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Невербальна поведінка: 
структура і функції * 

 
 Відомо, що міміка, жести як елементи невербальної поведінки 

особистості є одними з перших візуальних, знакових систем, засвою-
ваних в онтогенезі. Найбільш вагомим аргументом на користь пріо-
ритету невербальної мови над вербальною є результати, які свідчать 
про інтернаціональний характер основних мімічних картин, поз, на-
борів жестів, а також дані про риси жестикуляції і міміки, що висту-
пають генетичними ознаками людини, наприклад, уроджені способи 
вираження емоцій. Спонтанна невербальна поведінка поступово до-
повнюється символічною мімікою, жестами, інтонаціями, позами, 
використання яких ґрунтується на культурному, груповому, ситуати-
вному узгодженні і неможливо без попереднього навчання. Структу-
ра, зміст, форма невербальної поведінки, його актуалізація обумовле-
ні багатовіковою практикою спілкування. 

 У спілкуванні обов’язково буде розвертатися пізнання однієї 
особистості іншою, буде виявлятися і змінюватися відношення, мати 
місце звертання один до одного. Невербальна поведінка партнерів 
одночасно виступає як умова пізнання їхньої особистості, виникнен-
ня відносин, як своєрідна форма звертання один до одного. Саме в 
спілкуванні яскраво виявляється індикативно-регулятивна функція 
невербальної поведінки особистості. 

 Невербальна поведінка вплетена у внутрішній світ особистості. 
Функція його не зводиться до супроводу її переживань. Невербальна 
поведінка – це зовнішня форма існування і прояву психічного світу 
особистості. У зв’язку з цим аналіз структури, змісту індивідуальної 
невербальної поведінки – це ще один зі способів діагностики рівня 
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розвитку особистості як суб’єкта спілкування. Виділення спільних 
елементів, компонентів невербальної поведінки, визначення її функ-
цій дозволяють створити культурно-специфічну типологію неверба-
льної поведінки. 

 Розглядаючи відомі класифікації невербальних засобів спілку-
вання, неважко помітити, що в їхню основу покладені основні атри-
бути буття, матерії, загальні форми і способи її існування: рух, час, 
простір. Які б невербальні засоби не виділялися, усі вони можуть 
бути зведені до кінесичних (руху тіла), просторових (організація по-
ведінки, міжособистісного спілкування) і, нарешті, до тимчасових 
характеристик взаємодії. Сказане має відношення і до паралінгвісти-
чної, екстралінгвістичної підструктури, що включає рухи тіла, зміни 
голосу, паузи і скоріше відрізняється функціями, чим є оригінальною 
системою невербальних засобів спілкування. Те ж саме можна сказа-
ти про дотики. По своїй суті вони представляють спрямовані рухи 
тіла, голови, руки, що на повній підставі можна включити до складу 
кінесичної підструктури. 

 Останнім часом чітко простежується тенденція включати в стру-
ктуру невербальних засобів спілкування, крім зазначених, середови-
ще – навколишні соціально-побутові умови, обстановку, сукупність 
людей, зв’язаних спільністю цих умов; об’єкти, що використовують-
ся особистістю для зв’язків з навколишнім світом: одяг, косметику, 
прикраси і т.д. Виникає питання: чи можуть усі названі невербальні 
засоби розглядатися як елементи невербальної поведінки? 

 На наш погляд, включення в невербальну поведінку особистості 
всіх продуктів її різноманітної діяльності є розширеним його тлума-
ченням. Ми ж розуміємо під невербальною поведінкою особистості 
соціально і біологічно обумовлений спосіб організації засвоєних ін-
дивідом невербальних засобів спілкування, перетворених в індивіду-
альну, конкретно-почуттєву форму дії і вчинків. До елементів невер-
бальної поведінки належать всі рухи тіла, інтонаційні, ритмічні, ви-
сотні характеристики голосу, його тимчасова і просторова організа-
ція. Коло підструктур невербальної поведінки особистості набагато 
вужче кола елементів, що виконують роль невербальних комунікацій 
чи невербальних засобів спілкування. 

 При розгляді зв’язків і відносин між елементами і підструктура-
ми невербальної поведінки ми виходили з його визначення, а також з 
того факту, що сам феномен “невербальна поведінка” розглядається 
нами в контексті соціальної перцепції, як особистісне утворення, 
наділене когнітивно-регулятивною функцією. 
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 У зв’язку з цим в основу виділення підструктур невербальної 
поведінки покладені основні характеристики невербальних засобів 
(рух, простір, час), а також системи їхнього відображення і сприйнят-
тя; оптична, акустична, тактильна, ольфакторна. 

 На рис. 1 представлені структури невербальної поведінки, підст-
руктури й елементи, показаний їхній взаємозв’язок, що створює, на 
нашу думку, умови для аналізу реальної невербальної поведінки, для 
визначення функціональної специфіки її підструктур. 

 Почнемо розгляд невербальної поведінки з тієї підструктури, що 
створює основну її властивість – рух— і відображається за допомо-
гою оптичної системи суб’єкта. Такою підструктурою невербальної 
поведінки є кінесика. 

 Під кінесикою прийнято розуміти зорово сприйманий діапазон 
рухів, що виконують експресивно-регулятивну функцію в спілкуван-
ні. Кінесика – це не тільки мова тіла (жести, міміка, пози, погляд), 
але також манера вдягатися, зачісуватися і т.д. До кінетики, крім ви-
щеназваних рухів, відносяться також такі, котрі зв’язані з викорис-
танням предмета: ляскіт дверима, поскрипування стільцем, почерк. 
Як ми бачимо, кінесика – поняття, що використовується для позна-
чення різних рухів людини, але найчастіше усього при вивченні ру-
хів рук і особистості. Багато дослідників у цьому випадку застосову-
ють наступні поняття: експресія, паралінгвістика, виразні рухи. Екс-
пресія визначається як виразна поведінка людини. Усі явища експре-
сії підрозділяються на наступні відносно самостійні області вивчен-
ня: виразні рухи і фізіогноміку. 

 Фізіогноміка – це експресія особи і фігури людини, узята безвід-
носно до виразних рухів і обумовлена самою будовою особистості, 
черепа, тулуба, кінцівок. 

 Під виразними рухами розуміють “широко розлиті периферичні 
зміни”, що охоплюють при емоціях весь організм... 

 Захоплюючи систему м’язів особистості, усього тіла, вони вияв-
ляються в так званих виразних рухах, що виражаються в міміці 
(виразні рухи особистості), пантоміміці (виразні рухи всього тіла) і 
“вокальній міміці” (вираження емоцій в інтонації і тембрі голосу)”. 
Іноді усі виразні рухи позначаються терміном “жест”. Так, Г.Гібш і 
М.Форверг пишуть: “Під жестами варто розуміти певні більш-менш 
чітко сприймані й описувані властивості спільної моторики переваж-
но поверхні тіла (обличчя – міміка, усього тіла – пантоміміка, рук і 
кистей рук – жестикуляція)”. Неважко помітити, що ці два визначен-
ня мають відношення до одного явища – виразним рухам людини, 
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тому що в них підкреслюється зв’язок цих рухів зі схованими для 
зовнішнього спостереження психологічними явищами. 

 Польський психолог Я.Рейковський пропонує розділяти такі 
компоненти невербальної поведінки, як емоційні дії і виразні рухи. 
До емоційних дій він відносить усі ті невербальні дії людини, що 
викликані емоцією і спрямовані на те, щоб цю емоцію виразити і 
розрядити. Наприклад, на думку Я.Рейковського, у тому випадку, 
коли людина дізнається про смерть свого родича і починає ридати, 
падати, – це виразні рухи, у тому випадку, коли людина надягає жа-
лобний одяг, починає голосити, – вона виконує специфічні емоційні 
дії. Емоційні дії виступають формою мотивованої поведінки і є набу-
тими. Тим самим підкреслюється конвенційний характер емоційних 
дій на відміну від виразних рухів, що є формою безпосереднього ви-
раження станів людини. 

 Спочатку виразні рухи досліджувалися в психології під рубри-
кою “експресивна поведінка”, у контексті емоційної сфери особисто-
сті. Поштовхом послужила робота Ч.Дарвіна “Вираження емоцій у 
людини і тварин”. В даний час виразні рухи досліджуються в рамках 
соціальної персональної перцепції, невербальної поведінки і неверба-
льних комунікацій. Звідси різноманіття існуючих підходів до дослі-
дження виразних рухів: паралінгвістичний, індикативний, комуніка-
тивний і інші. Основні питання, що ставлять дослідники виразних 
рухів поведінки, можна сформулювати в такий спосіб: 

1. Яке походження мають виразні рухи в онтогенетичному і фі-
логенетичному плані? 

2. Місце виразних рухів у психомоториці людини і їх функції? 
3. Які психологічні явища відповідають тим або іншим вираз-

ним рухам? 
4. Яка цінність виразних рухів як засобів діагностики і комуні-

кацій? 
5. Наскільки можливо адекватне упізнання психічних властиво-

стей, станів, процесів людини по його виразній поведінці в 
міжособистісному спілкуванні? 

Ще в сорокові роки нашого сторіччя видатний радянський психо-
лог С.Л.Рубінштейн дав відповіді на багато питань психології вираз-
ної поведінки:  

1. Природне і соціальне, природне і історичне у виразній поведі-
нці, як і всюди у людини, утворять одну нерозкладну єдність. 
Це не просто зовнішній порожній супровід емоцій, а зовнішня 
форма існування і прояву.  
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2. Виразні рухи в зовнішньому розкривають внутрішнє, ство-
рюють образ діючої особи. 

3. Виразні рухи виражають не тільки вже сформоване пережи-
вання, але і самі можуть його формувати. 

4. Суспільна фіксація форм і значень виразної поведінки ство-
рює можливість конвенційних виразних рухів. 

5. Виразні рухи певною мірою заміщають мову, вони є засобом 
повідомлення і впливу. 

Висловлені С.Л.Рубінштейном положення про природу, зміст і 
функції виразної поведінки знаходять конкретний розвиток у сучас-
них дослідженнях як радянських, так і закордонних авторів. 

Перше і найголовніше питання психології невербальної поведін-
ки: “Який діапазон психологічних феноменів, зв’язаних з виразною 
поведінкою, що виражається за допомогою виразних рухів?” Відпо-
відь на це питання виступає критерієм розподілу всіх досліджень в 
області експресії поведінки на дві групи. Перша група включає робо-
ти, у яких виразна поведінка розуміється як індикатор внутрішніх, 
переважно емоційних станів суб’єкта. Такий підхід до визначення 
діапазону психологічних феноменів характерний для тих областей 
психології, де експресія розглядається відповідно до емоцій – для 
еволюційної психології, нейропсихології, патопсихології. 

Поряд з цим напрямком розвивається фізіогномічний підхід. Фі-
зіогноміка претендує на визначення властивостей характеру по рисах 
обличчя. Однак більшість учених заперечують пряму залежність між 
рисами обличчя і властивостями характеру. У той же час не можна 
ігнорувати реальне існування численних і різнорідних явищ повсяк-
денної свідомості, у які входять і стійкі психологічні асоціації, що 
виникають у більшості людей при сприйнятті людської зовнішності. 
Перші форми узагальнення цього досвіду представлені в міфологіч-
ній і релігійній формі свідомості, а також у мистецтві. Наприклад, 
кіно в наші дні взяло на себе роль трансформатора масового фізіог-
номічного досвіду. Але навіть кінематограф усе частіше став виявля-
ти складність і драматичність співвідношення обличчя й особистості, 
зовнішнього і внутрішнього. Дійсно, зв’язок ознак зовнішності з пси-
хологічним змістом особистості утворюється завдяки спілкуванню 
людей. Як у цьому випадку відноситися до цих зв’язків? Цілком пра-
вильно вирішує питання про зв’язок зовнішності з психічним зміс-
том особистості В.Н.Панфьоров. Він пише: “Відповідь на питання 
про взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних властивостей людини 
потрібно шукати не тільки і не стільки по лінії зв’язку психологічних 
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якостей особистості з конституціональними особливостями організ-
му, скільки в рамках відносини “причинно-наслідкові взаємозв’язки 
людини зі світом речей і людей – психологічні якості особистості”. 
Іншими словами, спілкування, спільна діяльність людей формують 
зовнішність людини. Ознаки зовнішності виступають як знакова сис-
тема психологічного змісту. Таке діалектико-матеріалістичне розу-
міння зв’язку зовнішності й особистості. 

В даний час у психології експресивної поведінки зберігаються ці 
два напрямки. Так, одна з провідних вчених у цій області психології 
Н.Фрийда пропонує розділити поведінку на два види: вираження, що 
відповідає тимчасовому станові, і вираження, що є спільною характе-
ристикою особистості. 

Другим критерієм у вивченні виразної поведінки виступає питан-
ня діапазону засобів вираження (“Як виражається?”). Кожен засіб 
експресії має самостійну традицію дослідження. Найбільш вивчени-
ми є міміка обличчя як засіб виразу стану і жести як паралінгвістичні 
явища. Пози, рухи корпуса як засоби вираження внутрішніх психіч-
них станів особи вивчені слабко. 

Перевага у вивченні окремих засобів вираження обумовлена, по-
перше, історичним розвитком проблеми експресії в цілому, по-друге, 
загальною теоретичною позицією дослідника, по-третє, відносною 
доступністю вивчення одних засобів виразної поведінки в порівнянні 
з іншими (наприклад, міміку простіше зафіксувати). По-четверте, 
розгалуженою системою явищ, у контексті яких розглядається вираз-
на поведінка і визначається її значимість. Таке акцентування уваги на 
окремих засобах експресії й умовах їхнього прояву не слід вважати 
оптимальним, тому що воно не відображає специфіки експресії, а 
породжено факторами, що перераховані вище. 

Третім критерієм у вивченні невербальної поведінки є питання 
функцій виразних рухів у спілкуванні (“Для чого виражається?”). 
С.Г.Геллерштейн і П.М.Якобсон вважають, що виразні рухи, які ви-
являються в спілкуванні при різних психічних станах, служать зовні-
шнім виразом цих станів, а також відношення до тих або інших осо-
бистостей, предметам або явищам дійсності. Виразні рухи розгляда-
ються як індикатори емоційних станів і показники різноманітного 
відношення людини до навколишнього світу.  

М.Гібш і М.Форверг вказують, що дії, виразні рухи, жести і мова 
мають прямі можливості керування соціальним життям. Вони також 
відзначають, що виразні рухи є “відображенням” певних динамічних 
процесів, “зовнішньою стороною” цих процесів, індивідуально пси-
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хічною складовою частиною дії. Останнє, як відомо, не тільки пред-
метно, але і разом з тим соціально спрямовано. Звідси виразні рухи 
набувають комунікативної функції. М.Гібш і М.Форверг вважають, 
що залучення виразних рухів у сферу соціальних явищ приводить до 
виникнення в них нових функцій: формування структури афекту і 
його нейтралізація шляхом конвенціалізації виразних рухів. 

Т.Шибутані до виразної поведінки відносить будь-який сприйма-
ний звук або рух тіла, що служать показником внутрішнього стану 
людини. Він вважає, що “рухи і звуки стають жестами тільки в соціа-
льному контексті, коли вони служать показниками намірів людини й у 
такий спосіб надають іншим якусь основу для відповідних реакцій”. 
Т.Шибутані підрозділяє виразні рухи, виходячи з їх соціальної або 
біологічної природи. У системі комунікацій і особистісних відносин 
ним розглядаються так звані соціальні виразні рухи, у системі емоцій-
них станів людини – ті виразні рухи, що мають біологічну природу. У 
першому випадку виразні рухи набувають функцій встановлення зго-
ди між тими, що спілкуються, вироблення спільного відношення до 
ситуації, у другому випадку – функцій вираження емоційного стану. 

Т.Шибутані вирішує проблему співвідношення конвенційних і 
неконвенційних виразних рухів, їхніх функцій, протиставляючи одне 
іншому. У методологічному плані це представляється недостатньо 
вірним. Виникнення соціальних функцій виразних рухів, їх конвенці-
алізації можливі тому, що вони виконують функції діагностики і ви-
раження певних психічних явищ.  

Така функція виразних рухів, як створення “образу діючої особис-
тості”, особливе значення має в контексті соціальної перцепції. Тут 
складні психологічні утворення, що динамічно виражаються в поведі-
нці і зовнішньому вигляді людини, розглядаються як сигнальний ком-
плекс, що інформує іншу людину про психічні процеси і стани його 
партнера по спілкуванню. Кожен комплекс одночасно виконує як ін-
формаційну, так і регулятивну функції. Іншими словами, вираження 
як індикатор, сигнал, вплив, регулятор діяльності (у тому числі і спіл-
кування) виступає як єдине ціле. Виразні рухи розглядаються як носії 
самостійного повідомлення в їх пізнавальній і експресивній функціях. 
Завдяки характерній для них функції симптому (вираження), показни-
ка внутрішнього стану живої істоти (це відзначено в ряді визначень 
виразних рухів і складає предмет вивчення в області емоційної сфери 
особистості, патопсихології, психодіагностиці), у ситуації спілкування 
вони одночасно є знаком більш високого щабля, здійснюють комуні-
кативну функцію і направляють дії партнерів.  
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Поряд з вищезгаданими функціями виразна поведінка наділяєть-
ся також функціями регуляції процесу збудження, розрядки, полег-
шення. Залишається актуальною така функція експресії, як цілеспря-
мована дія. Ця функція вираження виділена на основі положення 
Ч.Дарвіна про виразні рухи як рудименти колись доцільних дій, 
спрямованих на задоволення певної потреби. Однак, на думку ряду 
вчених, біологічна доцільність виразних рухів у людини багато в 
чому втрачена. Залишається їхнє об’єктивне значення як засобу відо-
браження, інформації і повідомлення про внутрішній світ людини. 
Доцільність виразних рухів повинна розглядатися в контексті соціа-
льної діяльності. Так, Н.Фрийда відзначає, що виразні рухи актуаль-
ні, доцільні насамперед тому, що вони безпосередньо служать вста-
новленню відносин або зникненню відносин між людьми, виконують 
функцію посиленого контролю рухів і функцію “активної маніфеста-
ції”. Виразні рухи доцільні, тому що можуть керувати афектом і мо-
жуть поширюватися на численні не афективні або недостатньо афек-
тивні ситуації. Функція виразних рухів у цьому випадку – це нейтра-
лізація небажаного стану (наприклад, агресії) і відтворення соціаль-
но-бажаних емоційних станів. Біологічно доцільні виразні рухи, кон-
венціалізуючись, можуть відтворюватися незалежно від стану, тобто 
бути “виділеними” з нього. Такі виразні рухи виконують важливу 
функцію – вони керують комунікацією без істотного емоційного на-
вантаження партнерів по спілкуванню. 

 Отже, виразні рухи виконують інформаційну і регулятивну фун-
кції в процесі спілкування, є своєрідною мовою спілкування. 

 Ще однією, але мало вивченою підструктурою кінесики, є рухи 
очей або, як прийнято називати, “контакт очей”. 

 Способи обміну поглядом у момент бесіди, організація візуаль-
ного контакту в кожнім окремому випадку – час фіксації погляду на 
партнері, частота фіксації – широко використовуються при дослі-
дженні так званої атмосфери інтимності в міжособистісному спілку-
ванні, взаємних установок осіб, що спілкуються. На якість оцінок 
візуального контакту впливає цілий ряд факторів: кут між віссю спіл-
кування партнерів і віссю “той, за ким спостерігають – спостерігач”, 
положення голови того, за яким спостерігають, рух очних яблук. Є 
дані, що спостерігач у своїх оцінках спирається на положення зіниці 
у видимій частині ока. 

 Як пише А.А.Леонтьев, систематичне дослідження проблеми кон-
такту очей почалося Р.Екслайном і М.Аргатом. Саме цими авторами 
було встановлено, що напрямок погляду в спілкуванні залежить від 
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його фіксації в спілкуванні, від змісту спілкування, від індивідуальних 
розходжень, від характеру взаємин і від попереднього розвитку цих 
взаємин. А.А.Леонтьев, підводячи підсумки огляду досліджень контак-
ту очей, підкреслює значимість не стільки статичних параметрів орієн-
тування, скільки їхньої зміни: чи часто дивиться співрозмовник в очі 
іншому – менш важливо, чим те, що він перестає це робити або, навпа-
ки, починає. На якій відстані люди розмовляють – менш істотно в порі-
внянні з тим, що вони по ходу бесіди зближуються або віддаляються. 

X.Машкін наводить наступний перелік функцій візуального кон-
такту:  

1) інформаційний пошук (у цих цілях той, хто говорить, дивить-
ся на слухаючого наприкінці кожної репліки й в опорних пун-
ктах повідомлення, а слухаючий – на того, хто говорить); 

2) оповіщення про звільнення каналу зв’язку;  
3) прагнення ховати або виставляти своє “Я”; 
4) встановлення і підтримка соціальної взаємодії (наприклад, 

швидкі короткі повторювані погляди дозволяють установити 
початковий контакт для подальшої комунікації); 

5) підтримка стабільного рівня психологічної близькості. 
Рухи тіла, жести рук, вираз обличчя теж відносять до системи 

пара лінгвістичних явищ. Коло питань, що досліджує пара лінгвісти-
ка, досить широкий. Він охоплює усі види кінетики і фонацій. Вини-
кає питання: на основі чого можна відокремити виразні рухи від пара 
лінгвістичних? З функціональної точки зору пара лінгвістичні засоби 
– це ті фізичні рухи суб’єкта, що говорить, які необхідні людині для 
заповнення пробілів у вербальній комунікації. 

 Г.В.Колшанський підкреслює, що коли мова йде не про функціо-
нальні парамовні засоби, то усілякі види кінетики і міміки повинні 
бути віднесені до форми безпосереднього вираження емоційного ста-
ну людини. Основна функція пара лінгвістичних засобів зводиться до 
заповнення, доповнення, забезпечення інтерпретації вербального по-
відомлення. Прикладом дослідження саме цих функцій різних невер-
бальних засобів спілкування може служити робота Д.И.Рамішвілі. На 
її думку, функція виразних рухів складається не в тому, щоб поза існу-
ванням вербальної психіки як такої довести якості, специфіку стану 
живої істоти до партнера. Роль виразних рухів у тому, щоб “підсилити 
емоційну насиченість сказаного, створити об’єктивний фон словесно-
го змісту, підняти його виразність і силу”. 

 Невербальні комунікації можуть виконувати всі основні функції 
мовних знаків, тобто фактично заміняти текст. Людина в ситуації 
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спілкування реалізує деяку комунікативну програму, накладаючи на 
неї вербальну форму. “Той, хто говорить, пристосовує її до загальної 
схеми комунікації, “забираючи” усі вербально-надлишкові, дублюю-
чі інші невербальні засоби розуміння”. 

 Виходячи із семантичної природи невербальних комунікацій, 
И.И.Горєлов пропонує їх класифікувати на основі того, які вони вно-
сять узагальнені значення в повідомлення. Так, за допомогою жестів 
реалізуються вказівні значення; описові значення – жестами і панто-
мімікою. Значення спонукання, питання, ствердження і заперечення 
– різними невербальними комунікаціями. Модальні значення 
(схвалення, згода, рішучість) – деякими жестами і мімікою. 

 На основі аналізу літературних прикладів И.Н.Горєлов також 
дійде висновку, що вербальна частина повідомлення звичайно 
“накладається” на попередньо розгорнуту схему невербальних ком-
понентів. На наш погляд, таке співвідношення мови і невербальної 
поведінки відображає реальний процес спілкування. Зі спостережень 
відомо, що відносини партнерів по спілкуванню, їхні психічні стани, 
соціальні ролі репрезентуються в спілкуванні за допомогою кінесич-
ної структури в ряді випадків раніш, ніж словом. Звідси випливає, що 
у кінесичної структури є своєрідний пріоритет у створенні образу 
партнера, усієї ситуації спілкування. Наявність автономних неверба-
льних засобів спілкування, а також такої їхньої функції, як випере-
джальна маніфестація психологічного змісту спілкування, дозволяє 
розглядати їх поза мовним контактом як самостійні одиниці спілку-
вання з різним інформаційним навантаженням. 

 Відповідно до обраного принципу розгляду невербальної поведін-
ки наступна система відображення – акустична. Відомо, що численні 
характеристики голосу людини створюють його образ, сприяють розпі-
знанню його станів, виявленню психічної індивідуальності. Основне 
навантаження в процесі сприйняття голосових змін людини лягає на 
акустичну систему партнерів, що спілкуються. Характеристики голосу 
людини прийнято відносити до просодичних і екстралінгвістичних 
явищ. Просодика і екстралінгвістика вивчаються головним чином па-
ралінгвістикою, яка розглядає властивості голосу, що не входять у сис-
тему власне диференціальних, фонологічних протиставлень і які замі-
щають сферу несловесних комунікацій. “Внутрішня основа паралінгві-
стики криється у функціональному використанні мови як відносно са-
мостійної системи”. 

 До просодичної структури відносяться явища висоти, тону, три-
валості, сили звуку, наголосу, тембру голосу. Іншими словами, про-
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содія – це загальна назва таких ритміко-інтонаційних боків мови, як 
висота, тривалість, голосність голосового тону. Екстралінгвістична 
система – це включення в мову пауз, а також різного роду психофізі-
ологічних проявів людини: плач, кашель, сміх, подих, шепіт і т.д. 

 Які підструктура просодичної і частково екстралінгвістичної 
структури невербальної поведінки виступає інтонація голосу. Інтона-
ція – це ритміко-мелодійний бік мови. 

 Основними її елементами є мелодії мови, її ритм, інтенсивність, 
темп, тембр, а також фразовий і логічний наголос. 

 Крім таких функцій, як доповнення, заміщення, передбачення 
мовного висловлення, а також регулювання мовного потоку, акценту-
вання уваги на ту або іншу частину вербального повідомлення, інтона-
ція, як у цілому просодика і екстралінгвістика, виконує оригінальну 
функцію: функцію економії мовного висловлення. У даному випадку, 
як підкреслює Г.В.Колшанський, мова йде не про економію самої сис-
теми мови, а про економію використання мовних засобів у комуніка-
ції. “У природному спілкуванні, безумовно, досягається необхідна в 
конкретних ситуаціях економія мовних засобів”. Особливу роль у цьо-
му випадку виконують темп, інтенсивність висловлення, наголоси, 
паузи. Не меншу роль у “економії мовного висловлення”, а в ряді по-
всякденних ситуацій спілкування і велику, грають жести, міміка. Це 
ще раз доводить, що невербальна поведінка особистості поліфункціо-
нальна. У зв’язку з цим важко виділити специфічну функцію тієї або 
іншої структури невербальної поведінки, тому функціональний пріо-
ритет визначається всім контекстом спілкування. 

 Наступна система відображення невербальної поведінки – такти-
льно-кінестезична. Тактильно-кінестезичні дані надходять від сенсо-
рних рецепторів, що знаходяться в шкірі, м’язах, сухожиллях, сугло-
бах і у внутрішньому вусі. Відомо, що тактильно-кінестезична систе-
ма дає менш точну інформацію про зовнішній світ, про іншу людину 
в порівнянні з зором. Однак у визначених ситуаціях, особливо там, 
де мається сенсорна депривація, ця система відображення формує 
уявлення про положення тіла в просторі, несе інформацію про наяв-
ність об’єктів, у тому числі й іншої людини, у цілому сприяє ство-
ренню схеми тіла як певної структури.  

 З усіх тактильно-кінестезичних даних, що інформують про наше 
положення в просторі або про положення іншої людини, найбільш 
важливими є кінестезичні дані про тиск і температуру. Саме м’язові 
рецептори повідомляють про те, яка сила рукостискання, дотику, 
наскільки близько знаходиться інша людина. Тактильно-кінестезична 
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система також несе інформацію про амплітуду невербальних рухів, 
їхню силу, напрямок. 

 Таким чином, тактильно-кінестезичне відображення дає уявлен-
ня про такесичну структуру невербальної поведінки і вхідні у нього 
елементи: фізичний контакт і розташування тіла в просторі. 

 Починаючи з раннього віку, фізичний контакт у вигляді дотику, 
погладжування, поцілунків, поплескувань є важливим джерелом вза-
ємодії особистості з навколишнім світом. З допомогою дотиків різно-
манітних видів формується уявлення про простір свого тіла та знання 
про частини тіла іншої людини.  

 Дотик у вигляді погладжування виконує у спілкуванні роль 
схвалення, емоційної підтримки. Використання особистістю у спіл-
куванні такесичної системи невербальної поведінки визначаються 
багатьма факторами. Серед них вагому силу має статус партнерів, 
вік, стать, ступінь їх знайомства. Так, рукостискання як елемент таке-
сичної системи невербальної поведінки особистості частіше викорис-
товується у ситуаціях привітання у росіян, ніж у англійців чи амери-
канців, у спілкуванні чоловіків, ніж жінок. В США рукостискання не 
прийняті, якщо між людьми існує інтенсивний контакт, що зовсім не 
співпадає з використанням рукостискання у російській культурі. Да-
лі, такий таксичний елемент, як похлопування по плечу чи по спині, 
має місце лише при існуванні близьких стосунків, рівності соціаль-
ного типу тих, хто спілкується. Проявом слов’янського звичаю на 
рівні невербальної поведінки є обійми, які демонструють рівність і 
братерство. Поцілунок як елемент фізичного контакту спостерігаємо 
у поведінці у чоловіків, і жінок, в той час як в англійців зустрічаємо 
рідко, лише при інтимних стосунках. 

 Безумовно, існують специфічні для культури дотики, наприклад, 
удар по долоні співрозмовника в момент чи після вимовляння вдало-
го жарту. Цей звичай зберігається у єгиптян, сирійців, єменців. Не 
вдарити по долоні співрозмовника – значить образити його. 

Такесична структура невербальної поведінки особистості знахо-
диться не лише під контролем тактильно-кінестезичної системи від-
биття, але й сприйняття за допомогою зору (амплітуда руху при ру-
костисканні), слухового аналізатору, що сприяє створенню умов ди-
ференційної обробки усіх нюансів фізичного контакту. Такесична 
структура у більшій мірі, ніж інші структури невербальної поведінки 
особистості, виконує у спілкуванні функцію індикатора статусно-
ролевих відносин, символу ступеня близькості тих, хто спілкується, 
тому неадекватне використання особистістю такесичної структури 
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невербальної поведінки може призвести до багатьох конфліктів у 
спілкуванні. 

 Структури невербальної поведінки особистості, що називалися 
вище, тим чи іншим чином характеризують рухи тіла, зміну голосу, 
які в тому чи іншому ступені усвідомлюються індивідом, керуються 
ним, носять характер програми невербальної поведінки. Кінетика, 
такесика, просодика як структури невербальної поведінки створюють 
образ партнера з поведінки за допомогою різноманітних систем відо-
браження: оптичної, акустичної, тактильно-кінестезичної.  

 У відповідності з вищесказаним звернемося до використання в 
спілкуванні ольфакторної системи відображення, що дозволяє виділи-
ти таку структуру невербальної поведінки, як запахи: природні і штуч-
ні. Нам здається. Що система запахів, являється невербальним індика-
тором індивіда, може слугувати додатковою характеристикою образу, 
що складається про нього. Ще здавна відома “культура запахів” як 
специфічний засіб соціальної стратифікації, як джерело безособових 
стосунків, як характеристика функціонально-ролевих відносин індиві-
дів, як спосіб ідентифікації, встановлення тотожності, приналежності 
до однієї мікро- чи макрогрупи. На нашу думку, система запахів не 
володіє такою диференційною силою, як кінетична, просодична, таке-
сична структури невербальної поведінки, головним чином тому, що 
нюх у спілкуванні, взаємозв’язках людей має трохи принижене зна-
чення, ніж оптична чи акустична система відображення. Ольфакторна 
система виявляє свою диференційну силу лише при специфічних об-
ставинах, скажемо, в ситуації соціальної, сенсорної ізоляції, у контекс-
ті конкретних типів взаємовідносин, наприклад, інтимного спілкуван-
ня між чоловіком і жінкою, піклування мати за своєю дитиною, у си-
туації лікар – хворий і т.д. Безумовно і те, що суспільство регулює 
інтенсивність запахів, і сама ця структура невербальної поведінки є 
показником загального рівня розвитку культури людини. 

 На жаль, психологія не має вичерпних даних про те, як вплива-
ють особливості запахів індивіда на формування образу і поняття про 
нього. Система запаху також мало вивчена і у контексті невербальної 
поведінки, хоча в її структуру багато авторів включають косметику, 
одежу і т.д. більшість висновків про вплив статі, віку, соціального 
статусу, типу взаємовідносин на роль і значення запахів у спілкуван-
ні зроблена в результаті особистих спостережень психологів чи вихо-
дячи з загального досвіду. Можливо, і ця структура невербальної 
поведінки особистості повинна досліджуватися у рамках різноманіт-
них методичних процедур, з використанням технічних засобів. 
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 Перейдемо до розгляду елементів, що входять до структури не-
вербальної поведінки. Основна властивість невербальної поведінки – 
рух. Він іманентно властивий кінетичній структурі невербальної по-
ведінки, її елементи: міміка, жести, пози, інтонація. Ці елементи і їх 
сукупність складають основу невербальної поведінки особистості, 
тому розглянемо детальніше їх особливості. 

 Особлива роль серед елементів невербальної поведінки нале-
жить міміці. Обличчя є найважливішою характеристикою фізичного 
виду людини. <…> Завдяки кортикальному контролю людина може 
керувати кожним окремим мускулом свого обличчя. Коркове керу-
вання зовнішніми компонентами емоцій особливо інтенсивно розви-
нулося відносно міміки. Це визначається, як зазначає П.К.Анохін, її 
пристосувальними особливостями і роллю в людському спілкуванні. 
Соціальне наслідування як одна з умов розвитку міміки можливо за 
рахунок її вільній регуляції. В цілому соціалізація міміки виконуєть-
ся як використання органічними проявами для впливу на партнера і 
як пристосування емоційних реакцій відповідно до ситуації. Суспіль-
ство може заохочувати вираження одних емоцій і вичитує інші, може 
створювати “мову” міміки, що збагачує спонтанні виразні рухи. У 
зв’язку з цим ми говоримо про універсальні і специфічні знаки мімі-
ки, конвенціональні чи спонтанні вирази обличчя. 

Звичайно міміку аналізують: 
1) за лінією її вільних чи спеціальних компонентів; 
2) на основі її фізіологічних параметрів (тонус, сила, комбінація 

мішечних скорочень, симетрія – асиметрія, динаміка, амплітуда); 
3) в соціальному і соціально-психологічному плані (між-культурні 

типи виразів, вирази, що належать певній культурі, вирази, при-
йняті в соціальній групі, індивідуальний стиль виразу); 

4) в феноменологічному плані (“топографія мімічного поля”): 
фрагментний, диференціальний і цілісний аналіз міміки; 

5) в термінах тих психічних явищ, яким дані мімічні знаки від-
повідають; 

6) можливо також аналізувати міміку, виходячи з тих вражень-
еталонів, які формуються в процесі сприйняття людиною 
мімічних картин оточуючих його людей. Актуальні образи-
еталони включають ознаки, які не лише характеризують мо-
дель, але й є достатніми для розпізнання. 

 Всесторонній аналіз мімічних виразів дає інформацію про зага-
льну “мімічну обдарованість” особистості, яка розкривається через 
наступні характеристики: 
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1) сильна – слабка; невизначена – яскраво виражена; безпорад-
на, судорожна, гармонічна міміка; 

2) різносторонність мімічних картин, швидкість зміни міміч-
них формул, здатність передавати нюанси; 

3) міміка стереотипна, індивідуальна. 
Застосовуючи перераховані способи аналізу міміки, можна отри-

мати інформацію про мімічний знак в цілому чи про окремі елемен-
ти. Експресія обличчя класифікована на основі головної ознаки (міни 
лоба, міни рота). 

Л.М.Сухаребський відмічає, що для розуміння мімічного різно-
барв’я особистості має сенс розглядати як цілісну мімічну актив-
ність, так і часткову, пов’язану з діяльністю окремих її зон. Але не 
слід забувати, продовжує він, що окремі мімічні зони лоба, рота, 
очей діють як одне ціле. 

Цілісність, динамічність – головні характеристики міміки як еле-
мента невербальної поведінки особлистості. <…>Тому за одиницю 
аналізу конкретно мімічного виразу повинна бути прийнята сукуп-
ність координованих рухів м’язів усього обличчя, оскільки у бага-
тьох дослідах показано, що упізнання емоцій залежить від участі всіх 
лицевих м’язів. 

Таким чином, подвійна регуляція, динамічність, цілісність мімі-
ки, а також похідні характеристики від перелічених вище: змінність 
структури виразу і в той же час наявності константних ознак, багато-
значність і одночасно “містка однозначність” міміки – є її основними 
характеристиками як елемента невербальної поведінки і визначають 
успішність її упізнання у між особистому спілкуванні. 

На основі аналізу зарубіжної і вітчизняної літератури, що при-
свячується систематизації емоцій і їх лицевих виразів, ми створили 
схему описання міміки 6 емоційних станів (радості, гніву, страху, 
страждання, здивування, огиди). 

За одиницю аналізу лицевого виразу був прийнята складна міміч-
на ознака. На фізіологічному рівні він охоплює ряд характеристик: 
напрям руху лицевих м’язів, відношення між рухами м’язів, інтенси-
вність, напруженість м’язів обличчя. В феноменологічному плані 
мімічна ознака являє собою наступне: “брови підняті догори, губи 
щільно зжаті” і т.д. <…> 

Складні мімічні ознаки є необхідними, постійними, але в той же 
час можуть входити до структури міміки різноманітних станів. У 
зв’язку з цим постійним і необхідним індикатором психічного стану 
буде комплекс ознак міміки. Запропонована схема описаної міміки 6 
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емоційних станів (радість, гнів, страх, страждання, здивування, оги-
да) будується з урахуванням цього принципу, що дозволяє виявити 
універсальні ознаки для виділення певного типу стану, специфічні 
ознаки для кожного стану, неспецифічні, які набувають значення 
тільки у контексті з іншими ознаками. Табл. 1 наочно демонструє 
константні комплекси ознак для кожного стану. 

 Характерною особливістю “мімічних картин” емоційних станів є 
те, що кожний симптомокомплекс міміки охоплює ознаки, які одночас-
но є універсальними, специфічними для виразів тих самих станів і не-
специфічними для виразів інших. Наприклад, такі ознаки, як “кутки губ 
опускаються”, “очна щілина звужується” – “ очі прищурені” відповіда-
ють ряду негативних станів (див. табл. 1). Ознака “кутки губ опущені” є 
універсальною, оскільки з’являється лише в тому випадку, коли людина 
переживає стан, що відноситься до негативних. Ознака “очна щілина 
звужується” може бути індикатором як негативного стану (гнів, знева-
жання і т.д.), так і позитивного (радість). Але для першого типу станів 
він є специфічним, для другого – ні. Іншими словами, у виразах стану 
гніву, презирства, страждання він виконує основну інформативну функ-
цію, а у вираженні радості він буде нести інформацію тільки в контексті 
з іншими ознаками, і є можливий варіант вираження цього стану. 

 Далі, для вираження гніву характерні як ознака “рот розчине-
ний”, так і ознака “рот закритий”. Але ці ознаки будуть виступати 
індикаторами стану гніву лише в контексті з ознаками “брови зсунуті 
до перенісся”, “очі звужуються – розширюються”. У контексті з та-
ким ознаками, як “брови підняті”, “очі розширені”, ознака “рот від-
критий” буде вже індикатором стану здивування, страху. Таким чи-
ном, в кожному випадку комплекс ознак в цілому створює мімічну 
картину стану і є її індикатором. 

 Описані симптомокомплекси міміки відповідають інтенсивним 
проявам стану. Для упізнання така міміка суб’єктивно менш складна, 
оскільки “картина виразу” подана чітко. 

Більш тяжкі випадки упізнання є ті вирази, які відповідають пе-
рехідним станам, неінтенсивним афектам. В них мімічні ознаки, як і 
система їх відносин, непостійні, усвідомлені для суб’єкта нечітко. 
Але навіть в цьому випадку лицеві вираз представляє варіації міміки 
основних емоційних станів. 

 П.Екман з колегами також створив методику для виміру виразів 
обличчя, в якій перераховані всі лицеві м’язи 6 емоцій. Потім були 
створені фотомоделі, які охоплювали 3 частини обличчя: брови – 
лоб; очі – віки і основа носа; нижня частина обличчя і щоки. Метод 
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заснований на порівнянні обличчя, що оцінюється, з еталоном. Він 
отримав ім’я “метод котирування виразів – FAST”. За допомогою 
цього методу можна проаналізувати експресії з точки зору наявності 
в ній компонентів виразів 6 основних емоцій. 

 У середині 70-х рр. разом з вищезазначеною методикою аналізу 
експресії обличчя з’являється вдосконалений варіант – FACS – систе-
ма кодування активності лицевих м’язів. Методика застосовується не 
лише для аналізу експресії обличчя, що пов’язана з певним станом, 
але й для диференціації усіх змін обличчя, за яким спостерігаємо. 
Вона заснована на аналізі м’язових змін і дозволяє перетворити будь-
які рухи тіла у систему одиниць – дії. Основними одиницями змін є 
дискретні, ледве розрізнені зміни тонусам язів обличчя. Методика 
побудована на використання повністю нейтрального цифрового коду 
для позначення одиниць дії. На теперішній момент видалено 24 дис-
кретні одиниці дії, що мають анатомічну специфіку, и 20 змішаних, 
анатомічна основа яких не зовсім зрозуміла (покусування губ). <…>  

 
Таблиця 1. 

Частини  
і елементи 
обличчя 

Мімічні ознаки емоційних станів 

Гнів Презирство Страждання Страх Подив Радість 

Положення 
рота 

Рот 
відкритий 

Рот 
закритий 

Рот 
відкритий 

Рот 
Закритий 

Губи Кутки рота опущені Кутки рота опущені 

Форма очей Очі розкриті і 
прищурені 

Очі звужені Очі широко розкриті Очі прищурені чи 
відкриті 

Яскравість 
очей 

Очі блищать Очі тьмяні Блиск очей невира-
жений 

Очі блищать 

Положення 
брів 

Брови зсунуті до перенісся Брови підняті вгору 

Лоб Вертикальні складки на лобі  
і перенісся 

Горизонтальні складки на лобі 

Рухливість 
обличчя і 
його частин 

Обличчя динамічне Обличчя застигло Обличчя динамічне 

 Наступним елементом кінесичної підструктури невербальної 
поведінки є поза. Поза – це положення людського тіла, типове для 
даної культури, елементарна одиниця простору поведінки людини. 
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Загальна кількість різноманітних стійких положень, які здатні прийн-
яти людське тіло, – близько 1000. З них, у силу культурної традиції 
кожного народу, деякі пози заборонені, а інші – закріплюються. Тому 
вивчення поз повинно бути порівняним, міжкультурним. 

Одним з перших вказує на роль пози людини як одного з неверба-
льних способів спілкування, регуляція процесу між особистісних від-
носин А.Шефлен. На приклад кінозйомки психіатричного інтерв’ю він 
показав, як зміни поз пацієнтів і лікаря дозволяють підтримувати опти-
мальну для лікувально ефекту психологічну дистанцію. Цієї ж думки 
дотримується В.Шютц, який стверджує, що якщо б він заборонив учас-
никам експериментальної групи приймати пози, для яких характерно 
схрещування рук і ніг, то комунікація була б більш оживлена. Чому? 
Тому що така поза означає “закритість” для спілкування. Можна опи-
сати позу агресивного чи, навпаки, готової до розмови людини. Напри-
клад, паттерн готовий до спілкування – це “посмішка, голова і тіло 
повернуті до партнера, тулуб нахилений вперед”. 

В цілому пози можуть виконувати в спілкуванні дві функції: роз-
поділяти річ на одиниці і регулювати між особистісні відносини в 
діаді. Тому за допомогою поз можна створити відносно оточуючих 
надуманий бар’єр, визначити орієнтацію партнерів відносно один 
одного. Зміни поз, їх синхронізація свідчать про зміни відносин між 
тими, хто спілкується. 

Ще одним елементом кінесичної підструктури невербальної по-
ведінки є жест.  

Під жестом звичайно розуміють рухи рук чи кистей рук. В пси-
хології склалася традиція вивчення жестів як паралінгвістичних засо-
бів. Але жест у процесі спілкування не лише супроводжує мову. На 
основі жестів можна зробити висновок про відносини людини до 
якої-небудь події, особи, предмета. Жест може також сказати про 
бажання людини, про його стан. Особливо жестикуляції людини мо-
жуть слугувати для нас основою для висновку про яку-небудь якість 
людини, що ви сприймаєте. Тому жести можна з упевненістю віднес-
ти до багатозначних рухів і розглядати їх не лише як прояв спонтан-
ної активності людини. 

Людина, що формується як особистість в конкретній соціально-
му середовищі, засвоює характерні для цього середовища способи 
жестикуляції, правила їх застосування і читання. Звісно, людина мо-
же жестикулювати як спонтанно, так і обдумано. Жести можуть бути 
типові для даної людини і зовсім не характерні для неї, виражати її 
випадкові стани. За думкою дослідників, жест несе інформацію не 
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стільки про якість психічного стану, скільки про інтенсивність його 
переживання. 

 Створені багаточисленні системи записів жестів людини. Прин-
цип цих записів один і той же – виділити окремі одиниці, жестові 
рухи. Лінгвістична орієнтація авторів досліджень рухів тіла людини 
схильні оперувати при їх описанні тими ж категоріями природної 
мови. Так, один автор пропонує групувати жести за участю у рухах 
однієї чи двох рук, за ознакою перехрещення чи симетричного розта-
шування рук і за ознакою центробіжності. Інші намагаються інтер-
претувати одиниці мови жестів у відповідності з одиницями розмов-
ної мови: форма рук – згода; напрямок рухів – голосні; динаміка – 
наголос; тон, довжина, моделі рухів – напівголосні; референти – 
предмети, до яких направлені рухи рук. <…> 

 Рухи людського тіла можуть робитися у вертикальній, горизон-
тальній, нахильній площі. Усі рухи тіла проходять від обертання йо-
го важелів. У російських рухах – це важіль плеча чи передпліччя. 
Радіус рухів російських жестів більше: вся рука від плеча чи перед-
пліччя, передпліччя чи кисть руки. У людей, що беруть участь у спіл-
куванні, нема органів, що показували б рухи у тривимірному просто-
рі і часі. У процесі спілкування той чи інший рух може бути заното-
ваний лише в одному просторі. Тому описання жесту може йти шля-
хом: 1) вказати орган, що виконує рух; 2) його напрямок; 3) цикліч-
ність, етапність у створенні рухів; 4) його відношення до положення 
людського тіла у просторі. 

 Н.ІСмірнов на основі порівняльного аналізу міміки, жестів, поз 
росіян і англійців пропонує наступну класифікацію. 

 Перша група жестів – комунікативні жести, міміка, рухи тіла, 
тобто виразні рухи, що замінюють у мові елементи мови. Це – вітан-
ня і прощання, жести погрози, залучення уваги, підзивання, запро-
шення, заборони; образливі жести і рухи тіла, дратливі, що зустріча-
ються у спілкуванні дітей; стверджувальні, заперечні, питальні, що 
виражають подяку, примирення; а також жести, що зустрічаються у 
різноманітних інших ситуаціях між особистого спілкування. Напри-
клад, жест, що передає готовність відповідати на задане вчителем 
запитання або невиконану дію. Жест, що означає кінець роботи, пе-
ремогу. Усі перераховані жести зрозумілої без мовного контексту і 
мають особисте значення у спілкуванні. 

 Друга група жестів – особисто-зображувальні, ті, що підкреслю-
ють. Вони, як правило, супроводжують мову і поза мовним контекс-
том втрачають зміст. 
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Третя група – це модальні жести. Їх з упевненістю можна віднес-
ти до виразних рухів, оскільки вони виражають оцінку, відношення 
до предмета, людей, явищ оточуючого середовища. До модальних 
жестів відносять: жести схвалення, незадоволення, іронії, недовіри; 
жести, що передають невпевненість, незнання, страждання, роздумів, 
сконцентрованості; розгубленості, збентеження, пригнічення, розча-
рування, відрази, радість, захоплення, подиву. 

Звісно, що подана класифікація жестів може бути також застосо-
вана до аналізу поз і виразів обличчя людини. 

Окрім вищесказаного, важливим елементом невербальної поведін-
ки є інтонація – сукупність звукових засобів мови, що організовують 
мовлення. Інтонація практично дозволяє виражати наші думки, почут-
тя, вольові прагнення не лише разом зі словом, але і без нього, а іноді і 
заперечуючи йому. Мовна інтонація – явище комплексне. У ній поєд-
нуються пауза, наголос, мелодія, тембр, сила голосу і т.д. Пауза як 
виразний засіб інтонації не є стандартною, завжди однаковою, навпа-
ки, продумано варіюючи довжину пауз, ми посилюємо їх виразність і 
природність. Наголос – це тонально-силовий акцент, який робиться на 
одному слові у мовному потоці. Мелодія у мові, що звучить, – зміна 
висоти голосу, його тонального збільшення і зниження. 

Інтонація представляє собою найбільш складне явище разом з 
фонаційними особливостями мови, оскільки виконує лінгвістичні і 
нелінгвістичні функції. Нас, зрозуміло, цікавлять особливості нелінг-
вістичних функцій інтонації, що мають своїм джерелом психіку лю-
дини. Уся область експресивної інтонації може бути зафіксована об’-
єктивно за певними фізичними параметрами: 

1. Характер руху основного тону у фразі і завершенні. 
2. Рівень частотного максимуму фрази. 
3. Частотний діапазон фрази. 
4. Частотні інтервали головного наголошеного складу і завер-

шення фрази. 
5. Крутизна і швидкість сходу і спаду частоти основного тону. 
6. Довжина і максимальне значення інтенсивності головного 

наголошеного складу і фрази. <…> 
Дослідження інтонації як елемента невербальної поведінки ве-

деться також у плані сприйняття й ідентифікації емоційного стану. 
Вказано, що на упізнання емоційних інтонацій, що представляються 
аудиторії, впливають не лише акустичні ознаки, алей модальність 
стану, що незалежно від лексики і семантики вислову інтонації грає 
велику роль у передачі стану того, хто говорить. 
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 У цілому жести, пози, інтонації, вирази обличчя – це цілісна 
підструктура невербальної поведінки, комплекс, що сигналізує в ак-
тах спілкування про психічні стани іншої людини. 

Наступний елемент невербальної поведінки, його кінетичної під 
структури – хода. Вона має чотири ознаки: ритм, швидкість, довжина 
кроку, тиск на поверхню. У феноменологічному плані хода звичайно 
трактується як рівна, плавна, впевнена, тверда винувата і т.д. Окрім 
загальних, прийнято виділяти особливі ознаки ходи. До них відносять 
елементи руху при ході, наприклад, положення носків, рухи рук, пле-
чей. Характер ходи пов’язується людьми з фізичним самопочуттям і 
віком, із станом людини. Хода є для індивідуума важливою ознакою і 
входить до структури образу про іншу людину. У взаємовідносинах 
людей вона виконує ряд функцій: індикативну (свідчить про теперіш-
ній стан суб’єкта), комунікативну (регулює простір спілкування), фун-
кцію соціальної стратифікації і т.д. В цілому хода доповнює наші уяв-
лення про іншу людину, особливо у плані її психомоторної активності. 

 Спроба знайти зв’язок між рисами особистості і її ходою прине-
сла велику кількість результатів. Як правило, ці результати отримані 
при співставленні фізичних характеристик ходи і рис людини, що 
виявляються за допомогою тестів. На основі цих даних робиться ви-
сновок про те, що може виражати хода. Встановлені зв’язки не відпо-
відають вимогам наукової достовірності, а психологічні інтерпретації 
ходи звучать просто наївно. Наприклад, за думкою певної кількості 
дослідників, великі кроки маленької на зріст людини означають стрі-
мкість, що межує з на порістю і енергією. Але такі ствердження, у 
кращому випадку, несуть інформацію для дослідника-психолога, але 
не розкривають того, що означає хода, яка має різноманітні фізичні 
характеристики, для наївного спостерігача. Психосемантика ходи – 
це проблема, яка чекає на своїх дослідників. У цілому напрямок, в 
якому ставиться завдання знайти зв’язок між моторикою людини і 
його якостями, потребує строгої наукової теорії. 

 Мі розглянули основні підструктури конкретно невербальної 
поведінки особистості. Оскільки невербальна поведінка розкриваєть-
ся, її функції розкриваються нами у контексті спілкування, взаємного 
сприйняття один одного, то необхідно вказати на просторово-часову 
організацію спілкування як функцію невербальної поведінки, а також 
виділити просторово-часові характеристики невербальної поведінки 
партнерів як форму і спосіб його існування у спілкуванні. 

 Простір і час спілкування є основою і першою умовою будь-яких 
взаємовідносин людини. Наука проксеміка стверджує, що простір і 
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час у спілкуванні структуруються певним чином під впливом різнома-
нітних причин. До конкретно просторово-часових параметрів відно-
сяться вид орієнтації партнерів у момент спілкування, дистанція між 
ними, тривалість спілкування. Зрозуміло, що кінесична, такестична і 
просодична структури невербальної поведінки особистості можуть 
виступати як такі собі “організаторив” просторово-часових характери-
стик спілкування, наприклад: поза, поворот голови, інтенсивність жес-
тів, інтонацій, виразність міміки визначають відстань між тими, хто 
спілкується, візуальний контакт, як рух очей, організує процес орієн-
тації, напрямок партнерів по відношенню один до одного. 

 На сьогоднішній день також відомий вплив ряду інших змінних на 
зміни проксемічних характеристик спілкування і невербальної поведін-
ки особистості. Так, характер взаємодії і взаємовідносин людей визначає 
деякі оптимальні відстані між ними. Е.Хол виділяє три рівні проксеміч-
ної поведінки: перший рівень випливає з філогенетичного минулого 
людей (територіальність людей, феномен натовпу); другий рівень – із 
психофізіологічного процесу сприйняття і третій – зі структурування 
простору в залежності від впливу культури. На цьому рівні виділені ди-
намічні характеристики простору. Е.Хол описав норми наближення лю-
дини до людини, характерні для північноамериканської культури. Ці 
норми визначені чотирма відстанями. Зазначені відстані представляють 
концентричні простори із суб’єктом спілкування в центрі: 1) інтимна 
відстань (радіус) від 0 до 45 см використовується при спілкуванні най-
ближчих людей; 2) персональна відстань від 45 до 120 см використову-
ється при повсякденному спілкуванні зі знайомими людьми; 3) соціаль-
на відстань від 120 до 400 см виявляється кращим при спілкуванні з чу-
жими людьми і при офіційному спілкуванні; 4) публічна відстань від 
400 до 750 см використовується при виступі перед різними аудиторіями. 

 Фактори, що впливають на встановлення проксемічної дистан-
ції, різні. У вітчизняній психології отримані дані, що свідчать, що 
зміна величини міжособистісної дистанції в рамках культурного сте-
реотипу носить груповий характер. Наприклад, збільшення дистанції 
спілкування з особами, старше за віком, віддалення “незнайомих”, 
наближення “родичів”. При цьому твердість стереотипу культурного 
поводження яскравіше виступає в особах з підвищеною тривожніс-
тю. Високий рівень тривожності, будучи фактором неповної адапта-
ції, викликає реакцію “уникання”, що виявляється в збільшенні дис-
танції спілкування. Вибір дистанції спілкування практично здійсню-
ється неусвідомлено, але, незважаючи на це, людина завжди реагує, 
якщо реальна дистанція не відповідає нормі. 
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 На вибір дистанції в спілкуванні впливають соціальний престиж 
тих, що спілкуються, національно-етнічні ознаки, стать, вік комуні-
кантів, характер взаємин партнерів, екстравертованість – інтроверто-
ваність і інші особистісні характеристики. Порушення оптимальної 
дистанції спілкування сприймається партнерами негативно, і вони 
намагаються неї змінити, що приводить до виникнення “ефекту спіл-
кування, що рухається”. 

 Таким чином, людина в різних ситуаціях спілкування активно 
змінює його простір, встановлює оптимальну відповідну об’єктив-
ним і суб’єктивним перемінним дистанцію взаємодії. 

 Орієнтація і кут спілкування – ще один із проксемічних компо-
нентів невербальної системи. Орієнтація – це розташування партне-
рів по відношенню друг до друга, що може варіюватися від положен-
ня “віч-на-віч” до положення спиною друг до друга. 

 
          46%         42%       11%         1%           0%          0% 

 На рисунку найбільш прийнятні для спілкування орієнтації 
 сидячих за столом людей (крапками зазначені місця партнерів за 
сто-лом, відсотки – кількість випробуваних, для яких ці позиції ви-
явилися найбільш прийнятними). 

 Місце, яке займає партнер за столом, визначається характером 
спілкування. Якщо воно “суперницьке”, то люди сідають напроти, 
якщо “кооперативне” – з одного боку стола. Звичайна бесіда і, особ-
ливо, випадкова дають позицію “навскоси” – через кут. Для бесіди, 
пов’язаної з дією, характерне положення на протилежних сторонах, 
але не напроти, злегка по діагоналі.  

 Як просторовий компонент спілкування вивчається персональний 
простір. По визначенню Р.Соммер, це просторова сфера навколо люди-
ни, окреслена уявною рисою, за якої іншим не слід входити. Мірою 
персонального простору є відстань, на яке до даної людини може на-
ближатися інша людина. Персональний простір не є колоподібним, 
його віддаленість у різні сторони не рівна. На думку М.Хейдеметса, 
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відмінність цього напрямку дослідження від дослідження просторового 
контакту полягає, по-перше, у тому, що в даному випадку вивчається 
простір суб’єкта, а по-друге, у тому, що персональний простір розумі-
ється як мінімальна, ще прийнятна для людини дистанція з іншою осо-
бою. У зв’язку з цим персональний простір розглядається як одна з 
форм регуляції просторового контакту між людьми. 

 Поряд з персональним простором існує простір групи. Навколо 
людей, що спілкуються, утворяться своєрідні “межі”. Відомо, що при 
відстані 100-125 см між людьми вони вже не сприймаються як єдина 
група, інша людина спокійно вторгається в їхній простір. Критичною 
є відстань 90 см. 

 Характер проксемічних змінних, як було виявлено в дослідженні 
Л.А.Китаєва-Смика, ускладнюється в ситуації тривалої групової ізо-
ляції, в умовах скупченості, що створює поряд з іншими факторами 
дистрес у людини. Відбувається сполучення персонального простору 
і персоналізованої території, що розуміється як більш розвинене і 
складне “подовження” особистого простору, що включає власне те-
риторію (місце в квартирі, у транспорті і т.д.) і різні об’єкти. Умови 
тісного розміщення людей, постійне перебування на тому самому 
місці обумовлюють сполучення персонального простору і персоналі-
зованої території, створюють ефект нашарування їх друг на друга. 
Збільшення числа індивідів, що наближаються, діє як інформаційне 
перевантаження і призводить до виникнення стресу і дистресу.  

 Цікавою спробою вказати на взаємозв’язок невербального пово-
дження особистості і просторових компонентів спілкування є гіпоте-
за М.Аргайла і Д.Діна про рівновагу між такими системами неверба-
льного поводження, як такесика (фізичний контакт), візуальна взає-
модія (контакт очей) і дистанція. Зміст гіпотези зводиться до того, 
що при занадто інтенсивному використанні однієї з цих систем від-
бувається гальмування прояву інших елементів невербального пово-
дження. Зміна співвідношення інтенсивностей прояву підструктур 
невербального поводження створює умови оптимального контакту. 

 Наприклад, інтенсивний тактильний контакт супроводжується 
зникненням контакту очей. Чим менше дистанція спілкування, тим 
рідше орієнтація співрозмовників “віч-на-віч”, тим рідше прямий 
візуальний контакт. Приведені приклади, по-перше, свідчать про вза-
ємодію систем невербального поводження, по-друге, демонструють 
значення невербального поводження в організації простору, по-третє, 
показують, як власне простір спілкування чи актуалізує гальмує про-
яв тих чи інших компонентів невербального поводження особистості. 
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 Тимчасові характеристики спілкування можуть бути так само, як 
просторові, розглянуті в контексті невербального поводження і з по-
гляду організації спілкування в цілому. Частота і довжина погляду, 
паузи, темп мови, частота зміни рухів – це власне тимчасові характери-
стики невербального поводження особистості. Час частіше розгляда-
ється як атрибут невербальної коммунікації, невербальних засобів спі-
лкування. Так, на думку А.Шефлена, найбільша кількість інформації 
про індивідів, що спілкуються, про стиль їхньої взаємодії передається в 
перші 20 хвилин. Час спілкування свідчить про соціальні статуси що 
спілкуються (час офіційного прийому), про сформовану систему відно-
син. Наприклад, підлеглий, що довше звичайного пробув на прийомі у 
директора, викликає інтерес у навколишніх, вони намагаються устано-
вити на основі цього факту форму і зміст спілкування. Час, відведений 
для висловлень у груповому і діадному спілкуванні, так- само зміню-
ється під впливом соціокультурних детермінант, статі і віку тих, хто 
спілкується. У визначений відрізок часу відбувається відповідна йому 
зміна в проксеміці спілкування, що також визначає зміни в невербаль-
ному поводженні особистості; “...окремі частини (мова тіла, простір і 
час) складаються в одне ціле – невербальне і вербальне поводження...”. 

 Таким чином, як невербальне поводження особистості, так і спі-
лкування в цілому можуть бути розглянуті з погляду загальних форм 
і способів існування матерії: руху, часу, простору і з погляду систем 
відображення цих атрибутів. 

 Про цілісність невербального поводження особистості, про взає-
модію його основних структурних компонентів свідчать ті функції, 
що вона виконує в спілкуванні, зокрема, у процесі міжособистісного 
сприйняття. Щораз, аналізуючи ту чи іншу структуру невербального 
поводження особистості і його елементів, ми вказували на їхню фун-
кціональну специфіку. Неважко помітити, що багато функцій кінеси-
чної, такесичної, просодичної структур, системи запахів, що входять 
у програму невербального поводження особистості, подібні. Узагаль-
нення функцій невербальної поведінки особистості призвело до на-
ступних результатів. 

 Невербальне поводження особистості в спілкуванні й у міжосо-
бистісному пізнанні поліфункціональне. Вона:  

1) створює образ партнера по спілкуванню;  
2) виконує функцію випереджальної маніфестації психологіч-

ного змісту спілкування (щодо мови); 
3) виступає як засіб регуляції просторово-часових параметрів 

спілкування; 
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4) підтримує оптимальний рівень психологічної близькості між 
тими, хто спілкується; 

5) виступає як маскування “Я-особистості”; 
6) є засобом ідентифікації партнерів по спілкуванню;  
7) виконує функцію соціальної стратифікації; 
8) виступає в якості показники статусно-рольових відносин; 
9) виражає якість і зміну взаємин партнерів по спілкуванню, 

формує ці відносини; 
10) є індикатором актуальних психічних станів особистості;  
11) виконує функцію економії мовного повідомлення; 
12) виступає в ролі уточнення, зміни розуміння вербального 

повідомлення, підсилює емоційну насиченість сказаного; 
13) виконує функцію контролю афекту, його нейтралізації чи 

створення соціально значимого афективного відношення; 
14) виконує функцію розрядки, полегшення, регулює процес 

порушення; 
15) є одним з показників загальної психомоторної активності су-

б’єкта (темп, амплітуда, інтенсивність, гармонійність рухів). 
 Підведемо деякі підсумки. Невербальне поводження особистості 

– це соціально і біологічно обумовлений спосіб організації засвоєних 
індивідом невербальних засобів спілкування, перетворених в індиві-
дуальну, конкретно-почуттєву форму дій і вчинків. Тому поняття 
невербального поводження особистості вужче, ніж поняття неверба-
льних комунікацій, невербальних засобів спілкування. Коло неверба-
льних засобів спілкування набагато ширше, ніж коло елементів, що 
входять у власне структуру невербального поводження особистості. 
Невербальне поводження особистості, розглянуте в контексті соціа-
льної перцепції, припускає членування його структури відповідно до 
систем відображення. Взаємозв’язок між структурами невербальної 
поведінки як цілісного утворення особистості здійснюється на основі 
взаємодії систем відображення. 

 Невербальне поводження несе інформацію не тільки відповідно 
до основного засобу спілкування – мовою. Існує складний взаємо-
зв’язок між невербальною і вербальною програмами поводження. 

 У невербальну поведінку особистості входять кінесичні, про-
содичні, екстралінгвістичні, такесичні, ольфакторні структури,  
що у свою чергу можуть бути розчленовані на підструктури й еле-
менти. 

Усі структури невербального поводження особистості поліфунк-
ціональні.  
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Основна властивість невербального поводження для особистості 
– рух – виникає на основі кінесичного компонента. Він (рух) прита-
манний елементам кінесичної підструктури: міміці, позі, інтонації, 
жестам.  

 Особлива роль серед елементів невербального поводження при-
діляється міміці. Аналіз виражень обличчя дає уявлення про 
“експресивну обдарованість” особистості. Кожен симптомокомплекс 
міміки включає ознаки, що одночасно є універсальними, специфічни-
ми для одних і неспецифічними для інших станів. 

 Поза як елемент невербального поводження виконує поряд з ін-
дикативною функцію регуляції процесу міжособистісного відношен-
ня. Вона в більшому ступені, ніж інші елементи невербального пово-
дження, наділена культурно-специфічними характеристиками. 

 Принцип розподілу жестів на комунікативні, описово-образотворчі, 
модальні застосуємо і щодо поз, міміки, інтонацій. 

Жести, пози, інтонації, міміка – це цілісна підструктура неверба-
льного поводження, наділена динамічністю, мінливістю й у той же 
час константністю, багатозначністю й одночасно “ємною однозначні-
стю”. 

 Просторово-часові характеристики невербального поводження – 
це форма і спосіб його існування в спілкуванні. Власне невербальне 
поводження виступає організатором просторово-тимчасових характе-
ристик спілкування. 

 Між невербальним поводженням і просторово-тимчасовою орга-
нізацією спілкування існує прямий зв’язок. Вони взаємодіють на ос-
нові принципу рівноваги: зміна інтенсивностей функціонування під-
структур невербального поводження приводить до виникнення опти-
мального спілкування з погляду простору і часу, а зміна просторових 
компонентів спілкування викликає переструктурування невербально-
го поводження. 

 У цілому психологія невербального поводження нагромадила 
величезну кількість даних. Серед всіх елементів невербального пово-
дження найбільш вивчені міміка й інтонація. Ще мало досліджені 
індикативна і комунікативна функції жестів і поз, невербального по-
водження діади і групи. <... > 
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Андрєєва Г.М., Богомолова Н.Н., Петровська Л.А. 
 
 

Символічний інтеракціонізм* 
 
 Ті, хто вважає себе представником даного напрямку, є найбільш 

послідовними виразниками ідей і концепцій Дж.Міда. Серед них най-
більшою популярністю користуються такі автори, як Г.Блумер, 
Н.Дензин, М.Кун, А.Роуз, А.Сгросс, Т.Шибутани й ін. Вони здебіль-
шого розробляють не окремі аспекти мідовських концепцій, а беруть 
весь комплекс проблем, що ставив Дж.Мід у цілому. <...> 

 Представники символічного інтеракціонізма приділяють особли-
во велику увагу проблемам “символічної комунікації”, тобто спілку-
ванню, взаємодії, здійснюваному за допомогою цих- символів. Одна 
з основних тез символічного інтеракціонізма полягає у твердженні, 
що індивід, особистість завжди соціальна, тобто особистість не може 
формуватися поза суспільством. Ця теза, однак, виводиться не з ана-
лізу впливу системи об’єктивних суспільних відносин на формуван-
ня особистості, а з аналізу процесу міжособистісної комунікації, зок-
рема ролі символів формування значень. . 

Дж.Мід і його послідовники виходять з того, що здатність люди-
ни спілкуватися розвивається на основі того, що вираження обличчя, 
окремі рухи й інші дії людини можуть виражати його стан. Ці дії, 
здатні передати визначені значення Дж.Мід називає “значимими жес-
тами”, чи “символами”. “Жести стають значущими символами, – пи-
сав він, – коли вони імпліцитно викликають в індивіда ті ж реакції, 
що емпліцитно вони викликають чи повинні викликати в інших інди-
відів”. Отже, значення символу, чи значимого жесту, варто шукати в 
реакції того обличчя, якому цей символ адресований. Тільки людина 
здатна створювати символи і тільки тоді, коли в нього є партнер по 
спілкуванню. У зв’язку з цим символічна комунікація з’являється, як 
відзначає М.Г.Ярошевський, такою, що конституює початок людсь-
кої психіки. Вона трактується як головна ознака, що виділяє людину 
з тваринного світу. Представники символічного інтеракціонізму всі-
ляко підкреслюють існування людини не тільки в природному, фізи-
чному, але й у “символічному оточенні”, а також опосередковує фун-
кцію символів у процесі соціальної взаємодії. “У несимволічній взає-

* Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Современная социальная 
психология на Западе (теоретические направления). – М., 1978. – С. 183-194. 
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модії людські істоти безпосередньо реагують на жести і дії один од-
ного, у символічній взаємодії вони інтерпретують жести один одного 
і діють на основі значень, отриманих у процесі інтеракції”, – пише 
Г.Блумер, один з найбільш відомих і послідовних учнів Дж.Міда.  

 Процеси формування значень інтерпретації ситуації й інших 
когнітивних аспектів символічної комунікації займають велике місце 
в працях сучасних символічних інтеракціоністів. Вони розвивають 
також положення Дж.Міда про те, що для успішного здійснення ко-
мунікації людина повинна мати здатність “прийняти роль іншого”, 
тобто зважити на становище тієї людини, якому адресована комуні-
кація. Тільки при цій умові, на його думку, індивід перетворюється 
на особистість, у соціальну істоту, що здатна поставитися до себе як 
до об’єкта – усвідомлювати зміст власних слів, вчинків і уявляти, як 
ці слова і вчинки сприймаються іншою людиною. (Ці положення 
Дж.Міда послужили поштовхом для розвитку надалі відносно само-
стійних рольових теорій). 

 У випадку більш складної взаємодії, у якому бере участь група 
людей, для успішного здійснення такої взаємодії член групи мусить 
як би узагальнити позицію більшості членів даної групи. Поведінка 
індивіда в групі, відзначає Дж.Мід, “...є результатом прийняття да-
ним індивідом установок інших стосовно самого себе з наступною 
кристалізацією всіх цих приватних установок і єдину чи установку 
точку зору, що може бути названа установкою “узагальненого іншо-
го”. Неважко помітити, що ідея Дж.Міда про “узагальненому іншо-
му” має пряме відношення до проблеми референтної групи. 

 Акцентування Дж.Мідом і його послідовниками в рамках символі-
чного інтеракціонізма соціального характеру людської особистості, 
безумовно, є прогресивним моментом. Однак при цьому треба мати на 
увазі, що поняття “соціальна взаємодія” і “соціальний процес” тлума-
чаться ними дуже обмежено: усі соціальні відносини, по суті справи, 
зводяться лише до соціально-психологічних, міжособистісних відно-
син. Соціальна взаємодія, будь-які соціальні відносини розглядають-
ся тільки з погляду комунікації, поза їх історичною, соціально-
економічною обумовленістю, поза предметною діяльністю. <...> 

 Поводження індивіда визначається відповідно до концепцій ін-
теракціоністів в основному трьома змінними: структурою особистос-
ті, роллю і референтною групою. 

 Вслід за Дж.Мідом інтеракціоністи виділяють три основних ком-
поненти в структурі особистості: I, me, self. Ні в Дж.Міда, ні в його 
послідовників не дається визначень цих понять. Однак загальний хід 
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думок інтеракціоністів дозволяє інтерпретувати їх у такий спосіб: 
перший компонент – I (дослівно – Я) – це імпульсивний, активний, 
творчий, рушійний початок особистості; другий компонент – mе 
(дослівно – мене, тобто яким мене повинні бачити інші) – це норма-
тивне Я, свого роду внутрішній соціальний контроль, заснований на 
обліку чекань-вимог значимих інших людей і насамперед 
“узагальненого іншого”. Це нормативне Я як би контролює і направ-
ляє імпульсивне Я в відповідності з засвоєними нормами поводження 
з метою успішного, з точки зору індивіда, здійснення соціальної вза-
ємодії. Третій компонент – self (“самість” людини, особистість) – 
являє собою сукупність імпульсивного і нормативного Я, їхня актив-
на взаємодія. Особистість у інтеракціоністів розуміється як активна 
творча істота, що здатна оцінювати і направляти власні дії. 

 Слід зазначити, що слідом за Дж.Мідом сучасні інтеракціоністи 
бачать в активному творчому початку особистості основу розвитку не 
тільки самої особистості, але і пояснення тих змін, що відбуваються в 
суспільстві. Оскільки вони абстрагуються від історичних умов і соціа-
льно-економічних закономірностей, то причину змін у суспільстві, на 
їхню думку, варто шукати в специфіці структури особистості, а саме – 
в тім, що наявність у ній імпульсивного Я є передумовою для появи 
різних варіацій у шаблонах рольового поводження і навіть відхилень 
від цих шаблонів. Ці випадкові варіації і відхилення і приводять, як 
вони вважають, в остаточному підсумку до того, що останні стають 
нормою нових шаблонів поводження і відповідних змін у суспільстві. 
Отже, зміни в суспільстві носять випадковий характер і не підкоря-
ються яким-небудь закономірностям, а їхня причина полягає в особис-
тості. У такого роду міркуваннях і поясненнях особливо наочно вияв-
ляються суб’єктивістсько-ідеалістичні позиції інтеракціоністів. 

 Трикомпонентна структура особистості, пропонована інтеракціо-
ністами, деякою мірою перегукується з моделлю структури особистос-
ті, розробленої З.Фрейдом. Можна провести деяку аналогію між інтер-
акціоністським імпульсивним Я (I) і підсвідомим фрейдівським Воно 
(Id), між нормативним Я (mе) і фрейдівським поверх-я (super-ego), а 
також між поняттям особистості (self) у інтеракціоністів і Я (еgо) у 
Фрейда. Але при цій зовнішній схожості маються і значні розходжен-
ня в змістовному трактуванні структури особистості. Це насамперед 
виявляється в розумінні функції того компонента особистості, що як-
би здійснює внутрішній соціальний контроль. Якщо у Фрейда функція 
поверх-я (super-ego) полягає в тім, щоб придушувати інстинктивний, 
підсвідомий початок, то в інтеракціоністів функція нормативного Я 
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(ме) полягає не в придушенні, а в напрямку дій особистості, необхід-
ному для досягнення успішної соціальний інтеракції. Якщо особис-
тість, Я (ego) у Фрейда – це поле вічного бою між Воно (Id) і поверх-я 
(super-ego) то в інтеракціоністів особистість (self) – це як би поле спів-
робітництва. Головна увага фрейдистів спрямована на дослідження 
внутрішньої напруженості, конфліктного стану особистості. Інтеракці-
оністи же займаються насамперед дослідженням такого стану і пово-
дження особистості, що характерно для процесів успішного співробіт-
ництва даної особистості з іншими людьми. 

 Символічний інтеракціонізм як напрямок не є однорідним. У 
ньому можна виділити принаймні дві школи. Перша – це так звана 
“чикагська школа” на чолі з одним з відомих учнів Дж.Міда 
Г.Блумером. Дана школа найбільше ортодоксально продовжує мідов-
ські соціально-психологічні традиції. Їй протистоїть інша – 
“айовська школа” символічного інтеракціонізма на чолі з М.Кунем, 
професором університету штату Айова, де він викладав з 1946 по 
1963 рр. Дана школа намагається трохи модифікувати окремі мідівсь-
кі концепції в дусі неопозитивізму. Основна різниця між цими шко-
лами проходить по методологічних питаннях, насамперед по пробле-
мі визначення понять і відносини до різних методів соціально-
психологічного дослідження. <...> 

 Сучасна теорія символічного інтеракціонізма, будучи прямим 
вираженням і продовженням концепцій Дж.Міда, володіє в основно-
му тими ж достоїнствами, недоліками і протиріччями, що є у концеп-
ціях Дж.Міда. З одного боку, у заслугу інтеракціоністам варто поста-
вити їхню спробу, відзначену И.И.Антоновичем, вичленувати в про-
тивагу біхевіористам “специфічно людське” у поводженні людини, 
прагнення підійти до особистості як до соціального явища, знайти 
соціально-психологічні механізми формування особистості у взаємо-
дії з іншими людьми в групі, у суспільстві, підкреслити активний 
творчий початок в особистості. Однак суб’єктивно-ідеалістичні пози-
ції інтеракціоністів приводять до того, що всі соціальні зв’язки в них 
зводяться лише до міжособистісного спілкування, а при аналізі спіл-
кування вони ігнорують його зміст і предметну діяльність індивідів, 
не бачачи того, що, як пише І.С.Кін, “у процес формування особисто-
сті включається не тільки обмін думками, але, що особливо важливо, 
обмін діяльністю”. Пропонується деяка глобальна універсальна мо-
дель розвитку систем символізації і спілкування безвідносно до кон-
кретних історичних і соціально-економічних умов, ігнорується їхній 
першорядний вплив на формування особистості.  
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 До цього варто додати такий істотний недолік інтеракціоністів, 
що насамперед відноситься до “чикагської школи”, як невизначе-
ність більшої частини використовуваних понять, що схоплюються 
лише інтуїтивно і не підлягають емпіричному підтвердженню за до-
помогою сучасних методів дослідження. Спроби кунівської школи 
компенсувати цей недолік носять досить спрощений і механістичний 
характер. 

 Критикуючи інтеракціоністів за те, що вони намагаються дати 
уявлення про механізм соціальної взаємодії індивідів у суспільстві в 
повному відриві від змісту цієї взаємодії, деякі буржуазні автори 
справедливо відзначають, що теорія символічного інтеракціонізма як 
така, що зображує соціально-психологічних концепцій Дж.Міда, мо-
же дати уявлення про те, як відбувається взаємодія, але не чому лю-
дина робить тим чи іншим способом. Як істотний недолік символіч-
ного інтеракціонізма можна назвати й ігнорування їм ролі емоцій у 
людському поводженні. Більшість із зазначених достоїнств і недолі-
ків символічного інтеракціонізма відноситься також і до інших на-
прямків інтеракціоністської орієнтації, що, власне кажучи, розвилися 
на його основі.  
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Петровська Л.А. 
 
 

Про понятійну схему  
соціально-психологічного аналізу конфлікту* 

 
 <...> Важливим методологічним орієнтиром усякого досліджен-

ня служить адекватна понятійна схема досліджуваного явища. У да-
ній статті починається спроба вичленовування кола понять, важливо-
го для соціально-психологічного дослідження конфлікту. Згадане 
коло понять ми розглянемо в рамках чотирьох основних категоріаль-
них груп: структура конфлікту, його динаміка, функції і типологія. 

 Структура конфлікту. Аналізуючи структуру конфлікту, мож-
на виділити наступні основні поняття: сторони (учасники) конфлікту, 
умови протікання конфлікту, образи конфліктної ситуації, можливі 
дії учасників конфлікту, результати конфліктних дій. Розглянемо 
перераховані поняття один по одному. 

 Сторони конфлікту. Учасниками, чи сторонами, конфлікту мо-
жуть бути окремі індивіди, соціальні групи й організації, держави, 
коаліції держав і так далі. З погляду спеціальних інтересів соціальної 
психології, що досліджує внутрішньо особистісні (інтроперсональні), 
міжособистісні (інтерперсональні) і міжгрупові (інтергрупові) конфлі-
кти, найбільш типовими сторонами конфлікту є, очевидно, окремі ас-
пекти особистості, самі особистості і соціальні групи. У плані такої 
класифікації сторін можливі конфлікти типу: аспект особистості – 
аспект особистості, особистість – особистість, особистість – група, 
група – група. Учасники конфлікту характеризуються, взагалі, широ-
ким набором істотних у тому чи іншому відношенні ознак. У соціаль-
но-психологічному відношенні учасники конфлікту характеризуються 
в першу чергу мотивами, цілями, цінностями, установками й ін. 

Умови протікання конфлікту. Крім характеристик учасників, конф-
лікт істотно залежить від зовнішнього контексту, у якому він виникає і 
розвивається. Важливою складовою частиною цього контексту висту-
пає соціально-психологічне середовище, представлене звичайно різни-
ми соціальними групами з їх специфічною структурою, динамікою, 
нормами, цінностями і т.д. При цьому важливо підкреслити, що соціа-

* Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социальной 
психологии. – М., 1977. – С. 126-143. 
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льно-групове середовище необхідно розуміти досить широко, не обме-
жуючи лише найближчим оточенням особистості. <...> Без обліку впли-
ву цього більш широкого контексту неможливо зрозуміти змістовну 
сторону мотивів, цінностей, норм і інших соціально-психологічних ас-
пектів соціальних процесів взагалі і конфлікту, зокрема. 

Образи конфліктної ситуації. Характеристики учасників конфлік-
ту й особливості умов його протікання визначають конфліктне пово-
дження сторін. Однак зазначений визначальний вплив ніколи не здійс-
нюється безпосередньо. Ланкою, що опосередковує, виступають ідеа-
льні картини, образи конфліктної ситуації, що маються в кожного з 
учасників конфлікту. Ці внутрішні картини ситуації включають уяв-
лення учасників про самих себе (своїх мотиви, цілі, цінності, можли-
вості і т.п.), уявлення про конфронтуючі сторони (їхніх мотиви, цілі, 
цінності, можливості і т.п.) і уявлення про середовище, в якому скла-
даються конфліктні відносини. Саме ці образи, ідеальні картини конф-
ліктної ситуації, а не сама реальність є безпосередньою детермінантою 
конфліктного поводження учасників. Остання обставина представля-
ється принципово важливою з погляду соціально-психологічних до-
сліджень конфлікту. Вона виявляє, можливо, найбільш істотний зріз 
соціального конфлікту як об’єкта соціально-психологічного аналізу. 

 В цілому образи, внутрішні картини конфліктної ситуації породжу-
ються й обумовлюються об’єктивною реальністю. Однак відносини 
образів і реальності дуже складні, і вони допускають, зокрема, випадки 
серйозної розбіжності. Нижче ми ще зупинимося на цьому питанні. 

 Можливі дії учасників конфлікту. Образи конфліктної ситуації, що 
маються у її учасників, визначають набір можливих дій, що починають-
ся сторонами. Оскільки дії конфронтуючих сторін у великому ступені 
впливають одна на одну, взаємообумовлюються, у будь-якому конфлік-
ті вони здобувають характер взаємодії. Помітимо, до речі, що в теорії 
ігор, що досліджує формальні моделі конфлікту, існує спеціальний тер-
мін для опису дії, що враховує всі можливі реакції відповідної конфрон-
туючої сторони. Ми маємо на увазі термін “стратегія”, який грає ключо-
ву роль у випадку матричного представлення конфлікту. Потрібноно 
відзначити, що, крім своєї безпосередньої функції, наприклад, сприяти 
досягненню своїх цілей, перешкоджати досягненню цілей конфронтую-
чої сторони і т.п., дії включають також моменти спілкування сторін і 
відіграють у цьому зв’язку важливу інформаційну функцію. 

 Як відзначає Т.Шеллінг, маючи на увазі конфліктну ситуацію, 
слова часто дешеві, учасники воліють судити про наміри, цінності, 
можливості конфронтуючих сторін у першу чергу не за їхніми слова-
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ми, а за їхніми діями. Аналогічним образом вони часто звертаються 
до дій для того, щоб передати конфронтуючій стороні свої наміри, 
оцінки і демонструвати свої можливості. 

 Наслідки конфліктних дій. Наслідки (чи, іншими словами, резуль-
тати конфліктних дій) не являють собою щось, що лежить за межами 
самого конфлікту. Навпроти, вони органічно уплетені в самий конф-
лікт. По-перше, вони включаються в конфлікт на ідеальному рівні: 
учасники конфлікту із самого початку мають деякий образ можливих 
результатів і відповідно до цього образу вибирають своє поводження. 
Не менш істотно, однак, що і самі реальні наслідки конфліктних дій 
виявляються складним елементом процесу конфліктної взаємодії. Як 
правило, у конфлікті дії починаються вроздріб і тому перемежовують-
ся з їхніми результатами. Усвідомлення цих результатів, корекція уча-
сниками своїх представлень про конфліктну ситуацію на основі такого 
усвідомлення – важливий момент конфліктної взаємодії. 

 Динаміка конфлікту. Усякий реальний конфлікт являє собою 
процес. Розгляд конфлікту в динаміці припускає вичленовування 
стадій конфлікту. До їхнього числа можна віднести наступні: а) ви-
никнення об’єктивної конфліктної ситуації; б) усвідомлення об’єкти-
вної конфліктної ситуації; в) перехід до конфліктного поводження; г) 
розв’язання конфлікту. 

Виникнення об’єктивної конфліктної ситуації. У більшості випа-
дків конфлікт породжується визначеною об’єктивною конфліктною 
ситуацією. Суттєвість останньої в загальному і схематичному вигляді 
можна представити в такий спосіб. Сторони А і Б виявляються учас-
никами об’єктивної конфліктної ситуації, якщо прагнення сторони А 
до досягнення якогось бажаного для неї стану С об’єктивно перешко-
джає досягненню стороною Б якогось бажаного для неї стану Д. І 
навпаки. В окремих випадках С і Д можуть збігатися. Це, наприклад, 
має місце, коли обидва учасники, А і Б, прагнуть однієї й тієї же ме-
ти, але при цьому досягнення цієї мети одним з них виключає досяг-
нення її іншим. Крім того, А і В можуть виявитися сторонами однієї 
й тієї ж особистості, у цьому випадку ми маємо справу з внутрішньо 
особистісним конфліктом. 

 Якийсь час об’єктивна конфліктність ситуації не усвідомлюєть-
ся сторонами. Цю стадію тому можна назвати стадією потенційного 
конфлікту, тому що справжнім конфліктом він стає лише після 
сприйняття, усвідомлення об’єктивної ситуації її учасниками. 

 Усвідомлення об’єктивної конфліктної ситуації. Щоб конфлікт 
став реальним, учасники його повинні усвідомити сформовану ситуа-
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цію як конфліктну. Саме сприйняття, розуміння реальності як конф-
ліктної породжує конфліктне поводження. Звичайне розуміння ситу-
ації як конфліктної є результатом осмислення реально сформованого 
об’єктивного протиріччя інтересів, прагнень. Однак нерідко конфлік-
тність образів виникає у випадку, коли об’єктивна основа конфлікту 
відсутня. Більш детально можливі наступні варіанти відносин між 
ідеальними картинами і реальністю: 

 1. Об’єктивна конфліктна ситуація існує, і сторони вважають, 
що структура їхніх цілей, інтересів конфліктна, і правильно розумі-
ють суть реального конфлікту, тобто правильно оцінюють себе, один 
одного і ситуацію в цілому. У цьому випадку перед нами адекватно 
зрозумілий конфлікт. 

 2. Об’єктивна конфліктна ситуація існує, і сторони сприймають 
ситуацію як конфліктну, однак з тими чи іншими істотними відхилен-
нями від дійсності. Це випадок неадекватно зрозумілого конфлікту. 

 3. Об’єктивна конфліктна ситуація існує, але вона не усвідомлю-
ється сторонами. У цьому випадку ми по суті не маємо справу з кон-
фліктом як соціально-психологічним явищем, оскільки психологічно 
він не існує для сторін і вони конфліктним образом не взаємодіють. 

 4. Об'єктивна конфліктна ситуація відсутня, але проте відносини 
сторін помилково сприймаються ними як конфліктні. У цьому випад-
ку ми маємо справу з так названим помилковим конфліктом. 

 5. Конфліктність відсутня і об’єктивно, і на рівні усвідомлення. 
 Для соціально-психологічного аналізу, очевидно, особливо ціка-

ві випадки неадекватно зрозумілого і помилкового конфлікту. Оскі-
льки саме внутрішня картина ситуації, яку мають учасники, визначає 
їхнє безпосереднє поводження в конфлікті, важливо ретельно дослі-
джувати, з одного боку, фактори, що визначають її відхилення від 
реальності (наприклад, рівень інформованості учасників, структура 
їхніх комунікацій і т.д.), і, з іншого боку, – механізм впливу самих 
цих відхилень на протікання конфлікту (його тривалість, інтенсив-
ність, характер дозволу і т.п.). 

 Крім того, усвідомлення ситуації як конфліктної завжди супро-
воджується емоційним фарбуванням. Виникаючі емоційні стани ви-
являються включеними в динаміку будь-якого конфлікту, активно 
впливаючи на його плин і результат. Механізм виникнення і впливу 
емоційних станів учасників конфлікту на його розвиток також є спе-
цифічною проблемою соціально-психологічного аналізу. 

 Перехід до конфліктного поводження. Крім емоційного фарбуван-
ня, усвідомлення конфліктної ситуації може супроводжуватися перехо-
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дом до конфліктного поводження сторін. Конфліктну поведінку можна 
визначити як дії, спрямовані на те, щоб прямо чи побічно блокувати 
досягнення конфронтуючою стороною її цілей, намірів і так далі. Помі-
тимо, що необхідною умовою, необхідною ознакою конфліктного по-
водження є її усвідомлення сторонами як саме конфліктного. Якщо, 
наприклад, сторона А починає дії, що блокують досягнення стороною 
Б її цілей, але при цьому ні А, ні Б не усвідомлять, що ці дії перешко-
джають Б, то поведінку А не можна назвати конфліктним. 

 Конфліктне поводження однієї сторони стосовно іншої не обов’яз-
ково є результатом усвідомлення конфліктної ситуації між цими сторо-
нами. Конфліктне поводження А стосовно Б може бути, наприклад, 
формою зняття внутрішніх напружень А. У цьому випадку ми звичай-
но маємо справу з переходом внутрішнього конфлікту в зовнішній.  

 Конфліктні дії різко загострюють емоційний фон протікання 
конфлікту, емоції ж, у свою чергу, стимулюють конфліктне пово-
дження. Взагалі істотно, що взаємні конфліктні дії здатні видозміню-
вати, ускладнювати первісну конфліктну структуру, привносячи нові 
стимули для подальших дій. Таким чином, стадія конфліктного пово-
дження породжує тенденції до ескалації, дестабілізації конфлікту. 

 Разом з тим цій же стадії властиві і тенденції протилежного ха-
рактеру. Справа в тім, що конфліктні дії виконують у відомому змісті 
пізнавальну функцію. Сторони вступають у конфлікт із деякими гі-
потетичними, апріорними картинами своїх інтересів, можливостей і 
т.п., намірів, цінностей іншої сторони і визначених можливих оцінок 
середовища. У ході конфліктних дій сторони зіштовхуються із самою 
дійсністю, що коректує їхні первісні апріорні картини. Ця корекція 
приводить до більш адекватного розуміння сторонами наявної ситуа-
ції, що, у свою чергу, звичайно сприяє дозволу конфлікту принаймні 
у формі припинення конфліктних дій. 

 Нерідко конфлікт ототожнюють зі стадією конфліктного пово-
дження. Таке ототожнення представляється помилковим: конфлікт – 
значно більш складне багатогранне явище. Однак справедливо, що 
перехід до конфліктного поводження означає вступ конфлікту у свою 
відкриту, явну і звичайно найбільш гостру стадію. І тому природно, 
що в першу чергу на усунення конфліктного поводження бувають 
спрямовані різні способи дозволу конфлікту. 

 Розв’язання конфлікту. Розв’язання – заключна стадія еволюції 
конфлікту. Розв’язання конфлікту можливо, по-перше, за рахунок пере-
творення самої об’єктивної конфліктної ситуації і, по-друге, за рахунок 
перетворення образів ситуації, що мають в сторони. Разом з тим і в то-
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му, і в іншому випадку можливе двояке розв’язання конфлікту: частко-
ве, коли виключається тільки конфліктне поводження, але не виключа-
ється внутрішнє стримуване спонукання до конфлікту у сторін, і повне, 
коли конфлікт усувається і на рівні фактичного поводження, і на внут-
рішньому рівні. Повне усунення конфлікту за рахунок перетворення 
об’єктивної конфліктної ситуації ми маємо, наприклад, коли за допомо-
гою розведення сторін вони позбавляються можливості і необхідності 
контакту і, отже, конфліктної взаємодії (переведення одного з конфлік-
туючих співробітників в інший підрозділ). До того ж типу відноситься 
розв’язання конфлікту, який складається в боротьбі сторін за деякі об-
межені ресурси, за допомогою вишукування додаткових ресурсів і пов-
ного задоволення ними обох сторін. (Купівля другого телевізора в роди-
ні, якщо два її члени бажають одночасно дивитися різні програми.) 

 Часткове розв’язання конфлікту на об’єктивному рівні має місце, 
коли за допомогою відповідної модифікації реальних умов середовища 
конфліктна ситуація перетвориться таким чином, що сторони виявля-
ються незацікавленими в продовженні конфліктних дій, хоча прагнення 
досягти первісної мети у сторін залишається. До цього типу відносять-
ся, наприклад, багато чисто адміністративних рішень конфлікту, які 
встановлюють значні заборони і санкції на випадок їхнього порушення. 

 Розв’язання конфлікту за допомогою зміни образів, що мають у 
сторони, – особливо цікавий для соціального психолога випадок. 
Подібне розв’язання конфлікту (повне чи часткове) припускає насам-
перед переструктурування наявних цінностей, мотивів, установок, а 
також прийняття нових, і тому тут доречний весь арсенал засобів, які 
розробляються соціальною психологією для цих цілей. 

 Укладаючи розгляд динаміки конфлікту, доречно відзначити 
також наступне. По-перше, усе сказане вище щодо динаміки конфлі-
кту не слід розуміти в тому змісті, що всякий конфлікт неодмінно 
проходить кожну з перерахованих стадій. Наприклад, об’єктивна 
конфліктна ситуація, що склалася, може залишитися непоміченою, 
не сприйнятою сторонами. У цьому випадку конфлікт обмежиться 
своєю першою стадією і залишиться на рівні потенційного. З іншого 
боку, стадія сприйняття ситуації як конфліктної може наступити в 
умовах, коли об’єктивна конфліктна ситуація відсутня. Далі розв’я-
зання конфлікту може піти безпосередньо за його сприйняттям, перш 
ніж сторони почнуть якісь конфліктні дії у відношенні одна до одної. 
Дослідження соціально-психологічних факторів, що впливають на 
той чи інший варіант плину конфлікту, – одна з задач соціального 
психолога. 
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 По-друге, важливим моментом динаміки конфлікту є його можли-
ві переходи з одних форм у інші. Діапазон таких переходів дуже широ-
кий. Наприклад, внутрішній конфлікт (внутрішньо особистісний, внут-
рішньо груповий) може переходити в зовнішній (міжособистісний, 
міжгруповий) і зовнішній – у внутрішній. Останнє, зокрема, має місце 
у випадку часткового дозволу конфліктів, коли тим чи іншим способом 
припиняється конфліктне поводження, спрямоване зовні (на конфрон-
туючу сторону), але внутрішнє прагнення до цього конфліктного пово-
дження не зникає, а лише стримується, породжуючи тим самим внутрі-
шнє напруження, внутрішній конфлікт. Потім, помилковий конфлікт, 
що згадувався нами, тобто конфлікт, що виникає при відсутності об’єк-
тивної конфліктної ситуації в силу помилкового взаємного сприйняття 
сторін, може трансформуватися в щирий, справжній. Аналогічним об-
разом щирий (помилковий) конфлікт по одному приводу може перейти 
в щирий (помилковий) конфлікт по іншому приводу і т.д. Останнє, 
наприклад, відбувається, коли конфлікт, що виник на особистому ґрун-
ті, переростає в діловий, і навпаки. 

 При дослідженні взаємин у різних групах соціальному психологу 
досить часто також приходиться зіштовхуватися із серією приватних, 
на перший погляд, невиправданих конфліктів, які насправді репрезенту-
ють якийсь глибокий, серйозний конфлікт. Останній, будучи базовим, 
іррадує, обростаючи сукупністю зовнішніх, більш дрібних конфліктів. 

 Функції конфлікту. Якщо виходити з великого числа соціально-
психологічних досліджень, спрямованих на пошуки шляхів усунення 
конфлікту з внутрішньо особистісної сфери, сфери міжособистісних, 
внутрішньо групових і міжгрупових відносин, то легко дійти помилко-
вого висновку, що конфлікт відіграє лише негативну роль, виконує 
лише деструктивну функцію. У дійсності, однак, соціальний конфлікт, 
будучи одним з найбільш яскравих проявів протиріччя, сам внутрі-
шньо суперечливий, виконуючи не тільки деструктивну, але і констру-
ктивну функцію. При з’ясуванні ролі конфлікту принципово важливий 
конкретний підхід. Той самий конфлікт може бути деструктивним в 
одному відношенні і конструктивним в іншому, відігравати негативну 
роль на одному етапі розвитку, в одних конкретних обставинах і пози-
тивну – на іншому етапі, в іншій конкретній ситуації. 

 Деструктивна функція конфлікту. Прояви деструктивних функ-
цій конфлікту вкрай різноманітні. Внутрішньо особистісний конфлікт, 
наприклад, породжує стан психологічного дискомфорту, що призво-
дить, у свою чергу, серію різних негативних наслідків і в крайніх ви-
падках може призвести до руйнування особистості. На рівні групи 
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конфлікт може порушувати систему комунікацій, взаємозв’язків, по-
слабляти ціннісно-орієнтаційну єдність, знижувати групову згуртова-
ність і в підсумку знижувати ефективність функціонування групи в 
цілому. Аналогічно деструктивні функції конфлікту виявляються й у 
міжгрупових взаємовідносинах. Помітимо, що деструктивний вплив 
конфлікту може мати місце на кожному з етапів його еволюції: етапі 
об’єктивної конфліктної ситуації, етапі її усвідомлення сторонами, 
етапі конфліктного поводження, а також на стадії розв’язання конфлі-
кту. Особливо гостро деструктивні впливи конфлікту виявляються 
звичайно на стадії конфліктного поводження, конфліктних дій. 

 Конструктивна функція конфлікту. Конструктивні впливи конф-
лікту також дуже різноманітні. Так, загальновідомо, що внутрішньо 
особистісний конфлікт не тільки здатний впливати на особистість, але і 
часто служить могутнім джерелом розвитку особистості, її удоскона-
лювання (наприклад, у виді почуття незадоволеності собою). У групо-
вих і міжгрупових відносинах конфлікт може сприяти запобіганню 
застою (стагнації), служить джерелом нововведень, розвитку (поява 
нових цілей, норм, цінностей і т.п.). Конфлікт, особливо на стадії конф-
ліктного поводження, відіграє пізнавальну роль, роль практичної пере-
вірки і корекції наявних у сторін образів ситуації. Крім того, виявляю-
чи, оголюючи об’єктивні протиріччя, що існують між членами групи 
(групами), і усуваючи їх на стадії розв’язання, конфлікт звільняє групу 
від факторів, що підточують її, і тим самим сприяє її стабілізації. Зага-
льновідомо також, що зовнішній конфлікт може виконувати інтеграти-
вну функцію, згуртовуючи групу перед обличчям зовнішньої небезпе-
ки, зовнішніх проблем. Як це частково видно з вищесказаного, конс-
труктивні функції конфлікту, подібно його деструктивним функціям, 
можуть виявляти себе на всіх етапах еволюції конфлікту. <...> 

 Типологія конфлікту. Як уже відзначалося, соціальні конфлікти 
досліджуються цілим рядом дисциплін, і в кожній з них існує безліч 
різних типологій конфлікту. Останнє справедливо й у відношенні 
соціальної психології. У закордонній літературі, наприклад, різні кла-
сифікації конфлікту представлені в роботах М.Дойча, А.Рапопорта, 
Д.Бернард, Л.Козера, Л.Понді, Р.Маку і Р.Снайдера і т.д. 

 Подібна розмаїтість типологій конфлікту неминуча і виправдана. 
Вивчаючи конфлікт із усіляких точок зору, дослідники можуть виді-
ляти самі різні, істотні для їхніх приватних цілей підстави класифіка-
ції і відповідно одержувати різні види типології. Через це будь-які 
спроби пропонувати яку-небудь єдину, так сказати, щиру класифіка-
цію конфлікту представляються свідомо невиправданими. Оскільки 
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дійсна стаття переслідує методологічні цілі, ми обмежимося в роз-
гляді проблеми типології деякими методологічними зауваженнями. 

 Типологізація конфлікту грає важливу методологічну роль. Вона 
служить не тільки засобом охоплення й упорядкування накопичених 
знань, що вже саме по собі дуже істотно, але і часто відіграє помітну 
евристичну роль у процесі одержання нових знань. Спроби проаналі-
зувати наявні конкретні приклади конфліктних ситуацій з погляду 
обраної підстави класифікації нерідко виявляють зовсім нові аспекти 
конфліктів, що вислизали раніше від уваги дослідника. 

 Повною мірою, однак, методологічна роль типологізації конфлікту 
може позначитися лише при виконанні основних логічних вимог, пропо-
нованих до наукової класифікації. Зокрема, підстава класифікації повинна 
бути чітко виділена і послідовно проведена, у результаті чого класифіка-
ція повинна виявитися повною (за виділеною підставою) і непересічною. 

 Згадані логічні вимоги, однак, дуже часто порушуються. Як ха-
рактерний приклад можна навести типологію конфліктів, пропонова-
ну М.Дойчем. Дойч виділяє наступні шість типів конфлікту: 

1. “Справжній конфлікт”. Це конфлікт, “який існує об’єктивно 
і сприймається адекватно”. (Якщо дружина хоче використо-
вувати вільну кімнату в будинку для заняття живописом, а 
чоловік – як кабінет, вони вступають у “істинний” конфлікт). 

2. “Випадковий, чи умовний, конфлікт”. Існування цього типу 
конфлікту “залежить від легко змінюваних обставин, що, од-
нак, не усвідомлюється сторонами”. (“Справжній конфлікт” 
попереднього прикладу перетворюється в “випадковий”, якщо 
допустити, що дружина і чоловік не зауважують, що мається 
ще мансарда, чи гараж, чи якесь інше приміщення, що легко 
може бути перетворене в кабінет чи студію). 

3. “Зміщений конфлікт”. У цьому випадку мається на увазі 
“явний конфлікт”, за яким ховається деякий інший, схований 
конфлікт, що лежить в основі явного. (Попередній приклад 
модифікується в приклад “зміщеного конфлікту”, якщо енер-
гійна суперечка з приводу вільної кімнати відбувається в 
умовах, коли чоловік і дружина фактично зовсім мало заціка-
влені в студії чи кабінеті, а зіткнення, яке виникло, служить 
проявом якогось іншого, більш серйозного, можливо, навіть 
неусвідомлюваного конфлікту). 

4. “Неправильно сприписаний конфлікт”. Це конфлікт “між по-
милково зрозумілими сторонами і як результат – із приводу 
помилково витлумачених проблем”. (Коли, наприклад, доко-
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ряють дитині за щось, що вона була змушена зробити, виконуючи 
розпорядження батьків). 

5. “Латентний конфлікт”. Це конфлікт, “який повинний був би 
відбутися, але якого немає”, оскільки він по тим чи іншим причи-
нам не усвідомлюється сторонами. 

6. “Помилковий конфлікт”. Це випадок, коли відсутні “об’єктивні під-
стави” для конфлікту і останній існує тільки в силу помилок сприй-
няття, розуміння. 

 Як підставу для класифікації Дойч називає “відношення між об’єкти-
вним станом справ і станом справ, як вони сприймаються конфліктуючи-
ми сторонами”. Подібне формулювання, однак, не може виступати в ролі 
дійсної підстави, оскільки вона вкрай невизначена. Знайомство із самою 
класифікацією і прикладами дозволяє припустити, що фактично як підста-
ва використовується наявність чи відсутність у конфліктів принаймні на-
ступних трьох ознак: існування об’єктивної конфліктної ситуації, факт 
усвідомлення цієї ситуації й адекватність цього усвідомлення. Оскільки 
підстава класифікації скільки-небудь чітко не сформульована, отримані 
Дойчем типи конфлікту часто перетинаються. Наприклад, п’ятий тип кон-
флікту не виключає третього, четвертого і шостого, шостий не виключає 
третього і четвертого, що, утім, визнає і сам автор. Нарешті, відсутність 
чіткої підстави не дозволяє з’ясувати, чи є приведена класифікація по-
вною (на відповідній підставі), чи ж вона неповна. 

 Крім порушених вище аспектів: структури, динаміки, функцій і типоло-
гії конфлікту – мається ще одна дуже істотна сторона розглянутої проблеми, 
що полягає в практичному відношенні до конфлікту. У рамках цього аспек-
ту можна виділити цілу низку важливих понять: крім згадуваного раніше 
дозволу конфлікту, можна, наприклад, назвати запобігання конфлікту, його 
профілактику, ослаблення і т.п. Однак, як уже відзначалося, конфлікт не є 
безумовно негативним і небажаним, названі поняття є приватним випадком 
більш загальної позиції стосовно конфлікту, а саме – позиції керування ним. 
У плані керування конфліктом поряд з його розв’язанням, запобіганням, 
ослабленням і т.д. варто також назвати симптоматику, діагностику, прогно-
зування і контролювання конфлікту. Розгляд цього кола категорій, які відно-
сяться вже не до самого дослідження конфлікту, а до практичного викорис-
тання результатів такого дослідження, є великою самостійною проблемою і 
виходить за рамки дійсної статті. Проте хотілося б підкреслити на закінчен-
ня величезну значимість тільки що порушеного кола питань, оскільки саме 
практичним цілям керування конфліктом у всіх його аспектах служить влас-
не дослідження конфлікту, виявлення його соціально-психологічних механі-
змів і закономірностей. 


