
Лекція 1. Міжособистісне спілкування (МС): загальна характеристика  

Міжособистісне спілкування – це взаємодія між декількома людьми, здійснювана за 

допомогою засобів мовленнєвого і немовленнєвого впливу, в результаті якої виникає 

психологічний контакт і певні відносини між учасниками спілкування. 

Взаємодія між людьми може бути визначена як міжособистісна, якщо вона задовольняє 

наступним критеріям: 

 в ній бере участь невелика кількість осіб (найчастіше — група з 2-3 людей); 

 це безпосередня взаємодія, тобто її учасники знаходяться в просторовій близькості, 

мають можливість бачити, чути, торкатись один одного, легко здійснюють 

зворотний зв'язок; 

 це особисте спілкування, учасники якого визнають незамінність, унікальність 

партнера, зважають на особливості його емоційного стану, самооцінки, 

особистісних характеристик. 

3 групи значень ―спілкування‖ (Бессонова, Доценко, 1999): 

1) об'єднання, створення спільноти, цілісності 

2) передача повідомлень, обмін інформацією; 

3) зустрічний рух, взаємопроникнення. 

Пов’язані базові поняття: «міжособистісний контакт», «міжособистісна комунікація», 

«міжособистісна взаємодія», «міжособистісні відносини» 

Види МС: (Леонтьев, 1997) 

Модальне спілкування: коли метою спілкування є психологічний контакт, психологічні 

взаємовідносини співрозмовників; мотиви спілкування - в межах самого спілкування. 

Диктальне спілкування: коли метою є передача інформації, бажання переконати, схилити 

партнера зі спілкування до певної діяльності, прагнення змінити його/її погляди, виявити 

емоційну підтримку; мотиви спілкування - за його межами. 

Рівні МС: (Головаха, Панина, 1989; Петровская, 1989). 

Ритуальний, або соціально-рольовий рівень; метою спілкування є виконання очікуваної 

від людини ролі, демонстрація знання норм соціального середовища. Таке спілкування 

носить анонімний характер. 

Діловий, або маніпулятивний рівень; мета - організація спільної діяльності, пошук засобів 

підвищення ефективності співробітництва. Таке спілкування є психологічно 

відстороненим. 

Інтимно-особистісний рівень; мета — задоволення потреби в розумінні, співчутті, 

співпереживанні. Для спілкування характерні психологічна близькість, емпатія, довіра. 

Класифікація функцій спілкування за критерієм мети): 

1) контактна функція — встановлення контакту як стану спільної готовності учасників до 

прийому і передачі повідомлень, підтримання взаємозв'язку у вигляді постійної 

взаємоорієнтованості; 

2) інформаційна функція — обмін повідомленнями, думками, задумами, рішеннями; 

3) спонукальна функція – стимуляція активності партнера для спрямування його на 

виконання певних дій; 



4) координаційна функція — взаємне орієнтування і погодження дій при організації 

спільної діяльності; 

5) функція розуміння — адекватне сприймання і тлумачення змісту повідомлення, 

взаєморозуміння намірів, установок, переживань, станів; 

6) емотивна функція — пробудження в партнерові бажаних емоційних переживань, а 

також вияв та зміна з його допомогою власних емоцій, отримання співчуття з боку 

партнера; 

7) функція встановлення відносин — усвідомлення і фіксація свого місця в системі 

рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших зв'язків співтовариства в якому 

діє індивід; 

8) функція здійснення впливу — зміна стану, поведінки, особистісно-смислових утворень 

партнера. 

До предметної області МС можна віднести:  

а) психічні процеси та стани, що забезпечують трансакцію (міжособистісне сприйняття, 

потреби і мотивації, емоції і почуття, самооцінки, психологічні захисти тощо);  

б) комунікативні практики, що опосередковують взаємодію між людьми (мовлення, 

невербальні повідомлення);  

у) норми і правила, що роблять можливою спільну діяльність, часто неусвідомлювані, 

вироблені в межах певної соціокультурної групи. 

3 провідні сторони процесу МС (Г. Андрєєва функції): 

Комунікативна - функція обміну інформацією між суб'єктами спілкування.  

Суб’єкти спілкування: комунікатор (той, що передає інформацію) та реципієнт (той, хто 

отримує інформацію), періодично обмінюються ролями. 

Передача інформації відбувається за рахунок вербальних засобів (слів) на 7 %, за рахунок 

звукових засобів (тон голосу, інтонація тощо) на 38% і за рахунок невербальних засобів на 

55 % (Альберт Майербіан) 

Перцептивна - розгортається як сприймання співрозмовника із подальшим формуванням 

першого враження чи ставлення до нього/неї. 

У формуванні першого враження можливі вияви типових перцептивних бар'єрів: 

- стереотип статусу (чим вищий статус співрозмовника, тим кращі особистісні 

якості ми йому приписуємо), 

- стереотип схожості (якщо співрозмовник схожий на нашого попереднього 

знайомого, ми приписуємо йому ідентичні якості цього знайомого), 

- стереотип зовнішності (про співрозмовника судимо за виробленими 

діагностичними канонами типу "блондинки - нерозумні"). 

Формування першого враження про співрозмовника визначається взаємною дією трьох 

факторів: 

- самоподача людини, 

- наш особистий досвід, 

- специфіка ситуації знайомства 

Поєднання цих аспектів визначає психологічний комфорт учасників спілкування, а відтак 

і його успішність. 



В перцептивній стороні спілкування виявляються такі аспекти: 

- візуальний контакт (погляд може бути публічним (лінія очей чи зона обличчя) та 

інтимним (рухи очей вздовж тіла співрозмовника), 

- комунікативний простір (інтимний - до одного метра, неформальний - до трьох 

метрів, соціальний - більше трьох метрів), 

- експресивні реакції (міміка, жести, пантоміміка, інтонація голосу, паузи). 

Інтерактивна - проявляється через обмін діями, речами впродовж взаємодії. 

Люди, взаємодіючи між собою, прагнуть здійснити вплив одне на одного, отримати від 

партнера бажаної відповіді, виконати прохання тощо. Форми впливу партнерів по 

спілкуванню можуть бути найрізноманітнішими. 

Прямою формою впливу є примус, висловлений у формі наказу, розпорядження, вимоги, 

погрози покарання, якщо вони не будуть виконаними. Часто використовується вплив у 

формі переконання, під впливом якого в індивіда формується аргументована установка 

здійснювати певні дії та вчинки як найбільш доцільні для досягнення поставленої мети. 

Іноді для впливу на особистість використовують такий спосіб як навіювання, за 

допомогою якого намагаються викликати або змінити у партнера по спілкуванню бажані 

для того, хто навіює, погляди, переконання, вірування, установки. Можливим є і такий 

вплив як зараження, коли стан однієї особистості передається іншій, що і спонукає її 

наслідувати діям цієї особистості. 

Поняття дефініції, ідентифікації і співпереживання в МС 

Той, хто слухає, може по-різному сприймати зміст спілкування. Він може розуміти, що 

йому говорять, усвідомлювати об’єктивний зміст спілкування, але при цьому в системі 

його відносин з навколишнім світом нічого не буде змінюватися. У цьому випадку має 

місце дефініція. Таке сприйняття є характерним для знакового, особливо рольового 

спілкування. 

Той, хто слухає, може ніби «ставити» себе на місце співрозмовника. У цьому випадку 

особистість того, хто слухає, піддається деяким змінам: приймаючи на себе «роль» іншої 

людини, особа засвоює, хоча й частково, і систему її стосунків з іншими людьми, 

ставлення до явищ та подій і нову для себе систему цінностей. У даному випадку має 

місце ідентифікація. Вона пов’язана з процесом прийняття соціальної ролі і тому є, 

зрештою, актом входження у соціальну групу, віднесенням себе до неї. 

Співпереживання, чи емпатія, — це таке сприйняття, коли той, хто слухає, ніби живе, діє 

і переживає разом із тим, хто говорить. Такий механізм лежить в основі психологічного 

впливу мистецтва. Співпереживання може привести до подальшої ідентифікації, але 

необов’язково. Глядач може співпереживати, скажімо, герою спектаклю, але це не 

означає, що він обов’язково сприйме і його систему цінностей. Співпереживання має 

місце у звичайному значеннєвому спілкуванні, коли слухач не обов’язково поділяє почуття 

свого співрозмовника, проте здатен їх зрозуміти. 

Аналітичні моделі спілкування 

Лінійна модель (рис.1.1) зображає комунікацію як дію, в рамках якої відправник кодує 

ідеї і почуття у певного вигляду повідомлення і після цього відправляє його одержувачу, 

використовуючи будь-який канал (промова, письмове повідомлення тощо). 



 

Якщо повідомлення досягло одержувача, подолавши різного роду «шуми», або завади, то 

комунікація вважається успішною. 

Можна виділити два типу «шумів», що блокують комунікацію: фізичний і психологічний. 

В першому випадку йдеться про фізичні завади — наприклад, гамірне, наповнене 

сигаретним димом приміщення, в якому тяжко зосередитися, швидко настає втома. 

Прикладами завад другого типу можуть бути сильне емоційне збудження або вкрай 

занижена самооцінка, що не дозволяє людині бути достатньо точною при сприйманні 

відправленого йому повідомлення. 

Лінійна модель дозволяє розглядати комунікацію як однобічний процес — від 

відправника до одержувача. Однак подібний засіб передачі повідомлень характерний 

більшою мірою для письмової комунікації, засобів масової інформації або для 

спілкування, в якому партнер сприймається як об’єкт впливу. Таким чином, лінійна 

модель лише частково охоплює особливості процесу МС. 

 

Інтерактивна модель (рис.1.2) в якості обов’язкового елементу комунікативного 

процесу вводить зворотний зв’язок, наочно демонструючи круговий характер комунікації: 

відправник і одержувач повідомлення послідовно міняються місцями. 

 

Ці дві моделі зображають комунікацію як ряд дискретних актів, що мають початок і 

кінець, в яких відправник детермінує дії одержувача. 

 

Трансакційна модель (рис.1.3) представляє комунікацію як процес одночасного 

відправлення і отримання повідомлень комунікаторами. 

В кожний конкретний момент співрозмовники одночасно здатні одержувати і декодувати 

повідомлення партнера, відповідати на них, реагувати на його поведінку, відправляти 

власні повідомлення. Ця модель дозволяє побачити, що дискретний акт комунікації тяжко 

відділити від подій, що йому передують і слідують за ним. 



 

Таким чином, комунікація являє собою процес, в якому люди формують відносини, 

взаємодіючи один з одним. 


