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Сучасна наука особливо актуальними вважає питання побудови, 
творення та сприйняття мовлення індивіда і взаємодію особистостей у 
процесі спілкування, адже комунікація є основою суспільного існування 
людей, вираженням сутності індивіда, основою їхнього розвитку та й взагалі 
існування як людей мислячих.  

Мета статті – охарактеризувати основні форми міжособистісної 
комунікації, особливості їх будови і функціонування; визначити роль 
комуніканта у певній формі міжособистісної комунікації. 

Міжособистісне спілкування є основою створення спільноти людей, 
засобом передачі й обміну інформацією, способом взаєморозуміння людей. 
Міжособистісним можна вважати спілкування, якщо у ньому беруть участь 
не більше 2-3 комунікантів, які знаходяться в одному просторовому та 
часовому вимірі і які сприймають один одного як партнери у цій взаємодії, 
розуміють, поважають, прислухаються і намагаються порозумітися. 
Гуманітарні науки у тлумаченні характерних особливостей міжособистісного 
спілкування послуговується системою базових термінів таких, як 
«міжособистісний контакт», «міжособистісна комунікація», «міжособистісна 
взаємодія», «міжособистісні відносини». Міжособистісна комунікація – це 
«взаємний обмін суб’єктивним досвідом людей, які перебувають у 
просторовій близькості, мають можливість бачити, чути, дотикатися один до 
одного, забезпечувати зворотній зв’язок» [2, 329]. 

Міжособистісне спілкування і міжособистісна комунікація – не тотожні 
поняття, комунікація – це певний акт спілкування, один із виявів взаємодії 
людей. «Спілкування – сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств, 
суб’єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмін 
інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності» [2, 
27]. У спілкуванні існує три взаємопов’язані складові: комунікація, 
інтеракція, перцепція. Комунікація – це спілкування з метою обміну 
інформацією між особистостями. Інтеракція – передбачає обмін інформацією 
і певними діями комунікантів. Перцепція – певний процес взаємодії людей за 
допомогою спілкування, результатом якого є сприйняття і взаєморозуміння 
між особистостями.  

Комунікація як складова спілкування людей характеризується певними 
особливостями: 

– «інформація не тільки передається, але й формується, уточнюється і 
розвивається; 

– кожен із тих, хто спілкується, займає активну позицію у взаємодії; 
– для передачі інформації використовуються певні засоби 

спілкування, тобто способи кодування, передачі, переробки і 
розшифровки змісту спілкування; 

– для спілкування використовується система вербальних і 



невербальних засобів передачі інформації; 
– в умовах людської комунікації можуть виникати специфічні 

комунікативні бар’єри, що носять соціальний чи психологічний 
характер» [3, 45]. 

Міжособистісна комунікація як знакова система використовує 
мовлення комунікантів, що реалізується у двох основних формах – 
діалогічній і монологічній, які різняться як лінгвістичними, так і 
паралінгвістичними особливостями, мають свою специфіку. Комунікативна 
лінгвістика виділяє монолог, діалог і полілог як форми мовного спілкування 
на основні того, яким способом взаємодіють комуніканти у процесі 
міжособистісної комунікації. 

Монолог – більш-менш розгорнуте функціонально-комункативне 
мовлення одного комуніканта, що є результатом активної його мовленнєвої 
діяльності, побудований як висловлювання власної позиції у певному 
питанні чи проблемі, і здебільшого не розраховане на безпосередню реакцію 
інших учасників комунікації. Монолог існує в усній і писемній формі 
мовлення. Монолог є однією із вербальних форм комунікації і в усному 
розмовно-побутовому спілкуванні, а не тільки у книжних стилях, де є більш 
важливим типом оформлення висловлювань особистостей. Найважливішими 
ознаками монологу Ф.Бацевич називає: 

– певну тривалість у часі (значно більшу, ніж тривалість реплік у 
діалозі); 

– розгорнутість, оскільки відсутня можливість активного опертя на 
безпосередню ситуацію спілкування (за виключенням розмовних 
монологів – Л.М.); 

– обмеженість або повна відсутність паралінгвістичних засобів 
(писемний діалог); 

– підготовленість і керованість мовленнєвими висловлюваннями, їх 
спланованість; 

– однобічний характер висловлювання, не розрахований на негайну 
репліку співбесідника; 

– наявність значних за розміром уривків, які складаються з пов’язаних 
між собою повідомлень, що мають індивідуальну композиційну 
будову і відносну смислову завершеність [2]. 

Монологічне мовлення є ускладненою і підготовленою формою 
мовлення, якому слід навчатися. Ця форма міжособистісної комунікації є 
результатом внутрішнього мовлення комуніканта, виражає його задум і може 
бути як самостійним висловлюванням (лекція, доповідь тощо), так і 
частиною діалогічної комунікації (окремою реплікою чи її частиною). 
Монолог використовується людьми у різних ситуаціях спілкування, для 



здійснення певної мети і тому поділяється на різні види: внутрішній (із 
самим собою) і зовнішній (з адресатом чи аудиторією); міжособистісний (з 2-
3 комунікантами) і публічний (міжгрупове чи масове спілкування); дружній і 
офіційний (залежно від соціальних або вікових ролей учасників комунікації); 
художній (у книжних стилях) і розмовний (у побутовому стилі); розповідний, 
описовий, роздум (залежно від типу висловлювання); безпосередній (в 
одному просторовому і часовому вимірі) і опосередкований (без активного 
контакту учасників комунікації); жанрове і тематичне (залежно від обраних 
комунікантом теми і жанру мовлення). 

Діалог – це найактивніша форма міжособистісної комунікації, в якій 
два комуніканти обмінюються власними висловлюваннями. Діалогічне 
мовлення тісно пов’язане з безпосередньою конкретною ситуацією 
спілкування, де співрозмовники об’єднані тематичною спільністю і 
комунікативними мотивами. Кожен із учасників комунікації чергує роль 
слухача і мовця, породжує або сприймає репліки у певній часовій 
послідовності. Інтеракція (обмін думками, інформацією чи діями) 
здійснюється саме в діалозі. Характерними особливостями діалогічної форми 
комунікації є: 

– наявність двох комунікантів; 
– швидкий обмін і тематично-змістова взаємодія реплік; 
– взаємозалежність реплік від ситуації спілкування; 
– використання вербальних і невербальних засобів комунікації; 
– використання мовних засобів, що властиві розмовно-побутовому 

стилю мовлення (еліпсовані синтаксичні конструкції). 
Часом репліки учасників комунікативного акту настільки місткі й 

об’ємні, що їх можна вважати розмовними монологами, а саме діалогування 
– монологічним. На основі тривалості у часі й обсягу реплік комунікантів 
діалоги, що відбуваються у природних умовах безпосередньої 
міжособистісної комунікації, поділяють на бесіду, розмову і монологічний 
діалог. Структура діалогічного мовлення більш складна, ніж монологічного, 
мовленнєва діяльність комунікантів здійснюється за ієрархічною будовою: 
мовленнєвий акт комуніканта – мовленнєвий хід – мовленнєва взаємодія – 
мовленнєва трансакція. У діалогічному мовленні основну роль виконують 
вербальні засоби (словесне мовлення), а другорядну невербальні (міміка, 
жести, мовчання, рухи і т.д.).  

Г.Буш поділяє діалоги на групи: ероматичний – «запитання – 
відповідь», при чому активність співрозмовників може бути різною 
відповідно до ситуації спілкування (бесіда – рівноправна активність, іспит – 
активність одностороння); еристичний – дискусійне обгорнення певної 
проблеми; риторичний – передача й обговорення конкретної теми; 
карнавальний – вільна невимушена комунікація між співрозмовниками. 



Ероматичний і риторичний діалоги можна вважати когнітивними, адже їх 
основна мета – передати інформацію слухачеві, вислухати його реакцію і 
сприйняти нову інформацію від другого комуніканта. Еристичний діалог 
часто є конфліктним: кожен із комунікантів обстоює свою власну позицію в 
обговорюваній темі чи проблемі, яка носить характер авторської,  емоційний 
тон такої міжособистісної комунікації напружений, навіть подекуди 
негативний, і результативність спілкування залежить від порозуміння між 
комунікантами, вагомості їхніх аргументів, толерантності, культури 
поведінки і мовлення. Карнавальний діалог має зазвичай формальний 
характер, відбувається частіше у побутовому спілкуванні, у ньому 
комуніканти застосовують мовні кліше (привітання, побажання, комплімент 
тощо), тому його можна вважати фактичним. Ероматичний, риторичний і 
карнавальний діалоги будуються у нормальній, рівноправній, почерговій, 
природній зміні ролі мовця і слухача (запитання – відповідь, висловлювання 
– реакція на нього), комуніканти почергово висловлюють репліки, і ці 
діалоги не пов’язані із контролем над розпреділенням ініціативи учасників 
міжособистісного спілкування. У структурі еристичного діалогу наявні 
репліки, мета яких вплинути на перебіг міжособистісної  комунікації – 
зберегти ініціативу у власних руках, змусити комуніканта взяти її на себе, 
передати її іншому індивіду, відібрати у співрозмовника. В.Л. Скалкін [7], 
досліджуючи комунікативні особливості мови, додає до діалогу як форми 
міжособистісної комунікації ще і трилог – розмова трьох осіб.  

Полілог – це форма міжособистісної комунікації між численними 
комунікантами (більше трьох). Співрозмовники у полілогічному мовленні 
виконують складніші ролі: мовця (виголошують висловлювання) – 
реплікатора (під час слухання кидають репліки) – слухача (сприймають 
висловлювання і репліки). Характерними ознаками полілогічної комунікації 
можна вважати: 

– кількість комунікантів (більше трьох); 

– різні ролі співрозмовників (мовець – реплікатор – слухач); 
– тематично-смислова залежність від ситуації спілкування; 
– часто непідготовленість висловлювань; 
– лінгвістичні і паралінгвістичні засоби спілкування; 
– форми мовленнєвого етикету і культури учасників комунікації. 
Полілог в усному мовленні реалізується у таких жанрах як 

обговорення, диспут, дискусія, дебати тощо. Розвиток комунікації у його 
полілогічній формі залежить від особистості, яка оволоділа комунікативною 
ініціативою (вона може бути в одного комуніканта впродовж усього 
полілогу, або переходити до іншого з волі попереднього комунікативного 
ініціатора чи у комунікативній боротьбі). Спільна діяльність, зацікавленість у 
досягненні поставленої мети, позитивний емоційний стан усіх учасників 
полілогічної комунікації є основою взаєморозуміння і результативності 
міжособистісного спілкування. 

Міжособистісна комунікація в більшій мірі складається із діалогічної 



взаємодії між людьми. Структура діалогу, стратегічні наміри, мовленнєві 
вміння та навички, комунікативна компетентність кожного із учасників 
досить важливі для вдалого спілкування. Активна позиція в діалозі (так і в 
трилозі і полілозі) є одним із показників мовленнєвої компетенції 
комуніканта і проявляється у тому, що особистість бере комунікативну 
ініціативу тоді, коли її пропонують. Одним із коректних, ввічливих, вдалих 
способів підтримки та позитивної результативності діалогування, 
взаєморозуміння його учасників є контроль над розпреділенням ініціативи, 
вибір і регулювання теми та жанру мовлення кожним із учасників 
міжособистісної діалогічної комунікації.  

Отже, міжособистісна комунікація, що проявляється у формах 
монологу, діалогу і полілогу, реалізується комунікантами, що виступають у 
різних ролях – адресанта, адресата і третьої особи. Формування і розвиток 
комунікативної компетентності особистості передбачає вміння виконувати ту 
чи іншу роль у комунікації, причому комунікативна поведінка індивіда має 
бути не тільки мовно і мовленнєво досконалою, а й добропристойною, 
ввічливою, ґречною. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – Київ, 
Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с. 

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: 
Академія, 2004. – 344 с. 

3. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – К.: 
КНЕУ, 2004. – 383 с. 

4. Буш Г.  Диалогика и творчество. – Рига: АВОТС, 1985. – 317 с. 
5. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.: 

КомКнига, 2006. – 288 с. 
6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во 

«СПОЛОМ», 2001. – 223 с. 
7. Скалкин В.Л., Рубинштейн Г.А. Речевые ситуации как средство развития 

неподготовленной речи. – М.: Русский язык, 1991.– С. 154-160. 
 



 


