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ТЕОРЕТИЧНІ ШДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ , 
СУТНОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ і 

У статті розкриваються теоретичні підходи до визначеніЩ 
сутності особистісної взаємодії. 

Особливістю сучасної світової освіти є звернення до людини, 
внутрішнього світу, бо саме людина визначає ціннісні зміни в сучі 
но му суспільстві. Реформування освітньо-виховної галузі ви: 
освіти пов'язано з новими підходами до розвитку професіонала, 
фесіонала, який не тільки володіє певними знаннями, уміннями, 
вичками, а і усвідомлює вплив особистісної взаємодії з оточуючі' 
середовищем ЯК поступовий рух на ШЛЯХ}' прогресу. Тому одним 
структурних компонентів професійно-педагогічної підготовки ма 
бутнього професіонала є розвиток культури особистісної взаємодії. 

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних основ щодо фо 
мування особистісної взаємодії майбутніх педагогів. 

Особистісна взаємодія є об'єктивним компонентом спілкувані 
людини, тому доцільно розглянути її в контексті даної категорії. 

Проблема спілкування активно розроблялася низкою відом 
психологів. Б.Г. Ананьев назвав спілкування, разом з працею і пі 
знанням, найбільш важливим видом людської діяльності [1] 
О.М. Леонтьев вважав спілкування і працю основними видами дія 
льності |5J. 

Д.Б. Ельконін, розглядаючи спілкування як специфічний вид дід 
льності, виділяв особливості "діяльності спілкування" на різних ета 
пах онтогенезу [8]. 

Давши визначення поняття "спілкування" в широкому змісті цьо« 
го слова, подальший аналіз ми пов'язуємо з особистісним компонсн« 
том спілкування, що став вихідною базою для обгрунтування сутніс-
ної характеристики культури особистісної взаємодії. 

Визначаючи спілкування як основну категорію психологічної 
науки, Б.Ф.Ломов звертає увагу на те, що сутність спілкування ви-
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шачається як "...специфічна форма взаємодії людини з іншими лю-
дьми, як взаємодія суб'єктів" [6, 249]. 

На думку О.О. Бодалєва, люди можуть бути як суб'єктами, так і 
об'єктами спілкування. При цьому, "перебуваючи в положенні 
об'єкта (суб'єкта) спілкування, люди відрізняються один від одного 
характером виконання ними ролі" [3,75]. 

На цьому положенні грунтується рівнева диференціація спілку-
вання. Рівні спілкування визначаються індивідуальними й особистіс-
ними характеристиками суб'єктів, особливостями ситуації спілку-
вання, соціальним контролем і іншими факторами. Серед рівнів спі-
лкування - фатичний, інформаційний, особистісний. Останній є об'-
єктом наступного нашого аналізу. 

Особистісний рівень спілкування характеризує така взаємодія, за 
якої суб'єкти здатні до найглибшого саморозкриття і збагнення сут-
ності іншої людини, самих себе і навколишнього світу. Такий рівень 
взаємодії виникає в особливих ситуаціях і за певних умов, коли в 
людини з'являється натхнення, осяяння, почуття любові, відчуття 
єднання зі світом, відчуття щастя і т.д. Це особливі ситуації духов-
ного підйому і розвитку особистості, тому такий рівень може бути 
ще визначений як духовний. Особистісний рівень є глибоко мораль-
ним: він знімає будь-які обмеження при взаємодії саме тому, що 
вони стають зовсім зайвими. Особистісний рівень спілкування бага-
то в чому визначається тотожністю ціннісних орієнтації взаємодію-
чих суб'єктів і можливостями тих, хто спілкується, осягати сутність 
явищ навколишнього світу за допомогою осяяння (інсайту) в проце-
сі взаємодії. 

Особистісний або духовний рівень характеризує тільки таке спіл-
кування, що націлено на активізацію позитивного ставлення самих 
суб'єктів взаємодії до себе, інших людей і навколишнього світу в 
цілому [2, 186]. 

Саме на особистісному рівні спілкування можливий процес осо-
бистісного зростання суб'єктів спілкування. 

Підґрунтям для розуміння й аналізу спілкування як базисної ка-
тегорії особистісної взаємодії є її осмислення неї М.С.Каганом і 
А.М.Еткіним [4J. "Спілкування є таїсою спільною діяльністю людей, 
учасники якої ставляться один до одного і до самих себе як до су-
б'єктів" [4, 26]. У психологічному плані таке розуміння спілкування 
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передбачає наявність комплексу його когнітивних, емоційних і ной 
дінкових параметрів: сприйняття унікальності партнера, пережива: 
ня його цінності і надання йому вільного вибору - є визначальним! 
факторами спілкування, а їх відсутність, на думку вчених, приза» 
дить до переведення спілкування в іншу площину міжособистіснй? 
взаємодій. 

Свій підхід до аналізу спілкування М.С. Каган і А.М.Еткін об» 
грунтовують логічним міркуванням: філософське визначення с п Ц 
кування як суб'єкт-суб'єктної взаємодії дає можливість виявити йо» 
го не тільки на рівні міжособистісних контактів - звичне уявленні 
при трактуванні спілкування лише як "персоніфікації суспільний 
відносин", - але і на двох іншіх - внутрішньоособистісному і надб> 
собистісному (оскільки суб'єкт може бути і частиною - однієї з іпос-
тасей цілісного Я особистості, і сукупним - груповим суб'єктом тиі 
пу родини, виробничого колективу або нації, класу, людства в цілоі 
му). Відповідно до цього спілі^вання є не тільки міжособистісноі| 
взаємодією, але і внутрішнім діалогом ("самоспілкуванням", за фор 
мулюванням К.С. Станіславського), і взаємодією різних соціальних 
груп, діалогом культур. Для психології таке розуміння різно мода ль-
ності спілку вання важливе тому, що орієнтує на вивчення не тількі 
сприйняття людини людиною (О.О. Бодалєв, Г.М. Андреева), друж 
би (І.С. Кон), любові (C.J1. Рубінпггейн,), але і, з одного боку, внут» 
рішньої діалогічності свідомості, а з іншого - психологічних конт; 
тів між соціальними групами різних масштабів [4, 27]. Розглянуті 
підхід дає нам можливість аналізувати особистісну взаємодію ні 
тільки з позиції суб'єкт-суб'єктної взаємодії, але і з пози 
"внутрішньої діалогічності свідомості" педагога при взаємодії 
(спілкуванні) з різними групами дітей. Діалогічність свідомості прйч 
пускає емпатійне сприйняття особливостей підростаючої дитини,; 
"глибинне" проникнення в її світ. 

Саме таке розуміння спілкування дає підставу вченим зробити 
висновок про його творчу природу. "Тому що якщо спілкування цеі 
не комунікація, не обмін інформацією, а результат взаємодії суб'єк-
тів, що породжує їхню спільність, нову цілісність - Ми спільного 
суб'єкта, то за самою своєю природою воно виявляється творчою 
діяльністю. Спілкування має творчий характер і на внутрішньоосо-
бистісному, і на між- і надособистісному рівнях" [4, ЗО]. 
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Таким чином, можна констатувати, що тільки особистісний рі-
вень спілкування надає можливість взаємодіяти з дітьми, досягаючи 
змін в їх ціннісно-смисловій сфері свідомості. Особистісний рівень 
спілкування веде до осягнення глибин людського буття. 

Л.А.Петровська пише, що "розвинуте спілкування завжди міс-
тить у собі два тісно пов'язані боки - спілкування, засноване на су-
б'єкт-об'єктній схемі, ....партнерам, власне кажучи, приділяються 
ролі маніпулятора і об'єкта, яким маніпулюють, (це спілкування за 
типом наказів, указівок, розпоряджень різного роду і т.п.) і спі л ку-
пання. засноване на суб'єкт-суб'єктній схемі" [ 7 .14J Визначаючи 
Суб'єкт-об'єктне спілкування як "поверхневе", автор зводить компе-
тентність у такому спілкуванні до знань і досвіду репродуктивного, 
стандартного характеру, а при суб'єкт-суб'єктному спілкуванні 
("глибинному") "...продуктивні аспекти і завдання складають неста-
ндартний, неформальний, неалгоритмізований бік спілкування і ха-
рактеризуються породженням нових мотивів, цілей, операцій і їхніх 
послідовностей, підключення творчого потенціалу особистос-
ті" [7,14]. 

Таке спілкування відкриває можливості для осмислення своїх 
цінностей, цінностей інших, цінностей культур як смислу спілкуван-
ня. 

З огляду на це, важливого значення набуває проблема мотивації 
спілкування, що, на думку М.С.Кагана й А.М.Еткіна, є недостатньо 
розробленою в психології. Автори пишуть: "Якщо спілкування по-
роджується становленням до іншого як до вільного, унікального і 
цінного для тебе суб'єкта, якщо учасники спілкування далекі як від 
корисливого використання іншого у своїх інтересах, так і від само-
зречення, відмовлення від власних потреб, і якщо цілі учасників зо-
середжені в самій їх взаємодії, тоді, спілкування містить у собі такі 
механізми, що мотивують взаємодію людей один з одним поза або 
крім того продукту, який виробляється їхньою спільною діяльніс-
тю" [4,29]. 

Відповідно до цього потреба в спілкуванні розглядається як по-
греба особистісної взаємодії, яка усвідомлюється як особистісно 
розвиваюча, як "прагнення залучитися до дій, цінностей, пережи-
вань Іншого і розкрити йому свої власні; це прагнення розділити 
моменти свого життя з Іншим, розірвати вузькі рамки свого Я, поєд-
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навши своє Я з Я іншої людини; це прагнення створити соціа. 
якість людської істоти - якість" [4]. ^ 

Така позиція дає можливість авторам визначити сутність особи 
тісного спілкування, головною особливістю якого є відсутні 
предмета спілкування, або ж цей предмет відіграє інструменталь: 
роль. 

Рушійною силою такого спілкування є та цінність, що партне 
спілкування представляють один для одного, а об'єкти, що залучеі 
до цього процесу, відіграють роль посередників або знаків, моваї 
яких суб'єкти розкривають себе один одном}'. Таке спілкування 
жна назвати особистісним [41. Ми вважаємо, що спілкування у с 
дозвіллєвих інтересів, потреб школярів є особистісним, що дає 
можливість розглядати культуру особистісної взаємодії як те но 
утворення в структурі особистості майбутнього педагога, що в 
гає розвитку особистісних сфер: мотиваційно-ціннісно-смислово 

і 
когнітивно-методолопчної, операщйно-діяльнісної, індивідуальне] 
творчої. 

Філософською основою дослідження особистісного спілкуванн|| 
(у нашій роботі і шляхів його формування), на думку вчених, є дід-' 
лектичні уявлення про природу людських стосунків, у яких духов: 
розкриття себе Іншому, засвоєння його цінностей, залучення до йол 
внутрішнього світу поєднується з усвідомленням своєї унікальності, 
СВОЄЇ ВІДМІННОСТІ ВІД ІНШОГО, ЗІ знаходженням внутрішньої ЦІЛІСНОС' 

ті і незалежності, переживанням своєї цінності [4] 
Як самоцінність, внутрішньо мотивована, спілкування несе в сої 

ті самопідкріплювальні механізми, що уможливлюють необмежені 
і творчий розвиток людських стосунків. Якщо говорити про ОСООИСг 

тісне спілкування, то саме самоцінність партнера, внутрішня моти 
вація стосунків з ним є умовою їхньої невичерпності, а отже, і стабі-
льності. Інструментальне ставлення до іншої людини як до засобу 
досягнення власних цілей, так само як і ставлення до себе як до засо-| 
бу задоволення потреб партнера, робить зв'язок з ним функціональ-
ним, рольовим, тимчасовим. Лише бачення термінальної цінності 
себе й іншої людини додає міжособистісній взаємодії той позарольо-
вий і позачасовий характер, що є нормою особистісного спілкування 
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Отже, проведений теоретичний, аналіз показав що особистісна 
взаємодія має ґрунтовне теоретичне підґрунтя, яке базується на різ-
них аспектах аналізу спілкування як феномену людського буття. 
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Т. V. У A TSYLA 

T H E O R E T I C A L APPROACHES ТО THE DETERMINATION 
OF ESSENCE OF PERSONAL CO-OPERATION 

Theoretical approaches to the determination of essence ofpersonal 
co-operation open up in the article. 
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