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ПРИЙОМИ ЕФЕКТИВНОГО МІЖОСОБИСТІСНОГО 
СПІЛКУВАННЯ 

 
Практично для всіх людей важливо вміти спілкуватися таким чином 

щоб, їх правильно розуміли, слухали та чули. Вивчення тих чи інших 
сторін спілкування досліджували різні науки. Для кожної з них поняття 
«спілкування» своє, та й усередині цих наук немає згоди. Складність 
досягнення єдності в розумінні того, що таке спілкування, з одного боку, 
пов’язана з його поширенням, яке помітно неозброєним оком і яке чинить 
опір різним спробам обмежити коло досліджуваного явища. З іншого боку, 
спроби охопити всі можливі складові спілкування приводить до того, що 
воно саме зникає, розчиняється, перестаючи бути схожим на те, що ми 
зв’язуємо з цим поняттям. У результаті або розглядаються якісь окремі 
частини і види спілкування (ділове, дружнє, невербальне), або виділяються 
і вивчаються такі закономірності, що можуть бути загальними для всіх 
ситуацій спілкування, наприклад, спілкування як комунікація, як прийом і 
передача інформації. 

Спілкування – це процес взаємодії принаймні двох осіб, 
спрямований на взаємне пізнання, на встановлення і розвиток взаємин, 
надання взаємовпливу на стани, погляди і поведінку, а також на регуляцію 
їхньої спільної діяльності [2]. 

Розглядаючи процес пізнання людиною людини в спілкуванні, один 
з основоположників радянської психології, С. Л. Рубінштейн, писав: «У 
повсякденному житті, спілкуючись з людьми, ми орієнтуємося в їх 
поведінці, оскільки ми як би «читаємо» її, тобто розшифровуємо значення 
її зовнішніх даних і розкриваємо зміст тексту, що виходить таким чином, у 
контексті, що має свій внутрішній психологічний план. Це «читання» 
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виникає швидко, оскільки в процесі спілкування з навколишніми у нас 
виробляється своєрідний підхід, який більш-менш автоматично 
функціонує до їх поведінки» [3]. 

Дуже важливим у спілкуванні є перше враження. Звичайно, перше 
враження – це не завжди остаточний висновок про співрозмовника, але 
важливо, що із самого початку саме на його основі будується спілкування і 
це особливо важливий момент у контексті дослідження питання про 
бар’єри спілкування. 

Бар’єри спілкування які можуть бути зв’язані з характерами людей, 
їх прагненнями, поглядами, мовними особливостями, з манерами 
спілкування. І причини багатьох конфліктів, взаємних розбіжностей і 
невдоволення людей як в особистій, так і в професійній сферах не в 
останню чергу криються саме в нерозумінні прийомів ефективного 
спілкування, у невмінні ними користатися. У будь-якому випадку 
головним регулятором у побудові спілкування буде той образ партнера, та 
уява про нього, що є в кожного, тому що саме до цього образа і буде 
звернене спілкування. 

Враховуючи швидкість і невимушеність «виникнення» першого 
враження, легше всього уявити собі це так: ледь побачивши людину, ми 
отримуємо звідкись уже готове уявлення і просто як би «навішуємо» його 
на людину і надалі звертаємося вже не до реального партнера, а до цього 
свого уявлення про нього [1]. 

У кожного із собою є багаж, що складається з уявлень і суджень про 
людей, про світ, про себе, зі спогадів, із планів, які треба здійснити в 
майбутньому і ще з багато чого іншого. Саме з цього багажу і виникає 
образ партнера. Тим самим усе, що є в багажі, може певним чином 
відбитися в першому враженні про іншу людину. Звичайно, багаж у 
кожного свій, і тому люди звертають увагу на різні риси і якості 
навколишніх, використовують різні риси своїх загальних представлень і 
свого досвіду й одержують різний результат. 

Питання про ступінь об’єктивності першого враження, що 
формується, веде до питання про роль розуміння ситуації. Насправді 
людям необхідно не стільки об’єктивне представлення про партнер, 
скоріше таке, яке б якнайбільше допомагало нам будувати свою поведінку 
і спілкування з ним. І навіть якби існувала можливість одержати повну 
«об’єктивну» інформацію про партнера, вона нам була б не потрібна. У 
реальній ситуації не потрібно знати, яка людина «взагалі», необхідно 
представляти собі, як вона поведеться в даній ситуації, чого від неї чекати 
зараз, у цих умовах, у даному контексті. 

Однак те, що уявлення про іншого в спілкуванні зовсім 
необов’язково повинне відповідати об’єктивній реальності, не означає, що 
образ іншого залежить тільки від того, хто його будує, і від його розуміння 
контексту. Звичайно, партнер може вплинути на той образ, що з’являється 
в іншого. 
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У результаті виходить наступна картина: спілкування визначається 
тим уявленням про партнера, що формується в сприйнятті. Ця уява у 
великому ступені залежить від індивідуального багажу сприймаючого, але 
також і від його розуміння ситуації. Крім того, на образ партнера впливає 
його самоподача – система знаків, за які чіпляється сприйняття [4]. 

У спілкуванні важливо вміти керувати і «напрямком» мислення 
партнерів. Ефективність спілкування істотно залежить від того, наскільки 
партнери глибоко затягнені в спілкування. А це останнє тісно зв’язано з 
тим, наскільки свідомо підходить людина до рішення тих чи інших питань, 
чи просто вона слухає, а чи не тільки слухає, але й обмірковує те, що чує і 
бачить. 

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: у цілому 
основними умовами будь-якого практичного спілкування є уміння і 
навички людини у використанні так званих розуміючих і директивних 
прийомів реагування при взаємодії з іншими людьми. ефективне 
спілкування повинне містити в собі розуміючі і директивні прийоми 
реагування і по можливості виключати агресивні і принизливо-поступливі 
реакції при взаємодії з іншими людьми. Керувати ефективністю можуть 
обидва партнера, що говорить і слухає, і кожний з них може зіграти свою 
роль як у підвищенні, так, і в зниженні ефективності спілкування. 
Подолання уникнення містить у собі керування увагою партнера, 
аудиторії, власною увагою. Для того, щоб бути зрозумілим 
співрозмовником, необхідно по можливості враховувати логіку партнера, а 
також індивідуальні і соціально-рольові особливості, тому що 
прийнятність чи неприйнятність тієї чи іншої логіки для партнера в 
основному залежить від його вихідної спрямованості. 

Взагалі, методів, прийомів і правил ефективного спілкування 
розроблено чимало, єдиною проблемою тільки залишається те, що 
більшість з нас просто забуває про них, віддаючись своїй людській 
природі, забуваючи про найважливіші правила спілкування. Тільки 
одиницям вдається цілеспрямовано і ефективно їх використовувати і 
знаходити спільну мову з більшістю співрозмовників. Ефективне 
спілкування і вміння усувати бар’єри в ньому – це більше, ніж наука, це 
справжнє мистецтво, яке так потрібне в нашому житті. 
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