тільки психологічного досліджен-
ня,тому з необхідністю постає завдання виявлення специфічного пси-
хологічного аспекту цієї категорії (Б.Ф.Ломов). При цьому питання 
про зв’язок спілкування з діяльністю є визначальним ; одним із мето-
дологічних принципів розкриття цього взаємозв’язку є ідея єдності 
спілкування і діяльності (Г.М.Андрєєва). Виходячи з цього принци-
пу, під спілкуванням розуміється реальність людських відносин, що 
припускає будь-які форми спільної діяльності людей.  
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Однак характер цього зв’язку розуміється по-різному. Іноді дія-
льність і спілкування розглядаються як дві сторони соціального бут-
тя людини; в інших випадках спілкування розуміється як елемент 
будь-якої діяльності, а останнє розглядається як умова спілкування 
взагалі (А.А.Леонтьєв). І, врешті-решт, спілкування можна інтерпре-
тувати як особливий вид діяльності (А.А.Леонтьєв). 

Необхідно відзначити, що у більшості психологічних трактувань 
діяльності базу її визначень і категоріально-потенційного апарату 
складають відносини “суб’єкт – об’єкт”, що охоплюють усе – таки 
лише один бік соціального буття людини. У зв’язку з цим виникає 
необхідність розробки категорії спілкування, яка розкриває інший, 
ще менш істотний бік соціального буття людини, а саме – відносини 
“суб’єкт – суб’єкт (и)”. 

Суб’єктно-суб’єктний підхід до проблеми взаємозв’язку спілку-
вання і діяльності долає однобічне розуміння діяльності лише як су-
б’єктно-об’єктного відношення. У вітчизняній психології цей підхід 
реалізується за допомогою методологічного принципу, спілкування 
як суб’єкт-суб’єктної взаємодії, теоретично і експериментально роз-
робленого Б.Ф.Ломовим і його співробітниками. Спілкування, яке 
розглядається у цьому плані, виступає як особлива самостійна форма 
активності суб’єкта. Її результат – не стільки перетворений предмет 
(матеріальний чи ідеальний), скільки відно людини та з людиною 
іншими людьми. У процесі спілкування здійснюється не тільки взає-
мний обмін діяльністю, але й уявленнями, ідеями, почуттями, прояв-
ляється і розвивається система відносин “суб’єкт – суб’єкт (и)”. 

Структура спілкування. У вітчизняній соціальній психології 
проблема структури спілкування займає важливе місце. Методологі-
чна розробка цього питання на цей час дозволяє вирізнити сукуп-
ність достатньо загальновизначених уявлень про структуру спілку-
вання (Г.М.Андрєєвва, Б.Ф.Ломов, В.В.Знаков), які виступають зага-
льнометодологічним орієнтиром досліджень. 

Під структурою об’єкта в науці розуміється порядок стійких зв’я-
зків між елементами об’єкту дослідження, що забезпечують його 
цілісність як явища при зовнішніх і внутрішніх змінах. До проблеми 
структури спілкування можна підійти по-різному – як через вирішен-
ня рівнів аналізу цього явища, так і через перерахування його основ-
них функцій. Звичайно виокремлюють принаймні три рівні аналізу 
(Б.Ф.Ломов): 

1. Макрорівень: спілкування індивіда з іншими людьми розгля-
дається як найважливіший бік його способу життя. На цьому рівні 
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процес спілкування вивчається в інтервалах часу, які зіставляються з 
тривалістю людського життя, із акцентом щодо аналізу психічного 
розвитку індивіда. Спілкування тут виступає як складна розвиваюча 
сітка взаємозв”язків з іншими людьми і соціальними групами.  

2. Мезарівень (середній рівень): спілкування розлядається як 
змінна сукупність цілеспрямованих, логічно завершених контактів 
або ситуацій взаємодії, у яких опиняються люди у процесі поточної 
життєдіяльності на конкретних часових відрізках свого життя. Голо-
вний акцент у вивченні спілкування на цьому рівні робиться на зміс-
тових компонентах ситуацій спілкування – “з приводу чого” і “з 
якою метою”. Навколо цього стрижня теми, предмета спілкування 
розкривається динаміка спілкування, аналізуються засоби (вербальні 
й невербальні), що використовуються, і фази або етапи спілкування, 
в ході яких здійснюється обмін уявленнями, ідеями, переживаннями.  

3. Мікрорівень: тут головний акцент робиться на аналізі елемен-
тарних одиниць спілкування як сполучених актів або трансакцій. 
Важливо підкреслити, що елементарна одиниця спілкування – це не 
зміна актів, що перехрещуються, його співучасників, а їх взаємодія. 
Вона включає не тільки дію одного з партнерів, але і пов”язане з цим 
сприяння або протидію іншого (наприклад, “запитання – відповідь”, 
“спонукання до дії”, “повідомлення інформації – ставлення до неї” 
тощо).  

Кожний з перерахованих рівнів аналізу вимагає спеціального 
теоретико-методологічного й методичного забезпечення, а також 
свого особливого потенційного апарату. Оскільки багато проблем 
психології комплексні, постає завдання розробки способів виявлення 
взаємозв’язків між різними рівнями і розкриття принципів цих взає-
мозв’язків. 

Під функціями спілкування розуміють ті ролі і завдання, які ви-
конує спілкування у проесі соціального буття людини. Функції спіл-
кування різноманітні, і існують різні критерії класифікації. 

Основним критерієм є вирізнення у спілкуванні трьох взаємопо-
в’язаних сторін, чи характеристик, – інформаційної, інтерактивної і 
перцептивної (Г.М.Андреєва). Відповідно до цього виділяються ін-
формаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна і афективно-
комунікативна функції (Б.Ф.Ломов). 

Інформаційно-комунікативна функція спілкування полягає в 
будь-якому обміні інформацією між взаємодіючими індивідами. Об-
мін у людському спілкуванні має свою специфіку. По-перше, ми має-
мо справу з відносинами двох індивідів, кожний з яких є активним 
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суб’єктом (на відміну від технічного устрою). По-друге, обмін інфор-
мацією обов’язково припускає взаємодію думок, почуттів і поведінки 
партнерів. По-третє, вони повинні володіти єдиною або схожою сис-
темою кодифікації/декодифікації повідомлень. 

Предача будь-якої інформації можлива за допомогою різних зна-
кових систем. Звичайно розрізняють вербальну (як знакова система 
використовується мова) і невербальну (різні немовні знакові систе-
ми) комунікації. 

У свою чергу невербальна комунікація також має декілька форм: 
 кінетику (оптико-кінетична система, до якої відноситься жес-

ти, міміка, пантоміміка); 
 паралінгвістику (систему вокалізації голосу, паузи, покашлю-

вання тощо); 
 проксеміку (норми організації простору і часу у спілкуванні); 
 візуальне спілкування (система контакту очима). 
Іноді окремо розглядають як специфічну знакову систему сукуп-

ність запахів, які мають партнери спілкування. 
Регуляційно-комунікативна (інтерактивна) функція спілку-

вання полягає у регуляції поведінки й безпосередньої організації су-
місної діяльності людей у процесі їх взаємодії. Тут необхідно сказати 
декілька слів про традиції використання понять взаємодії і спілкуван-
ня у соціальній психології. Поняття “взаємодія” використовується у 
двох значеннях: по-перше, для характеристики дійсних реальних 
контактів людей (дій, контрдій, сприянь) у процесі сумісної діяльно-
сті; по-друге, для опису взаємних впливів один на одного у процесі 
сумісної діяльності або ширше – у процесі соціальної активності. 

У процесі спілкування як взаємодії (вербальній, фізичній, невер-
бальній) індивід може впливати на мотиви, цілі, програми, прийняття 
рішень, на виконання і контроль дій, тобто на всі складові діяльності 
свого партнера, включаючи взаємну стимуляцію і корекцію поведін-
ки. 

Афективно-комунікативна функція спілкування пов’язана з 
регуляцією емоційної сфери людини. Спілкування – найважливіша 
детермінанта емоційних станів людини. Увесь спектр специфічно 
людських емоцій виникає і розвивається в умовах спілкування людей 
– відбувається або зближення емоційних станів, або їх поляризація, 
взаємне посилення або послаблення. 

Можна навести іншу класифікаційну схему функцій спілкування, 
в якій поряд з перерахованими виділяються інші функції: 

 організація сумісної діяльності; 
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 пізнання людьми один одного; 
 формування і розвиток міжособистісних відносин. 
Частково така класифікація наведена у монографії В.В.Знакова 

(“Розуміння в пізнанні і спілкуванні”); пізнавальна функція в цілому 
входить у перцептивну функцію, яка виділена Г.М.Андрєєвою. 

Співставлення двох класифікаційних систем дозволяє умовно 
включити функції пізнання, формування міжособистісних відносин і 
афективно-комунікавну у перцептивну функцію спілкування як більш 
містку і багатовимірну (Г.М.Андрєєва). При вивченні перцептивної 
сторони спілкування використовується спеціальний концептуально-
понятійний апарат, який вміщує низку понять і визначень, що дозволяє 
активізувати різні аспекти соціальної перцепції у процесі спілкування. 

Спілкування неможливе без відповідного рівня взаєморозуміння 
суб’єктів, які спілкуються. Розуміння – це відповідна форма відтворення 
об’єкта у знанні, що виникає у суб’єкта у процесі взаємодії з реальністю, 
що пізнається (В.В.Знаков). У випадку спілкування об’єктом реальності, 
що пізнається, є інша людина, партнер по спілкуванню. При цьому розу-
міння можна розглядати з двох сторін: 1) як відображення у свідомості 
взаємодіючих суб”єктів цілей, мотивів, емоцій, установок один одного; 
2) як розуміння цих цілей, що дозволяє встановлювати взаємовідносини. 
Тому у спілкуванні доцільно розмовляти не взагалі про соціальну перце-
пцію, а про міжособистісну перцепцію чи сприйняття. Деякі дослідники 
віддають перевагу не сприйняттю, а пізнанню іншого (А.А.Бодалев). 

Основними механізмами взаєморозуміння у процесі спілкування 
є ідентифікація, емпатія і рефлексія . Поняття “ідентифікація” має 
в соціальній психології декілька значень. У проблематиці спілкуван-
ня ідентифікація – це розумовий процес, уподібнення себе партнеру 
по спілкуванню з метою пізнати і зрозуміти його думки й уявлення. 
Під емпатією також розуміється розумовий процес уподібнення себе 
іншій людині, але з метою “зрозуміти” переживання і почуття люди-
ни, яку пізнають. Слово “розуміння” тут використовується у метафо-
ричному сенсі – емпатія є “афективне розуміння”. 

Як бачимо з визначень, ідентифікація і емпатія дуже близькі за 
змістом, і нерідко у психологічній літературі поняття “емпатія” має 
розширене тлумачення – в нього включають процеси розуміння як 
думок, так і почуттів партнера по спілкуванню. При цьому, кажучи 
про процес емпатії, потрібно мати на увазі й безумовно позитивне 
ставлення до особистості. 

Це свідчить про два моменти: 
а) сприймання особистості людини в цілісності; 
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б) власна емоційна нейтральність, відсутність оцінних суджень 
про того, кого сприймаємо (В.А.Соснін). 

Рефлексія у проблемі розуміння один одного – це обмірковуван-
ня індивідом того, як він сприймається і розуміється партнером по 
спілкуванню. У процесі взаємного відображення співучасників спіл-
кування рефлексія є своєрідним зворотним зв’язком, що сприяє фор-
муванню і стратегії поведінки суб’єктів спілкування і корекції їх ро-
зуміння особливостей внутрішнього світу один одного. 

Ще одним механізмом розуміння у спілкуванні є міжособистіс-
на атракція. Атракція (від англ. аttraсt – притягувати, приваблюва-
ти) – це процес формування привабливості якоїсь людини до того, 
хто сприймає, результатом чого є формування міжособистісних від-
носин. Сьогодні формується розширена трактовка процесу атракції 
як формування емоційно-оцінних одних уявлень про одного і про 
свої міжособистісні відносини (як позитивні, так і негативні), як 
своєрідної соціальної установки з перевагою емоційно-оцінного 
компоненту. 

Розглянуті класифікації функцій спілкування, природно, не ви-
ключають одна одну. Більше того, існують ще й інші варіанти класи-
фікацій. Це, у свою чергу, доводить, що феномен спілкування як ба-
гатовимірне явище необхідно вивчати за допомогою методів систем-
ного аналізу. 

Сутність психологічного впливу зводиться до взаємного обміну 
інформацією і взаємодією. За змістом вплив може бути педагогіч-
ним, управлінським, ідеологічним тощо і здійснюватися на різних 
рівнях психіки: усвідомлюваному і неусвідомлюваному. 

Суб’єкт психологічного впливу може виступати у ролі організа-
тора, виконавця (комунікатора) і навіть дослідника свого процесу 
впливу. Ефективність впиву залежить від статі, віку, соціального 
статусу і психологічної готовності до здійснення впливу на партнера 
спілкування. 

Суб’єкт міжособистісного впливу:  
 вивчає об’єкт і ситуацію, в якій відбувається вплив; 
 вибирає стратегію, тактику й засоби впливу; 
 враховує сигнали про успішність – неуспішність, що надхо-

дять від об’єкта; 
організовує протидію об’єкту (при можливості контрвпливу 

об”єкта на суб”єкт) тощо. 
У цьому випадку, якщо реципієнт не згоден із запропонованою 

йому інформацією і намагається знищувати ефект впливу, що на ньо-
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го здійснюється, комунікатор має можливість використати закономі-
рності рефлексивного управління чи маніпулятивного впливу.  

Об’єкт міжособистісного впливу (реципієнт) як активний еле-
мент системи впливу переробляє запропоновану йому інформацію і 
може не погоджуватися з суб’єктом, а в окремих випадках – здійсню-
вати контрвплив на комунікатора. Об’єкт співвідносить запропонова-
ну йому комунікатором інформацію з ціннісними орієнтаціями, які у 
нього є, і зі своїм життєвим досвідом, після чого приймає рішення. 
До характеристик об’єкта, що впливають на ефективність дії на ньо-
го, належать стать, вік, національність, професія, освіта, досвід участі 
у комунікаційному обміні та інші особливості. 

Процес міжособистісного впливу, який є у свою чергу багатомір-
ною системою, включає стратегію, тактику, засоби, методи, форми, 
аргументації і критерії ефективності впливу. Стратегія – це способи 
дій суб’єкта з метою досягнення головної цілі психологічного впливу 
на реципієнта. Тактика – це рішення проміжних завдань психологіч-
ного впливу за допомогою використання різних психологічних при-
йомів. 

У соціальній психології вирізняють вербальні (мовні) і неверба-
льні (паралінгвістичні) особливості засобів впливу. До методів впли-
ву належать переконання (слово “переконання” використовується у 
двох значеннях: як метод і як процес) і припущення (на рівні свідо-
мості), а також навіювання, зараження і наслідування (на неусвідом-
люваному рівні психіки). Останні три методи належать до соціаль-
но-психологічних. Система аргументації припускає як світоглядні 
(абстрактні) докази, так і відомості конкретного характеру (цифрова 
і фактологічна інформація легше запам’ятовується, порівнюється). 
Бажано враховувати принципи відбору і представлення інформації – 
доказовість і задоволення інформаційних потреб конкретного об’єкта, 
а також комунікаційні бар’єри (пізнавальні, соціально-психологічні та 
інші). Види психологічного впливу, їх визначення та засоби охаракте-
ризовані у табл. 3.1.  

Критерії ефективності впливу розподіляються на стратегічні і 
тактичні, якими керуються безпосередньо у процесі впливу на парт-
нера (мовні висловлювання, міміка тощо). Як проміжних критерії 
ефективності міжособистісного впливу суб’єкт може використати 
зміну психофізіологічних, функціональних, паралінгвістичних, вер-
бальних, проксемічних і поведінкових характеристик об’єкта. Вико-
ристання критеріїв бажано здійснювати у системі, порівнюючи їх 
різну інтенсивність і частоту прояву. 
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Умови впливу включають місце і час спілкування, а також кіль-
кість учасників, на яких здійснюється вплив. 

Види впливу Визначення Засоби впливу 

1. Переконання Свідомий, аргументований 
вплив на іншу людину або 
групу людей, який має на меті 
зміну їх суджень, ставлень, 
намірів або рішень. 

Пред’явлення адресату ясних, чітко сфор-
мульованих аргументів у прийнятному для 
нього темпі і в зрозумілих для нього понят-
тях (метод розгортання аргументації). 
Відкрите визнання як сильних, так і слабких 
сторін запропонованого рішення, яке дає 
адресату зрозуміти, що ініціатор впливу 
сам бачить обмеження цього рішення 
(метод двобічної аргументації). 
Отримання згоди на кожному кроці доказу 
(метод позитивних відповідей Сократа). 

2. Само-
просування 

Відкрите пред’явлення свід-
чень своєї компетентності та 
кваліфікації для того, щоб бути 
належно оціненим і завдяки 
цьому одержати переваги при 
відборі кандидатів, призначе-
них на посаду тощо. 

Реальна демонстрація своїх можливостей. 
Пред’явлення сертифікатів, дипломів, 
офіційних відгуків, патентів, друкованих 
робіт тощо. Розкриття своїх особистих 
цілей. Формування своїх запитів та умов. 

3. Навіювання Свідомий, неаргументований 
вплив на людину або групу 
людей,який має на меті зміну 
їхнього стану, ставлення до 
чогось і схильності до відпові-
дних дій. 

Особистий магнетизм. Особистий автори-
тет. Впевненість вербальної і невербальної 
поведінки. Чітка, розмірена мова. Викорис-
тання умов і обставин,що посилюють сугес-
тивний вплив (приглушене освітлення, 
ритмічні звуки, ритуальні доторки тощо). 
Вибір найбільш переконливих партнерів. 

 4. Зараження  Передача свого стану або 
ставлення іншій людині чи 
групі людей, котрі якимось 
чином переймають цей стан 
чи ставлення. Передаватися і 
засвоюватися стан може як 
мимовільно, так і довільно 

Висока енергетика власної поведінки. 
Артистизм у виконанні дій. Інтригуюче 
залучення партнерів до виконання дій. 
Поступове нарощування інтенсивності дій. 
Індивідуалізований погляд в очі. Дотик і 
тілесний контакт. 

5. Пробудження 
імпульсу  
до наслідування 

Здатність викликати прагнен-
ня бути подібним собі. Ця 
здатність може використову-
ватися як мимовільно, так і 
довільно. Прагнення насліду-
вати і наслідування 
(копіювання чужої поведінки й 
образу думок) також може 
бути як мимовільним, так  
і довільним. 

Широка популярність. Демонстрація висо-
ких зразків майстерності. Явище прикладу 
доблесті, милосердя, служіння ідеї. 
Новаторство. Особистий магнетизм. 
„Модна ” поведінка і оформлення  
зовнішності. Заклик до наслідування. 
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Продовження таблиці 3.1 

Види впливу Визначення Засоби впливу 

6. Формування 
прихильності 

Розвиток у адресата позитив-
ного ставлення до себе. 

Показ власно незвичайності і привабливос-
ті. Висловлювання схвальних суджень про 
адресата. Наслідування адресата. Надання 
йому послуги. 

7. Прохання Звернення до адресата  
із закликом задовольнити 
потреби чи бажання ініціатора 
впливу. 

Ясні і ввічливі звернення. Вияв поваги  
до права адресата відмовити у проханні, 
якщо його виконання незручне  
для нього або суперечить його власним 
цілям. 

8. Примушування Вимога виконувати розпоря-
дження ініціатора, що  
підкреслені відкритими  
або прихованими погрозами. 
Суб’єктивно примушування 
переживається: ініціатором – 
як власний тиск, адресатом – 
як тиск з боку ініціатора або 
обставин. 

Оголошення жорстко визначених термінів 
або засобів виконання роботи без будь-яких 
пояснень чи обґрунтувань. Накладання 
заборон, обмежень, що не підлягають бути 
обговореню. Залякування можливими нас-
лідками. Погроза покаранням у найбільш 
грубих формах – фізичною розправою. 

9. Деструктивна 
критика 

Висловлювання зневажливих 
або образливих суджень  
про особистість людини  
і/або грубе, агресивне  
засудження, висміювання  
її справ та вчинків. Руйнівність 
такої критики полягає  
в тому, що вона не дозволяє 
людині „зберегти обличчя”, 
відволікає її на боротьбу з 
негативними емоціями, що 
виникли, забирає в неї віру  
в себе. 

Приниження особистості партнера по спіл-
куванню (наприклад, за формулою: „Що 
тобі пояснювати, все одно ти не зрозумі-
єш”). Висміювання людини за те, що вона 
не в змозі змінити: зовнішність, соціальне і 
національне походження, швидкість реакції, 
тембр голосу тощо. Висловлювання спра-
ведливих критичних зауважень адресату , 
що знаходиться у стані приголомшеності і 
пригніченості невдачею. 

10. Ігнорування Навмисна неувага, розгубле-
ність у ставленні до партнера, 
до його висловлювань  
та дій. Частіше сприймається  
як ознака зневаги, однак  
у деяких випадках ігнорування 
виступає як тактична форма 
безтактовності або  
незграбності, що допущенна 
партнером. 

Демонстративний пропуск слів партнера 
„мимо вух”. Невербальна поведінка, що 
вказує на те, що присутність партнера не 
помічається. Не виконання обіцянок або 
запізнення за відсутності спроб що-небудь 
пояснити. Мовчання і відсутній погляд у 
відповідь на запитання, докір на будь-яке 
інше висловлювання партнера. Раптова 
зміна темпу розмови. 
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які протягом усього заняття підтримують в учасників на високому 
рівні функціонування мислення (пізнавальних психічних процесів), 
спрямованого на результату вигляді нових знань. 

Безумовно, арсенал можливих активних методів – різноманітний. 
Тому розглянемо лише деякі з них, найбільш поширені, апробовані 
та ті, які відповідають вимогам тренінгу. 

 
Рольова гра 
 
Опис 
Рольова гра – спосіб розширення досвіду учасників тренінгу 

шляхом несподіваної ситуації, в якій пропонується зайняття позиції 
(роль) когось із учасників і потім напрацювання способу, який дозво-
лить привести цю ситуацію до логічного завершення (гра).  

 
Підхід  

Продовження таблиці 3.1 

Види впливу Визначення Засоби впливу 

11. Маніпуляція Приховане від адресата спо-
нукання його до переживання 
відповідних станів, зміни 
ставлення до чого-небудь, 
прийняття рішень і виконання 
дій, необхідних для досягнен-
ня ініціатором своїх власних 
цілей. При цьому для маніпу-
лятора важливо, щоб адресат 
вважав ці думки, почуття, 
рішення і дії своїми власними, 
а не „наведеними” ззовні і 
визнавав себе відповідальним 
за них. 

Порушення особистого простору, що вира-
жається у занадто тісному наближенні або 
навіть торканні. Різке прискорення або, 
навпаки, уповільнення темпу бесіди. 
Піддражнюючі висловлювання, як: ”Тебе 
що, так легко ошукати (змусити підкорити-
ся)?” Запалюючі висловлювання 
(наприклад: ”Навряд чи ти зміг це зробити” 
або „Ця річ занадто дорога, щоб ти її зміг 
купити”). „Невинний” обман, уведення в 
оману. Замасковані під малозначущі і випа-
дкові висловлювання ошукання і наклепи, 
які можуть бути сприйняті за непорозумін-
ня. Перебільшена демонстрація своєї 
слабкості, неосвіченості, „дурості” для того, 
щоб пробудити в адресата бажання допо-
могти, зробити за маніпулятора його робо-
ту, надати йому цінну або навіть секретну 
інформацію, навчити його що-небудь роби-
ти тощо. „Невинний” шантаж (наприклад, 
„дружні” натяки на помилки, промахи, пору-
шення, що допущені адресатом у минуло-
му; жартівливе згадування „старих гріхів” 
або особистих таємниць адресата). 
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ДОДАТОК 
 

Психологічні схеми 
“Спілкування і соціально-психологічний вплив” 

 
(За: Педагогика и психология высшей школы. – Ростов-на-Дону, 

1998. – с . 376-387).  
 
Професіонально важливі якості соціально-педегогічного спі-

лкування: 
1. Інтерес до людей і робота з ними, наявність ПОТРЕБИ і 

вміння спілкування, товариськість, комунікативні якості. 
2. Здатність емоціональної емпатії і розуміння людей. 
3. ГНУЧКІСТЬ, оперативно-творче мислення, що забезпечує 

вміння швидко і правильно орієнтуватися у змінних умовах 
спілкування, швидко змінювати мовленнєвий вплив в залеж-
ності від ситуацій спілкування, індивідуальних особливостей 
студентів. 

4. Вміння відчувати і підтримувати ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК у 
спілкуванні. 

5. Вміння КЕРУВАТИ СОБОЮ, керувати своїми психічними 
станами, своїм тілом, голосом, мімікою, вміння керувати 
настроєм, думками, почуттями, вміння знімати м'язові за-
жими. 

6. Здатність до СПОНТАНОСТІ (нещдготовленої) комунікації.  
7. Вміння прогнозувати соціально-педагогічні ситуації, наслід-

ки своїх впливів. 
8. Добрі ВЕРБАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ : культура, розвиненість мо-

влення, багатий лексичний запас, правильний відбір мовлен-
нєвих засобів. 

9. Володіння мистецтвом ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ, 
які представляють сплав життєвих, природних переживань 
педагога і педагогічно доцільних переживань, здатних впли-
нути на студентів у певному напрямі. 

10. Здатність до ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ, вміння засто-
совувати всю різноманітність засобів впливу (переконання, 
навіювання, зарадження, застосування різних прийомів 
впливу, “пристосувань” і “прибудов”). 
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Засоби підвищення ефективності впливу: 
 “ПРИСТОСУВАННЯ” – система прийомів (мімічних, мов-

леннєвих, психологічних): ухвалення, порада, невдоволен-
ня, натяк, прохання, осуд, гумор, глузування, наказ, довіра, 
побажання та ін. (до 160 видів) 

 “ПРИБУДОВИ або ДОБУДОВИ” – пристосування свого 
тіла, інтонації і стилю спілкування до іншої людини для 
того, щоб потім пристосувати його поведінку до цілей 
педагога 

 підсилення впливу через: підвищення голосу на початку 
фрази порівняно з попередньою; зміна засобів словесного 
впливу: перехід від простого до складного, від простого до 
складного; рельєфне виділення фраз; різка зміна способів 
спілкування; 

В УМОВАХ ІМПРОВІЗАЦІЇ (внаслідок виникнення неочикува-
ної ситуації) можливі різні типи поведінки: 

1) ПРИРОДНИЙ тип: плодотворні імпровізаційні дії не викли-
кають у педагогів психологічних труднощів; 

2) НАПРУЖЕНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧИЙ тип: відбувається мо-
білізація всіх ресурсів особистості на подолання неочику-
ванної складності; 

3) НАВМИСНО-УХИЛЬНИЙ тип: усвідомлене ухилення педа-
гога від подолання складності; 

4) МИМОВІЛЬНО-ГАЛЬМІВНИЙ тип: розгубленість і повна 
загальмованність дій педагога; . 

5) ЕМОЦІЙНИЙ ЗРИВ: педагог діє безконтрольно, безсистем-
не, погіршуючи конфлікт, не вміючи керувати або прихову-
вати свої почуття; 

6) НЕАДЕКВАТНИЙ тип: педагог приховує свої почуття, але 
не здатний їх перетворювати у педагогічно доцільні пережи-
вання і дії.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

СПІЛКУВАННЯ  
 

більш вузьке за об’ємом 
ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ  
між людьми  
Не тільки у безпосередньому 
контакті  
 
Акти 

КОМУНІКАЦІЯ  
 

більш широке за об’ємом  
поняття – “зв’язок” 
Взаємодія 2-х систем                     Від одної до 
 
            Іншої 

перегляд телепередач 
читання книг 
сприйняття творів 
мистецтва  

Передається сигнал, що несе інформацію 

ВИДИ комунікацій 2 ЕОМ об’єднані кабелем 
звуки і “танці” тварин  
людина-машина  

Схема 3.1 

БАГАТОПЛАНОВИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ 
 

Три сторони процесу спілкування треба розглядати в сукупності 

КОМУНІКАТИВНА ПЕРЦЕПТИВНА ІНТЕРАКТИВНА 

 Передача інформації  
Специфіка самого процесу 

обміну інформацією. 
Вна т.ч. Виявляється  
не тільки прийнята 

Взаємодія  
Це компоненти спілкування, 

пов’язані зі взаємодією людей 
в їх спільній діяльності  

Взаємо сприйняття і 
розуміння людьми один 
одного (Бодалев А.А.) 

див. схему 

ФОРМУЛА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
сладається з послідовних реакцїй людей один на одного 

 
вчинок “А”     поведінка “ Б” 
змінюють             корекція 
       
           зворотні реакції  

не І       І   передача 
а І       І  
        активний обмін 
 

          зрозуміла 
          усвідомлена 
 

+психологічний  
вплив партнерів  
партнери володіють 
єдиною системою 
кодування 
можуть виникнути 
комунікаційні бар’єри 
           соціальні 
           політичні 
           релігійні 
           професійні 

впливають соціальні 
норми 
зразки поведінки 
 
 
 
 
 
віком 
досвідом 
розходженням  
в інтересах 

вони визначаються 
ролю викликає 

рольові 
очікування їх множинність породжує 

ролльові конфлікти 
можуть бути викликані смисловими 
б а р ’ є р а м и у педагогічному  

спілкуванні 

Схема 3.2 
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Ігрова модель 

 

Цілі ігрові 
Комплект ролей  
і функцій гравців 

ккпуппв 
Сценарій гри Правила гри 

Цілі  
педагогічні Предмет гри 

Графічна модель 
взаємлдії  

учасників гри 
Система  

оцінювання 

Імітаційна модель 

М
ет

од
ич

не
 за

бе
зп

еч
ен

ня
 Технічне забезпечення 

Схема 3.3 

ПЕРЦЕПТИВНА СТОРОНА ПРОЦЕСУ СПІЛККУВАННЯ 
(за монографією А.О.Бодалева “Личность и общение”) 

 

ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,  
необхідних для спілкуввання 

НАПРАВЛЕНІСТЬ  
НА ІНШИХ  

ВИХОВАНІСТЬ  
ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ  

ВИЗНАЧЕННЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕЛЕКТА  

Це коли інші люди у центрі 
системи цінностей  
для людини  

Вміння співчувати  
іншим людям 

 
Широта виявлення цієї    
здатності визначається 
 
 
Об’ємом 
кругу 
людей 

межі родини  
товариші  
по роботі  
погано  
знайомі  
всі люди  

Об’єм уваги – щоб вислухувати 
співрозмовника  
Здатність сприйняття – 
спостережливість  
здатність помічати найдрібніші 
коливання в настрої, малопомітні 
особливості поведінки, бачити 
істотне в особистості 
Пам’ять – не перебирати  імена  
та імена по батькові, пам’ятати 
обличчя, що заспокоює і що  дратує,  
що вміють і що не вміють робити 
Уява (соціальна) 

Мислення –  аналізу- 
 вати  вчинки 
 інших людей  

особлива  
якість 

передбачити 
поведінку у 
різноманітних 
ситуаціях 

Інтуїція – збагнення особли-
востей особистості інших 
людей без обгрунтування  
їх за допомогою доказів   

негативний  
варіант  приписування своїх 

Власних станів, намірів, 
думок іншим 

вміння ставити себе на 
місце іншого  
бачити себе і те, що  
відбувається його очима  

Схема 3.4 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТЕЙ,  
необхідних для спілкування 

власний досвід особистості із безпосереднього спілкування і пізнання людей 
постійне збагачення теоретичними відомостями 
 знайомство з науковою літературою із галузі людинознавства 
  збагачення законів, що керують поведінкою людини через читання 
  художньої літератури  
  перегляд реалістичних за змістом фільмів і спектаклей 
формування здатності співчувати 
  близьким  
  товаришам по справі 
  співвітчизникам 
 ідейним однодумцям 
вправи у поведінці, яке б не ображало і не ущемляло гідність інших 

всебічна вихованість може бути досягнута особистістю у процесі постійної роботи над собою  
 

ПРОЦЕС СПІЛКУВАННЯ МОЖЕ СКЛАДАТИСЯ  
з двох варіантів 

взаєморозуміння  
злагодженість виконання роботи  
розвиток здатності прогнозувати  
поведінку один одного  

конфлікти і моральні протиріччя 
розлад в роботі  

нездатність передбачати  
партнера по спілкуванню  

навпаки 

досягнення позитивного результату 

пов’язано з пов’язано позитивним чуттєвим відображенням один одного 
з накопиченням і правильним узагальненням інформації один  
про одного 

інтерпритація чуттєвих даних залежить від індивідуального досвіду 

несуть  
функції  

інформіційну  
регулятивну  

СИГНАЛЬНИЙ  
КОМПЛЕКС  

у сприйнятті 
людини  
людиною  

Схема 3.5 
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СИГНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС У СПРИЙНЯТТІ ЛЮДИНИ ЛЮДИНОЮ 

Елементи фізичного 
вигляду людини 

Компоненти 
зовнішньості людини  

ОБЛИЧЧЯ ГОЛОС ПОСТАВА 
на ньому концентрується 
більша увага партнера. Ця 
особливість формується з 
перших днів життя малюка  

і його властивості  
висота  
тембр 
манери вимови 
ритм 
характерні інтонації 
уривчатість або 
плавність умови 

у спілкуванні 
значення має 

впізнавання голосу 
розрізнення його відтінків 

залежить від професіонального 
досвіду 

надає фігурі  
загальний вигляд 

залежить 

від звичного 
положення 

  корпуса 
  голови 

мало використовується в психо-
логії із-за труднощів його аналізу 

може бути 
       пряма 
       сутулувата 
       згорблена 
       в’яла 
       бодьора 

ПОЗА 
пов’язана з певними діями  
і якостями особистостості. 

Цікаве дослідження  
її інтерпритації з позиції 

“теорії ролей” 

ХОДА 
“моряка”, “солдатська” хода 

її риси 
 ритм 
 швидкість 
 тиск на поверхню 
 довжина кроку 
 визначеність або 
 мінливість напряму 

інформує 
 про хвороби 
 рід занять 
 настрій 

МОВЛЕННЯ 
 її особливості 

 швидкість мовлення 
 довжина фраз 
 типові конструкції  
 речень 
 розстановка наголосів 
 використання   
 жаргонізмів 
 діалектів, зворотів 
 зміст мовлення 
 граматичні помилки  
 та обмовки  

особливості 
виділення  
рис обличчя 
за ступеню 
їх значимості 
для сприйняття 
людьми  
один одного 

деталі обличчя 
волосся 
ніс 
очі 
лоб 
губи 
вуха 
шкіра 
рот 
підборіддя 
брови 
зуби 
шия 

та його МІМІКА – 
на сприйняття впливає 

тонкість і точність 
диференцювання 
вираз обличчя  
і відповідних їм станів 

ЖЕСТИ ПАРТНЕРА 
в процесі життя  

і спілкування 
  Людина 
  засвоює 

способи 
жестикуляції 
правила  
їх застосування 
особливості 
їх прочитання 

можуть бути 
 довільними 
 недовільними                   Схема 3.6 
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СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНИ ЛЮДИНОЮ 

ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИЧНОГО  
ВИГЛЯДУ ЛЮДИНИ  

КОМПОНЕНТИ ЗОВНІШНОСТІ 
ЛЮДИНИ  

Про діяльність людини (форма)  
Про національність (нац. одяг)  
Про смак  
Про вік  
........... 

Можуть інформувати 

Для сприйняття людини 
дюдиною значення мають  

косметика  
прикраси  
одяг  
взуття  
інші предмети  

Л.  
Оцінюється іншими  

з точки зору засвоєних ними  
етико-естетичних норм  

ВИРАЗНІ РУХИ І ДІЇ  

сигналізують 

Про особливості Л. 
переконання  
характер  
здібності  
потреби  

про наміри 
про роботу, 
що виконується 
про опанування 
навичками  
про ступінь розвитку 
навичок  
про вік 

РИСИ, ВЛАСТИВІ СПРИЙНЯТТЮ 
людини людиною у формуванні 

образу людини  

РАКУРС – в якому бачать Л. 
ті, хто її сприймає  
 
КОНТРАСНІСТЬ – 
незмінність від освітленості  
і віддаленості  
 
УСТАНОВКА сприйняття – 
тобто вплив слова на сприй-
няття людини  

Схема 3.7 
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НЕМОВЛЕННЄВІ 
невербальні 

ЗА ТРИВАЛІСТЮ 
Час впливає на характер  

фізіогномічна маска  
одяг  
манери  
обмін речами  
або предметами  
такесика –  тактильно-м’язова   
 чуттєвість, дотик 
головний засіб спілкування 
у позбавлених 

слуху 
зору 

проксема – дистанція між тими  
 хто спілкуєтсья   
комунікативне значення дистанції 

інтимна (між близькими  
знайомими) 
особиста 
соціальна (при офіційних  
контактах) 
публічна (між чужими) 

КОРОТКОЧАСНЕ  

ТРИВАЛЕ 

пізнання  
іншої ос. 

рішення  
задачі 

значення  

взаєморозуміння  
насичення 
конфлікт 

час 
каталізатор 

         змісту               с 
 
         способів 

ЗА КОНТИНГЕНТОМ 
УЧАСНИКІВ  

МІЖОСОБИСТІСНЕ  
Л            Л  

особисті  групові  

МІЖОСОБИСТО- 
ГРУПОВЕ  

Л            Л  
Керівник – група, 
навіть якщо 
Л            Л  
як носій групової 
думки 
МІЖГРУПОВЕ  
Г            Г  в спорті 

цілі груп 

співпадають 
“мирне”  

не співподають  
конфронтація 
протиборство 

ЗА СТУПІННЮ  
ДОВЕРШИНОСТІ  

МОВЛЕНЕВІ ЗА СТУПІННЮ КОНТАКТУ 
між тими, хто спілкується  

МОВА            МОВЛЕННЯ 
        див. схему 2.24 безпосереднє  опосередноване  

“обличчя  
в обличчя”  

проміжні ланки  
інша особа 
механізм  
речі значення повний контакт 

використовується 
всі наявні засоби  

велика кількість каналів  
зворотнього зв’язку  

ЗАКІНЧЕНЕ  

вичерпаність змісту 
теми або сумісної 
дії всіма учасниками  

НЕЗАКІНЧЕНЕ  
перерване 
причини 

ЗАСОБИ ТА ВИДИ СПІЛКУВАННЯ 

суб’єктивні об’єктивні 
роз’єднаність  
у просторі  
заборона  
зникнення засобів  
спілкування 

розуміння  
необхідності  

переривання с.  

взаємне  
або всебічне 
бажання с.  

Схема 3.8 
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ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ. 
СПІЛКУВАННЯ І МОВЛЕННЯ, МОВА І МОВЛЕННЯ 

ЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ МОВИ 
Психологічний аспект 

1. Формування свідомості людини немож-
ливо  без спілкування з іншими людьми 
за допомогою мовлення. 

2. Мовлення розмикає для нас свідомість 
іншої людини.  

3. Мовлення робить надбанням індивідуа-
льної свідомості досвід всього людства. 

4. Мовлення виводить нашу свідомість 
за межі чуттєвого досвіду. 

5. Психіка – відображення.  
 

Мовлення – що означає відображення, 
більш висока ступінь, тобто може 
відображати те, що не доступно сприйнят-

Психологічний аспект  
1. Подвоює світ для людини, тобто 

можна здійснювати дії з предметами 
навіть під час їх відсутності. 

2. Дає можливість викликати образи 
незалежно від їх реального існування. 

3. Керує нашими психічними процеса-
ми, сприйняттям, пам’яттю, мислен-
ням, тобто здійснює вольову дію. 

Два різних аспекти визначення 

Визначення змісту думки 
свідомості  

думки  
почуття  
образи  

Визначення знаками засоби  
фонеми(звуки)  
графеми(букви)  

МОВА – система знаків 
спосіб спілкування 
знаряддя думки   

включає 

слова  
з їх значенням 

синтаксис  
набір правил, за якими 
будується речення  

Їх взаємодія 
Не існує мови, що не  використовується  
в значення мовленні  
Не існує мовлення без відповідної мови 

ПОЗНАЧАЄ 

Л.С.Вигодський  
“предметна  
віднесеність”  
інструкції,  
або “функція  
заміщення”  

мова 
якість  
дію  
відношення  

ЛЕКСИЧНА 

РЕГУЛЮЮЧА 

КОМУНИКАТИВНА 

витоки спілкування з дорослими 
вміння підкорятись мовній 
інструкції дорослого  
внутрішній наказ самому  
собі, саморегуляція  

збереження і передача 
досвіду спілкування  

ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ  

Виділяє ознаку та відносить 
до категорії “поняття”  

абстрагує  
узагальнює  
аналізує  

Схема 3.9 

КАТЕГОРІАЛЬНА, 
або “ПОНЯТІЙНА” 



189 Соціальна психологія 

ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ 

ВИЗНАЧАЛЬНА  РЕГУЛЮЮЧА  КОМУНІКАТИВНА  

КАТЕГОРІАЛЬНА 
АБО “ПОНЯТІЙНА”  

ЛЕКСИЧНА  

відображення потенційних змістовних 
зв’язків слова з іншими словами  

 ФІЗІОЛОГІЧНІ 
МЕХАНІЗМИ 
МОВЛЕННЯ  

Складає утворення тимчасових  
умовних зв’язків між центрами  

мовлення   

викликається специфічними 
подразниками  

СЛОВОМ  
в чотирьох формах 

“СЕМАТИЧНЕ ПОЛЕ”  
(лікар – лікувати, голка – шити,  

його розмір – не більше чотирьох слів)  

ЛІВА ПІВКУЛЯ  

В И Д И М Е 
ЧИТАННЯ 

Ч У Т Н Е 
РОЗУМІННЯ 

Зоровий центр мовлення 
потилична доля  

Слуховий центр мовлення 
вернике  
скронева звилина 

В И М О В Н Е 
ВИМОВА 

Рухомий центр мовлення Брока  
Верхня лобова звилина 

З А П И С У В А Л Ь Н Е 
ПИСЬМО 

Центр знаходиться в середній 
лобовій звилині 

Схема 3.10 
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ВИДИ МОВЛЕННЯ 
Монографія Олександра Романовича Лурїї “Язык и сознание” МГУ, 1979 р.  

ЖЕСТОВЕ  

ЗВУКОВЕ  

Єдність ситуації  
змісту  

Сучасна роль жесту  
вказівний  
виразний  

взаємнозумовлені  
в історичному розвитку  
відображення – чуттєве  

логічне 
абстрактне 

відображення  

ЗОВНІШНЄ  ПИСЬМОВЕ  

Ппізніше усної; 
 
її функція –                  відомості закріпити 

передати 
Ідеографічну подію в листі  
не передати, а нагадати  
Ієрогліфічне письмо  
 
Ієрогліф – знак 
 
схожість з предметом втрачена, 
дуже велика кількість  
Алфабетичне письмо  
Графема-буква – означає – 
фонему-звук; їх кількість  
обмежена, але їми можна 
виразити велику кількість думок  

ет
ап

и предмету 
цілої думки 

УСНЕ  

ВНУТРІШНЄ  

Розмова людини з собою 

виражає 

мислення 
мотиви  
поведінки 
планування Д. 
управління Д. 

Два види 

ВНУТРІШНЄ  
ПРОМОВЛЕННЯ  

ВЛАСНЕ ВНУТРІШНЄ 
МОВЛЕННЯ  

Елемент зовнішнього 
мовлення 

ВІДМІННІСТЬ ДІАЛОГІЧНЕ  МОНОЛОГІЧНЕ  

Процес спілкування між 
тими, що запитують,  
і тими, що відповідають  

Розгонуте  
висловлювання  
на подану тему  

      за структурою        згорнута  Співпадає 
з зовнішньою 

взаимосвязь 

здійснюється перехід у 
внутрішній план з віком 

Їх основні характеристики  

міститься у запитанні 
запитуючого 

у внутрішньому змісті 
самої людини  мотив 

спонтанно вимагає тривалої і 
розгорнутої підготовки підготовка 

граматична  
неповнота  

пропуски і підміни 
логічна послідовність, 
повнота описів 

зміст 
мовлення 

ЗАГАЛЬНЕ 
можуть переходити одне в одне  
мають один набір додаткових засобів  

етапи звучить після  
здійснення Д. 

супроводжує Д. 
попереджає Д. 

плануюча функція 
Л.С.Виготський 

перехід у зовнішній план 
пов’язаний виникненням 
труднощів промовляння 

в голос 
(усні відповіді студентів) 

Схема 3.11 
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Схема 3.12 

ВИДИ МОВЛЕННЯ 
(Монографія Сергія Леонидовича Рубінштейна  
“Основы общей психологии”, 1989 р. видання) 

ПИСЬМОВА ПИСЬМОВА 
складається з  

                знаків – букв ––––––––– означають ––––––––– звуки усного мовлення  

не просто переклад, а різноманітні функції 

ділова  –––––––––––––––––––––––––––––  розмовна 
безособова  –––––––––––––––––––––––––  особиста 
відвернений зміст  ––––––––––––––––––––  зміст  –––––  безпосередні переживання 

Їх особливості в побудові  
 Засобах 

1. Розгорнута побудова                                 згорнутий характер, тобто існує спільна ситуація 
2. Вимагає                систематичного                                    пропущення окркмих компонентів  
                                  логічного                    викладення 
                                  зв’язного 
 

3. Виразні засоби  
        обмежені гамма виразних засобів  

курсив 
абзац 
...?! 

ЇХ ВИДИ 
Вони значно менше відрізняються один від одного, 

ніж письмове від усного в цілому 

письмо 
повідомлення 
науковий трактат 
конспект 

розмова  
бесіда  
ораторський виступ  
доклад  
лекція  
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Структура процесу спілкування 
1. Потреба у спілкуванні  
2. Орієнтування в цілях спілкування  
3. Орієнтування в особистості 

співбесідника  
4. Планування (частіше несвідоме) 

теми, стилю мовленнєвих фраз  
5. Реалізація спілкування  
6. Сприйняття і оцінка відповідної 

реакції співбесідника  
7. Корекція напряму, стилю 

спілкування  

Позиції в спілкуванні 
1. активна – пасивна  
2. відкрита – закрита  

бажання і вміння  
виразити свої  
думки, почуття  
і готовність зрозуміти  
позиції інших  

небажання або  
невміння виразити 
точку зору, що має 
інформацію  

3. Доброзичлива – нейтральна – ворожа  
4. “Зверху”(домінуюча) – “на рівних” – “знизу” 

(підкорення)             караючий  
5. Батько (Р)                 опікаючий 
      Дорослий (В) 
      Дитина (Д)                слухняний 
           бунтуючий 
 

Трансакція – одиниця взаємодії партнерів по 
спілкуванню, що супроводжується завданням 
позиції кожного 

Види спілкування: 
 

1. Контакт масок (ігнорування особистості 
співбесідника, приховання своїх істиних 
почуттів за “маскою” 

2. Примітивне спілкування (врахування 
тільки своїх потреб, ігнорування  
особистості і інтересів співбесідника)  

3. Формально-рольове спілкування 
(регламентоване спілкування виходячи  
з соціальних ролей співбесідників)  

4. Ділове спілкування врахування особистості 
співбесідника заради інтересів справи)  

5. Міжособистісне (духовне, дружнє)  
спілкування (взаємне врахування  
і розуміння особистості один одного)  

6. Маніпулятивне спілкування (врахування 
особистості співбесідника з метою  
маніпулювати їм заради досягнення  
власних інтересів)  

7. Світське спілкування (кажуть не те, що  
думають, а те що прийнято говорити у 
подібних випадках)  

Р Р – трансакція “демагог”  
В В – трансакція “колеги”  
Д Д – трансакція “шибени”  
Р Д – “бос і недотепа”  
Д В – “вихователь і чомучка”  

Р Р – “парламентер проти боса”  
 В  
В В – “колега проти шибеника”  
Д Д 
 Р – “бос проти шалуна” 
Д Д 
Р Р – “бос проти боса” 
Д Д 
 Р  
В В – “бос проти колеги” 
Д 

Конфлікти трансакції 

Компліменти 

Знакаи уваги при спілкуванні  

Підтримка Похвала 
(часто без  
врахування  
ситуації,  
“не до речі”)  

оціночне судження, 
порівнюють людину  
з іншими  

у тяжкій ситуації  
прийняття людини 
бачити в ньому сильні, 
гарні сторони  

Позиція “червоного олівця” 
– критика порадника  
 
 
Ефективніше у спілкуванні 
підтримка, а не позиція 
“червоного олівця”  

Схема 3.13 
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Схема 3.14 

СИНТОНИЧНА МОДЕЛЬ СПІЛКУВАННЯ  
(“синтонія – бути в гармонії з собою і з іншими) Процес спілкування починається з сприйняття – 

протікає по-різному в залежності від репрезентативної системи (Р.С.) людини  

Візуальна Р.С. 
(більш довіряє зоровій системі) 

Слова, що використовує: 
Розглянемо, яскравий,  
милуюсь 
Мовлення швидке, голосне 
Рухи очей вгору вліво, вгору, 
вправо і прямо перед собою 
Правила слухання: “я маю 
бачити, щоб “чути” 

Аудіальна Р.С. 
(слуховий) 

  
Послухаємо,  
Звучить, голосний 
виразне  
Пліво, вправо,  
голова нахилена вниз 
“Не дивитись, щоб чути” 

Кінестетична Р.С. 
(відчуттями, почуттями) 

  
відчувати, почувати 
тяжко на душі, обожнюю 

Полімодальний “комп'ютерний тип” отримується з кін естетика (при абстрагуванні від неприєм-
них почуттів) – слова: розумію, логічно, проаналізувати, мовлення монотонне, рухи очей важко 
вловимі, погляд поміж голів інших, голова піднята вгору. 
Для успішного спілкування необхідні вміння: 
 врахувати репрезентативну систему співбесідника і говорити на його “мові” 
 визначення бажаного результату і врахування інтересів співбесідника (що я побачу, коли 

досягну результату? Що я почую?) 
розвити сенсорну гостроту – здатність помічати дрібніші зміни у стані і поведінці співбесід-

ника, помічати зміну жестів, міміки, пози, інтонації, поглядів, і світозміни в кольорі шкіри, у 
диханні, у тонусі м’язів, у тремтінні нижньої губи 

Кроки навчання:  
1. фіксація змін у поведінці людини  
2. розрізнення паттернів – моментів, що повторюються, у поведінці людини 
3. калібровка – впізнавання певного стану людини за його невербальним сигналам – мікрозмінами 
розвинути гнучкість – здатність змінювати свою поведінку в залежності від ситуації і реакції 

співбесідника, знаходити нові способи поведінки 
Кроки навчання:  
1. переривання старих паттернів поведінки 
2. винайдення і використання иових способів поведінки 
3. швидка послідовність переривання старих паттернів і використання нових, неочикуваних виборів 
досягти конгруентності – внутрішня узгодженість думок, бажань, почуттів, дій, слів людини, 

відсутність внутрішніх протиріч 
Кроки навчання:  
1. розрізнення станів конгруентності і не конгруентності 
2. знайомство з різноманітними частинами своєї особистості 
3. визначення цілей, бажань кожної частини особистості 
4. визначення пріоритетних цілей 
5. досягнення згоди між різноманітними частинами особистості про те, що вони визнають уста-

лений пріоритет цілей 
6. укладення контракту по прийнятій згоді 
досягти раппорту – гармонії, єдності, узгодженості із співбесідником і взаємної симпатії 
Кроки навчання:  
1. перевірка своєї довіри до співбесідника 
2. перевірка довіри партнера до вас 
3. тону і темпу голосу співбесідника встановлення відповідності 
4. його подиху 
5. його ритму рухів 
6. його позі  
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Схема 3.15 

СИНТОЩЧНА МОДЕЛЬ СПІЛКУВАННЯ (продовження) 
 

використовувати ресурсні стани – викликати прилив сил, впевненості, успішності для вирі-
шення складних проблем і ситуацій спілкування  

Кроки навчання:  
1. пошук спогадів про успіх в своєму минулому досвіді  
2. переживання цього успіху знову 
3. коли спогад переживань успіху стане інтенсивним, встановити умовний зв’язок – “якір” 

(наприклад, дотик до зап'ястя руки) 
4. входження у ресурсний стан через повторення кроків 2 і 3, а потім одночасне використання 

“якора” і спогаду переживання 
5. використовувати “якір” у складній ситуації, щоб викликати оптимальний внутрішній стан, необ-

хідний для успішної діяльності 
вміння ставити питання – пойнтери для уточнення змісту і смислу сказаного співбесідником:  
1. пойтнери – іменник для уточнення змісту іменника (“А який зміст ви вкладаєте в слово?..”) 
2. пойнтери – дієслова для уточнення змісту дієслів (“Як саме ви приготуєте доповідь: в усній чи 

письмовій формі?”) 
3. пойнтери – правила – для уточнення обгрунтованості обмежень і правил (“Чому необхідно 

так? А що буде, якщо ми цього не зробимо?”) 
4. пойнтери – узагальнення – для уточнення змісту слів “все, завжди, ніколи і т.п. (“Дійсно все? 

Невже ніколи не зустрічали?”) 
5. пойнтери – порівняння – для уточнення смислу порівнянь “гірше, краще, легше і т.п.” (“Краще 

зробити так, порівняно з чим?”), пойнтери використовують тоді, коли необхідна точна інфор-
мація і точне розуміння співбесідника для досягнення бажаного результату. 

вміння сприймати і давати зворотній зв'язок – це повідомлення, адресоване іншій людині 
про те, як я його сприймаю, що відчуваю у зв'язку з нашими відношеннями, тобто це не інфор-
мація про те, що представляє собою та чи інша людина, а в більшій ступені відомості про 
себе у зв'язку з цією людиною. Правила зворотного зв'язку: 1 -говори про те. що конкретно 
робить людина, коли викликає у тебе ті чи інші почуття. 2 – не давай оцінок. З – не давай 
порад. 4 – якщо говориш про те. що тобі не подобається в людині, намагайся в основному 
помічати те, що вона могла б за бажанням в собі змінити. 

Вміння слухати – вміння зрозуміти інформацію і почуття того, хто говорить 3 такти 
слухання:  

1. підтримка – ціль: надати можливість людині виразити свою пропозицію (доцільні реакції слу-
хача на цьому етапі: мовчання, підтакування, кивання головою, “луна реакції” (повторення 
останнього слова співбесідника), емоційне супроводження 

2. з’ясування – ціль: переконатися, що ви правильно зрозуміли співбесідника своїми словами) 
3. коментування – слухач висловлює свою думку стосовно почутого, дає коментар, поради, 

оцінки (якщо цього від нього чекають). Можуть відбуватися перекручування у сприйнятті і 
розумінні інформації в залежності від того, яке “я-слухання” у людини. “Я – слухання” – своєрі-
дний стійкий фільтр, через який сприймається інформація, в результаті їй передається той чи 
інший зміст. Бувають різні ,.я – слухання”: “я тобі не вірю”, “мені не подобається все, що ти 
робиш”, “образа”. “заздрість”, “мені байдуже “, “у мене краще”. 
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Схема 3.16 

ВИДИ СЛУХАННЯ 

АКТИВНЕ ЕМПАТИЧНЕ  ПАСИВНЕ  

постійне уточнення 
вірності розуміння 
через уточнюючі 
питання: ”чи правиль-
но я зрозумів, що...” 
через перифрази: 
”іншими словами, ви 
мали на увазі, що...” і 
чекає підтвердження 

слухають чи готові 
підтримувати співбесі-
дника, не ставлять 
питань, не дають 
порад заспокоїтись , 
реакції “так, так, розу-
мію, ну звичайно” 

дозволяє співчувати ті ж 
почуття, які переживає 
співбесідник, розуміти і 
розподіляти його емоцій-
ний стан. Не дають по-
рад, не критикують, не 
оцінюють того, хто гово-
рить, не повчають 

ігноруючи нехтуван-
ня партнера, не 
слухають, не зверта-
ють увагу або реплі-
ки дурниці”, 
”нісенітниця” 
 
недопустима форма 
спілкування 

 
 

В ділових переговорах, 
при спілкуванні з 
рівним або авторитет-
ним співрозмовником, 
в конфліктних ситуаці-
ях коли співрозмовник 
поводить себе агреси-
вно і необхідно налаш-
тувати його на спокій-
ний діловий тон. Не 
можна застосовувати: 
якщо співрозмовник у 
стані сильного емоцій-
ного збудження 

 
 
Якщо співрозмовник  
у стані сильного  
емоційного збуджен-
ня, йому необхідно 
”висловитися”, 
”вилити почуття”. Не 
можна заражатися 
емоцією партнера, 
реагувати на неї 
особистісно, обража-
тися 

 
 
Якщо людина хоче поді-
литися якимись пережи-
ваннями, якщо ви хочете 
зрозуміти і приймаєте 
співрозмовника таким, 
який він є, якщо ви вільні 
від “Я-слухань”, на час 
забувайте про свої про-
блеми і свої переживан-
ня, і тоді в вашій душі 
звільниться місце для 
почуттів іншої людини 

  ЗАСТОСУВАННЯ  

ПРАВНЛА ЕМПАТИЧНОГО СЛУХАННЯ: 
1. Звільнити душу від власних переживань і проблем, відмовитись від упереджень відносно спів-

розмовника, налагодитись на почуття співбесідника  
2. В своїй реакції на слова партнера ви маєте відобразити переживання, почуття, емоцію, що 

стоїть за його висловлюванням, показати, що почуття співбесідника ви не тільки зрозуміли, але й 
прийняли (не засуджуючи, не критикуючи. не повчаючи його) 

3. Необхідно тільки відобразити почуття партнера, але не інтерпретувати його вчинки і приховані 
мотиви поведінки, не пояснювати причину виникнення в нього цього почуття, не повчати його.  

4. Необхідно тримати паузу. Після вашої відповіді співрозмовнику звичайно необхідно помовчати, 
подумати, розібратися у своїх переживаннях. Не забивайте його своїми додатковими мірку-
ваннями, поясненнями, уточненнями.  

Правила “я-висловлювань” (спосіб самовираження. усвідомлення власних почуттів, що виникають у 
напружених ситуаціях і називання їх партнерові, усвідомлення своєї відповідальності за вирішення 
проблеми): 1 – описання ситуації, то викликала напругу: 2 – точна назва почуття в цій ситуації;  
3 – назва причин цього почуття (“я відчуваю роздратування, коли ти кажеш, що...” 
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Схема 3.17 

СОЦІАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ  
І РОЗУМІННЯ ЛЮДЬМИ ОДИН ОДНОГО  

Рідкосприймаємо людей об’єктивно  
Емпатія – емоційна форма сприйняття і розуміння іншої людини 
співчуття, здатність відчувати і бачити світ як інша людина.  
Рефлекція – логічна форма розуміння іншої людини на основі 
аналізу її поведінки і якостей  
 
Типові помилки рефлексивного розуміння  

Несуть інформацію: 
Слова – 7%; інтонації – 30%; 
міміка, погляд, жести – 60% 
Види жестів: 

– ілюстратори стану; 
– регуляторні відносини 

(посмішка, кивок); 
– емблеми (замінюючи слів); 
– адаптери (звички, почісування, 

перебирання предметів; 
– аффектори (виражають емоції); 
– мікрожести  
– експресивні жести (жести 

оцінки, впевненості, нервоз-
ності, заперечення, доміну-
вання, нещирості)  

Відстань спілкування:  
– інтимна зона (15 – 45 см)  
– особиста зона (45-120 см)  
– соціальна зона (1- 4 м) 

– рідко бувають плодом власного досвіду, частіше ми їх набуваємо від тієї групи, до якої 
належимо, від батьків, вчителів, засобів масової інформації 

– стираються, якщо люди різних груп починають тісно взаємодіяти, добиватися спільних 
цілей, краще пізнавати один одного 

7. Попередження – оцінка яких-небудь людей як гарних і поганих, навіть не знаючи їх особисто, 
мотивів їх вчинків 

8. Казуальна атрибуція – пояснення причин поведінки людини або внутрішніми, або зовнішніми 
факторами 

  
 
      через внутрішні схильності людини                    або через ситуацію 
 
Критерії поведінки:  
1)  постійна поведінка – у вихідних умовах поведінка одноманітна  
2)  відмінна – в інших умовах поведінка проявляється інакше  
3)  звичайна – така поведінка у вихідних умовах притаманна більшості людей.  
 
Постійна + мало відмінна + незвичайна (інші люди так себе не поводять) = така поведінка пояс-
нюється через ВНУТРІШНІ причини. У схожих ситуаціях постійна поведінка + в інших ситуаціях 
інша поведінка + звичайна поведінка (як у інших людей у таких же ситуаціях) = така поведінка 
пояснюється через ЗОВНІШНІ причини. 
Наше сприйняття інших людей ґрунтується на тому ВРАЖЕННІ, яке вони на нас призвели, а 
також на ПОЯСНЕННІ ПРИЧИН їх поведінки внутрішніми схильностями або тією ситуацією, в 
якій вони опинились.  

1. Ефект структурування (поєднання деяких ознак в струк-
туру, за деякими ознаками – висновок про людину)  

2. Ефект ореолу (схильність пояснювати всю поведінку 
людини на основі тих якостей, які, на наш погляд, 
являються у неї головними)  

3. Ефект первинності (враження найміцніше)  
4. Ефект прекції (приписування іншій людині своїх якостей 

і переживань) 
5. Ефект останньої інформації  
6. Стереотипи  

– звичні спрощені уявлення про інші групи людей, 
про які не маємо достатньої інформації  
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Схема 3.18 

СОЦІАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ (продовження) 
Тлумачення і оцінка зовнішнього світу, людей, ситуацій ґрунтуються на настановах 

 

НАСТАНОВИ – неусвідомлювана готовність людини певним чином сприймати і оцінювати  

КОГНІТИВНЕ ПОВЕДІНКОВІ  АФЕКТИВНЕ  
думки, переконання 
відносно якогось об’єкту, 
що дозволяють людині 
судити, що на її погляд, 
являється істинним, 
правдоподібним  
або можливим  

позитивні чи негативні 
емоції, відношення  

готовність до певних 
реакції, що відповідають 
його переконанням  
і переживанням  

                      Установки формуються  
на основі особистого досвіду  
під впливом інших людей (батьків, ЗМІ)  
з дитинства і “кристалізуються” в 20-30 років  
центральні установки змінюються важко  

КОГНІТИВНИЙ ДЕСОНАНС 
переконання, настанови  
вступають у протиріччя 
ВИХІД: змінити настанови, або відкинути факти, 
або знайти вагомі підстави для збереження минулих настанов  

Функції настанов  

Пристосування  
до соціального  

середовища  

Організації  
світогляду  

Цінносно-виразні 
позитивні  
настанови 

до представників 
свого типу  

Цінносно-виразні 
позитивні  
настанови 

до представників 
свого типу  

Функції настанов  

Вербальна 
інформація 

Регуляція  
ступеню і рівня 
задоволення  

Залучення 

людини в 

спеціально 

Невербальна 
інформація 

У процесі спілкування і взаємодії             прагнення вплинути на іншу людину, змінити її настанови, 
думки, її зацікавлення, нахили, її настрій і поведінку 

Психологічний вплив  
Змінити: 

механізми регуляції діяльності і поведінки людини 
потреби, інтереси, нахили (ДЖЕРЕЛА МОТИВАЦІЇ , активності) 
настанови, думки, переконання, групові норми 
психічні стани, в яких знаходиться людина (тривога, настрій) 

Прийом впливу – сукупність 
Засобів і алгоритм їх використання 
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ТИПИ І МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ  

ЗАРАЖЕННЯ                                             НАВІЮВАННЯ                                          ПЕРЕКОНАННЯ  
емоційно несвідома  
передача емоційного 
психічного настрою від 
однієї людини до іншої 
(невербальний емоційний 
вплив + емоційний транс + 
частково вербальний 
компонент). Чим інтенсив-
ніше емоції, тим сильніше 
ефект зараження  

вплив на несвідому сферу  
(вербальний + невербальний 
емоційний вплив, авторитет-
ність, владність), види навію-
вання: гіпнотичне, у стані  
релаксації у свід. Пильнуванні 
зниження критичності сприй-
няття і емоційний переніс  
Види вселяння:   

гіпнотичне  
у стані релаксації  
у свід. пильнуванні 
зниження критичності 
сприйняття і емоц. 
перенесення 

вплив на свідомість  
і логічне мислення 
(вербальний компонент, 
логічність + емоційне 
переконання + залучення 
у діяльність), необхідно:  
– логічна послідовність  
– логічні прийоми доказів  
– приклади і узагальнення  
– врахування рівня знань 

мислення слухачів  
– вірогідність інформації  

Схема 3.19 

                          Методи впливу на джерела активності  
1) формування нових 
потреб через залучен-
ня у  нову діяльність + 
принцип “мінімізації 
зусиль” 

викорисовуючи: – бажання Л. взаємодіяти з певною особою  
 – групове залучення  

 – бажання дитини прилучитись до дорослого життя 
 – бажання людини підвищити свій престиж 
 – показ важливості діяльності для життя Л. 

2) змінити бажання, змінити ієрархію мотивів (прийом Регресії – актуалізація мотивів 
більш низької сфери у випадку невдоволення основних вітальних потреб людини) 

Методи впливу на установки, думки 
1) Зміни установки (У): 
– легше змінити периферійні , неміцні У. 
– легше змінити незбалансовану систему У. 
– вплив на емоційний компонент У.Ефективніше, ніж логічний вплив 
– чим міцніше У., тим слабше ефект логічного впливу переконання  
– оптимум інформації при переконанні (надто великий об’єм інформації викликає зворотній ефект) 
– чим більші відміни між установками слухача і оратора, тим менша вірогідність успішного впли-
ву          ефект бумеранга – слухачі відкинули доводи оратора і більш зміцнілись у своїй думці 
2) Порушення У. через створення невизначених ситуацій          тривожність, порушення  діяль-
ності, установок          переосмислення ситуації          пошук нових цілей або регресивна форма 
реагування 
3) Створення У. через: – навіювання, переконання (батьки, авторитет, ЗМІІ) 
– особистий досвід у ситуаціях, що повторюються – метод “орієнтуючих ситуацій” 
– багаторазове залучення у відповідну діяльність 
– метод кооптації – включення людини у престижну групу і у неї з’являються ті установки, які 
підтримуються групою 
– метод емоційного переносу 
4) Підсилення, актуалізація установки: – прийом суміщення стереотипних фраз з тим, що 
хочуть впровадити або активізувати  
Методи зміни емоційного стану: – прийом “каналізації настрою 
– прийом “згадування гіркого минулого” 
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Схема 3.20 

КОНФЛІКТИ 

Реалістичні (направлені 
на досягнення певного 
результату)  
 
Нереалістичні 
(вираження негативних 
емоцій – самоціль)  

наявність протиріччя, суперечностей інтересів, потреб і 
цілей, що порушують нормальну взаємодію людей, що пере-
шкоджає досягненню їх цілей і призводить до протиборства 
 
ТИПИ конфліктів:  

Внутрішньоособистісний  
Міжособистісний  
Між особистістю і групою  
Міжгруповий  
Соціальний  

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОНФЛІКТІВ 
– ВИНИКНЕННЯ конфліктної ситуації, СУУПЕРЕЧНОСТЕЙ (несумісність інтересів, ситуації 

цілей, думок, коли досягнення цілей одної людини перешкоджає досягненню цілей іншої) – 
виникнення ПРЕДМЕТУ конфлікту (основного протиріччя, заради вирішення якого сторони 
вступають у боротьбу) 

– ЗРОСТАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ У ВІДНОСИНАХ 
– УСВІДОМЛЕННЯ конфліктної ситуації (оцінка чужих дій як навмисно ворожих з ціллю пере-

шкодити досягненню бажаних цілей або ж принизити) 
– Власне конфліктна поведінка – обопільно направлені та емоційно забарвлені ліє для усклад-

нення досягнення цілей супротивника і реалізації власних інтересів на шкоду іншій стороні 
– РОЗГОРТАННЯ конфлікту або його ВИРІШЕННЯ  

ДЕСТРУКТИВНИЙ КОНФЛІКТ  
– розширення конфлікту  
– ескалація (конфлікт навіть  
      якщо усунені його причини)  
– ріст агресивних дій  

КОНСТРУКТИВНИЙ КОНФЛІКТ  
– заперечення старих відношень, 

формування нових відношень, 
корекція взаємодії  

– знаходяться засоби попередження 
конфліктів у майбутньому  

ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ  
– розходження             в цілях, інтересах, 

в засобах досягнення цілі, думках, 
психологічних особливостях  

– конфліктогени (слова, дії, що можуть 
призводити до конфлікту опріч бажан-
ня людини)  

– ескалація конфліктогенів (підсилення 
відповідної агресивності) 

ТИПИ КОНФЛІКТІВ  
– прагнення до переваги (критика, 

погрози, звинувачення, глузуван-
ня, спроба обману, утаювання 
інформації, можуть переривання, 
ігнорування співрозмовника)  

– поява агресивності  
– поява егоїзму  

СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 
1. Наполегливість, примус (досягнення свої цілі будь-яким засобом, агресивність, застосування влади 
2. Відхід (відхилення) (прагнення відійти від конфлікту) 
3. Пристосування, поступливість. (відмова від боротьби, від своїх інтересів) 
4. Компроміс (взаємні поступки, “половинні рішення”) 
5. Співробітництво (вирішення проблеми) (врахувати законні інтереси один одного і знайти взає-

моприйняте рішення) 
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КОНФЛІКТ = КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ + ІНЦИДЕНТ 
(накопичення протиріччя, що містять 
істину причину конфлікту)  

(збіг обставин, що слугував 
приводом до конфлікту)  

Вирішити конфлікт           усунути конфліктну ситуацію 
 вичерпати інцидент 

Дії керівника-педагога для вирішення конфліктів студентів 
Вивчення причин виникнення конфлікту 
Обмеження кількості учасників конфлікту 
Аналіз конфлікту 
Подолання конфлікту за допомогою 

Допоміжних міжособистісних засобів  
 
врахування психології учасників  
бесіда, прохання, переконання  
принципові переговори  
психотренінги, психотерапія  
обов’язки, правила  

Адміністративних засобів   
 

Організаційні  
– чіткі вимоги  
– спільні цілі  
– зрозумілі права  

 
 

Адмін.-силові  
– придушення інтересів  
– адміністративне 

роз’єднання рішення 
конфлікту на основі 
наказу  

Кроки вирішення конфлікту 
– ВИЯВИТИ приховані і явні причини К. (що являється предметом суперечностей)  
– ВИЯВИТИ, які інтереси, бажання у конфліктуючих 
– ЗРОЗУМІТИ доводи, аргументи, інтереси опонента 
– Емоційна витримка, зберегти позитивне відношення до опонента (дайте партнерові 

“випустити пару агресії” – самому вести себе спокійно, не давайте партнеру негатив-
них оцінок, а кажіть про свої почуття) 

– ВІДДІЛИТИ відношення і емоції від сам проблеми (обидва обґрунтуйте свої претензії, 
факти, бажані кінцеві результати , свої варіанти вирішення проблеми, усунувши воро-
же ставлення один до одного) 

– ШУКАТИ розумне і справедливе рішення проблеми з урахуванням законних прав і 
інтересів обох сторін (яким може бути справедливе рішення? Які варіанти справедли-
вого рішення?) 

– Прагнення знайти рішення + зберегти свою гідність + зберегти позитивні відносини з 
опонентом + дайте партнерові “зберегти своє обличчя”, не зачіпайте його гідність, не 
характеризуйте словесно його емоційний стан (чого ти злишся?”) + тримайтесь  у 
спілкуванні на “рівних” 

 

НЕ МОЖНА в конфліктній ситуації: (11 табу) 
– хаотично оцінювати партнера 
– приписувати йому низмені чи погані наміри 
– демонструвати знаки переваги 
– звинувачувати чи приписувати відповідальність за конфлікт тільки опонентові 
– ігнорувати його інтереси 
– бачити тільки зі своєї позиції 
– зменшувати вклад і заслуги опонента 
– перебільшувати свої заслуги 
– дратувати, кричати, нападати 
– зачипати “больові точки” опонента 
– обрушувати на опонента багато претензій  

Схема 3.21 
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Схема 3.22 

ПСИХОЛОГІЧНІ РОЗХОДЖЕННЯ ЛЮДЕЙ І КОНФЛІКТИ 

Вірогідність настання конфліктів підвищується при: 
– несумісності характерів і психосоціотипів 
– наявності темпераменту холерика 
– відсутноств 3 – х якостей: здатності критично відноситись до себе – терпимомті до 

інших – довіри до інших 
– наявність акцентуації характеру, невротичності 

ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ РИСАМИ ПСИХОСОЦІОТИПАМИ У КОНФЛІКТІ: 

Екстраверти 
Шумні, велика 
кількість слів, не 
пам’ятають, що 
кажуть, словесні 
суперечки,  
агресивність 

Інтроверти 
Замикаються у собі, 
Виключають можли-
вість спілкування і 
рішення проблеми, 
страждає здоров’я 

Мислячі 
Намагаються розібратися 
у суті конфлікту, знайти 
рішення, цінують тільки 
своє рішення 

Емоційні 
Зосереджуються на 
своїх почуттях, звинува-
чують себе, ображають-
ся на інших, плачуть, 
кричать, потіють тощо 

Сенсорні 
Увага на деталі, 
конкретні слова 
події, факти 

Інтуїтивні 
Увага на підтекст,  
зміст слів і ситуації, 
Нечіткість висловлю-
вань 

Вирішуючи 
Категоричні твердження, 
переконані у своїй право-
ті, агресивні, не слухають 
інших 

Стримуючи 
Знаходять різні варіанти, 
доводи. З різних боків 
дивляться на конфлікт, 
коливаються у рішенні 

Екстраверти 
Зупиниться!  
Послухайте точку 
зору іншої люди-
ни, поміркуйте 

Інтроверти 
Висловлюйте свою 
думку! Повторить, 
щоб співрозмовник 
зрозумів вас! 

Мислячі 
Виразіть свої почуття. 
Дозвольте іншим вирази-
ти свої почуття, думки 

Емоційні 
Будьте прямолінійні, не 
бійтесь конфронтації, 
не мучайтесь почуттям 
вини 

Сенсорні 
Зверніть увагу на 
обставини, що 
супроводжують 
конфлікт 

Інтуїтивні 
Не ухиляйтесь від 
конкретної проблеми 
в глибокі роздуми! 

Вирішуючи 
Ви не завжди праві!
Важливо зрозуміти спів-
розмовника 

Сприймаючі 
Займіть чітку позицію! 
Відстоюйте її! 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРІШЕННЮ КОНФЛІКТІВ 
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Тьюторські заняття за темами Модуля 3  
Психологія між особистісної взаємодії 

 
 

I. Письмова робота (10 хв.).  
Максимальна оцінка – (10 балів). 

 
Варіант 1. Розкрийте основні завдання міжособистісної взаємодії. 
Варіант 2. Охарактеризуйте суб’єкт і об’єкт міжособистісного піз-
 нання. 
Варіант 3.  Розкрийте пізнання людини. 
Варіант 4.  Які особливості суб’єкта впливають на сприйняття лю-
 дей? 
Варіант 5.  Що входить у зовнішність об’єкта, який сприймається? 
Варіант 6.  Яким чином впливають механізми пізнання і механізми, 
 що викривляють на адекватність обліку людини, яка сприй-
 мається? 
Варіант 7.  Як впливають основні характеристики процесу психоло-
 гічного впливу на його ефективність? 
Варіант 8.  Яким чином суб’єкт враховує свої характеристики і особ-
 ливості об’єкта для організації ефективної взаємодії? 
Варіант 9.  Розкрийте динаміку міжособистісних стосунків. 
Варіант 10.  Охарактеризуйте механізми регулювання міжперсональ-
 них стосунків. 
Варіант 11.  Розкрийте умови розвитку міжперсональних стосунків. 
Варіант 12.  Розкрийте одно з визначень міжособистісного спілкування. 
Варіант 13.  Охарактеризуйте зміст методологічного принципу спіл-
 кування в соціальній психології. 
Варіант 14.  Розкрийте структуру спілкування. 
Варіант 15. Охарактеризуйте основні класифікаційні схеми функції 
 спілкування та розкрийте їх зміст. 
Варіант 16. Опишіть основні механізми взаєморозуміння у процесі 
 спілкування. 
Варіант 17.  Як впливають основні характеристики процеса психо-
ло- гічного впливу на його ефективність? 
Варіант 18.  Розкрийте зміст психологічного впливу. 
Варіант 19.  Розкрийте стратегію і тактику психологічного впливу. 
Варіант 20.  Охарактеризуйте засоби, методи та форми ефективності 
 впливу. 
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II. Дискусія на тему  
“Психологія міжособистісної взаємодії” 

 
Питання до дискусії  
1. Визначити основні завдання міжособистісної взаємодії і роз-

крити суб’єкта та об’єкта міжособистісного пізнання. 
2. Охарактеризувати процес пізнання людини. 
3. Проаналізувати динаміку міжособистісних відносин та меха-

нізм їхнього регулювання й умов розвитку. 
4. Охарактеризувати спілкування та діяльність і розкрити струк-

туру та функції спілкування. 
5. Проаналізувати сутність психологічного міжособистісного 

впливу та його види. 
6. Розкрити стратегію, тактику, засоби, методи, форми та крите-

рії ефективності впливу. 
 
 

III. Психодіагностика комунікативної компетентності  
 
Дослід 3.1. Визначення деструктивних установок у міжособисті-

сних стосунках (В.В.Бойко). 
Дослід 3.2. Діагностика комунікативно-характерологічних особ-

ливостей особистості (Л.І.Уманський та інші). 
Дослід 3.3. Визначення інтегральних форм комунікативної агре-

сивності (В.В.Бойко). 
Дослід 3.4. Експрес-діагностика довіри (за шкалою Розенберга). 
Дослід 3.5. Визначення рівня конфліктної стійкості. 
Дослід 3.6. Вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні. 
 
 

IV. Підбиття підсумків та визначення завдань  
на наступне заняття (5 хв.) 

 
  
  
  
  
  
  
  


