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Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ. Óíîðìîâàí³
ñîö³àëüí³ âçàºìèíè ñëóãóþòü îñíîâíèì øëÿõîì
òà çàñîáîì çàäîâîëåííÿ óñ³õ ãðóï ïîòðåá, çà
À. Ìàñëîâèì (â³ä ñåêñóàëüíèõ ³ ïîòðåá ó
çàõèñò³, ÷åðåç ïîòðåáè ïðè÷åòíîñò³ òà ñîö³àëü-
íîãî âèçíàííÿ äî çàäîâîëåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
³ äóõîâíèõ ïîòðåá), êîæíî¿ îñîáèñòîñò³. Êð³ì
òîãî, àô³ë³àö³ÿ (â³ä àíãë. àffiliation – ç’ºä-
íàííÿ, çâ’ÿçîê), ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ïðàãíåíí³
ìàòè äðóç³â, âçàºìîä³ÿòè ç íàâêîëèøí³ìè,
ñòâîðþâàòè åìîö³éíî çíà÷óù³ ñòîñóíêè, íàäà-
âàòè ï³äòðèìêó ³ ïðèéìàòè ¿¿ â³ä ³íøèõ º äîâîë³
çíà÷óùîþ ìîòèâàö³ºþ äëÿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³
[1, ñ. 54]. Â³äòàê ëþäèíà ÿê “³ñòîòà ñîö³àëüíà”,
êîòðà ³íòåãðîâàíà ó ïåâíå ñîö³îêóëüòóðíå
äîâê³ëëÿ çäàòíà ñîö³àë³çóâàòèñÿ òà ñàìîðåàë³-
çóâàòèñÿ ëèøå ó ïîë³àñïåêòí³é òà áàãàòîð³â-
íåâ³é ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é, ñóá’ºêòíó
òêàíèíó ÿêî¿ ñòàíîâèòü êîíâåíö³ÿ (âçàºìî-
äîìîâëåí³ñòü) óñóñï³ëüíåíèõ ³íäèâ³ä³â. Õî÷à
ñîö³àëüí³ âçàºìèíè ìàþòü îá’ºêòèâíèé õà-
ðàêòåð, ïðîòå, â³äîáðàæàþ÷èñü ó âíóòð³ø-
íüîìó ñâ³ò³ ñóá’ºêò³â æèòòºä³ÿëüíîñò³, âîíè
íàáóâàþòü îñîáèñò³ñíî¿ ñìèñëîâî¿ ìîçà¿êè, ùî
îïðèÿâíþºòüñÿ â ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîòèâàõ,
åìîö³ÿõ, ïî÷óòòÿõ, ³íòåíö³ÿõ, ó÷èíêàõ òîùî.

Ó ïîñò³íäóñòð³àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïðîâ³ä-
íèì º íàñòàíîâëåííÿ íà ñïðèÿííÿ óçãîäæåí³é
âçàºìîä³¿ ì³æ îñîáàìè, ìàëèìè ãðóïàìè,
ñï³ëüíîòàìè òà ëþäñòâîì ó ö³ëîìó. ²ñòîòíîþ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîþ ïåðåïîíîþ äëÿ öèõ
ãóìàííèõ íàì³ð³â º òå, ùî âïðîäîâæ áàãàòüîõ
â³ê³â ïðåäñòàâíèêè Homo sapiens íàâ÷àëèñü
îá’ºäíóâàòèñü ãîëîâíî íà îñíîâ³ ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ (“âîíè – ìè”, “ñâ³é – ÷óæèé”), à òåïåð

ïîòð³áíî íàïðàöüîâóâàòè “ìåõàí³çìè íåêîí-
ôðîíòàö³éíî¿ ñîë³äàðíîñò³” [2, ñ. 8] é ïðàê-
òè÷íî îïàíîâóâàòè  “ïðèíöèïàìè òîëåðàíòíîñò³”.

Âêðàé àêòóàëüíîþ äëÿ ïîñòòîòàë³òàðíîãî
ñóñï³ëüñòâà (ó ò.÷. é óêðà¿íñüêîãî) º ³ìïëåìåí-
òàö³ÿ ó ð³çí³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ä³àëî-
ã³÷íèõ ôîðì âçàºìîä³¿. Àäæå ðàäÿíñüêà øêîëà
íàñàìïåðåä äáàëà ïðî ôîðìóâàííÿ êîíôîðì-
íèõ, òîáòî îõî÷èõ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ, ëåãêî
êåðîâàíèõ îñîáèñòîñòåé, ÿê³ áóëè á ñëóõíÿíè-
ìè “´âèíòèêàìè” âåëèêî¿ äåðæàâíî¿ ìàøèíè.

Íèí³ æ ìîâèòüñÿ ïðî ñòàíîâëåííÿ ³íòåëåêòó-
àëüíî ðîçâèíåíî¿, ïðîñîö³àëüíî¿, äóõîâíî çáà-
ãà÷åíî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà êåðóºòüñÿ ãóìàí³ñòè÷-
íèìè ö³ííîñòÿìè, ñïðè÷èíþºòüñÿ êóëüòóðíè-
ìè, ñîö³àëüíèìè ³ ïñèõîäóõîâíèìè ÷èííèêàìè.
Âèíÿòêîâà ðîëü ïîì³æ íèõ íàëåæèòü ñèñòåì³
âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â îñâ³òíüîãî âïëèâó (ñ³ì’ÿ,
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ðåôåðåíòíà ãðóïà) ç
îêðåìîþ ëþäèíîþ, çîêðåìà ç ¿¿ óñòàíîâêàìè,
ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè, ìàòåð³àëüíèìè ïîò-
ðåáàìè, ìåíòàëüíèì äîñâ³äîì, õàðàêòåðîëîã³÷-
íèìè îñîáëèâîñòÿìè òà ³í.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
ç äàíî¿ ïðîáëåìè. Ôåíîìåí ñîö³àëüíî¿ âçàºìî-
ä³¿ º ïðåäìåòîì áàãàòüîõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê
â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ô³ëîñîô³â, ñîö³îëî-
ã³â, ïñèõîëîã³â òà îñâ³òÿí. Çîêðåìà ç ð³çíèõ
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîçèö³é äîñë³äæåíî
êàòåãîð³éíî-ïîíÿò³éíå ïîëå ï³äíÿòî¿ ïðîáëåìà-
òèêè (Ã.Ì. Àíäðåºâà, Ì.Ñ. Êàãàí, Â.Ì. Ì’ÿ-
ñèùåâ òà ³í.), îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ â êîíòåêñò³
àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³ (Ê.Î. Àáóëüõàíîâà-
Ñëàâñüêà, Ä.Á. Åëüêîí³í, Ã.Ñ. Êîñòþê, Â.Î. Òà-
òåíêî òà ³í.), ïðîöåñè âçàºìîä³¿ â ä³ÿëüíîñò³
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ëþäèíè òà ïåðåòâîðåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ä³é
íà ö³ë³ñíó ñèñòåìó ñóì³ñíèõ ä³é (À.². Äîíöîâ,
Á.Ô. Ëîìîâ, Ì.Ì. Îáîçîâ òà ³í.), çàêîíîì³ð-
íîñò³ âïëèâó ãðóïè íà ³íäèâ³äóàëüíó ä³ÿëüí³ñòü
ëþäèíè (Â.Ï. Êàçì³ðåíêî, À.Â. Ïåòðîâñüêèé,
ß.Î. Ïîíîìàðüîâ, B.Ñ. Ìóõ³íà òà ³í.), ïñèõî-
ëîã³÷í³ ïåðåäóìîâè ì³æñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿
(Ã.Î. Êîâàëüîâ, Ê. Ðîäæåðñ òà ³í.), âçàºìîä³þ
ÿê ôîðìó ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèõ âçàºìèí (Ñ.Ñ. Àâå-
ð³íöåâ, Ë.Ê. Ãðåáåíê³íà, À.Ë. Æóðàâëüîâ,
Á.Ô. Ëîìîâ, Î.Ì. Ìàòþøê³í, Â.Ï. Ïàíþø-
ê³í, Å. Ôðîìì, À.Ó. Õàðàø, Ã.À. Öóêåðìàí
òà ³í.), ïñèõîëîã³÷í³ çàñàäè âçàºìîä³¿ ÿê ôîðìè
ñï³ëêóâàííÿ (².Ä. Áåõ, Î.Î. Áîäàëüîâ, Î.Ì. Ëå-
îíòüºâ, Â.Î. Ìîëÿêî, Â.Ï. Ìîñêàëåöü, Ð.Ñ. Íº-
ìîâ, Ò.Ä. Ùåðáàí òà ³í.), ïðîáëåìè âçàºìîðî-
çóì³ííÿ òà ä³àëîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ (Â.Â. Àíäð³ºâ-
ñüêà, Ã.Î. Áàëë, Ã.ß. Áóø, Ë.Â. Çàãóë³íà,
Þ.Ì. Ëîòìàí, À. Ìàñëîâ, Ð. Ìåé, Ê. Ðîä-
æåðñ, Â.À. Ñåìè÷åíêî, Ò.Î. Ôëîðåíñüêà òà
³í.), ñòðóêòóðà ³ òåõíîëîã³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ òà îñâ³ò-
íüî¿ âçàºìîä³¿ (Î.Â. Êèðè÷óê, À.Â. Ôóðìàí
òà ³í.), ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â äî ïðî-
ôåñ³éíî¿ âçàºìîä³¿ (².Ñ. Áóëàõ, Ë.Â. Äîëèíñü-
êà, Ã.Ñ. Êîñòþê, Â.Î. Ñëàñòüîí³í, Ñ.Ê. Øàí-
äðóê òà ³í.), ï³äãîòîâêà âèêëàäà÷à äî ïåäàãîã³÷íî¿
âçàºìîä³¿ (Ë.Â. Áàéáîðîäîâà, Ë.Ê. Âåëèò÷åí-
êî, À.Î. Âåðáèöüêèé, Â.ß. Ëÿóä³ñ, Î.Â. Ìàò-
â³ºíêî, Î.ª. Ôóðìàí òà ³í.), êîíôë³êòí³ ñèòó-
àö³¿ òà êîíñòðóêòèâíà âçàºìîä³ÿ â îñâ³òíüîìó
ïðîöåñ³ (Þ.Î. Êîñòþøêî, Ì.Ì. Ðèáàêîâà òà
³í.). Òàêîæ íàÿâí³ íàóêîâ³ ðîçâ³äêè, ùî ïðè-
ñâÿ÷åí³ îêðåìèì âèäàì âçàºìîä³¿: ñîö³àëüí³é
(Ì. Âåáåð, Î. Õàéðóë³í òà ³í.), ³íôîðìàö³éí³é
(Â.Â. Êèðè÷åíêî, Ò.Â. ×àïëü òà ³í.), ïå-
äàãîã³÷í³é (Þ.Ê. Áàáàíñüêèé, Ñ.Ë. ªôðåìîâ,
Î.². Ìåùåðÿêîâ òà ³í.), ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³é
(Ì.Ô. Ãîëîâàòèé, Äæ. Ì³ä òà ³í.), ì³æêóëüòóð-
í³é (Ä.Ò. Àñëàíîâà, Ì. ß. Äàíèëåâñüêèé òà ³í.).

Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ äîñ-
ë³äæåííÿ º:

à) â³òàêóëüòóðíà ïàðàäèãìà îñâ³òè òà ïðî-
ãðàìà ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó ç óïðîâàäæåííÿ ìîäóëüíî-
ðîçâèâàëüíî¿ ñèñòåìè â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ
Óêðà¿íè (ß.Ì. Áóãåðêî, Ì.². Äðîáíîõîä,
Â. Î. Êîì³ññàðîâ, Ë.Ç. Ðåáóõà, ².Ñ. Ðåâàñåâè÷,
À.Â. Ôóðìàí, Î.ª. Ôóðìàí (Ãóìåíþê),
Ñ.Ê. Øàíäðóê);

á) òåîð³ÿ â÷èíêó Â.À. Ðîìåíöÿ â êîíòåêñò³
³íòåðàêö³éíî-ôåíîìåíîëîã³÷íî¿ â³ç³¿ ïñèõîëî-
ã³÷íèõ âèòîê³â êîëåêòèâíî¿ ñóá’ºêòíîñò³ òà
íîâ³òí³ íàóêîâ³ äèñêóðñè, ùî ðîçøèðþþòü
ðóñëî â÷èíêîâîãî ï³äõîäó (Â.Î. Âàñþòèíñü-

êèé, Ì. Ñ. Ãóñåëüöåâà, ². Â. Äàíèëþê, Ï. À. Ì’ÿñî-
¿ä, Â. Î. Òàòåíêî, Ò. Ì. Òèòàðåíêî);

â) ðàö³îãóìàí³ñòè÷íèé ï³äõ³ä ó ïñèõîëîã³¿,
êîòðèé ïîêëèêàíèé ïîäîëàòè àáñîëþòèçàö³þ
ðàö³îíàë³çìó øëÿõîì àïåëþâàííÿ äî ãàðìî-
í³éíîãî ³íòåëåêòó (ìóäðîñò³), îçíàêàìè ÿêîãî
º óñóíåííÿ çì³ñòîâèõ ³ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ îá-
ìåæåíü ó ñïðèéíÿòò³ ñâ³òó, òâîð÷à íàëàøòîâà-
í³ñòü íà çíÿòòÿ ñóïåðå÷íîñòåé ³ ïðèëó÷åí³ñòü äî
âåðøèííèõ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé (Ã. Î. Áàëë,
Ñ. ². Áîëò³âåöü, À. Ìàñëîâ, Â. Â. Ðèáàëêà, Ê. Ðîä-
æåðñ, Å. Ôðîìì);

ã) òåìàòèçìè ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó, ïðåä-
ñòàâíèêè êîòðîãî ðîçãëÿäàþòü âçàºìîä³þ òà
àêòèâí³ñòü ÿê âèõ³äíå ï³ä´ðóíòÿ ô³ëîñîôñüêî-
ìåòîäîëîã³÷íîãî àíàë³çó ñï³ââ³äíîøåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ³ ïñèõ³êè, ä³ÿëüíîñò³ ³ ñâ³äîìîñò³, ä³¿
òà îáðàçó, à ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêòà òëóìà÷àòü ÿê
ñïåöèô³÷íó àêòèâí³ñòü, ùî îõîïëþº ÿê çîâ-
í³øí³, òàê ³ âíóòð³øí³ ïðîöåñè (À. Â. Áðóø-
ëèíñüêèé, Ë. Ñ. Âèãîòñüêèé, Â. Â. Äàâèäîâ,
Ë. Â. Çàíêîâ, Ì. Ñ. Êàãàí, Î. Ð. Ëóð³ÿ,
Ñ. Ë. Ðóá³íøòåéí);

´) ³äå¿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó, â êîíòåêñò³
ÿêîãî ëþäèíà ï³çíàºòüñÿ ó ñèñòåì³ ¿¿ ñîö³-
àëüíèõ â³äíîñèí ÿê ÷àñòèíà ñîö³îñèñòåìè, à
ðîçâèâàëüíà âçàºìîä³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ö³-
ë³ñíèé ïñèõîñîö³àëüíèé ïðîöåñ, ñêëàäîâèìè
ÿêîãî º ñóá’ºêòí³ àêòè-âïëèâè, ùî äèôåðåíö³þ-
þòüñÿ íà ïîõ³äí³ åëåìåíòàðí³ êîìïîíåíòè
(Ï.Ê. Àíîõ³í, Â.Ï. Êàçì³ðåíêî, Î.Â. Êè-
ðè÷óê, Ã.Î. Êîâàëüîâ, Á.Ô. Ëîìîâ);

ä) êîíöåïòè òà ñèñòåìà òåîðåòè÷íèõ ïîëî-
æåíü êîìóí³êàòèâíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó,
çã³äíî ç ÿêèì îñîáèñò³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ïðîäóêò ³ ðåçóëüòàò ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè
ëþäüìè. Âëàñíå ìåòîþ ä³àëîãó (³íòðà-, ÷è
³íòåðñóá’ºêòíîãî) ÿê îñîáëèâî¿ ôîðìè ïàðò-
íåðñüêî¿ âçàºìîä³¿ º íå êðèòèêà, à äîñÿãíåííÿ
ïîðîçóì³ííÿ òà ñï³ëüíîãî ïðîñóâàííÿ äî á³ëüø
ãàðìîí³éíîãî ñòàíó âñ³õ ñóá’ºêò³â-ó÷àñíèê³â
(êîëåêòèâíèõ ÷è ³íäèâ³äóàëüíèõ) ïàðèòåòíî¿
âçàºìîä³¿ (².Ä. Áåõ, ª.Ï. ²ëü¿í, Á.Ô. Ëîìîâ,
Â.Î. Ìîëÿêî, Ð.Ñ. Íºìîâ, Â.À. Ñåìè÷åíêî).

Â³äòàê ìîâèòüñÿ ïðî ì³æäèñöèïë³íàðí³ñòü
ï³äíÿòî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìàòèêè, ùî îõîïëþº
àñïåêòè ïåäàãîã³÷íî¿ òà â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿,
ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, êîíôë³êòîëîã³¿, ïñèõî-
ëîã³¿ óïðàâë³ííÿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ãåðìåíåâòèêè.

Ìåòà äîñë³äæåííÿ – ðîçðîáêà ïîíÿòòºâî-
êàòåãîð³éíîãî àïàðàòó ï³äíÿòî¿ ïðîáëåìàòèêè
³ç âèõîäîì íà ñèñòåìàòèêó ð³çíîâèä³â ì³æ-
ñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿ ÿê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íîãî ôåíîìåíó.

À. Ã³ðíÿê
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Ñóòí³ñíèé çì³ñò ³ âèêëàä îñíîâíîãî ìà-
òåð³àëó äîñë³äæåííÿ. Ó ñó÷àñí³é íàóêîâ³é
ë³òåðàòóð³ ïîðÿä ç ïîíÿòòÿì “âçàºìîä³ÿ”, çà-
ñòîñîâóºòüñÿ íèçêà ñïîð³äíåíèõ òåðì³í³â,
òàêèõ ÿê “âçàºìîçâ’ÿçîê”, “âçàºìîâïëèâ”,
“âçàºìîâ³äíîñèíè”, “âçàºìîîáì³í”, “ñï³âðîá³ò-
íèöòâî”, “ïàðòíåðñòâî”, “³íòåðàêö³ÿ”, “êîìó-
í³êàö³ÿ”, êîòð³ ³íêîëè íåâèïðàâäàíî çàñòîñî-
âóþòüñÿ ÿê ñèíîí³ì³÷í³ àáî é, á³ëüøå òîãî,
ï³äì³íÿþòüñÿ îäèí îäíèì. Ðîçãëÿíåìî ñóòí³ñíå
çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ áàçîâèõ äåô³í³ö³é, ÿê³
îêðåñëþþòü ñåðöåâèííèé çíà÷åííºâî-ñìèñ-
ëîâèé êîíòóð â³äïîâ³äíèõ ïîíÿòü.

Âçàºìîçâ’ÿçîê – ô³ëîñîôñüêà êàòåãîð³ÿ, ùî
â³äîáðàæàº çàêîíîì³ðí³ âçàºìîâ³äíîøåííÿ
ð³çíèõ ïðåäìåò³â, ÿâèù, ïîä³é, âçàºìîçóìîâ-
ëåííÿ êîìïîíåíò³â ä³éñíîñò³ ó ïðîöåñ³ ðóõó é
ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíîãî, ñîö³àëüíîãî é äóõîâ-
íîãî ñâ³ò³â. Çàãàëüíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ðå÷åé,
ôåíîìåí³â ³ ôàêò³â, ÿêèé óò³ëþºòüñÿ ó ¿õ
âçàºìîä³¿, âçàºìîñïðè÷èíåíí³, âçàºìîïåðåõî-
äàõ ñòàíîâèòü àòðèáóòèâíó õàðàêòåðèñòèêó
ñóáñòàíö³éíî¿ ºäíîñò³ ñâ³òó [3, ñ. 282].

Âçàºìèíè ì³æîñîáèñò³ñí³ – ñóá’ºêòèâí³
çâ’ÿçêè ³ ñòîñóíêè ì³æ ëþäüìè, ÿê³ âèíèêàþòü
çà óìîâ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ ÷è âèêîíàííÿ
ñóì³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèÿâëÿþòü ãîòîâí³ñòü,
ñïðîìîæí³ñòü ³ êîìïåòåíòí³ñòü îñ³á äî ïåâíîãî
òèïó ä³é, ñòèëþ ïîâåä³íêè ³ ñïîñîáó æèòòÿ.
Òàêîæ ó ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó âêà-
çàíèõ âçàºìèí ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà ì³æîñî-
áèñò³ñíèõ óñòàíîâîê, îð³ºíòàö³é, ñîö³àëüíèõ
ñïîä³âàíü, êîòð³ çóìîâëåí³ ñòóïåíåì ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ð³âíåì çãóðòîâàíîñò³ ¿¿
÷ëåí³â ³ çì³ñòîì âèêîíóâàíî¿ íèìè ä³ÿëüíîñò³.
×èì âèùèé ùàáåëü ðîçâèòêó ãðóïè, òèì ñêëàä-
í³øîþ ³ á³ëüø ³ºðàðõ³çîâàíîþ ñòàº ñòðóêòóðà
ì³æîñîáèñò³ñíèõ âçàºìèí. Òàê³ àëüòðó¿ñòè÷í³
âçàºìèíè, ÿê äðóæáà, ëþáîâ, áðàòåðñòâî
íàéêðàùå ðîçâèâàþòüñÿ ó æèòòºä³ÿëüíîñò³
çãóðòîâàíîãî êîëåêòèâó çà óìîâ â³äïîâ³äàëüíî¿
âçàºìîä³¿ ì³æ ëþäüìè [4, ñ. 52].

²íòåðàêö³ÿ (â³ä ëàò. inter – ñåðåä, activus
– ä³þ÷èé) – áåçïîñåðåäíÿ ì³æîñîáèñò³ñíà
âçàºìîä³ÿ (ãîëîâíî “îáì³í ñèìâîëàìè”), íàé-
âàæëèâ³øîþ îçíàêîþ êîòðî¿ º çäàòí³ñòü ëþ-
äèíè ïðèéìàòè íà ñåáå ðîëü ³íøî¿ îñîáè ÷è
ãðóïè îñ³á [5].

Âçàºìîâïëèâ – îáîï³ëüíà ä³ÿ äâîõ ÷è
äåê³ëüêîõ ÿâèù, êîòðà ñïðè÷èíÿº ó êîæíîìó
ç íèõ ïåâí³ çì³íè é ´ðóíòóºòüñÿ íà âçàºìîä³¿
[6]. Ñêàæ³ìî, ì³æîñîáèñò³ñíèé âïëèâ – öå ïðî-
öåñ ³ âîäíî÷àñ ðåçóëüòàò çì³íè îäí³ºþ ëþäè-
íîþ ïî÷óòò³â, ñòàíó, ïîâåä³íêè, óñòàíîâîê,
íàì³ð³â, óÿâëåíü, îö³íî÷íèõ ñóäæåíü ³íøî¿

îñîáè. Îäíàê, íà â³äì³íó â³ä âçàºìîä³¿, âïëèâ
ìîæå áóòè ö³ëåñïðÿìîâàíèì (ïåðåêîíàííÿ,
íàâ³þâàííÿ òà ³í.) ³ íåö³ëåñïðÿìîâàíèì (íàñë³-
äóâàííÿ, çàðàæåííÿ òà ³í.), àãðåñèâíèì (ïñèõîëî-
ã³÷íèé òèñê, òåðîð òîùî) ³ ãóìàííèì [7, ñ. 5].

Êàòåãîð³ÿ “âçàºìîä³ÿ” ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³
º äîâîë³ áàãàòîçíà÷íîþ ³ òëóìà÷èòüñÿ ð³çíèìè
àâòîðàìè ÿê: à) ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ áóòòÿ,
á) ä³àëåêòè÷íà ºäí³ñòü áîðîòüáè ³ ñïðèÿííÿ,
â) óí³âåðñàëüíà ôîðìà ðîçâèòêó îá’ºêòèâíîãî
ñâ³òó, ã) çàñ³á ï³çíàííÿ, ä) çíàðÿääÿ ä³¿,
å) îñîáëèâèé òèï â³íîñèí ì³æ îá’ºêòàìè [8],
º) ôîðìà âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ÿâèùàìè [3, ñ.
282], æ) ïðîöåñ âïëèâó ñóá’ºêò³â îäèí íà
îäíîãî [4, ñ. 52–53], ç) ïîãîäæåíà ä³ÿ ì³æ
êèì-, ÷èì-íåáóäü [9, ñ. 85], è) ðåãóëÿðí³ ä³¿
ñóá’ºêò³â, ùî ñïðÿìîâàí³ îäèí íà îäíîãî [10],
ê) óí³âåðñàëüíà âëàñòèâ³ñòü óñüîãî ³ñíóþ÷îãî
ñâ³òó ðå÷åé ³ ÿâèù ó ¿õ âçàºìí³é çì³í³, âïëèâîâ³
îäíîãî íà ³íøèõ [11, ñ. 72] òà ³í.

Çà Ñ. Ì. Ñì³ðíîâèì, ïîíÿòòÿ ïðî âçàºìî-
çâ’ÿçîê ñóòí³ñíî ïîâ’ÿçàíå ³ç ñò³éêèì àñïåêòîì
âçàºìîä³¿ îá’ºêò³â ÷è ÿâèù, à êàòåãîð³ÿ âçà-
ºìîä³¿ ïåðø çà âñå âêàçóº íà ì³íëèâ³ñòü ÿâèù
ä³éñíîñò³ [12, ñ. 157]. Â. Ì. Ì’ÿñèùåâ çàçíà-
÷àâ, ùî õî÷à é ³ñíóº ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ ïðî-
öåñàìè âçàºìîä³¿ ëþäåé òà ¿õ âçàºìîñòîñóí-
êàìè, ïðîòå ö³ ïîíÿòòÿ íå òîòîæí³. Âçàºìèíè
º âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíîþ îñíîâîþ âçàºìîä³¿,
à îñòàííÿ – ðåàë³çàö³ºþ ÷è íàñë³äêîì ³ âè-
ðàæåííÿì ïåðøèõ [8].

ßê ìåæîâà ô³ëîñîôñüêà êàòåãîð³ÿ âçàºìîä³ÿ
òëóìà÷èòüñÿ ÿê óí³âåðñàëüíà ôîðìà ðîçâèòêó
îá’ºêòèâíîãî ñâ³òó, ùî âèçíà÷àº ³ñíóâàííÿ ³
ñòðóêòóðíó îðãàí³çàö³þ áóäü-ÿêî¿ ìàòåð³àëüíî¿
÷è ³äåàëüíî¿ ñèñòåìè. Â³äòàê âîíà º îñíîâîþ
êîæíî¿ ñèñòåìè òà óìîâîþ âñòàíîâëåííÿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ çâ’ÿçê³â ³ â³äíîñèí ì³æ îá’ºêòàìè (÷è
êîìïîíåíòàìè), âêëþ÷àþ÷è ïðè÷èííî-íàñë³ä-
êîâ³, êàóçàëüí³. Òàêîæ âçàºìîä³ÿ ðîçãîðòàºòüñÿ
³ç ïåâíîþ øâèäê³ñòþ ó êîíêðåòíîìó ÷àñî-
ïðîñòîð³ é ñóïðîâîäæóºòüñÿ îáì³íîì ïîë³-
êîäîâàíîþ ³íôîðìàö³ºþ [3, ñ. 282].

Ñàìå æèòòÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîöåñ
îñîáëèâî¿ âçàºìîä³¿ îñîáëèâèì ÷èíîì îðãà-
í³çîâàíèõ ñóáñòàíö³é. Â³äòàê â óìîâàõ âçàºìî-
ä³¿ æèâèõ ³ñòîò (ïåðåäóñ³ì ëþäåé), çàâæäè
íàÿâíà àêòèâí³ñòü ¿¿ ó÷àñíèê³â, ÿêà ìîæå áóòè
ÿê ³í³ö³àëüíîþ (ñóá’ºêò ä³¿) òàê ³ ðåàêòèâíîþ
(ñóá’ºêò ðåàêö³¿, â³äðåàãóâàííÿ). Â³äòàê
âçàºìîä³ÿ îõîïëþº ÿê ñóá’ºêò-ñóá’ºêòí³, òàê ³
ñóá’ºêò-îá’ºêòí³ â³äíîñèíè é ïîòåíö³éíî âèíè-
êàº ÿê ôóíêö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðåäìåòíî ñïðÿìî-
âàíî¿ àêòèâíîñò³), ïîâåä³íêè (ïàñèâíîãî
âçàºìîçâ’ÿçêó) ÷è ñóá’ºêòíîãî (àêòèâàö³éíîãî)



115Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß ISSN 1810-2131

çðåàë³çóâàííÿ ëþäèíè. Ó ïðîöåñ³ ñóá’ºêò-
ñóá’ºêòíèõ â³äíîñèí â³äáóâàþòüñÿ ñï³âðîçäó-
ìè, ñï³âó÷àñòü, ñï³âïåðåæèâàííÿ ó÷àñíèê³â, ÿê³
ó çì³ñò³ é ñïîñîá³ âçàºìîä³¿ óòâåðäæóþòü ñâîþ
ñóá’ºêòí³ñòü, îáñòîþþòü îñîáèñò³ñòü ³ âèÿâ-
ëÿþòü ³íäèâ³äóàëüí³ñòü [8].

Îòîæ âçàºìîä³ÿ ÿê ô³ëîñîôñüêà êàòåãîð³ÿ
îçíà÷óº ïðîöåñè ïðÿìîãî ÷è îïîñåðåäêîâàíîãî
âïëèâó îá’ºêò³â (ñóá’ºêò³â) îäèí íà îäíîãî,
¿õíº âçàºìîñïðè÷èíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é
âçàºìîçâ’ÿçîê ñîö³àëüíèõ ÿâèù, ïðè÷îìó ÿê
ó ìàñøòàáàõ ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ íà ð³âí³ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ éîãî îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòó-
ò³â, ñï³ëüíîò, ãðóï òà ñóá’ºêò³â æèòòºä³ÿííÿ.
Òîìó âîíà ³íòåãðóº óñ³ âèäè ïñèõîñîö³àëüíèõ
ïðîöåñ³â, à òàêîæ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñïîíóêàíü,
ä³ÿëüíîñò³ (ï³çíàííÿ, âèõîâàííÿ, ïðàöþ, ñï³ë-
êóâàííÿ òîùî) ³ ïåðåæèâàíü [4, ñ. 52–53].

Çàãàëîì àòðèáóòèâíèìè îçíàêàìè-õàðàêòå-
ðèñòèêàìè âçàºìîä³¿ º: à) àêòèâí³ñòü (ä³¿,
êîòð³ çä³éñíþþòüñÿ îñîáàìè ñòîñîâíî îäíà
îäíî¿), á) âçàºìí³ñòü (ñï³ââ³äíîøåííÿ ïåðñî-
íàëüíèõ ö³ëåé ñï³âä³ÿ÷³â òà îðãàí³çàö³¿ ¿õ
äîñÿãíåííÿ); â) óñâ³äîìëåí³ñòü ³ àäåêâàòí³ñòü
(óðàõóâàííÿ êîíòåêñòó, â ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ
âçàºìîä³ÿ, âèá³ð ïîçèö³é âçàºìîä³¿ òà “ñöåíà-
ð³¿â” ïîâåä³íêè ó ïåâí³é ñèòóàö³¿, ùî äîçâî-
ëÿþòü äîñÿãòè âëàñíèõ ö³ëåé), ïîðîçóì³ííÿ
(ðåôëåêñ³ÿ ö³ëåé ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿, âëàñíîãî
äîñâ³äó, çä³áíîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé ïàðòíåðà,
ó òîìó ÷èñë³ òî÷í³ñòü òà îá’ºêòèâí³ñòü â³ä-
îáðàæåííÿ éîãî îñîáèñòîñò³.

Ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ – öå ñèñòåìà âçàºìî-
çóìîâëåíèõ ñîö³àëüíèõ ä³é, ïîâ’ÿçàíèõ öèêë³÷-
íîþ ïðè÷èííîþ çàëåæí³ñòþ, çà ÿêî¿ ä³¿ îäíîãî
ñóá’ºêòà (³íäèâ³äà, ãðóïè, ñï³ëüíîòè) º âîäíî-
÷àñ ïðè÷èíîþ òà íàñë³äêîì â³äïîâ³äíèõ ä³é
³íøèõ [13, ñ. 118]. Ï³òèðèì Ñîðîê³í ñëóøíî
ðîçãëÿäàâ ñîö³àëüíó âçàºìîä³þ ÿê âçàºìíèé
îáì³í êîëåêòèâíèì äîñâ³äîì (óÿâëåííÿìè,
îáðàçàìè, âç³ðöÿìè òîùî), âíàñë³äîê ÿêîãî
âèíèêàº êóëüòóðà. ² ñïðàâä³, íà ñîö³ºòàëüíîìó
ð³âí³ ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ ïîñòàº ÿê ñîö³îêóëü-
òóðíèé ïðîöåñ, êîòðèé çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó
êîëåêòèâíîãî äîñâ³äó â³ä îäíîãî ïîêîë³ííÿ äî
íàñòóïíîãî [14, ñ. 526].

Ì³æîñîáèñò³ñíó âçàºìîä³þ ÿê ñóêóïí³ñòü
çâ’ÿçê³â ³ âçàºìîâïëèâ³â, ùî óòâîðþòüñÿ ó
ñï³ëüí³é (ñóì³ñí³é) ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, äîðå÷íî
àíàë³çóâàòè ó äâîõ àñïåêòàõ: øèðîêîìó ðî-
çóì³íí³ – ÿê îñîáèñòèé êîíòàêò äâîõ ³ á³ëüøå
ëþäåé, ùî ñïðè÷èíÿº âçàºìí³ çì³íè ó ¿õí³é
ïîâåä³íö³, ä³ÿëüíîñò³, ñòàâëåííÿõ ³ íàñòàíîâàõ,
äóìêàõ ³ ïî÷óòòÿõ; òà ó âóçüêîìó – ÿê ñèñòåìó
âçàºìîäåòåðì³íîâàíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ä³é, äå

ïîâåä³íêà êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â º îäíî÷àñíî
ñòèìóëîì ³ ðåàêö³ºþ íà ïîâåä³íêó ³íøèõ. Ïðè
öüîìó âçàºìí³ ä³¿ ìîæóòü çä³éñíþâàòèñÿ ó
÷îòèðüîõ ôîðìàõ: ñï³âä³¿ (âçàºìîäîïîìîãè),
áåçä³¿, ïñåâäî- ÷è êâàç³ä³¿ àáî ïðîòèä³¿ [8].

Ïåäàãîã³÷íà âçàºìîä³ÿ – ÿâèùå âçàºìî-
çâ’ÿçêó ïåäàãîãà òà âèõîâàíö³â ó íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç
ñóì³ñí³ ä³¿ ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ¿õ îñîáèñò³ñíèì
âçàºìîâïëèâîì. Çàçíà÷åíà âçàºìîä³ÿ çàâæäè
ìàº ïðåäìåòíî-ä³ÿëüí³ñíèé õàðàêòåð, ùî çó-
ìîâëåíèé ìåòîþ (ñîö³àë³çàö³ÿ þí³), ñòðóê-
òóðîþ òà îðãàí³çàö³ºþ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.
Îñîáëèâèìè îçíàêàìè âêàçàíî¿ âçàºìîä³¿ º
ö³ëåïîêëàäàííÿ, ïëàíóâàííÿ äîñÿãíåíü áàæà-
íîãî ðåçóëüòàòó òà îïîñåðåäêóâàííÿ äîâ³ðëè-
âèì ñï³ëêóâàííÿì. Ïîð³âíÿíî ³ç âçàºìîä³ºþ
ôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ âçàºìèí º ìåíø êå-
ðîâàíèì ïðîöåñîì, õî÷à óñòàëåí³ âçàºìîñòî-
ñóíêè ñïðèÿþòü àáî ïåðåøêîäæàþòü ïåðåá³ãó
ñï³ëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [7].

Ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà âçàºìîä³ÿ – íàóêîâî
ñïðîåêòîâàíà, ïñèõîìèñòåöüêè âò³ëåíà òà îðã-
òåõíîëîã³÷íî çä³éñíþâàíà ³ííîâàö³éíî-ïñèõî-
ëîã³÷íà ñï³âàêòèâí³ñòü ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî
ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíà íà äîáóâàííÿ, îïðàöþ-
âàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ ³ ñàìîòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî
ìàòåð³àëüíîãî ÷è íåìàòåð³àëüíîãî (ïðîöåñ,
ñòàí, îáðàç òîùî) îá’ºêòà ï³çíàííÿ-êîíñòðóþ-
âàííÿ â³äïîâ³äíî äî îñîáèñòèõ çàâäàíü â³òà-
êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó (ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè
çíàíü, óì³íü, íîðì, ö³ííîñòåé) êîæíîãî ó÷àñ-
íèêà ÿê ñóá’ºêòà, îñîáèñòîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîñò³
òà óí³âåðñóìó.

Ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü ³íäèâ³äà óïðåäìåòíþ-
ºòüñÿ ó ð³çíèõ ôîðìàõ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â
(òàáë. 1). Ïðè öüîìó ñàì³ ñîö³àëüí³ çâ’ÿçêè
ðîçãëÿäàþòüñÿ íàìè ÿê ñèñòåìà îñîáëèâèõ
âçàºìîäåòåðì³íàö³é ñóá’ºêò³â æèòòºä³ÿëüíîñò³,
êîòð³ çãóðòîâóþòü îñòàíí³õ ó ð³çí³ ñîö³àëüí³
ñï³ëüíîñò³ ³ çóìîâëþþòü ¿õ êîëåêòèâíå ñï³â-
³ñíóâàííÿ. Äî ñòðóêòóðè öèõ çâ’ÿçê³â íàëåæàòü
ñóá’ºêòè çâ’ÿçêó (³íäèâ³äè, ãðóïè, ñï³ëüíîòè),
ïðåäìåò çâ’ÿçêó (ç ïðèâîäó ÷îãî â³í çä³éñíþ-
ºòüñÿ); ìåõàí³çì ñâ³äîìîãî ðåãóëþâàííÿ âçàº-
ìèí ì³æ ñóá’ºêòàìè (“ïðàâèëà ãðè”) [15, ñ. 198].

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ÷³òêîñò³
ïîíÿò³éíî-êàòåãîð³éíîãî àíàë³çó ïðîïîíóºìî
íàéá³ëüø êîðåêòíå çàñòîñóâàííÿ îçíà÷åíèõ
òåðì³í³â íà ïðèêëàä³ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿:
âèíèêàº êîðîòêî÷àñíèé ³ ñòèõ³éíèé àêò
ãðîìàäñüêî¿ íåïîêîðè ÿê ãîñòðà åìîö³éíà
ðåàêö³ÿ íà ïðîòèïðàâí³ ä³¿ âëàäè; øëÿõîì
êîíòàêòóâàííÿ ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ
ëþäè ñï³âêîîðäèíóþòü ñâîþ ïðîòåñòíó ä³-
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Òàáëèöÿ 1
Ð³çíîâèäè ôîðì ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â ñóá’ºêò³â ïñèõîñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè

Форми 
організації 
психо-

соціальної 
активності 

Психологічна характеристика та сутнісні ознаки основних форм 
психосоціальної активності як стану й джерела встановлення і 

підтримання значущих зв’язків із світом/ноосферою та 
динамічної умови власного саморуху і розвитку особистості  

Контакту-
вання 

поверхневий, короткотривалий, позбавлений системи споріднених дій 
акт, що формовтілюється за допомогою культурно та історично 
закріплених вербальних чи невербальних засобів задля сигналізації, 
а не повноцінної передачі змісту інформації [16] (наприклад, оплата 
товару касиру в магазині, пред’явлення квитка водію у транспорті 
тощо)  

Дія 

найпростіший (зовнішній/предметний чи внутрішній/розумовий) акт, 
здійснюваний для досягнення безпосередньої ближньої мети 
(задоволення власних інтересів і потреб) у певній соціокультурній 
ситуації; у соціальному вимірі переважно становить частково 
усвідомлену, цілеспрямовану та орієнтовану на інших осіб поведінку 
(дійсну чи очікувану); може спрямовуватися як на іншу людину / 
групу, так і на фізичний об’єкт, і не мати зворотної реакції, а відтак 
оприявнюється через систему активних рухів, пасивне невтручання 
чи покірне прийняття [17] 

Реакція 

рефлекторна / стереотипна дія, котра виникає як відповідь на певний 
вплив; найчастіше досліджується рефлекторна реакція на 
подразник/стимул, захисна психологічна реакція, неадекватна 
хвороблива реакція, спонтанна емоційна реакція, уповільнена / 
загальмована реакція, ланцюгова реакція і т.п. 

Діяльність 

система доцільних дій та операцій, спрямованих на досягнення 
поставлених цілей, у якій людина реалізує своє ставлення до світу, 
людей, предметів, явищ і до самої себе; на відміну від поведінки, є 
свідомою, предметно спрямованою активністю, котра структурно 
охоплює чотири блоки: спонукально-ціннісний (мотиви, цілі); 
прогностично-проективний (прогнозування, вибір, планування); 
виконавчо-реалізувальний (способи, засоби); оцінково-порівняльний 
(аналіз результатів і рефлексія процесу їхнього досягнення) [18, С. 
718-719]. Основними видами діяльності є гра, навчання, праця та 
спілкування 

Поведінка 

зовнішній прояв (форма) діяльності людини, реакція на соціальне 
середовище чи на дію іншої людини у повсякденній життєдіяльності; 
водночас це напрацьовані суспільством способи взаємодії з 
об'єктами, відповідно до їх функцій у людській діяльності (їсти 
виделкою, спати на ліжку тощо) (А. В. Петровський); отож поведінка – 
це організована визначеним чином діяльність, що забезпечує зв’язок 
людини із зовнішнім довкіллям [19, с. 96] 
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Форми 
організації 
психо-

соціальної 
активності 

Психологічна характеристика та сутнісні ознаки основних форм 
психосоціальної активності як стану й джерела встановлення і 

підтримання значущих зв’язків із світом/ноосферою та 
динамічної умови власного саморуху і розвитку особистості 

Взаємодія 

процес обміну діями між суб’єктами життєактивності, що спричиняє 
зворотну реакцію (зв’язок); система взаємозумовлених соціальних дій, 
пов’язаних циклічною причинною залежністю, за якої дії одного 
суб’єкта є водночас причиною і наслідком відповідних дій інших 
суб’єктів [13, с. 50]. Структура та механізм соціальної взаємодії 
охоплюють: а) суб’єктів взаємодії; б) зміни, спричинені їхніми діями; в) 
вплив цих змін на інших людей; г) реакцію осіб, на котрих 
спрямовувалася дія [20, с. 199] 

Взаємини 
та 

відносини 

Взаємини (стосунки) – особистісні зв’язки між людьми: особисті, 
родинні, стосунки між чоловіком і жінкою, між дорослими і дітьми між 
самими дітьми тощо. 
Відносини – переважно суспільні зв’язки (між країнами, організаціями 
тощо): економічні, ринкові, політичні, суспільні, міжнародні, 
дипломатичні, громадські, сімейні, правові відносини та інші [21] 

Взаємо-
вплив 

феномен взаємного обміну думками, почуттями, вчинками, що 
спричинює у суб’єктів взаємодії зміну поведінки, установок та оцінок й, 
зазвичай, супроводжується процесом їх уподібнення; основними 
механізмами взаємовпливу є переконання, навіювання, конформність 
та імітація [22, с. 464-466]  

Вчинок 

Фундаментальна психоформа поведінки, яка характеризує 
суб’єктивно-діяльнісний аспект життєактивності особистості й 
усвідомлюється нею як суспільний акт і специфічна форма ставлення 
до норм суспільної моралі та навколишнього довкілля (окремої 
людини чи суспільства в цілому). Структурно вчинок охоплює чотири 
компоненти (ситуацію, мотивацію, дію та післядію) (за В. А. Роменцем) 
[23, с. 59] й вирізняється чотирма властивостями: аксіологічністю, 
відповідальністю, єдністю і співбуттєвістю (за М. М. Бахтіним) [24] 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1

ÿëüí³ñòü. Òàêèì ÷èíîì óçâè÷àºíà ïîâåä³íêà
ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé íàáóâàº îçíàê îö³íî÷íî-
âîëüîâîãî ãðîìàäÿíñüêîãî â÷èíêó. Çàêîíî-
ì³ðíî, ùî ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ì³æ ³íñòèòóòîì
îô³ö³éíî¿ âëàäè òà ³íñòèòóòàìè ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà çàãîñòðþþòüñÿ. ²íêîëè íàâ³òü ó
ìåæàõ îäí³º¿ ðîäèíè ïîã³ðøóþòüñÿ ì³æîñî-
áèñò³ñí³ âçàºìèíè âíàñë³äîê êàðäèíàëüíî
ð³çíèõ ïîãëÿä³â ¿¿ ÷ëåí³â íà àêòóàëüíó ñîö³-
àëüíó ñèòóàö³þ. Äëÿ íàëàãîäæåííÿ ä³àëîã³÷íî¿
âçàºìîä³¿ êîíôë³êòóþ÷³ ñòîðîíè äîìîâëÿ-
þòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ ïåðåãîâîðíî¿ ãðóïè. Ó

õîä³ îðãàí³çîâàíèõ äåáàò³â çä³éñíþºòüñÿ
âçàºìîâïëèâ êîíêóðóþ÷èõ ñòîð³í ç ìåòîþ
äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé òà ðåàë³çàö³¿ ³íòåðåñ³â.

Îòîæ êàòåãîð³ÿ âçàºìîä³¿ äàº çìîãó óíèê-
íóòè ñïðîùåíèõ âàð³àíò³â ïîÿñíåííÿ áóäü-ÿêî¿
ñèñòåìè, îñê³ëüêè º îñíîâíîþ ïåðåäóìîâîþ
ïðîöåñ³â ¿¿ âèíèêíåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ³
ðîçâèòêó. Àäæå áåç âçàºìîä³¿ êîìïîíåíò³â
(åëåìåíò³â, ñêëàäîâèõ, åòàï³â, ôàç, ñòàä³é,
ïåð³îä³â òîùî) ñèñòåìà íåçäàòíà ³ñíóâàòè.
Òîìó âçàºìîä³ÿ – öå òàêà ôîðìà çâ’ÿçêó, çà
êîòðî¿ ñêëàäîâ³ ïåâíî¿ ñèñòåìè íå ëèøå
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çì³íþþòü ñâîþ ïðîñòîðîâó äèñëîêàö³þ, à é
ïåðìàíåíòíî òðàíñôîðìóþòüñÿ ñàì³, çóìîâëþ-
þ÷è çàãàëüíó çì³íó ö³ë³ñíîãî ìåõàí³çìó.

Ó öüîìó ñåíñ³ íå ñòàíîâèòü âèíÿòêó é
îñâ³òí³é ïðîöåñ ó âèù³é øêîë³, ó ñèñòåì³ ÿêîãî
â³äáóâàºòüñÿ ùîðàç îáøèðí³øèé âçàºìîâïëèâ
âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíòà, äîëó÷åííÿ þí³ äî çíàíü,
êóëüòóðè, îïðàöüîâàíîãî ëþäñòâîì äîñâ³äó
çàãàëîì, à òàêîæ çáàãà÷åííÿ îñîáèñò³ñíîãî
ïîòåíö³àëó, ëþäñüêî¿ ñóá’ºêòèâíîñò³, ñîö³àëü-
íîãî ³ äóõîâíîãî æèòòÿ êîæíîãî íàñòóïíèêà.
Òîìó îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ïðîáëåì, êîòðà ìàº
âèíÿòêîâó ðîëü ó âçàºìîçáàãà÷åíí³ òåîðåòè÷íî¿
³ ïðàêòè÷íî¿ ñêëàäîâèõ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ, º
âèçíà÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé,
ð³çíîâèä³â, ôîðì, ìåòîä³â, ìåõàí³çì³â, çàñîá³â
³ ñïîñîá³â ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó íà ³íäè-
â³äóàëüíîìó, ãðóïîâîìó òà ìàñîâîìó ð³âíÿõ
ñóá’ºêòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîâñÿêäåííÿ ëþäåé [25,
ñ. 59–60].

Îá´ðóíòóâàííÿ çàêîí³â ³ ïðàêòè÷íèõ ìåòî-
ä³â îðãàí³çàö³¿ ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó óìîæ-
ëèâèòü ïðîåêòèâíå ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ì³æîñîáèñò³ñíèõ âçàºìèí (ïåðø çà âñå ä³ëîâîãî
³ íåôîðìàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ) ó íàéñêëàäí³-
ø³é ñôåð³ – “ëþäèíà – ëþäèíà”. Âîäíîðàç öå
ñïðèÿòèìå ãóìàí³çàö³¿ âçàºìîñòîñóíê³â ó
ñèñòåìàõ îñâ³òè òà ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ
ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.

Âèñâ³òëèìî ñóòí³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè-ïà-
ðàìåòðè íàéá³ëüø â³äîìèõ òåîð³é, íàóêîâèõ
ï³äõîä³â ³ êîíöåïö³é ÿê ôîðì îðãàí³çàö³¿
íàóêîâîãî çíàííÿ, ó ìåæàõ êîòðèõ â³äáóâà-
ºòüñÿ íàóêîâèé äèñêóðñ ï³äíÿòî¿ íàìè ïðîá-
ëåìàòèêè (òàáë. 2).

Êðèòè÷íèé àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ïåäàãî-
ã³÷íèõ äæåðåë ïîêàçóº, ùî çì³ñòîâ³ ³ ìåòîäè÷í³
àñïåêòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëàäà÷à çíà÷íèì ÷èíîì
äîñë³äæåí³. Îäíàê öå òâåðäæåííÿ íå ñòîñó-
ºòüñÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ï³çíàííÿ îñâ³ò-
íüî¿ âçàºìîä³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ðîçãîðòàºòüñÿ ñóì³ñíà
ðîáîòà îñ³á çà îêðåìèì ñöåíàð³ºì: ñï³ëüí³ñòü
³íòåðåñ³â ³ ïðàãíåíü ïåäàãîãà ³ ñòóäåíòà äàº çìîãó
äîñÿãíóòè âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ íèìè; âçàºìî-
ä³ÿ ð³çíîñóá’ºêòíèõ ìîòèâ³â, ö³ëåé, óñòàíîâîê,
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é â³äîáðàæàº äèíàì³êó
ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³; âñå öå
ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ íå ëèøå îñîáèñòîãî,
à é ³íäèâ³äóàëüí³ñíîãî (ãëèáîêî ïåðñîí³ô³êî-
âàíîãî) êîíòàêòóâàííÿ, ÿêèé íàäàº êîæíîìó
ìîæëèâ³ñòü âèõîäèòè çà ìåæ³ âëàñíèõ ïîòåí-
ö³é, ðåàë³çóâàòè ñåáå â ³íøîìó é âîäíî÷àñ óñâ³-
äîìëþâàòè ñâîþ óí³êàëüí³ñòü, õàðàêòåðîëîã³÷-
í³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ïàðòíåðàìè [25, ñ. 60].

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

1. Ñïðîùåíèé ï³äõ³ä äî òëóìà÷åííÿ ïðè-
ðîäè ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ÿê âïëèâó íà-
ñòàâíèêà íà îñîáèñò³ñòü øêîëÿðà, íåãàòèâíî
ïîçíà÷èâñÿ íà ïðàêòèö³ îñâ³òíüî¿ ³ ñóòî âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè. Íèí³ º îá’ºêòèâíà ïîòðåáà çì³íèòè
õàðàêòåð âçàºìèí ì³æ âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòîì,
çäîëàòè àâòîðèòàðíèé ñòèëü ì³æñóá’ºêòíèõ
ñòîñóíê³â. Òîìó çà îñòàíí³ ðîêè ó ïñèõîëîã³÷-
í³é íàóö³ â³äáóëèñÿ çì³íè, ïîâ’ÿçàí³ ç â³äìîâîþ
â³ä ï³äõîäó äî ëþäèíè ÿê äî “ïàñèâíîãî ðåàê-
òîðà”. Ïåðåâàãó íàáóâ ³íøèé ïîãëÿä, çà ÿêîãî
îñíîâó ¿¿ ïðèðîäè ñòàíîâèòü àêòèâí³ñòü ³ âè-
á³ðêîâ³ñòü ó ïðîöåñ³ â³äîáðàæåííÿ çîâí³øíüîãî
âïëèâó. Òàêîæ ïðîáëåìà ðîçâèòêó ïñèõîëîã³¿
îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿ òà ¿¿ â÷èíêîâîãî õàðàòåðó
º ñòðèæíåâîþ ó âèçíà÷åíí³ ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â ñòèìóëÿö³¿ àêòèâíîñò³
îñîáèñòîñò³ ³ ñòóäåíòñüêîãî êîëåêòèâó.

2. Çàãàëîì ñüîãîäí³ ³ñíóº íàãàëüíà ïîòðåáà
ó ïðîöåñ³ íàóêîâîãî ï³çíàííÿ ðîçãëÿäàòè
ïåäàãîã³÷íó âçàºìîä³þ ÿê ñèñòåìíå óòâîðåííÿ,
ùî ÿâëÿº ñîáîþ ºäí³ñòü òðüîõ ñòîð³í: à) ïðèòà-
ìàííèõ ¿é çîâí³øí³õ ïðîñòîðîâîñò³ òà î÷åâèä-
íîñò³; á) âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðíî¿ ïîáóäîâè
âçàºìîâïëèâ³â ç óðàõóâàííÿì âíåñêó êîæíîãî
ç êîìïîíåíò³â ó ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíèõ ïñèõ³÷-
íèõ âëàñòèâîñòåé; â) ìåòàñèñòåìíîñò³ ¿¿ ðîçâè-
âàëüíî¿ ñèòóàö³¿, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ó ð³çíèõ ôîðìàõ
âçàºìî- ³ ñàìîàêòèâíîñò³ ëþäèíè [25, ñ. 62].

3. Ãåíåðàëüíà ë³í³ÿ çì³í ó âíóòð³øíüîìó
ñâ³ò³ îñîáèñòîñò³ ïðîõîäèòü ÷åðåç ¿¿ êîíêðåòíó
âçàºìîä³þ ç àêòóàëüíîþ æèòòºâîþ – ³ãðîâîþ,
òðóäîâîþ, íàâ÷àëüíîþ ÷è áóäü-ÿêîþ ³íøîþ –
ñèòóàö³ºþ. Ñàìå âñåïðîíèêëèâ³ âïëèâè ïëèí-
íèõ ñèòóàö³é çóìîâëþþòü çì³íí³ ÷è ñóêóïí³
ì³êðîçðóøåííÿ ó ñôåðàõ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³
[35, ñ. 77]. Ó ïñèõîëîã³÷íîìó ïëàí³ â³äêðèòà
âçàºìîä³ÿ ð³çíèõ ð³âí³â ïñèõ³÷íî¿ ñàìîðåãó-
ëÿö³¿ (óñâ³äîìëåíîãî é íåóñâ³äîìëåíîãî) ³ ñòàí
³íòðàä³àëîãó ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê ïîë³ëîãó
çîâí³øíüîãî. Öå ñòàº ìîæëèâèì çà óìîâè
âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè âñ³õ ñèë ³ ïîòåíö³é, êîòðè-
ìè íàä³ëåíà îñîáèñò³ñòü, ³ âîäíî÷àñ äàº ïîø-
òîâõ äëÿ ðîçãîðòàííÿ ïðîöåñ³â ¿¿ ñàìîðîçâèòêó,
òâîð÷îãî çðîñòàííÿ ³ äóõîâíîãî ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ.

4. Ó ïñèõîñîö³àëüí³é ïðèðîä³ ðîçâèâàëüíî¿
âçàºìîä³¿ â³äîáðàæàºòüñÿ ïàðàäîêñ íàóêîâîãî
ï³çíàííÿ: ñóòü ö³ëîãî ìîæíà âèÿâèòè, ò³ëüêè
ç’ÿñóâàâøè ñóòí³ñòü éîãî ÷àñòèí (åëåìåíò³â,
êîìïîíåíò³â), õî÷à ¿õ íåìîæëèâî ãëèáîêî ï³ç-
íàòè ïîçà éîãî ðîçóì³ííÿì. Öå – îñíîâíà ³äåÿ
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Çì³ñò ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó ð³çíèõ ôîðìàõ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâîãî çíàííÿ

Теорії, підходи  
та їх засновники Сутнісний зміст основних положень 

Теорія 
символічного 

інтеракціонізму / 
Джордж Мід 

Поведінка людей стосовно одних до інших чи до предметів 
навколишнього світу зумовлюється тим значенням, яке вони їм 
приписують; тому вплив людини на іншу особу не є 
безпосереднім, а опосередковується символами, їх 
інтерпретацією учасниками взаємодії; схематично цей зв’язок 
подається так: «Я – соціальна ситуація – символічна 
інтерпретація ситуації – інша людина» [10; 26, с. 80]   

Теорія  
соціальної дії / 
Макс Вебер 

Елементами одиничної дії є діяч (суб’єкт); інша сторона (об’єкт); 
норми, за якими організовується взаємодія; цінності, яких 
дотримуються усі учасники; ситуація, у якій відбувається дія [10]; 
до ознак соціальної дії належать: 1) суб'єктивна мотивація 
суб’єкта дії; 2) орієнтація на минулу, поточну чи очікувану реакцію 
інших; на сьогодні обґрунтовані такі типи соціальної дії: 1) 
цілераціональна (характеризуються чітким розумінням, що хоче 
людина, якими засобами це досягатиметься, які будуть наслідки); 
2) ціннісно-раціональна (пов’язана з вірою суб’єкта у 
самодостатню цінність певної поведінки, незалежно від її успіху); 
3) традиційна дія (стереотипна поведінка за взірцем, що не 
потребує перевірки на істинність); 4) афективна (емоційна 
реакція без осмисленого цілепокладання) [17] 

Теорія 
соціального 

обміну / Джордж 
Хоманс 

Соціальна взаємодія розуміється як складна система обмінів, 
зумовлена способами врівноваження винагород і затрат; 
поведінка людини визначається тим, чи винагороджувалися і як 
саме винагороджувалися її вчинки в минулому; при цьому 
обстоюються такі принципи взаємодії: 1) чим частіше 
винагороджується певний тип поведінки, тим частіше він 
повторюватиметься; 2) якщо винагорода залежить від певних 
умов, то людина намагається їх відтворити; 3) якщо винагорода 
велика, людина готова затрачати більше зусиль для її отримання; 
4) коли потреби близькі до насичення, то людина докладає менше 
зусиль для їх задоволення [27] 

Теорія 
трансактного 
аналізу / Ерік 

Берн 

Розглядається взаємодія через динаміку міжособистісних позицій 
партнерів, позначених як Дитина («Хочу»), Батько («Потрібно»), 
Дорослий (синтез «Хочу» і «Потрібно»); їх взаємодія є 
ефективною, якщо трансакції збігаються [10]. Зазначені позиції не 
пов’язані з відповідною соціальною роллю, а є психологічним 
визначенням певної стратегії у взаємодії в кожен момент часу, а 
відтак можуть змінюватися разом із психологічним станом 
суб’єкта [26, с. 89] 

Психоаналітична 
теорія / Зиґмунд 

Фройд 

Міжособистісна взаємодія зумовлюється переважно уявленнями, 
засвоєними в ранньому дитинстві, і психологічними травмами, які 
були пережиті у цей період життя; тому в процесі взаємодії люди 
просто здебільшого актуалізують і відтворюють дитячий досвід. 
Привабливість взаємодії у групі (особливо в неформальній) 
зумовлена почуттям відданості і покірності лідерам, які 
ототожнюються з могутніми істотами, яких у дитинстві 
уособлювали наші батьки [11, с. 74] 

 

À. Ã³ðíÿê
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Теорії, підходи  
та їх засновники Сутнісний зміст основних положень 

Теорія 
керування 
враженнями 
(соціальної 
драматургії) / 

Ервінг Гоффман 

Розглядається реальна соціальна взаємодія неначе театральна 
вистава, а люди, мов актори виконують ролі у певній конкретній 
ситуації; актор за допомогою символічних засобів прагне 
створювати і підтримувати сприятливі враження про себе в інших 
осіб для регулювання їхньої взаємозалежної поведінки (особливо 
зворотної реакції) [20, с. 201]; відтак суб’єкт зацікавлений своїми 
діями створювати потрібні ситуації, щоб домогтися потрібного 
йому враження, під впливом якого інші будуть добровільно 
робити те, що відповідає його особистим задумам [11, с. 74] 

Теорія 
соціальної 
комунікації / 

Юрґен Габермас 

У контексті океану суспільних комунікативних зв’язків існують такі 
типи соціальних дій: стратегічна (її учасники ставляться до 
інших осіб як до засобів чи перешкод на шляху до мети); 
нормативна (метою її учасників є досягнення взаємовигідних 
експектацій, здійснюваних шляхом підпорядкування своєї 
поведінки цінностям і нормам); драматургійна (її мета – 
вибіркове самовираження індивідуальності); комунікативна 
(укладання угоди між учасниками взаємодії для досягнення 
конкретних результатів у певній ситуації) [27] 

Теорія 
соціокультурної 
динаміки / 

Питирим Сорокін 

Соціальна взаємодія є взаємним обміном колективним досвідом, 
унаслідок якого виникає культура; така взаємодія постає у вигляді 
соціокультурного процесу, під час якого передається колективний 
досвід між поколіннями [20, с. 201]; у підґрунті вказаної перебуває 
соціальна нерівність у суспільстві. Існують такі типи соціальної 
взаємодії: організовано-антагоністичний, що базується на 
примушуванні; організовано-солідарний, що заснований на 
добровільному членстві; організовано-змішаний – що частково 
керований примусом, а частково – добровільною підтримкою 
усталеної системи взаємостосунків і цінностей [13, с. 52] 

Етнометодологія / 
Гарольд 

Ґарфінкель 

Досліджуються способи інтерпретації та впорядкування довко-
лишнього світу індивідами у ситуаціях повсякденних взаємодій; 
вони виявляють «фонові очікування», що означують буденне 
життя і є загальновідомими та імпліцитними (бачаться, та не 
помічаються); люди використовують їх як загальну схему 
сприйняття та інтерпретації світу, а також для стандартизації і 
типізації буденної взаємодії. Члени суспільства послуговуються 
спільними, ординарними етнометодами для описування власної 
та чужої діяльностей, а також для пошуку загальноприйнятих 
правил взаємодії, які надають поведінці узвичаєного характеру [26, 
с. 341-342] 

Модель 
діадичної 

взаємодії / Джон 
Тібо, Герольд 

Келлі 

Суть взаємодії у діаді зводиться до п’яти положень: 1) будь-яка 
міжособистісна інтеракція є взаємодією, реальним обміном 
поведінковими реакціями за певної ситуації; 2) взаємодія більш 
вірогідно продовжуватиметься і позитивно оцінюватиметься 
учасниками, якщо вони усвідомлюють її вигоди; 3) для з’ясування 
результату взаємодії співставляється сума винагород і витрат; 4) 
взаємодія продовжуватиметься, якщо винагорода учасників 
перевищуватиме витрати; 5) процес отримання вигоди 
ускладнюється можливістю учасників впливати один на одного, 
тобто контролювати винагороди і затрати [10]  
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та їх засновники Сутнісний зміст основних положень 

Діалектичний 
підхід / Георг 

Гегель 

Взаємодія узасаднює закон «єдності та боротьби 
протилежностей» і розглядається як процес, за якого головно 
внаслідок явища «притягування і відштовхування», відбувається 
перетворення речей та явищ; у контексті сутнісної характеристики 
розвитку окремо підкреслюється, що джерелом усякого руху є 
протиріччя як система взаємодії між протилежностями [8]  

Концепція 
соціальної 
еволюції / 
Роберт Парк 

Суспільство – найважливіший складник соціальної взаємодії, що 
сприяє руйнуванню чи зміцненню соціальних зв’язків; 
обґрунтовано чотири види соціальної взаємодії: конкуренцію, 
пристосування, соціальний конфлікт та асиміляцію [27]; зокрема, 
конкуренція як рушійна сила розвитку взаємодії людей може 
набувати форми конфлікту, внаслідок чого люди вимушені 
пристосовуватися до нової ситуації; коли це відбувається, то 
конфлікт згасає, а процес завершується асиміляцією, яка 
спричинює глибоку трансформацію під впливом тісної взаємодії 
[13, с. 51] 

Бігевіористський 
(поведінковий) 
підхід / Джон 
Уотсон, Беррес 

Скіннер 

У межах цього підходу психіка зводиться до різних форм 
поведінки, яка описується з допомогою понять «стимул» 
(зовнішня спонука) і «реакція» (відповідь організму на стимул). 
Стверджується, що поведінка людини переважно безпосередньо 
зумовлюється підкріпленнями (покаранням і винагородою) з 
оточуючого середовища; тому детермінованість поведінки 
особистості слід розуміти у термінах інтеракцій «поведінка – 
оточення»; при цьому соціальна поведінка є двох типів: 
респондентна (відповідь на знайомий стимул), оперантна 
(визначається і контролюється майбутнім результатом) [26, с. 64-
65] 

Діяльнісний піхід 
/ Сергій 

Рубінштейн 

Ключовим у діяльнісному підході є поняття активності, котра 
становить конституювальну характеристику людської діяльності, 
що виражає її здатність до саморозвитку через ініціювання 
суб’єктом цілеспрямованих продуктивних (перетворювальних 
дійсність) предметних дій; згідно з принципом єдності свідомості 
і діяльності, свідомість не керує діяльністю ззовні, а утворює з 
нею єдність, будучи її передумовою і результатом; суб’єкт і об’єкт 
(людина і світ) у процесі діяльності переходять один в один: 
об’єкт – у суб’єктивний образ, а образ – у результати діяльності; 
тому суб’єкт у своїх діяннях не тільки оприявнюється і 
проявляється, а й твориться, визначається і саморозвивається 
[28, c. 72-73] 

Системно-
діяльнісний 
підхід / Джон 
Дьюї, О.М. 
Леонтьєв 

Передбачає системну організацію цілісного освітнього процесу як 
єдності різних видів діяльності студентів (навчальної, науково-
дослідної, навчально-професійної, дозвіллєвої і т.п.), 
спрямованих на досягнення головної освітньої мети – на розвиток 
особистості дитини на основі розвитку універсальних навчальних 
дій; система останніх утворює ключову компетенцію – уміння 
самостійно вчитися і самовдосконалюватися; за цих обставин 
«клас-аудиторія» перетворюється на «клас-лабораторію», де 
студенти оволодівають соціокультурним досвідом шляхом 
активного дослідного пізнання навколишньої дійсності 
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Комунікативно-
діяльнісний / 

Михайло Бахтін 

Спілкування розглядається як спосіб реалізації суспільних 
відносин, окремий вид діяльності, де фіксуються суб’єкт-суб’єктні 
зв’язки та чиниться формувальний вплив на особистість. 
Комунікативна спрямованість навчання активізує формування всіх 
видів мовленнєвої діяльності: слухання, говоріння, читання, 
письмо. Цей підхід реалізується завдяки застосуванню методів і 
прийомів роботи, що уможливлюють спільну пізнавальну 
діяльність студентів: взаємонавчання, робота у парах, 
взаємоконтроль, бесіда, дискусія та ін. Відтак живе мовлення є 
основним каналом соціальної поведінки людини і займає важливе 
місце у її комунікативно-пізнавальній діяльності [29; 30] 

Діалогічний 
підхід / 

Володимир 
Біблер, Георгій 

Балл 

Провідним є діалогічний спосіб розвитку будь-якої ідеї та 
діалогічна стратегія діянь у міжособових взаєминах. Зазначені днї 
переосмислюються як аспекти взаємодії партнерів, причому 
кожний з них постає повноправним суб’єктом. Метою діалогів 
(інтра-, чи інтерсуб’єктних) є не критика сама по собі, а 
партнерська взаємодія, що сприяє спільному просуванню до 
більш гармонійного стану системи, котра охоплює як усіх 
учасників взаємодії, так і кожного зокрема [31, с. 13, 170] 

Вчинковий підхід 
/ Володимир 
Роменець, 

Віталій Татенко 

Вчинок починається і проявляється у ситуаційних відносинах, які 
водночас залежать від поведінки людини. Освоєння ситуації 
включає мотиваційний аспект, що стає внутрішньою рушійною 
силою вчинку. На основі цього здійснюється перехід до вчинкової 
дії [32, с. 87]. Своєю чергою, післядія, як пережиття особистої 
реакції на вчинок, постає ситуацією, що зумовлює виникнення у 
людини спонуки до подальшої дії. 

Суб’єкт-суб’єктний 
підхід / Чарльз 
Кулі, Флоріан 
Знанецький,  

Григорій Ващенко, 
Іван Бех  

 

Підхід у навчанні, що базується на гнучкому зворотному зв’язку у 
системах «викладач – студент» і «студент – студент», 
емпатійному діалогічному спілкуванні, активному співробітництві 
та співтворчості суб’єктів взаємодії й паритетному розподілі їхньої 
відповідальності за одержані освітні результати. Педагог є 
організатором «саморуху» студента від нижчих до вищих рівнів 
самовдосконалення й допомагає йому у «вивільненні» власних 
інтересів і реалізації своїх ініціатив. Суб’єктністъ студента головно 
проявляється у здатності чинити перетворювальні дії щодо себе і 
довколишнього світу, бути стратегом власного саморозвитку, 
виражати критичне ставлення до форм взаємодії і здійснювати 
самостійний вибір у системі соціальних взаємин 

Системний підхід / 
Мойсей Каган, 
Борис Ломов, 
В’ячеслав 
Казміренко 

Реальний спосіб існування людини полягає у тому, що вона є 
задіяною у різні системи відносин, зв’язок котрих відбувається на 
особистісному рівні. Особистість та її психіка не є набором 
окремих ставлень, процесів і функцій. «Усі ці зовнішні і внутрішні 
змісти в особистості перестають бути набором ізольованих 
частин, а, включаючись у складні системи зв’язків, утворюють тим 
самим нові змісти і відповідні їм механізми, котрі характеризують 
цілісність людської особистості і цілісність її психіки» [33, с. 10-11] 
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Теорії, підходи  
та їх засновники Сутнісний зміст основних положень 

Циклічно-
вчинковий підхід /  

Анатолій В. 
Фурман 

Модульно-розвивальна взаємодія розглядається як повний 
функціональний цикл освітнього метапроцесу, котрий охоплює 
чотири періоди (інформаційно-пізнавальний, нормативно-
регуляційний, ціннісно-рефлексивний, психодуховний) та вісім 
похідних етапів; колективна пізнавальна творчість за цих 
обставин розгортається як повний функціональний цикл 
освітянської творчості, котрий ієрархічно зорганізовує чотири 
періоди (пізнання новації, проектування нововведення, 
впровадження інновації, моніторинг змін) і вісім етапів 
(ініціювання, дослідження, моделювання, продукування, 
апробування, обгрунтування, розповсюдження, експертування); 
відтак колективне наукове пізнання постає як спільний 
повновагомий акт творчості у певному науковому напрямку 
навчально-дослідницької діяльності і воднораз як самотворення 
кожного його учасника у ролі мислителя-особистості [34, с. 76-78] 

 
ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî àíàë³çó öüîãî ôåíîìåíó
ÿê ö³ë³ñíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðî-
öåñó, ñêëàäîâèìè ÿêîãî º ñóá’ºêòí³ àêòè-
âïëèâè. Âñòàíîâëåíî, ùî â êîæíîìó òàêîìó
åëåìåíòàðíîìó àêò³ ã³ïîòåòè÷íî íàÿâí³ ïðè-
íàéìí³ ø³ñòü êîìïîíåíò³â: 1) ïåäàãîã³÷íà
çàäà÷à; 2) ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâíà àêòèâí³ñòü
âçàºìîñòèìóëþþ÷èõ ñòîð³í; 3) ö³ííîñò³, ÿê³
îáñòîþº êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿; 4) íîð-
ìè, çà ÿêèìè îðãàí³çîâóþòüñÿ âçàºìèíè;
5) ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ; 6) ðåçóëü-
òàò ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ [36, ñ. 7]. Äî òîãî
æ ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ïðîõîäèòü
ê³ëüêà çàêîíîì³ðíèõ ñòàä³é – â³ä ïðîñòîðîâîãî
êîíòàêòó, ÷åðåç ïñèõ³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé
âçàºìîâïëèâ îñîáèñòîñòåé, äî ïåäàãîã³÷íî îð-
ãàí³çîâàíîãî, ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà òèõ ïîâíîâà-
æåííÿõ, ÿê³ ó÷èòåëü îäåðæóº â³ä ñóñï³ëüñòâà
ðàçîì ³ç äîðó÷åííÿì âèêîíàòè ãðîìàäÿíñüêå
çàìîâëåííÿ – ñôîðìóâàòè êóëüòóðíó, ìåí-
òàëüíî çîð³ºíòîâàíó é àêòèâíó ëþäèíó-ïðî-
ôåñ³îíàëà-ãðîìàäÿíèíà.

5. Ó öüîìó êîíòåêñò³ îäí³ºþ ç íàéïåðñïåê-
òèâí³øèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ãóìàí³çàö³¿ íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè º ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà ñèñ-
òåìà íàâ÷àííÿ, ÿêà êîíöåïòóàëüíî ´ðóíòó-
ºòüñÿ íà ïàðèòåòí³é ïðîáëåìíî-ä³àëîã³÷í³é
ôîðì³ âçàºìîâ³äíîøåíü ì³æ âèêëàäà÷åì ³
ñòóäåíòîì. Åï³öåíòðîì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
òóò ñòàº íå çì³ñò ïðåäìåòà ÷è äèñöèïë³íè, à
âçàºìîä³ÿ âèêëàäà÷à ³ ãðóïè ñòóäåíò³â, íîâà
âèõîâíà åòèêà, ÿêà ïåðåäáà÷àº äîì³íóâàííÿ
ïñèõîêóëüòóðíîãî çì³ñòó ¿õíüî¿ âëàñíî¿ ïîçè-

ö³¿, çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè îñîáèñò³ñíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, òâîð÷î¿ ïîøóêîâî¿ àêòèâíîñò³,
ìèñëèòåëüíå ìîäåëþâàííÿ æèòòºâèõ ñèòóàö³é
– ñèòóàö³é ñâ³òîãëÿäíîãî ÷è ìîðàëüíîãî âèáîðó
òîùî [25, ñ. 67]. Òàêà ð³çíîð³âíåâà ñóá’ºêòèâíà
àêòèâí³ñòü â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó âíóòð³øí³é
ìîòèâàö³¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, ùî
äàº çìîãó ðåãóëþâàòè ðîçâèòîê ìîòèâàö³éíèõ
ðèñ ¿õíüî¿ îñîáèñòîñò³, òîáòî ïðîáóäæóº â
êîæíîãî íàñíàæåíå áàæàííÿ êîìïåòåíòíî
íàâ÷àòè é åôåêòèâíî íàâ÷àòèñÿ.

Çàçíà÷åíå äîñë³äæåííÿ íå âè÷åðïóº âñ³õ
àñïåêò³â ï³äíÿòî¿ ïðîáëåìàòèêè, à â³äòàê
ïðåäìåòîì ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê ñòàíå
ïàðàìåòðè÷íî-êðèòåð³àëüíå ðîçìåæóâàííÿ
ð³çíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ ïñèõîñîö³àëüíî¿
àêòèâíîñò³ ëþäèíè òà ñèñòåìàòèêà ð³çíîâèä³â
ðîçâèâàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî
ïðîöåñó ñó÷àñíîãî ÂÍÇ.

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ

1. Áîëüøîé ïñèõîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü / [ñîñò. è îáù.
ðåä. Á. Ìåùåðÿêîâ è äð.] – ÑÏá. : ÏÐÀÉÌ-
ÅÂÐÎÇÍÀÊ, 2003. – 672 ñ. – (Ïðîåêò “Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ”).

2. Áàëë Ã. Î. Îð³ºíòèðè ñó÷àñíîãî ãóìàí³çìó (â
ñóñï³ëüí³é, îñâ³òí³é, ïñèõîëîã³÷í³é ñôåðàõ) / Ã. Î. Áàëë.
– Ê. – Ð³âíå: Âèäàâåöü Îëåã Çåíü, 2007. – 172 ñ.

3. Óêðà¿íñüêèé ðàäÿíñüêèé åíöèêëîïåäè÷íèé
ñëîâíèê : â 3-õ ò. / [ðåäêîë. : ... À. Â. Êóäðèöüêèé (â³äï.
ðåä.) òà ³í.]. – 2-å âèä. – Ê. : Ãîëîâ. ðåä. ÓÐÅ, 1986. –

Ò. 1: À – Êàë³áð. – 1986. – 752 ñ.
4. Ïñèõîëîã³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ / [àâò.-óïîðÿä.

À. Ã³ðíÿê



124 Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß2017. — ¹ 3 (69) ISSN 1810-2131

Ñòåïàíîâ Î. Ì.]. – Ê. : Àêàäåìâèäàâ, 2006. – 424 ñ. –
(Åíöèêëîïåä³ÿ åðóäèòà).

5. ²íòåðàêö³ÿ : (ìàòåð³àë ç Â³ê³ïåä³¿ – â³ëüíî¿ åíöèê-
ëîïåä³¿) [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïó äî ñòàò. :

h t t p s : / / u k . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F

6. Âçàºìîâïëèâ : (ìàòåð³àë ç ñëîâíèêà ë³òåðàòóðî-
çíàâ÷èõ òåðì³í³â) [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì
äîñòóïó äî ñòàò. :

http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/1fdys.html
7. Ìàòâ³ºíêî Î. Â. Òåîðåòè÷í³ àñïåêòè çàáåçïå÷åííÿ

ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³
øêîëè / Î. Â. Ìàòâ³ºíêî // Íàóêîâ³ çàïèñêè Òåðíî-
ï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ãíàòþêà. Ñåð³ÿ : Ïåäàãîã³êà. – 2010.
– ¹ 3. – Ñ. 3-8.

8. Êîæóøêî Ñ. Âçàºìîä³ÿ ÿê ô³ëîñîôñüêå é ïñè-
õîëîã³÷íå ïîíÿòòÿ / Ñâ³òëàíà Êîæóøêî // Óêðà¿íñüêèé
íàóêîâèé æóðíàë “Îñâ³òà ðåã³îíó”. – 2013. – ¹ 4. – Ñ. 261.

9. Âåëèêèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè / [óêëàä. ³ ãîëîâ. ðåä. Â. Ò. Áóñåë]. – Ê. ; ²ðï³íü :
ÂÒÔ “Ïåðóí”, 2003. – 1440 ñ.

10. Îðáàí-Ëåìáðèê Ë. Å. Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ :
[íàâ÷. ïîñ³áí.] / Ë. Å. Îðáàí-Ëåìáðèê. – Ê. : Àêàäåì-
âèäàâ, 2005. – 448 ñ. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì
äîñòóïó äî ñòàò. :

http://pidruchniki.com/1534122039128/psihologiya/
mizhosobistisna_vzayemodiya

11. Ô³ëîíåíêî Ì. Ì. Ïñèõîëîã³ÿ ñï³ëêóâàííÿ :
[ï³äðó÷íèê] / Ì. Ì. Ô³ëîíåíêî. – Ê. : Öåíòð ó÷áîâî¿
ë³òåðàòóðè, 2008. – 224 ñ.

12. Êîðíèëîâà Ò. Â. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû
ïñèõîëîãèè : [ó÷åáíèê] / Ò. Â. Êîðíèëîâà, Ñ. Ä. Ñìè-
ðîíîâ. – ÑÏá. : Ïèòåð, 2009. – 320 ñ.

13. Îñèïîâà Í. Ï. Ñîö³îëîã³ÿ: [ï³äðó÷íèê] / Í. Ï. Îñè-
ïîâà, Â. Ä. Âîäí³ê, Ã. Ï. Êë³ìîâà òà ³í.; çà ðåä. Í. Ï.
Îñèïîâî¿. – Ê.: Þð³íêîì ²íòåð, 2003. – 336 ñ.

14. Ñîðîêèí Ï. À. ×åëîâåê. Öèâèëèçàöèÿ. Îáùåñòâî
/ Îáù. ðåä., ñîñò. è ïðåäèñë. À.Þ. Ñîãîìîíîâ: Ïåð. ñ
àíãë. – Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1992. – 543 ñ.

15. Ôóðìàí À. Â. Ïåäàãîã³êà ÿê ñôåðà ìèñëåä³ÿëü-
íîñò³ : [íàóê. âèäàííÿ] / À. Â. Ôóðìàí. – Òåðíîï³ëü :
ÂÖ ÍÄ² ÌÅÂÎ, 2010. – 24 ñ.

16. Êîíòàêò : (ìàòåð³àë ç íàö³îíàëüíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿
åíöèêëîïåä³¿) [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïó
äî ñòàò. :

https://vocabulary.ru/termin/kontakt.html
17. Ñîö³àëüíà ä³ÿ : (ìàòåð³àë ç Â³ê³ïåä³¿ – â³ëüíî¿

åíöèêëîïåä³¿) [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïó
äî ñòàò. :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%
BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F

18. Âàð³é Ì. É. Çàãàëüíà ïñèõîëîã³ÿ : [ï³äðó÷íèê äëÿ
ñòóäåíò³â ÂÍÇ] / Ì. É. Âàð³é. – [3-º âèä.]. – Ê. : Öåíòð
ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2009. – 1007 ñ.

19. Â³òåíêî ². Ñ. Îñíîâè ïñèõîëîã³¿. – Âèäàííÿ äðóãå,
ïåðåðîáëåíå ³ äîïîâíåíå / ². Ñ. Â³òåíêî, Ò. ². Â³òåíêî. –
Â³ííèöÿ : Íîâà êíèãà, 2008. – 256 ñ.

20. Âåðáåöü Â. Â. Ñîö³îëîã³ÿ: [íàâ÷. ïîñ³áí.] / Â. Â. Âåð-
áåöü, Î. À. Ñóáîò, Ò. À. Õðèñòþê. – K.: ÊÎÍÄÎÐ, 2009. – 550 ñ.

21. Â³äíîñèíè, ñòîñóíêè, âçàºìèíè, â³äíîøåííÿ,
ñòàâëåííÿ : (ìàòåð³àë ç ñàéòó ìîâà ÄÍÊ íàö³¿)
[Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïó äî ñòàò. :

https://ukr-mova.in.ua/blog/vidnosunu,-stosunku,-
vzaemunu,-vidnoshennya,-stavlennya

22. Òðîô³ìîâ Þ. Ë. Ïñèõîëîã³ÿ : [ï³äðó÷íèê] / Þ. Ë.
Òðîô³ìîâ, Â. Â. Ðèáàëêà, Ï. À. Ãîí÷àðóê òà ³í.; çà ðåä.
Þ. Ë. Òðîô³ìîâà. – 5-òå âèä., ñòåðåîòèï. – Ê. : Ëèá³äü,
2005. – 560 ñ.

23. Ïñèõîëîã³ÿ â÷èíêó: Øëÿõàìè òâîð÷îñò³ Â. À. Ðî-
ìåíöÿ: çá. ñò. / óïîðÿä. Ï. À. Ì’ÿñî¿ä; â³äï. ðåä. À. Â. Ôóð-
ìàí. – Ê. : Ëèá³äü, 2012. – 296 ñ.

24. Ôóðìàí À. Êîðîòêèé ïñèõîëîã³÷íèé ñëîâíèê /
óïîðÿäíèê ïðîô. Àíàòîë³é Ôóðìàí. – Òåðíîï³ëü:
²ÅÑÎ, 2001. – Ñ. 8-9.

25. Ãóìåíþê (Ôóðìàí) Î. ª. Ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà
ñèñòåìà ÿê îá’ºêò ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó
[Òåêñò] : äèñ... êàíä. ïñèõîë. íàóê: 19.00.05 / Ãóìåíþê
Îêñàíà ªâñòàõ³¿âíà ; Äåðæàâíà àêàäåì³ÿ êåð³âíèõ
êàäð³â îñâ³òè ÀÏÍ Óêðà¿íè. – Ê., 1999. – 185 ñ.

26. Ìîñêàëåíêî Â. Â. Ïñèõîëîã³ÿ ñîö³àëüíîãî âïëèâó:
[íàâ÷. ïîñ³áí.] / Â. Â. Ìîñêàëåíêî. – Ê.: Öåíòð ó÷áîâî¿
ë³òåðàòóðè, 2007. – 448 ñ.

27. Ñîö³îëîã³ÿ: [ï³äðó÷íèê] / çà ðåä. Â. Ã. Ãîðîäÿíåíêà.
– Ê.: ÂÖ “Àêàäåì³ÿ”, 2008. – 544 ñ. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]
– Ðåæèì äîñòóïó äî ñòàò. :

http://readbookz.com/book/195/7397.html
28. Íóðêîâà, Â. Â. Îáùàÿ ïñèõîëîãèÿ : [ó÷åáíèê äëÿ

âóçîâ[ / Â. Â. Íóðêîâà, Í. Á. Áåðåçàíñêàÿ. – 3-å èçä., ïå-
ðåðàá. è äîï. – Ì. : Èçäàòåëüñòâî Þðàéò, 2013. – 604 ñ.
– (Ñåðèÿ : Áàêàëàâð è ìàãèñòð. Àêàäåìè÷åñêèé êóðñ).

29. Ñïåöèô³êà êîìóí³êàòèâíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó
íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ : (ìàòåð³àë ç ñàéòó Ñó÷àñí³
ï³äõîäè òà ³ííîâàö³éí³ òåíäåíö³¿ ó âèêëàäàíí³
³íîçåìíèõ ìîâ) [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïó
äî ñòàò. :

http://interconf.fl.kpi.ua/node/1175
30. Ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ (êîìóí³êàòèâíèé

àñïåêò) : (ìàòåð³àë ç åëåêòðîííî¿ á³áë³îòåêè book.net)
[Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïó äî ñòàò. :

ht tp : / /bo0k.net / index .php?p=achapter&bid
=6704&chapter=1

31. Áàëë Ã. À. Ïñèõîëîãèÿ â ðàöèîãóìàíèñòè÷åñêîé
ïåðñïåêòèâå: [èçáðàííûå ðàáîòû] / Ãåîðãèé Àëåêñååâè÷
Áàëë. – Ê. : Èçä-âî Îñíîâà, 2006. – 408 ñ.

32. Êèðèëåíêî Ò. Âîëîäèìèð Ðîìåíåöü ïðî çì³ñò
ïåðåæèâàíü ó ïðîöåñ³ ñàìîï³çíàííÿ îñîáèñòîñò³ / Òà¿ñà
Êèðèëåíêî // Ïñèõîëîã³ÿ ³ ñóñï³ëüñòâî. – 2016. – ¹2. –
Ñ. 84-89.

33. Íåïîìíÿùàÿ Í. È. Îïûò ñèñòåìíîãî èññëåäî-
âàíèÿ ïñèõèêè ðåáåíêà / Í. È. Íåïîìíÿùàÿ. – Ì. :
Ïåäàãîãèêà, 1975. – 230 ñ.

34. Ôóðìàí À. Â. Ïàðàäèãìà ÿê ïðåäìåò ìåòîäî-
ëîã³÷íî¿ ðåôëåêñ³¿ / Àíàòîë³é Â. Ôóðìàí // Ïñèõîëîã³ÿ
³ ñóñï³ëüñòâî. – 2013. – ¹ 3. – Ñ. 72-85.

35. Ôóðìàí À. Â. Ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíå íàâ÷àííÿ:
ïðèíöèïè, óìîâè, çàáåçïå÷åííÿ : [ìîíîãðàô³ÿ] / Àíàòîë³é
Â. Ôóðìàí. – Ê.: Ïðàâäà ßðîñëàâè÷³â, 1997. – 340 ñ.

36. Êèðè÷óê Î. Â. Ïðîáëåìè ïñèõîëîã³¿ ïåäàãîã³÷íî¿
âçàºìîä³¿ / Î. Â. Êèðè÷óê // Ïñèõîëîã³ÿ: ðåñï. íàóê. çá.
/ â³äï. ðåä. Î. Â. Êèðè÷óê. – Ê.: Îñâ³òà, 1991. – Âèï. 37.
– Ñ. 3–12.



125Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß ISSN 1810-2131

REFERENCES

1. Bolshoi psikhologicheskii slovar / [sost. i obshch. red.
B. Meshcheriakov i dr.] – SPb. : PRAIM-EVROZNAK,
2003. – 672 s. – (Proekt “Psikhologicheskaia entsiklopediia”).

2. Ball Gh. O. Orijentyry suchasnogho ghumanizmu (v
suspiljnij, osvitnij, psykhologhichnij sferakh) / Gh. O. Ball.
– K. – Rivne: Vydavecj Olegh Zenj, 2007. – 172 s.

3. Ukrajinsjkyj radjansjkyj encyklopedychnyj slovnyk :
v 3-kh t. / [redkol. : ... A. V. Kudrycjkyj (vidp. red.) ta in.].
– 2-ghe vyd. – K. : Gholov. red. URE, 1986– . –

T. 1: A – Kalibr. – 1986. – 752 s.
4. Psykhologhichna encyklopedija / [avt.-uporjad.

Stepanov O. M.]. – K. : Akademvydav, 2006. – 424 s. –
(Encyklopedija erudyta).

5. Interakcija : (material z Vikipediji – viljnoji encyklo-
pediji) [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do stat. :

h t t p s : / / u k . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
% D 0 % 8 6 % D 0 % B D % D 1 % 8 2 % D 0
%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F

6. Vzajemovplyv : (material z slovnyka literaturo-
znavchykh terminiv) [Elektronnyj resurs] – Rezhym
dostupu do stat. :

http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/1fdys.html
7. Matvijenko O. V. Teoretychni aspekty zabezpechennja

pedaghoghichnoji vzajemodiji u navchaljno-vykhovnomu
procesi shkoly / O. V. Matvijenko // Naukovi zapysky
Ternopiljsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho
universytetu imeni Volodymyra Ghnatjuka. Serija :
Pedaghoghika. – 2010. – # 3. – S. 3-8.

8. Kozhushko S. Vzajemodija jak filosofsjke j
psykhologhichne ponjattja / Svitlana Kozhushko //
Ukrajinsjkyj naukovyj zhurnal “Osvita reghionu”. – 2013.
– # 4. – S. 261.

9. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji
movy / [uklad. i gholov. red. V. T. Busel]. – K. ; Irpinj :
VTF “Perun”, 2003. – 1440 s.

10. Orban-Lembryk L. E. Socialjna psykhologhija :
[navch. posibn.] / L. E. Orban-Lembryk. – K. :
Akademvydav, 2005. – 448 s. [Elektronnyj resurs] –
Rezhym dostupu do stat. :

http://pidruchniki.com/1534122039128/psihologiya/
mizhosobistisna_vzayemodiya

11. Filonenko M. M. Psykhologhija spilkuvannja :
[pidruchnyk] / M. M. Filonenko. – K. : Centr uchbovoji
literatury, 2008. — 224 s.

12. Kornilova T. V. Metodologicheskie osnovy psikho-
logii / T. V. Kornilova, S. D. Smironov. – SPb. : Piter,
2009. – 320 s.

13. Osypova N. P. Sociologhija: [pidruchnyk] / N. P.
Osypova, V. D. Vodnik, Gh. P. Klimova ta in.; za red. N.
P. Osypovoji. — K.: Jurinkom Inter, 2003. — 336 s.

14. Sorokin P. A. Chelovek. Tsivilizatsiia. Obshchestvo
/ Obshch. red., sost. i predisl. A.Iu. Sogomonov: Per. s angl.
– M.: Politizdat, 1992. – 543 s.

15. Furman A. V. Pedaghoghika jak sfera mysle-
dijaljnosti : [nauk. vydannja] / A. V. Furman. – Ternopilj :
VC NDI MEVO, 2010. – 24 s.

16. Kontakt : (material z nacionaljnoji psykhologhichnoji
encyklopediji) [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do
stat. :

https://vocabulary.ru/termin/kontakt.html

17. Socialjna dija : (material z Vikipediji ? viljnoji
encyklopediji) [Elektronnyj resurs] ? Rezhym dostupu do
stat. :

h t t p s : / / u k . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F

18. Varij M. J. Zaghaljna psykhologhija : [pidruchnyk
dlja studentiv VNZ] / M. J. Varij, – [3-tje vyd.]. – K. : Centr
uchbovoji literatury, 2009. – 1007 s.

19. Vitenko I. S. Osnovy psykhologhiji. – Vydannja
drughe, pereroblene i dopovnene / I. S. Vitenko, T. I.
Vitenko. – Vinnycja : Nova knygha, 2008. – 256 s.

20. Verbecj V. V. Sociologhija: [navch. posibn.] / V. V.
Verbecj, O. A. Subot, T. A. Khrystjuk. – K.: KONDOR,
2009. – 550 s.

21. Vidnosyny, stosunky, vzajemyny, vidnoshennja,
stavlennja : (material z sajtu mova DNK naciji)
[Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do stat. :

https://ukr-mova.in.ua/blog/vidnosunu,-stosunku,-
vzaemunu,-vidnoshennya,-stavlennya

22. Trofimov Ju. L. Psykhologhija : [pidruchnyk] / Ju.
L. Trofimov, V. V. Rybalka, P. A. Ghoncharuk ta in.; za
red. Ju. L. Trofimova. – 5-te vyd., stereotyp. – K. : Lybidj,
2005. – 560 s.

23. Psykhologhija vchynku: Shljakhamy tvorchosti V.
A. Romencja: zb. st. / uporjad. P. A. Mjasojid; vidp. red.
A. V. Furman. – K. : Lybidj, 2012. – 296 s.

24. Furman A. Korotkyj psykhologhichnyj slovnyk /
uporjadnyk prof. Anatolij Furman. – Ternopilj: IESO,
2001. – S. 8-9.

25. Ghumenjuk (Furman) O. Je. Moduljno-rozvyvaljna
systema jak objekt socialjno-psykhologhichnogho analizu
[Tekst] : dys... kand. psykhol. nauk: 19.00.05 / Ghumenjuk
Oksana Jevstakhijivna ; Derzhavna akademija kerivnykh
kadriv osvity APN Ukrajiny. – K., 1999. – 185 s.

26. Moskalenko V. V. Psykhologhija socialjnogho
vplyvu: [navch. posibn.] / V. V. Moskalenko. – K.: Centr
uchbovoji literatury, 2007. – 448 s.

27. Sociologhija: [pidruchnyk] / Za red. V. Gh.
Ghorodjanenka. – K.: VC “Akademija”, 2008. – 544 s.
[Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do stat. :

http://readbookz.com/book/195/7397.html
28. Nurkova, V. V. Obshchaia psikhologiia : [uchebnik

dlia vuzov] / V. V. Nurkova, N. B. Berezanskaia. – 3-e izd.,
pererab. i dop. – M. : Izdatelstvo Iurait, 2013. – 604 s. –
(Seriia : Bakalavr i magistr. Akademicheskii kurs).

29. Specyfika komunikatyvno-dijaljnisnogho pidkhodu
navchannja inozemnykh mov : (material z sajtu Suchasni
pidkhody ta innovacijni tendenciji u vykladanni inozem-
nykh mov) [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do stat. :

http://interconf.fl.kpi.ua/node/1175
30. Dijaljnisnyj pidkhid do navchannja (komunikatyvnyj

aspekt) : (material z elektronnoji biblioteky book.net)
[Elektronnyj resurs] ? Rezhym dostupu do stat. :

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=6704
&chapter=1

31. Ball G. A. Psikhologiia v ratsiogumanisticheskoi
perspektive: [izbrannye raboty] / Georgii Alekseevich Ball.
– K. : Izd-vo Osnova, 2006. – 408 s.

32. Kyrylenko T. Volodymyr Romenecj pro zmist pere-
zhyvanj u procesi samopiznannja osobystosti / Tajisa Kyrylenko
// Psykhologhija i suspiljstvo. – 2016. – #2. – S. 84-89.

À. Ã³ðíÿê



126 Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß2017. — ¹ 3 (69) ISSN 1810-2131

Á³áë³îãðàô³÷íèé îïèñ äëÿ öèòóâàííÿ:
Ã³ðíÿê À. Ïîíÿòòºâî-êàòåãîð³éíå ïîëå ³ íàóêîâ³ ï³äõîäè äî ðîçóì³ííÿ âçàºìîä³¿ ó
ïñèõîëîã³¿/ Àíäð³é Ã³ðíÿê // Ïñèõîëîã³ÿ ³ ñóñï³ëüñòâî. – 2017. – ¹3. – Ñ. 112–126.

33. Nepomniashchaia N. I. Opyt sistemnogo
issledovaniia psikhiki rebenka / N. I. Nepomniashchaia. –
M. : Pedagogika, 1975. – 230 s.

34. Furman A. V. Paradyghma jak predmet
metodologhichnoji refleksiji / Anatolij V. Furman //
Psykhologhija i suspiljstvo. – 2013. – # 3. – S. 72-85.

35. Furman A. V. Moduljno-rozvyvaljne navchannja:
pryncypy, umovy, zabezpechennja : [monoghrafija] / Anato-
lij V. Furman. – K.: Pravda Jaroslavychiv, 1997. – 340 s.

36. Kyrychuk O. V. Problemy psykhologhiji
pedaghoghichnoji vzajemodiji / O. V. Kyrychuk //
Psykhologhija: resp. nauk. zb. / vidp. red. O. V. Kyrychuk.
– K.: Osvita, 1991. – Vyp. 37. – S. 3–12.

ÀÍÎÒÀÖ²ß

Ã³ðíÿê Àíäð³é Íåñòîðîâè÷.
Ïîíÿòòºâî-êàòåãîð³éíå ïîëå ³ íàóêîâ³ ï³äõîäè äî ðî-

çóì³ííÿ âçàºìîä³¿ ó ïñèõîëîã³¿.
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñóòí³ñíå çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ

áàçîâèõ äåô³í³ö³é, ÿê³ îêðåñëþþòü ñåðöåâèííèé
çíà÷åííºâî-ñìèñëîâèé êîíòóð îñíîâíèõ ïîíÿòü –
“âçàºìîçâ’ÿçîê”, “âçàºìèíè ì³æîñîáèñò³ñí³”, “³íòåðàê-
ö³ÿ”, “âçàºìîâïëèâ”, “ñîö³àëüíèé çâ’ÿçîê”, “âçàºìîä³ÿ”
– ó êîíòåêñò³ ìåòîäîëîã³÷íîãî àíàë³çó  ï³äíÿòî¿ ïðîáëå-
ìàòèêè; äèôåðåíö³éîâàíî òà çä³éñíåíî ëîã³êî-ïîð³â-
íÿëüíå ç³ñòàâëåííÿ îñíîâíèõ ð³çíîâèä³â ì³æñóá’ºêòíî¿
âçàºìîä³¿ (ñîö³àëüíà, ì³æîñîáèñò³ñíà, ïåäàãîã³÷íà,
ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà); òåîðåòè÷íî âèîêðåìëåíî
àòðèáóòèâí³ îçíàêè-õàðàêòåðèñòèêè âçàºìîä³¿ é
êðèòåð³àëüíî ðîçìåæîâàíî îñíîâí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿
ïñèõîñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ëþäèíè (êîíòàêòóâàííÿ,
ä³ÿ, ðåàêö³ÿ, ä³ÿëüí³ñòü, ïîâåä³íêà, âçàºìîä³ÿ, âçàºìî-
âïëèâ, ó÷èíîê, âçàºìèíè, â³äíîñèíè), à òàêîæ âèñâ³ò-
ëåíî ñóòí³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè-ïàðàìåòðè íàéá³ëüø
â³äîìèõ òåîð³é, íàóêîâèõ ï³äõîä³â ³ êîíöåïö³é ÿê áàçî-
âèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ íàóêîâîãî çíàííÿ, ó ìåæàõ ÿêèõ
â³äáóâàºòüñÿ íàóêîâèé äèñêóðñ ôåíîìåíó âçàºìîä³¿ ó
ñó÷àñí³é òåîðåòè÷í³é òà åìï³ðè÷í³é ïñèõîëîã³¿.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ, ïñèõîðîçâè-
âàëüíà âçàºìîä³ÿ, ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíà âçàºìîä³ÿ,
ì³æîñîáèñò³ñí³ âçàºìèíè, ä³ÿ, ä³ÿëüí³ñòü, êîíòàêòó-
âàííÿ, ïîâåä³íêà, â÷èíîê.

ÀÍÍÎÒÀÖÈß

Ãèðíÿê Àíäðåé Íåñòîðîâè÷.
Ïîíÿòèéíî-êàòåãîðèàëüíîå ïîëå è íàó÷íûå ïîäõîäû

ê ïîíèìàíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ â ïñèõîëîãèè.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíî ñóùíîñòíîå ñîäåðæàòåëüíîå

íàïîëíåíèå áàçîâûõ äåôèíèöèé, êîòîðûå îïðåäåëÿþò
ñåðäöåâèííûé çíà÷åíèå-ñìûñëîâîé êîíòóð îñíîâíûõ
ïîíÿòèé – “âçàèìîñâÿçü”, “îòíîøåíèÿ ìåæëè÷íîñò-
íûå”, “èíòåðàêöèÿ”, “âçàèìîâëèÿíèå”, “ñîöèàëüíàÿ
ñâÿçü”, “âçàèìîäåéñòâèå” – â êîíòåêñòå ìåòîäîëîãè-
÷åñêîãî àíàëèçà ïîäíÿòîé ïðîáëåìàòèêè; äèôôåðåíöè-

ðîâàííî è îñóùåñòâëåíî ëîãèêî-ñðàâíèòåëüíîå ñî-
ïîñòàâëåíèå îñíîâíûõ ðàçíîâèäíîñòåé ìåæñóáüåêòíî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ñîöèàëüíîå, ìåæëè÷íîñòíîå, ïå-
äàãîãè÷åñêîå, ìîäóëüíî-ðàçâèâàþùåå); òåîðåòè÷åñêè
âûäåëåíû àòðèáóòèâíûå ïðèçíàêè-õàðàêòåðèñòèêè
âçàèìîäåéñòâèÿ è êðèòåðèàëüíî ðàçãðàíè÷åíû îñíîâ-
íûå ôîðìû îðãàíèçàöèè ïñèõîñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè
÷åëîâåêà (êîíòàêòèðîâàíèå, äåéñòâèå, ðåàêöèÿ, äåÿ-
òåëüíîñòü, ïîâåäåíèå, âçàèìîäåéñòâèå, âçàèìîâëèÿíèå,
ïîñòóïîê, âçàèìîîòíîøåíèÿ, îòíîøåíèÿ), à òàêæå
îñâåùåíû ñóùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè-ïàðàìåòðû
íàèáîëåå èçâåñòíûõ òåîðèé, íàó÷íûõ ïîäõîäîâ è
êîíöåïöèé êàê áàçîâûõ ôîðì îðãàíèçàöèè íàó÷íîãî
çíàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò íàó÷íûé
äèñêóðñ ôåíîìåíà âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîâðåìåííîé
òåîðåòè÷åñêîé è ýìïèðè÷åñêîé ïñèõîëîãèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå,
ïñèõîðàçâèâàþùåå âçàèìîäåéñòâèå, ìîäóëüíî-ðàçâè-
âàþùåå âçàèìîäåéñòâèå, ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ,
äåéñòâèå, äåÿòåëüíîñòü, êîíòàêòèðîâàíèå, ïîâåäåíèå,
ïîñòóïîê.

ANNOTATION

Girniak Andriy.
Conceptually-categorical field and scientific approaches

to understanding the interaction in psychology.
The article deals with the essential content filling of the

basic definitions, which outline the core semantic-meaning
contour of the basic concepts – “interconnection”, “inter-
personal relationships”, “interaction”, “mutual influence”,
“social connection”, “interaction” – in the context of the
methodological analysis of the raised problem; differen-
tiated and carried out logical and comparative juxtaposi-
tion of the main varieties of interpersonal interaction (so-
cial, interpersonal, pedagogical, modular-developmental);
theoretically singled out attributive features-characteristics
of interaction and the criteria are distinguished the main
forms of organization of human psychosocial activity (con-
tact, action, reaction, activity, behavior, interaction, mutual
influence, the deed, relationships, relations) and also are
highlighted the essential characteristics-parameters of the
most well-known theories, scientific approaches and con-
cepts as basic forms of organization of scientific knowledge,
within which there is a scientific discourse of the pheno-
menon of interaction in contemporary theoretical and
empirical psychology.

Key words: social interaction, psycho-developmental
interaction, module-development interaction, interpersonal
relationships, action, activity, contact, behavior, the deed.
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