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Лекція 18. Спілкування.  
Будова і закономірності 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• дати визначення спілкуванню, розкрити його зміст та цілі; 
• охарактеризувати комунікативну сторону спілкування (обмін 

інформацією); 
• розкрити інтерактивну сторону спілкування (взаємодію); 
• проаналізувати перцептивну сторону спілкування (сприйняття 

людьми один одного); 
• пояснити інтимні міжособистісні відносини (дружба, кохання) 

як соціально-психологічні явища. 

Спілкування – основа міжособистісних відносин 
Що примушує людей тягнутися один до одного, чому людина так 

настирливо, невтомно шукає товариства собі подібних, чому у неї так 
гостро, так владно рветься з душі бажання розказувати іншим про 
себе, про свої думки, свої прагнення, про свої переживання, як 
незвичайні враження, так і найтиповіші, рядові, але чомусь їй цікаві? 
Чому у нас так помітно виражена тенденція заглянути в душевний світ 
оточуючих, розгадати таємницю власного “Я”? Чому нам так потрібні 
друзі, товариші, співрозмовники, взагалі всі ті, з ким ми могли б 
вступити в контакт? Або інакше: чому нам так потрібне спілкування з 
іншими людьми? Що це – звичка, засвоєна нами в звичайних для нас 
умовах суспільного буття, що зросла з наслідування у процесі нашого 
розвитку, або ж це щось більше, невіддільне від нас, так же міцно 
пов’язане з нами, як, наприклад, потреба дихати, харчуватися, спати? 

Що таке спілкування? 
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Спілкування є потреба людини як соціальної, розумної істоти, як 
носія свідомості. Розглядаючи образ життя різних вищих тварин і 
людини, ми помічаємо, що в ньому виділяються дві сторони: контакти 
з природою і контакти з живими істотами. Перший тип контактів 
назвали діяльністю і його можна визначити як специфічний вигляд 
активності людини, спрямований на пізнання і перетворення 
навколишнього світу, включаючи саму себе і умову свого існування. У 
діяльності людина створює предмети матеріальної і духовної 
культури, перетворює свої здібності, зберігає і вдосконалює природу, 
будує суспільство, створює те, що без її активності не існувало б в 
природі. Другий тип контактів характеризується тим, що 
взаємодіючими один з одним сторонами є живі істоти (організм з 
організмом), що обмінюються інформацією. Цей тип 
внутрішньовидових і міжвидових контактів називають спілкуванням. 
Спілкування властиве всім живим істотам, але на рівні людини воно 
набуває найдовершеніших форм, стає усвідомленим і 
опосередкованим мовою. У спілкуванні виділяються наступні аспекти: 
зміст, мета і засоби. 

Зміст спілкування 
Зміст спілкування – інформація, яка в міжіндивідуальних 

контактах передається від однієї живої істоти іншій. Змістом 
спілкування можуть бути зведення про внутрішній мотиваційний або 
емоційний стан живої істоти. Одна людина може передавати іншій 
інформацію про наявні потреби, розраховуючи на потенційну участь в 
їх задоволенні. Через спілкування від однієї живої істоти до іншої 
можуть передаватися дані про їх емоційні стани (задоволення, радість, 
гнів, смуток, страждання тощо), орієнтовані на те, щоб певним чином 
настроїти живу істоту на контакти. Така ж інформація передається від 
людини до людини і служить засобом міжособистісного настрою. 
Стосовно розгніваної або страждаючої людини ми, наприклад, 
поводимося інакше, ніж стосовно того, хто настроєний доброзичливо і 
переживає радість. Змістом спілкування може стати інформація про 
стан зовнішнього середовища, що передається від однієї істоти до 
іншої, наприклад, сигнали про небезпеку або про присутність десь 

Розділ 5. Особистість 
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поблизу позитивних, біологічно значимих чинників, скажімо, їжі. У 
людини зміст спілкування значно ширше, ніж у тварин. Люди 
обмінюються один з одним інформацією, що представляє знання про 
світ, набутий досвід, здібності, уміння і навички. Людське спілкування 
багатопредметне, воно найрізноманітніше за своїм внутрішнім 
змістом. 

Мета спілкування 
Мета спілкування – це те, заради чого у людини виникає даний 

вид активності. У тварин метою спілкування може бути спонукання 
іншої живої істоти до певних дій, попередження про те, що необхідно 
стриматися від якої-небудь дії. Мати, наприклад, голосом або рухом 
попереджує дитинча про небезпеку; одні тварини у стаді можуть 
попереджувати інших про те, що ними сприйняті життєво важливі 
сигнали. 

У людини кількість цілей спілкування збільшується. У неї, крім 
перерахованих вище, включається передача й отримання знань про 
світ, навчання і виховання, узгодження розумних дій людей в їх 
спільній діяльності, встановлення і прояснення особистих і ділових 
взаємовідносин, багато що інше. Якщо у тварин цілі спілкування 
звичайно не вийдуть за рамки задоволення актуальних для них 
біологічних потреб, то у людини вони – це засіб задоволення багатьох 
різноманітних потреб: соціальних, культурних, пізнавальних, творчих, 
естетичних, потреб інтелектуального зростання, етичного розвитку і 
ряду інших. 

Корисно мати на увазі вісім функцій (цілей) спілкування: 
1) контактна мета – встановлення контакту як стану 

двосторонньої готовності до прийому і передачі повідомлення і 
п і д тримки  в заємозв ’яз к у  у  форм і  пост і йно ї 
взаємоорієнтованості; 

2) інформаційний обмін повідомленнями – тобто прийом-
передача яких-небудь відомостей у відповідь на запит, а також 
обмін думками, задумами, рішеннями тощо;  

3) спонукальна стимуляція активності партнера по спілкуванню, 
що направляє його на виконання тих або інших дій; 

4) координаційна – взаємне орієнтування й узгодження дій при 



181 

організації спільної діяльності; 
5) розуміння – не тільки адекватне сприйняття значення 

повідомлення, але розуміння партнерами один одного (їх 
намірів, установок, переживань, станів тощо); 

6) емотивне збудження в партнерові потрібних емоційних 
переживань (“обмін емоціями”), а також зміна за його 
допомогою власних переживань і станів; 

7) встановлення відносин – усвідомлення і форсування свого 
місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних і 
інших зв’язків співтовариства, в якому має діяти індивід; 

8) надання впливу – зміна стану, поведінки, особистісно-
змістовних утворень партнера, в тому числі його намірів, 
установок, думок, рішень, уявлень, потреб, дій, активності 
тощо.  

Охарактеризуємо структуру спілкування шляхом виділення в ній 
трьох сторін. Комунікативна сторона спілкування, або комунікація 
у вузькому значенні слова, полягає в обміні інформацією між 
індивідами, що спілкуються. Інтерактивна сторона полягає в 
організації взаємодії між індивідами, які спілкуються, тобто в обміні 
не тільки знаннями, ідеями, але і діями. Перцептивна сторона 
спілкування означає процес сприйняття і пізнання один одного 
партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі 
взаєморозуміння. Звичайно, кожна з цих сторін не існує ізольовано від 
двох інших, і виділення їх здійснене лише з метою аналізу. Всі 
позначені тут сторони спілкування виділяються в малих групах-
колективах, тобто в умовах безпосереднього контакту між людьми. 

Перевірте свої знання 
1. Відтворіть визначення спілкування, охарактеризуйте його зміст. 
2. Назвіть види людського спілкування. 
3. Яка роль спілкування у психічному розвитку людини? 
4. Яка роль різних видів спілкування в інтелектуальному розвитку 

людини? 
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Спілкування як обмін інформацією.  
Комунікативна сторона спілкування 
Коли кажуть про комунікацію у вузькому значенні слова, то 

передусім мають на увазі той факт, що в ході спільної діяльності люди 
обмінюються між собою різними уявленнями, ідеями, інтересами, 
настроями, почуттями, установками тощо. Все це можна розглядати як 
інформацію, і тоді сам процес комунікації може бути зрозумілий як 
процес обміну інформацією. 

Однак в комунікативному процесі відбувається не просто рух 
інформації, але, як мінімум, активний обмін нею. Головна “надбавка” в 
специфічно людському обміні є інформацією для кожного учасника 
спілкування. Характер обміну інформацією між людьми, на відміну від 
кібернетичних пристроїв, визначається тим, що за допомогою системи 
знаків партнери можуть вплинути один на одного. Іншими словами, 
обмін такою інформацією обов’язково передбачає вплив на поведінку 
партнера, тобто знак міняє стан учасників комунікативного процесу. У 
цьому значенні знак у спілкуванні подібний знаряддю в праці. 
Комунікативний вплив, який тут виникає, є не що іншим, як 
психологічний вплив одного комуніканта на іншого з метою зміни 
його поведінки. Наприклад, авторитарний тон спілкування, навіть 
якщо той, хто говорить і має право розпоряджатися, викликає або 
протест, або пасивність (яка також є протестом, чи не так?). 
Ефективність комунікації вимірюється саме тим, наскільки вдався цей 
вплив. Це означає (в певному значенні) зміну самого типу відносин, 
які склалися між учасниками комунікації. Нічого схожого не 
відбувається в “чисто” інформаційних процесах. 

Далі комунікативний вплив як результат обміну інформацією 
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можливий лише тоді, коли людина, що направляє інформацію 
(комунікатор), і людина, що приймає її (реципієнт), володіє єдиною 
або схожою системою кодифікації і декодифікації. На побутовій мові 
це правило виражається у словах: “Всі повинні говорити на одній 
мові”. Це особливо важливе тому, що комунікатор і реципієнт в 
комунікативному процесі постійно міняються місцями. Будь-який 
обмін інформацією між ними можливий лише за умови 
інтерсуб’єктивності знаку, тобто за умови, що знаки і, головне, 
закріплені за ними значення відомі всім учасникам комунікативного 
процесу. Тільки прийняття єдиної системи значень забезпечує 
можливість партнерів розуміти один одного. 

Розуміння всіх тих повідомлень, які посилають нам наші 
партнери, далеко не проста справа. У повсякденному житті ми не так 
часто вимовляємо: “Не розумію”. А тим часом варто завжди тримати 
при собі питання: “Яке буквальне значення сказаного або що 
відбувається? Які наміри партнерів?” Не треба забувати про глибоке 
зауваження Гете: “Кожний чує те, що розуміє”. А раптом і насправді 
найбільш істотне ми просто не допустимо до розуміння або витіснимо 
як неприємне і неприйнятне? 

Для опису цих ситуацій соціальна психологія позичає з 
лінгвістики термін “тезаурус” – загальна система значень, що 
приймається всіма членами групи. Але вся справа в тому, що, навіть 
знаючи значення одних і тих же слів, люди можуть розуміти їх 
неоднаково. Ще Л.С. Виготський зазначав, що думка ніколи не рівна 
прямому значенню слів. Тому в учасників спілкування повинні бути 
ідентичні, у разі звукової мови, не тільки лексична і синтаксична 
системи, але і однакове розуміння ситуації спілкування. А це можливе 
лише у разі включення комунікації в деяку загальну систему 
діяльності. 

Нарешті, в умовах людської комунікації можуть виникнути 
абсолютно специфічні комунікативні бар’єри. Ці бар’єри не пов’язані з 
вразливими місцями в якому-небудь каналі комунікації або з 
погрішностями кодування і декодування. Вони носять соціальний або 
психологічний характер. З одного боку, такі бар’єри можуть виникати 
через те, що відсутнє розуміння ситуації спілкування, викликане не 
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просто різною “мовою”, на якій говорять учасники комунікативного 
процесу, але і відмінностями більш глибокого плану, існуючими між 
партнерами. Це можуть бути соціальні, політичні, релігійні, 
професійні відмінності, які не тільки породжують різну інтерпретацію 
(тлумачення) тих же самих понять, що вживаються в процесі 
комунікації, але взагалі різне світовідчуття, світогляд, світорозуміння. 

Такого роду бар’єри породжені психологічними причинами, 
належністю партнерів по комунікації до різних соціальних груп, і при 
їх появі особливо виразно виступає включеність комунікації в більш 
широку систему особистісних і суспільних відносин. Комунікація в цьому 
випадку демонструє цю свою характеристику, вона є лише стороною 
спілкування. Природно, що воєнні противники ведуть переговори. Але 
вся ситуація комунікативного акту значно ускладнюється завдяки їх 
наявності. 

Типи інформації і засоби комунікації 
 Сама по собі інформація, вихідна від комунікатора, може бути 

двох типів: спонукальна і констатуюча. 
Спонукальна інформація виражається в наказі, раді, проханні. 

Вона розрахована на те, щоб стимулювати якусь дію. Констатуюча 
інформація виступає у формі повідомлення, вона має місце в різних 
освітніх системах і не передбачає безпосередньої зміни поведінки, хоч, 
зрештою, і в цьому випадку загальне правило людської комунікації діє. 

Передача будь-якої інформації можлива лише за допомогою 
знаків, точніше знакових систем. Існує декілька знакових систем, які 
використовуються в комунікативному процесі. Залежно від вигляду 
знакової системи розрізнюють вербальну комунікацію (як знакова 
система використовується мова) і невербальну комунікацію 
(використо-вуються різні немовні знакові системи). 

В основі мови лежить уміння користуватися певним видом знаків, 
а саме – знаками-символами. Знаком називають таке явище 
(матеріальна освіта), яке введене будь-ким з тією метою, щоб через 
його посередництво направити думку будь-кого в певному напрямі (до 
того, до чого знак відноситься). Те, до чого знак відноситься, те, що 
він представляє в мисленні, називають значенням (знаку). Значенням 
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слова “Місяць” є природний супутник Землі, слово “радість” – сильне і 
приємне почуття, що супроводить успішне завершення якої-небудь 
справи, зустріч з коханою людиною тощо.  

У невербальній комунікації вся сукупність засобів покликана 
виконувати наступні функції: доповнення мови, репрезентація 
(передача) емоційних станів партнерів по комунікативному процесу. 
Першим серед названих засобів треба назвати оптико-кінетичну 
систему знаків, що включає в себе жести, міміку, пантоміміку. 

Паралінгвістична й екстралінгвістична системи знаків також 
являють собою “добавки” до вербальної комунікації. Паралінгвістична 
система – це система вокалізації (якість голосу, його діапазон, 
тональність). Екстралінгвістична система з включенням у мову пауз, 
інших вкраплень (наприклад, покашлювання, плачу, сміху). Всі ці 
доповнення збільшують семантично значиму інформацію, але не за 
допомогою додаткових мовних включень, а “немовними” прийомами. 

Простір і час організації комунікативного процесу виступають 
також знаковою системою, несуть смислове навантаження як 
компоненти комунікативних ситуацій. Так, розміщення партнерів 
обличчям один до одного сприяє виникненню контакту, символізує 
увагу до того, хто говорить, в той час як окрик у спину може мати 
певне значення негативного порядку. Експериментально доведена 
перевага деяких просторових форм організації спілкування (як для 
двох партнерів по комунікативному процесу, так і в масових 
аудиторіях). 

Точно так само деякі нормативи, розроблені в різних 
субкультурах відносно тимчасових характеристик спілкування, 
виступають як свого роду доповнення до семантично значимої 
інформації. Прихід своєчасно на початок дипломатичних переговорів 
символізує ввічливість до співрозмовника. Навпаки, спізнення 
тлумачиться як вияв неповаги. У деяких спеціальних сферах 
(передусім в дипломатії) розроблені в деталях різні можливі “допуски” 
спізнень з відповідними їх значеннями. 

Спеціальна наука, що займається нормами просторової і 
тимчасової організації спілкування, проксеміка, має в цей час у 
своєму розпорядженні великий експериментальний матеріал. 

Розділ 5. Особистість 
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Фундатор проксеміки Е. Холл, який називає проксеміку “просторовою 
психологією”, досліджував форми просторової організації спілкування 
у тварин. У разі людської комунікації запропонована особлива 
методика оцінки інтимності спілкування на основі вивчення 
організації її простору. Холл зафіксував, наприклад, норми 
наближення людини до партнера по спілкуванню, властиві 
а м е р и к а н с ь к і й  к у л ь т у р і :  і н т и м н а  в і д с т а н ь  
(0-45 см); персональна відстань (45-120 см); соціальна відстань (120-
400 см); публічна відстань (400-750 см). Кожна з них властива 
особливим ситуаціям спілкування. Ці дослідження мають велике 
прикладне значення, передусім при аналізі успішності діяльності 
різних дискусійних груп. 

Перевірте свої знання 
1. У чому специфіка обміну інформацією в комунікативному 

процесі? 
2. Які ви знаєте засоби комунікації? 
3. Заповніть пропуски: “дистанція, що дозволяє людям 

знаходитися один від одного на відстані витягнутої руки, 
називається…”; “дистанція, яка встановлюється між людьми на 
зборах і в аудиторіях, називається…” 

4. Чи вірне твердження, що комунікація базується на всій 
поведінці людини загалом?  

5. Які існують типи інформації? 
6. Заповніть пропуски: “невербальна мова включає…” (вираз 

обличчя, погляд, рух, дотик, голос). 
7. Виберіть правильну відповідь: 
Комунікатору легше впливати на наші настанови, якщо він: 

а) викликає довіру; 
б) люб’язний; 
в) схожий на нас самих; 
г) всі відповіді не вірні. 
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Спілкування як взаємодія. 
Інтерактивна сторона спілкування 
“Інтерактивна сторона спілкування” – це термін, що характеризує 

ті компоненти спілкування, які пов’язані із взаємодією людей, з 
безпосередньою організацією їх спільної діяльності. Комунікативний 
процес народжується на основі деякої спільної діяльності, і обмін 
знаннями й ідеями з приводу цієї діяльності неминуче передбачає, що 
досягнуте взаєморозуміння реалізовується у нових спільних спробах 
розвинути далі діяльність, організувати її. Для її учасників 
надзвичайно важливо не тільки обмінятися інформацією, але й 
організувати “обмін діями”, спланувати їх. Комунікація організується 
в ході спільної діяльності, “з приводу” її. 

Типи взаємодій 
Найбільш поширеним є розподіл всіх взаємодій на два протилежні 

види: кооперація і конкуренція. Крім кооперації і конкуренції 
відзначають також згоду і конфлікт, пристосування й опозицію, 
асоціацію і дисоціацію тощо. За всіма цими поняттями ясно видно 
принцип виділення різних видів взаємодії. У першому випадку 
аналізуються такі його вияви, які сприяють організації спільної 
діяльності, є “позитивними” з цієї точки зору. У другу групу 
попадають взаємодії, що так чи інакше “розхитують” спільну 
діяльність, що являють собою певного роду перешкоди для неї. 

Кооперація, або кооперативна взаємодія, означає координацію 
поодиноких сил учасників (впорядкування, комбінування, 
підсумовування цих сил). Кооперація – необхідний елемент спільної 
діяльності, породжений її особливою природою. Важливим 
показником “тісноти” кооперативної взаємодії є включеність в неї всіх 
учасників процесу. 

Що стосується іншого типу взаємодії – конкуренції, то тут 
частіше за все аналіз сконцентрований в найбільш яскравій її формі, а 

Розділ 5. Особистість 



188 Загальна психологія 

саме на конфлікті, зіткненні цілей, інтересів, позицій, думок або 
поглядів опонентів (суб’єктів взаємодії). В основі будь-якого 
конфлікту лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін 
з якого-небудь приводу, або протилежні цілі або засоби їх досягнення 
в даних обставинах, або неспівпадання інтересів, бажань, потягів 
опонентів. 

Конфлікти звичайно виникають непередбачено, стихійно, 
ситуативно. Частіше за все “поживу” їм дають негативні оцінки, що 
носять критичний характер. Тому такі оцінки краще не робити, а якщо 
і робити, то дуже обережно. Американський психолог Дейл Карнегі 
вважає, що критика є тією “небезпечною іскрою, яка може викликати 
вибух в пороховому погрібі гордості”. Далі він радить: “Замість того, 
щоб засуджувати людей, давайте спробуємо зрозуміти їх. Спробуємо 
уявити собі, чому вони чинять так, а не інакше”. 

В умовах конфліктної ситуації, пов’язаної з критикою дій 
співрозмовника, головне – не втратити внутрішнього самовладання, 
відразу ж припинити критику, постаратися об’єктивно розібратися в 
причинах, що викликали невдоволення і будь-яким способом 
пом’якшити напружену ситуацію. Хорошим засобом попередження 
конфліктів служить уміння слухати співрозмовника. Від того, 
наскільки співрозмовнику представлена можливість висловитися, 
багато в чому залежить його довіра. Тим часом, за даними 
психологічних досліджень, лише 10% людей уміють вислухати іншого 
у разі розбіжностей, що виникли.  

При аналізі різних типів взаємодії принципово важлива проблема 
змісту діяльності, в рамках якої дані ті або інші види взаємодії, 
оскільки вони можуть бути вельми різними. Кооперативну форму 
взаємодії можна констатувати не тільки в умовах виробництва, але і 
при здійсненні яких-небудь асоціальних, протиправних вчинків – 
спільного пограбування, крадіжки тощо. Тому кооперація в соціально-
негативній діяльності – не та форма, яку необхідно стимулювати: 
навпаки, діяльність, конфліктна в умовах асоціальної діяльності, може 
оцінюватися позитивно. 
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Перевірте свої знання 
1. Яке місце займають взаємовідносини у структурі спілкування? 
2. Які є типи взаємодій? Охарактеризуйте їх. 
3. Наведені нижче прислів’я й афоризми можна розглядати як 

короткі описи різних стратегій, що використовуються людьми 
для вирішення конфліктів. Уважно прочитайте твердження і за 
п’ятибальною шкалою визначте, в якій мірі кожне з них типове 
для вашої поведінки в умовах конфлікту: 5 – дуже типове, 4 – 
часто, 3 – іноді, 2 – рідко, 1 – зовсім нетипове. Внесіть свої 
оцінки в таблицю і підрахуйте загальну суму балів. 

 
 
1. Погане перемир’я краще доброї сварки. 
2. Якщо не можете іншого примусити думати так, як ви хочете, 

примусьте його робити так, як ви думаєте. 
3. М’яко стеле, та жорстко спати. 
4. Рука руку миє (Почухай мені спинку, а я тобі почухаю). 
5. Розум добре, а два краще. 
6. З двох сперечальників розумніше той, хто перший замовкне. 
7. Хто сильніший, той і правий. 
8. Не підмастиш – не поїдеш. 
9. З паршивої вівці – хоч вовни жмут. 
10. Правда те, що мудрий знає, а не те, про що всі базікають. 
11. Хто ударить і втече, той зможе битися і наступного дня. 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

Разом Разом Разом Разом Разом 
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12. Слово “перемога” чітко написане тільки на спинах ворогів. 
13.  Вбивай ворогів своєю добротою. 
14. Чесна операція не викликає сварки. 
15. Ні у кого немає повної відповіді, але у кожного є, що додати. 
16. Тримайся подалі від людей, які не згодні з тобою. 
17. Битву виграє той, хто вірить в перемогу. 
18. Добре слово не вимагає витрат, а ціниться дорого. 
19. Ти – мені, я – тобі. 
20. Тільки той, хто відмовиться від своєї монополії на істину, зможе 

мати користь з істин, якими володіють інші. 
21. Хто сперечається – ні копійки не вартий. 
22. Хто не відступає, той обертає у втечу. 
23. Ласкаве дитятко двох маток смокче, а уперте – жодної.  
24. Хто дарує – друзів наживає. 
25. Винось турботи на світло і тримай з іншими раду. 
26. Кращий спосіб вирішувати конфлікти – уникати їх. 
27. Сім разів відміряй – один раз відріж. 
28. Лагідність святкує над гнівом. 
29. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. 
30. Щиросердечність, чесність і довір’я зсувають гори. 
31. На світі немає нічого, що заслуговувало б суперечки. 
32. У цьому світі є тільки дві породи людей: переможці і 

переможені. 
33. Якщо в тебе шпурнули камінь, кидай у відповідь шматок вати. 
34. Взаємні поступки чудово вирішують справи. 
35. Копай і копай без втоми – і докопаєшся до істини.  
Оцінки результатів. У кожної людини є дві життєві турботи: 

досягнення особистих цілей (які можуть суб’єктивно переживатися як 
дуже важливі або маловажливі); збереження хороших взаємовідносин 
з людьми (що також може переживатися як важлива або маловажлива 
умова). Співвідношення цих двох головних турбот і складає основу 
типології стратегій поведінки.  

ТИП I. “Черепаха” –  стратегія відходу під панцир, тобто відмови 
як від досягнень особистих цілей, так і від 
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участі у взаємовідносинах з навколишніми.  
ТИП II. “Акула” –  силова стратегія: цілі дуже важливі, 

взаємовідносин немає. Їм не важливо, чи 
люблять їх, вважають, що конфлікти 
вирішуються перемогою однієї зі сторін і 
програванням іншої. 

ТИП III. “Ведмежа” –  стратегія заборони гострих кутів. 
Взаємовідносини – важливі, мети немає. 
Хочуть, щоб їх приймали і любили, заради 
чого жертвують цілями.  

ТИП IV. “Лисиця” –  стратегія компромісу. Помірно – і мета, і 
взаємовідносини. Готові відмовитися від 
д е я к и х  ц і л е й ,  що б  з б е р е г т и 
взаємовідносини.  

ТИП V. “Сова” –  стратегія відкритої і чесної конфронтації. 
Цінять і мету, і взаємовідносини. Відкрито 
визначають позиції і шукають вихід у 
спільній роботі по досягненню цілей, 
пр а гну т ь  з н ай ти  р ішення ,  що 
задовольняють всіх учасників. Найбільша 
кількість балів вказує на прихильність до 
тієї або іншої стратегії. Якщо в яких-небудь 
колонках однакова кількість балів, то 
використовуються дві стратегії. 
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Спілкування як сприйняття людьми один одного. 
Поняття перцепції 
Процес сприйняття однією людиною іншої виступає як 

обов’язкова складова частина спілкування і складає те, що називають 
перцепцією. Оскільки людина вступає у спілкування завжди як 
особистість, то вона сприймається й іншою людиною – партнером по 

Розділ 5. Особистість 
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спілкуванню –  також як особистість. На основі зовнішньої сторони 
поведінки ми, зі слів С.Л. Рубінштейна, ніби “читаємо” іншу людину, 
розшифровуємо значення її зовнішніх даних. Враження, які виникають 
при цьому, грають важливу регулятивну роль у процесі спілкування. 
По-перше, тому, що, пізнаючи іншого, формується сам індивід, що 
пізнає. По-друге, тому, що від міри точності “прочитання” іншої 
людини залежить успіх організації з ним узгоджених дій. 

Уявлення про іншу людину тісно пов’язане з рівнем власної 
самосвідомості: чим більш повно розкривається інша людина (в 
більшій кількості і більш глибоких характеристиках), тим більш 
повним стає і уявлення про саму себе. У ході пізнання іншої людини 
одночасно здійснюється декілька процесів: і емоційна оцінка цієї 
іншої, і спроба зрозуміти її вчинки, і побудова стратегії своєї 
поведінки. 

Однак у ці процеси включені як мінімум дві людини, і кожна з 
них є активним суб’єктом. Отже, зіставлення себе з іншим 
здійснюється ніби з двох сторін: кожний з партнерів уподібнює себе 
іншому. Значить, при побудові стратегії взаємодії кожному доводиться 
враховувати не тільки потреби, мотиви, установки іншого, але і те, як 
цей інший розуміє мої потреби, мотиви, установки. Все це приводить 
до того, що аналіз усвідомлення себе через іншого включає дві 
сторони: ідентифікацію і рефлексію. Кожне з цих понять вимагає 
спеціального обговорення. 

Ідентифікація 
Одним з найпростіших засобів розуміння іншої людини є 

уподібнення (ідентифікація) себе їй. Це, зрозуміло, не єдиний засіб, 
але в реальних ситуаціях взаємодії люди користуються таким 
прикладом, коли припущення про внутрішній стан партнера будується 
на основі спроби поставити себе на його місце. 

Встановлений тісний зв’язок між ідентифікацією й іншим, 
близьким за змістом явищем, емпатією. Емпатія також визначається 
як особливий засіб сприйняття іншої людини. Тільки тут мається на 
увазі не раціональне осмислення проблем іншої людини, як це має 
місце при взаєморозумінні, а прагнення емоційно відгукнутися на її 
проблеми. Емпатія повинна бути протиставлена розумінню в суворому 
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значенні цього слова: емпатія є афективне “розуміння”. Емоційна її 
природа виявляється якраз в тому, що ситуація іншої людини, 
партнера по спілкуванню, не стільки “продумується”, скільки 
“переживається”. 

Механізм емпатії в певних рисах схожий з механізмом 
ідентифікації: і там, і тут присутнє уміння поставити себе на місце 
іншого, поглянути на речі з його точки зору. Однак поглянути на речі з 
чиєїсь точки зору не обов’язково означає ототожнити себе з цією 
людиною.  

Якщо я ототожнюю себе з кимось, то це означає, що я будую свою 
поведінку так, як будує її цей “інший”. Якщо ж я виявляю до нього 
емпатію, я просто беру до уваги лінію його поведінки (відношуся до 
неї співчутливо), але свою власну можу будувати інакше. І в тому, і в 
іншому випадках помітним буде “врахування” поведінки іншої 
людини, але результат наших спільних дій буде різним: одна справа – 
зрозуміти партнера по спілкуванню, вставши на його позицію, інша 
справа – врахувати його точку зору, але діяти по-своєму. 

Рефлексія 
З точки зору характеристики спілкування обидва розглянуті 

варіанти вимагають розв’язання ще одного питання: як буде той, 
“інший”, тобто партнер по спілкуванню, розуміти мене. Від цього буде 
залежати наша взаємодія. Іншими словами, процес розуміння один 
одного “ускладнюється” явищем рефлексії. Під рефлексією тут 
розуміється усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається 
партнером по спілкуванню. Це вже не просто знання або розуміння 
іншого, але знання того, як інший розуміє мене, своєрідний подвоєний 
процес дзеркальних відображень один одного, глибокого, 
послідовного взаємовідображення, змістом якого є відтворення 
внутрішнього світу партнера, причому в цьому внутрішньому світі в 
свою чергу відбивається мій внутрішній світ. 

Є деякі чинники, які заважають правильно сприймати і оцінювати 
людей. Основні з них такі: 

1. Невміння розрізнювати ситуації спілкування за такими 
ознаками: 

Розділ 5. Особистість 
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а) цілі і завдання спілкування людей в даній ситуації; 
б) їх наміри і мотиви; 
в) форми поведінки, відповідні для досягнення поставлених 

цілей; 
г) стан справ і самопочуття людей у момент спостереження за 

ними. 
2. Наявність заздалегідь заданих установок, оцінок переконань, 

які є у спостерігача задовго до того, як реально почався процес 
сприйняття й оцінювання іншої людини. Такі установки 
звичайно виявляються в думках типу “Що тут дивитися й 
оцінювати? Я і так знаю...” 

3. Наявність вже сформованих стереотипів, відповідно до яких 
люди, що спостерігаються, заздалегідь відносяться до певної 
категорії, і формується установка, що направляє увагу на 
пошук пов’язаних з нею рис. Наприклад: “Всі хлопчиська грубі”, 
“Всі дівчата не щирі”. 

4. Прагнення зробити передчасні висновки про особистість 
людини, що оцінюється до того, як про неї отримана вичерпна і 
достовірна інформація. Деякі люди, наприклад, мають “готову” 
думку про людину відразу ж після того, як в перший раз 
зустріли або побачили її. 

5. Відсутність бажання і звички прислухатися до думки інших 
людей, прагнення покладатися тільки на власне враження про 
людину, відстоювати його. 

6. Відсутність змін у сприйнятті й оцінках людей, що відбувається 
згодом з природних причин. Мається на увазі той випадок, коли 
одного разу висловлені думки і думка про людину не 
змінюються, незважаючи на те, що нагромаджується нова 
інформація про неї. 

Каузальна атрибуція 
Важливе значення для більш глибокого розуміння того, як люди 

сприймають і оцінюють один одного, має явище каузальної атрибуції. 
Воно являє собою пояснення з суб’єктом міжособистісного сприйняття 
причин і методів поведінки інших людей. Процеси каузальної 
атрибуції підкоряються наступним закономірностям, які впливають на 
розуміння людьми один одного: 

1. Ті події, які часто повторюються і супроводять явище, що 
спостерігається, передуючи йому, звичайно розглядаються як 
його можливі причини. 
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2. Якщо той вчинок, який ми хочемо пояснити, незвичайний і йому 
передувала будь-яка унікальна подія, то ми схильні саме його 
вважати основною причиною довершеного вчинку. 

3. Невірне пояснення вчинків людей має місце тоді, коли є багато 
різних, рівноможливих можливостей для їх інтерпретації, і 
людина, що пропонує своє пояснення, вільна вибирати 
влаштовуючий її варіант. 

На перших порах досліджень каузальної атрибуції мова йшла 
лише про тлумачення (приписування) причин поведінки іншої 
людини. Пізніше стали вивчатися способи пояснення більш широкого 
класу характеристик: намірів, почуттів, якостей особистості. Сам 
феномен приписування виникає тоді, коли людина виявляється в 
умовах дефіциту інформації про іншу людину: замінити її і є процесом 
приписування. Цей процес залежить від двох показників: від міри 
типовості вчинку і від міри соціальної “бажаності” або “небажаності”. 
У першому випадку мається на увазі той факт, що типова поведінка – 
це поведінка, наказана рольовими зразками, і тому вона легше 
піддається інтерпретації. Навпаки, унікальна поведінка допускає 
багато різних інтерпретацій і, отже, дає простір приписуванню їй 
причин і характеристик. Так само і у другому випадку, під соціально 
“бажаним” розуміється поведінка, відповідна соціальним і культурним 
нормам. При порушенні таких норм (соціально “небажана” поведінка) 
діапазон можливих пояснень розширюється. 

Перевірте свої знання 
1. Що таке перцепція? 
2. Як можна пояснити ідентифікацію, тобто механізм 

взаєморозуміння? 
3. Що визначає емпатія? 
4. Поясніть явище каузальної атрибуції, заповніть пропуски: 

“Каузальна атрибуція полягає в тому, що поведінку інших 
людей пояснюють або властивими їм.., або.., в яких ці люди 
виявилися (поведінка, схильності, ситуація)”. 

5. Заповніть пропуски: 
“Через стереотипи ми часто маємо про інших людей.., 
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порівняно... уявлення (розхоже, спрощене)”. 
6. Встановіть свій тип спілкування по тесту. 
Цей тест допоможе поглянути на себе “зі сторони”, дізнатися, чи 

досить ви коректні у відносинах зі своїми співробітниками, колегами, 
членами сім’ї. Для порівняння “портрету”, який ви отримали, 
попросіть того, чия думка для вас вагома, відповісти замість вас. 

1. Чи схильні ви шукати шляхи до примирення після чергового 
службового конфлікту?  

  а) завжди; 
  б) інколи;  
  в) ніколи. 
2. Як ви поводитеся у критичній ситуації?  
  а) внутрішньо киплю;  
  б) зберігаю повний спокій;  
  в) втрачаю самовладання.  
3. Яким вважають вас колеги?  
  а) самовпевненим і заздрісним;  
  б) доброзичливим;  
  в) спокійним і незаздрісним. 
4. Як ви відреагуєте, якщо вам запропонують відповідальну 

посаду?  
  а) прийму її з деякими побоюваннями;  
  б) погоджуся без коливань;  
  в) відмовлюся від неї заради власного спокою. 
5. Як ви відреагуєте, якщо будь-хто з колег без дозволу візьме з 

вашого столу якийсь документ?  
  а) видам йому по перше число; 
  б) примушу повернути; 
  в) спитаю, чи треба йому що-небудь. 
6. Якими словами ви зустрінете дружину (чоловіка), якщо вона 

(він) повернулася (повернувся) з роботи пізніше звичайного? 
  а) що тебе так затримало? 
  б) де ти стирчиш допізна?  
  в) я вже почав (-ла) хвилюватися! 
7. Як ви поводитесь за кермом автомобіля? 
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  а) намагаюсь обігнати машину, яка показала мені хвіст; 
  б) мені байдуже, скільки автомобілів обійшло мене; 
  в) збільшу швидкість, щоб ніхто не випередив мене. 
8. Якими ви вважаєте свої погляди на життя? 
  а) збалансованими; 
  б) легковажними; 
  в) надто жорсткими. 
9. Що ви робите, якщо не все вдається? 
  а) намагаюся звалити провину на іншого; 
  б) змиряюся; 
  в) стаю обережнішим. 
10. Як ви відреагуєте на думки про сучасну молодь? 
  а) “час би вже заборонити молоді такі розваги”; 
  б) “треба дати їм можливість організовано і культурно  
  відпочивати”; 
  в) “не треба з нею возитися”. 
11. Що ви відчуваєте, якщо посада, яку ви хотіли зайняти, 

дісталася іншому? 
  а) “і навіщо я тільки на це нерви витрачав (-ла)?”; 
  б) “видно ця людина начальнику приємніша”; 
  в) “може все це вдасться іншого разу”. 
12. Які почуття ви відчуваєте, коли дивитеся страшний фільм? 
  а) страх; 
  б) нудьгу; 
  в) щире задоволення. 
13. Як ви будете поводитися, якщо внаслідок дорожньої пробки ви 

спізнилися на важливі ділові переговори? 
  а) буду нервувати під час переговорів; 
  б) спробую викликати поблажливість партнерів; 
  в) просто засмучуся. 
14. Як ви відноситеся до своїх спортивних успіхів? 
  а) перемога – моя мета; 
  б) відчуваю себе знову молодим і це відчуття ціню; 
  в) якщо програю, дуже гніваюся. 
15. Як ви дієте, якщо вас погано обслужили в ресторані? 
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  а) терплю, уникаю скандалу; 
  б) викликаю метрдотеля і роблю йому зауваження; 
  в) відправлюся зі скаргою до директора ресторану. 
16. Як ви будете діяти, якщо вашу дитину образили в школі? 
  а) поговорю з вчителем; 
  б) влаштую скандал батькам кривдника; 
  в) пораджу своїй дитині дати здачу кривднику. 
17. Яка ви людина? 
  а) середня; 
  б) самовпевнена; 
  в) пробивна. 
18. Що ви скажете підлеглому, якщо зіткнулися з ним у дверях? 
  а) “пробачте, це моя провина”; 
  б) “нічого, дрібниці”; 
  в) “а уважніше Ви не могли б?”. 
19. Ваша реакція на статтю в газеті про хуліганство серед молоді? 
  а) “коли ж будуть, нарешті, вжиті конкретні заходи?”; 
  б) “треба б ввести суворі покарання!”; 
  в) “не можна ж все валити на молодь, винні і вихователі”. 
20. Яку тварину ви любите? 
  а) тигра; 
  б) домашню кішку; 
  в) ведмедя. 
 
Ключ до відповідей на запитання 
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34 бали і менше. Ви занадто миролюбні, що зумовлено недостатньою 
упевненістю у власних силах і можливостях. Побільше рішучості 
вам не завадить. До критики “знизу” ставитеся доброзичливо, але 
побоюєтеся критики “зверху”. 

35-44 бали. Вас супроводить успіх в житті. У вас досить “здорового 
честолюбства”, ви помірно агресивні, до критики ставитесь 
доброзичливо, якщо вона ділова і без претензій. 

45 балів і більше. Ви надто агресивні і неурівноважені, нерідко 
буваєте надто жорстокими по відношенню до інших. Сподіваєтеся 
дійти до управлінських “верхів”, розраховуючи на свої сили. 
Домагаючись успіхів в будь-якій області, можете пожертвувати 
інтересами навколишніх. До критики ставитеся подвійно: критику 
“зверху” приймаєте, а критику “знизу” сприймаєте хворобливо, 
часом недбало. Можете переслідувати критику “знизу”.  
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 Інтимні міжособистісні відносини 
Тлумачний словник української мови трактує поняття “інтимний” 

як такі відносини, яким властиві глибоко особисті, таємні і задушевні 
переживання. Тому будь-які людські відносини, в тому числі і таємні 
негативні, що відповідають цьому визначенню, ми називаємо 
інтимними, наприклад, ворожнечу і самотність, оскільки вони також 
містять глибоко особисте і таємне, таке, що людина не завжди готова 
розкрити перед іншими людьми. Реальне сучасне життя таке, що в 
людських відносинах не менш часто, ніж позитивні, виявляються і 
негативні інтимні відносини. 

Дружба 
Позитивні інтимні відносини визначаються як такі, що засновані 

Розділ 5. Особистість 
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на взаємній відвертості, повному довір’ї, спільності інтересів, 
відданості людей один одному, їх постійній готовності в будь-який 
момент прийти один одному на допомогу. Дружні відносини 
безкорисливі, в них людина отримує задоволення від того, що 
доставляє приємне іншому. На відміну від любові, дружба – це, в 
основному, відносини між людьми однієї і тієї ж статі. 

Цілі, які переслідує дружба, можуть бути різними: діловими або 
утилітарними; емоційними, пов’язаними із задоволенням від 
спілкування з другом; раціональними, заснованими на взаємному 
інтелектуальному збагаченні друзів; етичними, орієнтованими на 
взаємне моральне вдосконалення. Всі ці цілі в реальному житті 
складним чином переплітаються, поєднуються і взаємодоповнюють 
одна одну, а сама по собі дружба набуває багатоцільової орієнтації. 

Для дружніх відносин характерне глибоке взаєморозуміння 
людей. Психологічно це означає можливість спілкуватися один з 
одним майже без слів, за допомогою жестів, міміки і пантоміміки, 
сприймати і точно розуміти один одного на основі ледве вловимих 
рухів і модуляції голосу, які зрозумілі тільки друзям і не 
сприймаються оточуючими. Давні друзі можуть заздалегідь 
передбачати реакції і поведінку один одного в різних життєвих 
ситуаціях, аж до визначення думок, які кожному прийдуть в голову в 
тому або іншому епізоді. Дружба займає проміжне положення між 
двома іншими видами людських відносин: знайомством і любов’ю. Від 
першого дружба відрізняється тим, що носить більш інтимний 
характер, і вона набагато глибша за знайомство або товариські 
стосунки. Від любові дружба відрізняється, навпаки, меншою 
інтимністю і більшою розсудливістю, більш суворими, нормативно і 
ритуально визначеними правилами поведінки. 

Норми і правила, якими керуються люди в дружніх відносинах – 
це рівноправність, повага, уміння зрозуміти, готовність прийти на 
допомогу, довіра і відданість. Порушення одного з них веде до 
руйнування дружби, в той час як в інтимних стосунках типу любові 
люди можуть частково прощати один одному подібні порушення 
заради збереження зв’язуючих їх глибоких почуттів. 

В інтимному міжособистісному спілкуванні друзі зберігають 
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особливу делікатність, піклуючись про те, щоб не образити, не 
зачепити один одного необережно вимовленими словами, навмисними 
діями. Таке спілкування можна назвати дбайливим, воно орієнтоване 
на емоційну підтримку один одного. 

Справжні друзі підтримують один одного не тільки емоційно, але 
й іншими доступними для них способами, причому така підтримка 
завжди є безкорисливою, йде від душі. 

Дружба людей протилежної статі згодом може непомітно 
перерости в більш глибоке інтимне почуття – любов, яка міцно і 
надовго зв’язує людей між собою. 

Любов 
Якщо дружба – перший акт душевного зближення людей, то 

любов – заключний, що є вершиною людської інтимності. 
Любов – це не тільки почуття, але і здатність любити іншу 

людину, а також можливість бути любимим. Вона вимагає зусилля і 
старання, кінцеву мету застосування яких можна виразити одним 
словом – самоудосконалення, тобто підняття себе до висот достоїнства 
любові, до здатності дарувати її іншим. Любов – це також мистецтво, 
якому треба вчитися і в якому необхідно постійно удосконалюватися. 

Любов – це такий вид відносин між людьми, який не дозволяє 
панування однієї людини над іншою або беззаперечного підкорення 
одного іншому. У любові обидві сторони рівні, одна не жертвує собою 
заради іншої, і кожен, нічого не втрачаючи, тільки отримує. Люди в 
цьому типі відносин не залишаються розділеними; так, як це буває у 
відносинах ворожнечі і самотності. Разом вони складають нероздільне 
ціле, кожна сторона або частина якого служить умовою і 
найважливішою передумовою для вдосконалення іншої. 

Віддаючи в любові свою життєву силу й енергію іншій істоті, 
людина ділить з нею свою радість, збільшуючи і власну, розширюючи 
своє розуміння світу, збагачуючи особистий кругозір, свій досвід, 
знання і переживання, які разом складають її духовне багатство. У 
любові людина віддає, щоб отримувати, і отримує, щоб віддавати. 
Справжня любов викликає в людині вибух енергії у відповідь, 
зворотно спрямовані рухи душевної щедрості. “Той, хто дає, спонукає 
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іншу людину також давати, і вони обидві збільшують радість, яку 
внесли в своє життя. У даруванні себе і є та сила, яка народжує 
любов” (Е. Фромм). 

Любов передбачає турботу про іншу людину, зацікавленість у 
поліпшенні її життя і розвитку. Де немає цього, там не може бути 
справжньої любові. Любов – це милосердя і відповідальність 
люблячого за кохану істоту. Це і повага до неї, і активне проникнення 
в неї з метою пізнання, але без порушення права мати таємниці і 
залишатися особистістю. Пристрасне визнання іншого в любові 
відрізняється від бездумного споглядання і байдужого мислення, що 
використовується як бездушний засіб пізнання світу. Це пізнання 
шляхом духовного зближення, ідентифікація з коханою людиною, 
переживання тотожності з нею. Як різновид інтимних стосунків любов 
протилежна ненависті. Якщо любов – це потяг, то ненависть – огида. 

Людина, яка глибоко і по-справжньому любить когось, не може 
любити тільки його одного. Свої благодатні якості її любов 
розповсюджує на інших оточуючих людей. Люблячий, особисто 
збагачений цим почуттям, надлишок його дарує іншим людям у 
вигляді доброти і щирості, чуйності і людяності. 

Види любові 
Існує декілька видів любові: братська, материнська, еротична 

любов, любов людини до самої себе і любов до Бога. Братська – це 
любов між рівними, однаково поширювана людиною на всіх близьких 
їй людей. Материнська любов – це любов сильного до слабкого, 
захищеного до беззахисного, заможного до бідного. Материнська 
любов – найбільш безкорисна й відкрита для всіх. 

Еротична любов – це любов психофізіологічного плану до єдиної 
людини, яка прагне повного злиття з нею і продовження в потомстві. 
Останній тип любові, на відміну від двох попередніх, є винятковим в 
тому значенні, що вимагає переваги, особливого виділення коханої 
істоти серед інших їй подібних і особливого, виняткового до неї 
ставлення. 

Любов людини до себе донедавна повністю зневажалася в нашій 
літературі через панування ідеології, виключно орієнтованої на 
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суспільний ідеал. Думка про те, що любити інших добродійно, а 
любити самого себе грішно, донині досить широко поширена серед 
людей в умовах нашої ідеологічно спотвореної культури. Але 
поставимо питання: чи може любити іншого людина, не здатна любити 
себе? 

Відповідь на нього при тверезих роздумах повинна бути 
негативною. Кожна людина така ж істота, як люди, що оточують її, і 
якщо вона любить інших, то чому ж вона не повинна любити себе. Не 
може бути двох різних типів любові: до людей і до самого себе; любов 
як високе почуття або є, або її зовсім немає. Відомий біблійний вислів: 
“Полюби ближнього як самого себе” містить в собі думку про пряму 
залежність між цими двома сторонами загальної любові – до себе і до 
оточуючих людей. “Любов до інших і любов до себе буде виявлена у 
всіх, хто здатний любити інших” (Е. Фромм). Від любові до себе 
егоїзм відрізняється тим, що при останньому існує виняткова любов до 
себе. Егоїстична в любові людина бажає всього того, що вона повинна 
віддавати людям, тільки для самого себе. До речі, і любов до іншого 
може набувати форми егоїзму: так, мати, яка бездумно любить своє 
дитя, жертвує собою, догоджає його егоїстичним забаганкам, 
позбавляє аналогічного почуття не тільки себе, але і оточуючих людей. 
Як інакше, крім егоїстичної, можна назвати любов такої матері до 
своєї дитини, яка в інших людях не бачить чиїхось дітей? 

Форма любові, яка називається любов’ю до Бога, у найширшому, 
соціально-психологічному значенні слова, вбирає в себе всі види 
любові, оскільки Бог в душі віруючого означає Вищу Доброчесність, і 
в міру своїх життєвих сил і можливостей він старається на ділі її 
реалізувати в своєму ставленні до людей і до самого себе. Бог виступає 
як символ і втілення принципів добра, справедливості, істини і любові, 
тому зрозумілий вияв у людини аналогічних почуттів до нього. 

Крім перерахованих, можна виділити і описати різновиди любові, 
що включають відношення люблячих людей до своїх близьких, 
передусім до матері і батька. Коли така любов набуває крайніх форм, 
що позбавляють любові інших людей, то вона перетворюється у 
псевдолюбов. Один її вид Е. Фромм назвав невротичним. Варіантом 
невротичної любові, центрованої на батьках, є виключно материнськи 
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і батьківськи орієнтована любов. Материнськи орієнтовані чоловіки, 
наприклад, у своїх любовних стосунках часто залишаються дітьми і 
від жінки, так само як і від матері, жадають материнської любові. Вони 
бувають м’які, добрі, ніжні і привабливі, але разом з тим безпорадні і 
безвільні. Їх ставлення до жінки залишається поверхневим і 
безвідповідальним, а мета – швидше бути коханим, але не любити. 
Якщо жінка не завжди захоплюється таким чоловіком, “якщо вона 
робить спроби жити своїм життям, якщо вона хоче бути коханою і 
оточеною увагою, і... якщо вона не згодна прощати любовні справи з 
іншою жінкою..., то чоловік відчуває себе глибоко ображеним і 
розчарованим” (Е. Фромм). Такий чоловік шукає жінку, схожу на 
матір, і, знайшовши її, стає щасливим, так і не виходячи з віку дитини 
до кінця своїх днів. По-батьківськи орієнтована любов частіше за все 
зустрічається у жінок, які самі в дитинстві були дуже прив’язані до 
своїх батьків. Ставши дорослими, вони намагаються знайти такого 
чоловіка, в якому б втілилися кращі риси батька і, звичайно, міцно 
прив’язуються до нього. Жінка, по-батьківськи орієнтована, буває 
щаслива з чоловіком, який піклується про неї як про дитину. 

Різновид псевдолюбові – фанатична любов до кумира. З любові 
рівноправної вона перетворюється в самопринизливу, любов-
поклоніння, любов-обожнювання. Людина, яка любить так іншу, 
втрачає себе як особистість, втрачає, замість того, щоб мати. Це вже не 
любов в описаному вище високому значенні цього слова, а 
ідолопоклонництво. 

До категорії псевдоглибоких любовних міжособистісних почуттів 
може бути віднесена сентиментальна любов. Тут на перший план 
вийде поверхневе, ритуальне залицяння, театральна поведінка з 
епізодами мелодрами. Ті, хто реалізовує таку любов, насправді не 
мають скільки-небудь глибоких почуттів до коханої людини. 

Вони, швидше, зайняті самоспогляданням, самими собою, ніж 
виявом почуття любові до іншої людини, на яке вони, ймовірно, 
взагалі не здатні. 

Помічено, що дві людини закохуються одна в одну тоді, коли 
знаходять одна в одній втілення ідеалу. Правда, іноді таке ідеальне 
бачення буває одностороннім, і в цьому випадку з’являється так звана 
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нерозділена любов. Правда також і те, що ідеальні риси далеко не 
завжди з самого початку помітні один одному, а іноді те, що бачиш, 
насправді може бути ілюзією. “Привабливість, – пише Е. Фромм, – 
означає красиву упаковку властивостей, які престижні і мають попит 
на особистісному ринку”. 

Ідеальне уявлення про найбільш бажаний об’єкт любові – явище 
історичне. Час від часу, залежно від стану і рівня розвитку суспільства, 
воно змінюється. Так, в середні віки, а частково в більш пізній час, аж 
до середини XIX століття, таким ідеалом в чоловічому втіленні був 
лицар, а в жіночому – ніжне, романтичне і віддане серце. З кінця XIX 
до середини XX століття в чоловічому ідеальному образі цінилося 
честолюбство, сила, агресивність, в жіночому – свобода поведінки, 
кокетування і сексуальність. З середини ХХ сторіччя ідеалом чоловіка 
почала поступово ставати ділова, енергійна, терпима, ерудована, 
товариська і добра людина, а ідеалом жінки – приблизно така ж 
особистість, що додатково володіє ще однією парою достоїнств: 
скромністю і діловитістю. 

Любов, що починається з сексуального потягу або заснована 
тільки на ньому, майже ніколи не буває міцною. Вона недовговічна, 
тому що в ній немає справжнього високого почуття і всього того, про 
що говорилося вище. Сексуальний потяг може стати таким, що 
скріпляє любов, але тільки за її наявності. “Самозабутнє божевілля 
один на одному – не доказ сили любові, а лише свідчення безмірності 
самотності, що передувала їй” (Е. Фромм). Без любові сексуальний акт 
створює видимість з’єднання людей, насправді розділених безоднею 
незнання одне одного. Цей акт, кажучи словами Е. Фромма, не в змозі 
перекинути міст над проваллям, психологічно розділяючим людей. 
Такий акт виключно почуттєвий, а справжня любов серцева і 
розсудлива; він відключає розум, а любов свідома; він тимчасовий, а 
любов вічна. 

Перевірте свої знання 
1. У чому полягає особливість інтимних стосунків? 
2. У чому відмінність між дружбою й іншими видами інтимних 

стосунків? 
3. Поясніть виникнення і розвиток дружби. 

Розділ 5. Особистість 
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4. Любов як почуття, мистецтво, здатність і відношення: 
спробуйте розібратися в цьому “синтезі”. 

5. Любовний ідеал і його історичний характер: розкажіть про це 
самому собі. 

6. Ризикніть визначитися зі своїми почуттями, пройшовши тест 
“Наскільки Ви його (її) любите”. 
1. Чи вірите Ви в те, що можна побачити людину лише один раз і в ту ж 

мить закохатися? 
а) чому б і ні, власне, це і є справжня любов; 
б) так не буває, це не любов; 
в) іноді подібне трапляється. 

2. Полюбили б Ви його (її), якби Ваші друзі віднеслися до нього (до неї) з 
презирством? 
а) безумовно; 
б) думаю, що так; 
в) ніколи. 

3. Пішли б Ви з ним (з нею) ще раз на фільм, який вже бачили? 
а) якби він (вона) попросили б про це, пішла (пішов) би; 
б) був (-ла) б щасливий (-а) зробити це; 
в) можна зустрітися і після кіно.  

4. Якщо він або вона несимпатичні компанії Ваших друзів, то що Ви будете 
робити? 
а) з’ясую відносини з друзями; 
б) засумніваюся в правильності свого вибору; 
в) не можу уявити собі такого. 

5. Коли Ви розказуєте про нього (про неї), то що згадуєте передусім?  
а) фігуру, привабливе обличчя, іноді красиве волосся; 
б) розум, освіченість, вихованість, уміння поводитися, жваву 

манеру розмови, іноді безкорисливість; 
в) що доведеться, тому що всіх достоїнств мого обранця

(обранеці) я не в змозі перерахувати. 
6. Чи знаєте Ви, чим зайнятий (-а) він (вона), коли ви не разом? 

а) поки Ви упевнені, що у вас немає суперника (суперниці). Ви 
не забиваєте собі голову подібними дрібницями; 

б) так, тому що ми завжди розповідаємо один одному, що 
трапилося у кожного з нас з часу останньої зустрічі; 

в) ми обидва вільні, тому що він (вона) може робити все, що 
надумається. 

7. Чи можете Ви уявити, що одного разу Вашим стосункам прийде кінець? 
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а) я не смію про це думати; 
б) рано чи пізно це все одно станеться; 
в) ми настільки прив’язані одне до одного, що цього трапитися 

не може.  
8. Життя, безумовно, прекрасне тільки вдвох? 

а) якщо людина закохана, інакше вона і уявити собі не може; 
б) так, поодинці нудно; 
в) спільне життя прекрасне лише для тих двох, які щиро 

кохають один одного. 
9. Якщо Ви віч-на-віч один з одним, чи говорите Ви про “великі” питання 

життя? 
а) на це майже не вистачає часу; 
б) а навіщо? 
в) так, багато. 

10. Якщо у Вас почуття, що він (вона) зовсім інша людина, ніж тоді, коли Ви 
познайомилися? 
а) це саме та людина, якою Ви її собі уявляли; 
б) це виявилася інша людина, але такою він (вона) Вам 

подобається ще більше; 
в) звичайно, він (вона) не такий ідеальний (ідеальна), як це 

уявлялося в першу хвилину. 

Ключ до тесту (в балах) 

 

Інтерпретація результатів 

1 10 8 7 
2 7 3 1 
3 6 7 3 
4 10 2 7 
5 2 7 10 
6 4 7 0 
7 9 4 7 
8 9 1 7 
9 2 1  7 
10 10 7 5 

 а б в 

Розділ 5. Особистість 
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Менше за 30 балів. Можливо, дружні відносини для Вас дорожче і 
важливіше його (її) особистості. Може бути Ви і не знаєте його (її) 
досить, а швидше задовольняєтеся зовнішньою видимістю: “Ось 
яку перемогу я отримав (-ла), кого завоював (-ла)”. Іноді такий 
стан і приємний, але будьте обережні: адже Ви обираєте собі пару 
не для сторонніх, а передусім для себе!  

Від 31 до 65 балів. Така ідеальна любов. Ви любите і зовнішність, і 
характер свого обранця, цінуєте не тільки його (її) доброчесність і 
достоїнства, але приймаєте цілком. Ви намагаєтеся дізнатися і 
зрозуміти його (її) таким, яким він (вона) є. Ви відчуваєте, що 
вдвох Ви здатні зробити все. 

Більше за 65 балів. Прекрасна річ – любов! Але вона може довше 
тривати в тому випадку, якщо двоє люблять один одного, а не 
саму любов. Ви настільки захоплені своїм предметом, що самої 
людини не бачите, а зациклюєтеся на своєму уявленні про неї. Ви, 
напевно, не розчаруєтеся в своєму коханому, якщо спробуєте 
ближче розпізнати його самого, а не створений Вашою фантазією 
ідеальний образ. 
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Словник до теми 
Атракція – процес формування привабливості якоїсь людини для того, 

хто сприймає, і продукт цього процесу, тобто деяка якість 
відношення. 

Емпатія – збагнення емоційного стану, проникнення в переживання 
іншої людини. 

Ідентифікація – ототожнення себе з іншими. 
Інтеракція – організація, взаємодії між індивідами, що спілкуються.  
Каузальна атрибуція – інтерпретація суб’єктом міжособистісного 

сприйняття причин і мотивів поведінки інших людей. 
Комунікація – в широкому значенні – спілкування 
Паралінгвістична система (екстралінгвістична система) – 

включення в мову пауз, інших вкраплень, наприклад, 
покашлювання, плачу, сміху, нарешті, самого темпу мови. 

Перцепція – сприйняття, безпосереднє відображення дійсності. 
Проксеміка – спеціальна область знання, що займається нормами 

просторової і тимчасової організації спілкування. 
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Репрезентація – показність, міра можливості відновити, відтворити 
уявлення загалом по його частині або міра можливості 
розповсюдити уявлення про частину на включаючу цю частину 
ціле. 

Рефлексія – усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається 
партнером по спілкуванню. 

Сінектика – своєрідний алфавіт рухів людини, що допомагає повністю 
розкрити смислову сторону інформації. 

Фасцінація – сукупність засобів, що допомагають прийняттю 
інформації, і ослаблююча дія фільтрів “довіри” і “недовіри”. 

Лекція 19. Соціально-рольове спілкування. 
Соціально-психологічний клімат 
колективу 

Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 
• розкрити наступні поняття: “соціальна роль”; “міжособистісна 

роль”; “внутрішньогрупова роль”; “індивідуальна роль” ; 
• дати визначення соціально-психологічному клімату колективу і 

розкрити динаміку його розвитку; 
• проаналізувати міжособистісні конфлікти, причини їх 

виникнення та розвитку; 
• пояснити проблему лідера й управління колективом. 

Соціально-рольове спілкування 
Одним з ключових у психології людського спілкування є уявлення 

про особистість. Людина – не хамелеон, що міняє своє забарвлення 
залежно від ситуації, і не папуга, який в різних ситуаціях повторює 
одні і ті ж завчені слова. Однак можливості конкретного індивіда 
обмежені діями інших людей – і тих, з якими він вступає у певні 
відносини, й інших, їх попередників, чий досвід, звички і забобони 
засвоїло нинішнє покоління. Особистість живе і діє в певній структурі, 
її поведінка зумовлена культурою (соціальним досвідом) певного 
конкретно-історичного співтовариства. Важливими аналітичними 
одиницями, що дозволяють моделювати життєдіяльність людини, є 
соціальна роль і її власне “Я”. 

Соціальна роль 

Розділ 5. Особистість 
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