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Перцептивний аспект проблеми
професiйно-комунiкативної дiяльностi
Пiнська О. Л.
Анотацiя. У статтi проаналiзовано перцептивний аспект професiйнокомунiкативної дiяльностi. З’ясовано сутнiсть та особливостi
комунiкативної дiяльностi як процесу суб’єкт-суб’єктної взаємодiї.
Встановлено основу перцептивної сторони комунiкативної дiяльностi,
яку складають сформованi комунiкативнi здiбностi, що знаходять
своє вiдображення в умiннях пiзнавати та об’єктивно iнтерпретувати
зовнiшнi прояви особи, що сприймається. Представлено i описано
систему перцептивних умiнь як важливого компоненту i умови
успiшної взаємодiї людей у процесi спiльної дiяльностi. Визначено
психологiчнi механiзми ефективного сприйняття, розумiння, оцiнки i
створення адекватного образу партнера по взаємодiї та означено їх
характеристики.
Ключовi слова: комунiкативна дiяльнiсть, соцiальна
перцепцiя, перцептивнi здiбностi, перцептивнi вмiння,
психологiчнi механiзми, «суб’єктивне поле значень».

Постановка проблеми. Входження України в європейський
освiтнiй простiр, розвиток мiжнародних зв’язкiв та спiвробiтництво
в економiчнiй, полiтичнiй i соцiальнiй сферах викликала до життя
потребу в високопрофесiйних фахiвцях, якi з однiєї сторони є активними
суб’єктами соцiальних вiдносин у суспiльствi, а з iншої, вступають
у взаємодiю з широким колом осiб професiйно-комунiкативної
дiяльностi. Суттєвим психологiчним чинником у площинi означеного
виступає соцiальна перцепцiя, яка зумовлює сприйняття вiдображення,
iнтерпретацiю образу, поведiнки людини людиною i оцiнювання
можливостей один одного, вiд чого в значнiй мiрi залежить характер
їх взаємодiї i результати, яких вони досягають у спiльнiй дiяльностi
(О. О. Бодальов [3]). Будучи включеною у процес комунiкативної
дiяльностi, соцiальна перцепцiя являє собою не пасивне копiювання,
а творчий процес пiзнання, який дозволяє людинi не споглядати
iншого, а взаємодiяти з ним, не збирати iнформацiю, що поступає, а
здiйснювати її пошук. Тому серед проблем, у глибокому i всебiчному
дослiдженнi яких однаково зацiкавленi як теоретичнi науки про
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людину, так i практика, важливе мiсце займає проблема перцептивного
аспекту професiйно-комунiкативної дiяльностi.
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Перцептивна
сторона
професiйно-комунiкативної
дiяльностi
дослiджувалася в психологiї пiзнання людьми один одного
П. П. Блонським [2], О. О. Бодальовим [3], О. О. Леонтьєвим [10]
та iн. Питання комунiкативної взаємодiї були предметом дослiдження
Г. М. Андрєєвої [1], Н. В. Кузьмiної [8], О. О. Леонтьєва [10]. В рядi
наукових дослiдженнях (В. А. Лабунська [9] та iн.) значна увага
придiлена питанням використання невербальних засобiв комунiкацiї в
процесi сприйняття, розумiння i оцiнки людини людиною. Психологопедагогiчнi аспекти пiзнання розглядаються у контекстi взаємозв’язку
соцiальної перцепцiї з успiшним здiйсненням iндивiдуального пiдходу,
її впливу на рiвень спiлкування (Л. Я. Коломинський [6] та iн.). Методи
i засоби пiдвищення ефективностi мiжособистiсного сприйняття
розкритi в роботах В. А. Лабунської [9], Л. Д. Єршової [4] та iн.
Проте перцептивний аспект професiйно-комунiкативної дiяльностi не
знайшов належного висвiтлення у наукових працях, що потребує його
подальшого дослiдження.
Мета статтi — проаналiзувати процес пiзнання людини людиною,
розкрити сутнiсть i механiзми процесу соцiальної перцепцiї, виявити
причини неадекватного сприйняття i розумiння партнера по взаємодiї.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Головними
видами дiяльностi, в яких люди виступають суб’єктами пiзнання
iнших людей є спiлкування i праця. Процес спiлкування є таким
видом взаємодiї, в якому люди виступают по вiдношенню один до
одного одночасно i об’єктами i суб’єктами. В наукових дослiдженнях
спiлкування розглядається в двох аспектах: як атрибут, тобто сторона
дiяльностi (О. О. Бодальов [3], Н. В. Кузьмiна [8] та iн.) i як самостiйний
вид суб’єкт-суб’єктної дiяльностi — комунiкативної (Г. М. Андрєєва [1],
Я. Л. Коломинський [6], О. О. Леонтьєв [10] та iн.). Так, Г. М. Андрєєва,
синтезувавши рiзнi пiдходи, вбачає в спiлкуваннi i сторону спiльної
дiяльностi, i в той же час стверджує, що не тiльки праця, але i
спiлкування в процесi працi є дiяльнiсть [1, с. 95]. Спiлкування
володiє всiма характеристиками дiяльностi, тiльки дiяльностi, в якiй
сама людина виступає її предметом. Ми дотримуємося точки зору
автора i розглядаємо спiлкування як комунiкативну дiяльнiсть, яка
характеризується рядом специфiчних рис, що вiдрiзняють її вiд iнших
видiв дiяльностi: об’єктом комунiкативної дiяльностi є iнша людина
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як особистiсть; в процесi комунiкативної дiяльностi кожна сторона
виступає i як об’єкт, i як суб’єкт; продукт комунiкативної дiяльностi —
образ iншої людини [6, c. 46].
Успiшнiсть професiйно-комунiкативної дiяльностi детермiнується
наявнiстю взаєморозумiння мiж її учасниками, що неможливе без
пiзнання людини людиною, яке передбачає сприйняття. розумiння i
iнтерпретацiю зовнiшньої сторони її поведiнки, спроби зрозумiти вчинки
партнера по взаємодiї i одночасно здiйснювати їх емоцiйну оцiнку,
формування образу особи, що сприймається. Цей процес у соцiальнiй
психологiї названий соцiальною перцепцiєю, як «сприйняття, розумiння
i оцiнка людьми соцiальних об’єктiв (iнших людей, самих себе, груп,
соцiальних спiльнот i т. п.). . . У структурi любого перцептивного акту
видiляється суб’єкт i об’єкт сприйняття, його процес i результат» [7,
с. 241–242].
Образ людини, що формується в процесi сприйняття несе
iнформацiйне навантаження i вiдiграє регулюючу роль у процесi
взаємодiї, а тому допомагає сформувати лiнiю поведiнки стосовно
людини, яку сприймають. Без сформованостi соцiальної перцепцiї
людина не може психологiчно обгрунтовано проектувати, планувати
i успiшно здiйснювати свою дiяльнiсть. Перцептивна сторона
комунiкативної дiяльностi як активний процес зi зворотнiм зв’язком,
окрiм сприйняття неодмiнно включає в себе розумiння. Суб’єкт
пiзнання, прагнучи зрозумiти iншу людину, намагається скласти
уявлення про її думки, прагнення, здiбностi, переживання, установки,
а також про тi вiдносини, що пов’язують їх як партнерiв по взаємодiї.
Професiйно-комунiкативна дiяльнiсть для свого успiшного
здiйснення потребує сформованих здiбностей особистостi до комунiкацiї,
якi, як стверджує Н. В. Кузьмiна, виражаються в порiвняно швидкому
i якiсному оволодiннi здiбнiстю установлювати контакти з людьми,
входити в рiзнi ролi, зберiгати внутрiшню автономiю, збуджувати
партнера до змiни поведiнки, здiбнiсть до взаєморозумiння в рiзних
умовах обмiну iнформацiєю [8].
У структурi комунiкативних здiбностей поряд з експресивними
i iнтерактивнми виокремлюють соцiально-перцептивнi здiбностi
(Г. М. Андрєєва [1], О. О. Бодальов [3], Л. Д. Єршова [4] та iн.). В основi
розгляду проблеми перцептивних здiбностей лежать дослiдження в
галузi вивчення психологiчних особливостей пiзнання, сприйняття i
розумiння людини людиною i формування поняття про особистiсть
iншого (О. О. Бодальов [3], Н. В. Кузьмiна [8], В. А. Лабунська [9] та iн.).
Їх дослiдженнями доведено, що перцептивнi здiбностi передбачають
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сприйняття й оцiнку людиною iншої людини, самої себе i ситуативного
контексту в цiлому, а також у вiдповiдностi до цього, вибiр тiєї або
iншої лiнiї поведiнки в кожнiй конкретнiй ситуацiї.
У межах проблеми сприйняття i розумiння людини людиною
особливий iнтерес представляють роботи О. О. Бодальова. Дослiдивши
означену проблему, науковець визначає сприйняття, розумiння людини
людиною i формування поняття про особистiсть iншого на основi
моделювання її образу як здiбнiсть сприймати сигнали, якi несуть
iнформацiю про другу людину, використовувати її для регулювання
взаємодiї, рiвень якої проявляється в глибинi, рiзносторонностi
iнформацiї, яку особа може отримати про особливостi iншої людини
i швидкостi перебудови своєї дiяльностi у вiдповiдностi з цiєю
iнформацiєю [3, с. 67–68].
В процесi професiйно-комунiкативної дiяльностi суттєву роль
вiдiграє своєрiдний взаємозв’язок мiж перцептивними здiбностями i
вмiннями. У цьому зв’язку С. Л. Рубiнштейн зазначає, що «. . . здiбностi
i вмiння, зовсiм очевидно, нетотожнi, але вони все ж тiсним чином
пов’язанi. При цьому зв’язок цей взаємний. З однiєї сторони, засвоєння
умiнь, знань i т. п. передбачає наявнiсть вiдомих здiбностей, а з
iншої — само формування здiбностей до певної дiяльностi передбачає
засвоєння пов’язаних з нею умiнь, знань i далi «. . . таким чином,
нiяк не спiвпадаючи, звичайно, зi здiбностями, вмiння, технiка даної
дiяльностi, навички, знання з нею пов’язанi, являються, однак,
суттєвою умовою розвитку вiдповiдних здiбностей, так же як наявнiсть
вiдповiдних здiбностей являються умовою для оволодiння цими
умiннями. Здiбностi формуються по мiрi того, як людина, засвоюючи
їх, оволодiває необхiдними для дiяльностi вмiннями» [11, с. 124–125].
Цю точку зору подiляє i О. О. Бодальов, на думку якого перцептивнi
здiбностi знаходять своє вiдображення у перцептивних умiннях
створювати образ партнера по взаємодiї на основi сприйняття,
розумiння, оцiнки та iнтерпретацiї його виразних рухiв, якi свiдчать
про iнтелектуально-вольовi процеси, якостi, емоцiйний стан особистостi,
форми її взаємодiї з партнерами [3]. З огляду на це перцептивнi
здiбностi будуть здiйснювати детермiнуючий вплив на професiйнокомунiкативну дiяльнiсть педагога через систему перцептивних
умiнь.
На основi теоретичного аналiзу (О. О. Бодальов [3], Л. Д. Єршова [4],
В. А. Лабунська [9], О. О. Леонтьєв [10] та iн. зроблена спроба,
класифiкувати i представити перцептивнi вмiння в певнiй системi:
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• умiння правильно сприймати i розумiти по виразу обличчя, по
рухах, дiях i вчинках, по мовних реакцiях особистостi психiчний
стан i емоцiйнi переживання особи;
• умiння прочитувати рiзного роду реакцiї на той або iнший
комунiкативний вплив i перебудовувати свої дiї i поведiнку на
основi отриманої iнформацiї;
• умiння спостерiгати, «бачити» i швидко оцiнювати педагогiчнi
ситуацiї, труднощi в своїй дiяльностi i дiяльностi учнiв
• умiння декодувати та iнтерпретувати отриману iнформацiю;
• умiння адекватно моделювати особистiсть;
• умiння орiєнтацiї у партнерi по взаємодiї;
• умiння адекватного сприйняття iншого i розумiння його;
• умiння мисленно поставити себе на мiсце iншого, швидко
реагувати на змiни в його поведiнцi;
• спостерiгати, бачити, оцiнювати комунiкативну ситуацiю i
перебудовувати власнi способи дiї;
• антиципацiя (випереджувальна
емоцiйних реакцiй партнера;

орiєнтацiя),

передбачення

• моделювання образу iншого i емоцiйна iдентифiкацiя себе з ним.
Сформованi перцептивнi умiння дозволяють людинi видiляти бiльше
якостей, фiксувати глибиннi, значимi властивостi особистостi. Не
сформованiсть умiнь об’єктивно сприймати й адекватно iнтерпретувати
зовнiшнiсть i вчинки iншого призводять до поверхового сприйняття
партнера по взаємодiї, неадекватної iнтерпретацiї отриманої iнформацiї
i, як результат — сприймати випадкову його поведiнку за суттєву, що
сприяє поспiшнiй реакцiї на вчинок, не проникаючи в мотиви цього
вчинку. Тому сформованi перцептивнi вмiння — запорука ефективностi
комунiкативної дiяльностi.
Звичайно, у процесi професiйно-комунiкативної дiяльностi
перцептивнi вмiння проявляються у взаємозв’язку i взаємодiї, а
ступiнь їх iнтеграцiї залежить вiд рiвня сформованостi кожного
з них. Проте, як стверджує О. О. Бодальов, сприйняття завжди
має певну ступiнь суб’єктивностi: людина часто вiддає перевагу
одним «сигналам» i проявляє повне або часткове iгнорування
iнших. Варiативнiсть сприйняття, вiдображення одного i того ж
говорить про залежнiсть розвитку перцептивних здiбностей i вмiнь
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вiд iндивiдуальних особливостей комунiкатора. О. О. Бодальов з цього
приводу зауважує: «в залежностi вiд того, що в процесi сприйняття
буде на першому планi — гiпертрофоване «я» чи «ти»», залежить
глибина проникнення в iншу особистiсть i правильнiсть побудови
з нею взаємовiдносин» [3, с. 56]. В. А. Лабунська також стверджує,
що сприйняття не завжди приводить до глибокого проникнення
в особистiснi характеристики суб’єкта пiзнання, що впливає на
адекватнiсть iнтерпретацiї «суб’єктивного поля значень» невербальних
сигналiв зовнiшностi i вчинкiв iншого i призводить до хибного
сприйняття партнера по взаємодiї, неправильного вiдношення до нього,
тому що комунiкатор не володiє здатнiстю до адекватного декодування
iнформацiї [9].
Тому до числа факторiв, якi сприяють усуненню наявних недолiкiв
i установленню особистiсних чинникiв, оптимальне сполучення яких
обумовлює взаєморозумiння мiж людьми, слiд вiднести тi способи
i прийоми за допомогою яких досягається розумiння однiєї людини
iншою, вiдносять механiзми iдентифiкацiї, емпатiї i рефлексiї.
Iдентифiкацiя являє собою такий спосiб пiзнання, за якого
припущення стосовно внутрiшнього стану iншого будується на основi
спроби поставити себе на його мiсце. При iдентифiкацiї вiдбувається
уподiбнення себе iншому в результатi чого засвоюються норми, цiннiснi
установки, поведiнка, звички особи, яка сприймається, а стан iншої
людини визначається на основi рацiональної iнтерпретацiї. В основi
iдентифiкацiї зi значущим iншим лежить перцептивний процес, який
полягає у спiввiднесеннi так званих еталонних якостей суб’єкта
iдентифiкацiї з цiнними для нього якостями (характеристиками)
значущого iншого. Змiстом цього зв’язку є безпосереднє переживання
суб’єктом того чи iншого ступеня свого ототожнення з об’єктом.
Афективною формою iдентифiкацiї виступає емпатiя, яка в
психологiї розглядається «як здiбнiсть людини передбачати афективнi
реакцiї iншої в конкретних ситуацiях. Як особливi форми емпатiї
видiляють спiвпереживання — переживання суб’єктом тих же
емоцiйних реакцiй, якi вiдчуває iнша людина на основi ототожнення
з нею i спiвчуття — переживання суб’єктом з приводу почуттiв
iншого» [6, с. 410]. У цьому зв’язку слушною є точка зору, щодо
розумiння емпатiї в концепцiї сприймання людини людиною,
розробленою О. О. Бодальовим. Обгрунтовуючи своє розумiння
спiвпереживання i спiвчуття як видiв емпатiї автор наголошує, що
спiвпереживання особистiстю почуття людини є безпосередньою i
iмпульсивною формою емпатiї. У той же час спiвчуття вiдрiзняється
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вiд спiвпереживання мотивацiєю i бiльш опосередкованими роздумами
вiдносно стану iншої людини та бажанням дiйсно їй допомогти [3, с. 205].
Тому емпатiя є «афективним розумiнням», а тому можна говорити, що
емпатiя — це емоцiйна iдентифiкацiя.
Важливою характеристикою процесiв пiзнання та розумiння, є
рефлексiя як процес самопiзнання, пов’язаний зi здатнiстю суб’єкта
вiдображати власнi стани, вiдносини, переживання, що допомагає
йому не тiльки усвiдомити, але при необхiдностi й перебудовувати їх.
Виступаючи процесом подвiйного, дзеркального взаємовiдображення
суб’єктами один одного, рефлексiя сприяє адекватному сприйняттi себе
i зменшенню суб’єктивностi у сприйняттi iнших [7, с. 303–304].
Ефективнiсть перцептивних проявiв забезпечують також
такi властивостi особистостi як спостережливiсть i уважнiсть.
Спостережливiсть — це «властивiсть iндивiда, що проявляється в
умiннi помiчати iстотнi, в тому числi, i малопомiтнi особливостi
предметiв i явищ» [7, с. 195], сукупнiсть певних властивостей людини
її здiбнiсть, що виражається в диференцiацiї властивостей об’єктiв,
що сприймаються [5, с. 151]. Передумовою спостережливостi є
уважнiсть як якiсть особистостi, яка характеризується спрямованiстю
уваги на певний об’єкт сприйняття, його iнтенсивнiстю i вiдносною
тривалiстю [2, с. 211]. Установлена також залежнiсть розвитку
соцiальної перцепiї вiд особливостей суб’єкта пiзнання, а саме вiд
таких чинникiв як спрямованiсть на особистiсть, перцептивний досвiд,
стаж роботи, вiк, ставлення до ситуацiї взаємодiї, взаємини, якi
установлюються мiж партнерами по взаємодiї [4].
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Таким
чином, теоретичний аналiз перцептивного аспекту професiйнокомунiкативної дiяльностi дозволив установити, що сприйняття i
розумiння iншої людини є процесом у якому вiдбувається вiдображення
її зовнiшнiх ознак, спiввiднесення їх з особистiсними властивостями
iндивiда, якого сприймають i здiйснення на цiй основi розумiння його
внутрiшнього свiту i поведiнки. Перцептивнi здiбностi, реалiзуючись
через систему перцептивних умiнь, якi детермiнують ефективнiсть
професiйно-комунiкативної дiяльностi. Завдяки соцiальнiй перцепцiї
як процесу, вiдбувається вiдображення людиною зовнiшнiх ознак
iншої людини, спiввiднесення їх з особистiсними властивостями
iндивiда пiзнання i здiйснення на цiй основi розумiння її внутрiшнього
свiту. Подальшого дослiдження потребує питання визначення
психолого-педагогiчних умов розвитку соцiальної перцепцiї в процесi
професiйно-комунiкативної дiяльностi.
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Пинская О. Л.
Перцептивный
аспект
проблемы
коммуникативной деятельности

профессионально-

Аннотация. В статье проанализирован перцептивный аспект
профессионально-коммуниикативной деяльности. Выяснена сущность
и особенности коммуникативной деятельности как процесса субъектсубъектного взаимодействия. Установлена основа перцептивной
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стороны коммуникативной деятельности, которую составляют
сформированные коммуникативные способности, находящие свое
отображение в умениях создавать и адекватно интерпретировать
внешние проявления человека, который воспринимается. Представлена
и описана система перцептивных умений как важного компонента
и условия успешного взаимодействия людей в процессе совместной
деятельности. Определены психологические механизмы эффективного
восприятия, понимания, оценки, создания адекватного образа партнера
по взаимодействию и определены их характеристики.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность,
перцептивные
способности,
перцептивные
умения,
психологические
механизмы,
«субъективное
поле
значений».

Pinska O. L.
The perceptual aspect of the problem of professional and
communicative activity
Abstract. This article analyses the perceptual aspect of professional and
communicative activity. The essence and peculiarities of communicative
activity as a process of subject-subject cooperation were found. The
psychological basis of the perceptual side of communicative activity was
established, which forms communicative abilities reflected in the ability to
know and objectively interpret the external manifestations of the perceived
person. The system of perceptual skills as an important component and
condition for successful interaction of people in the process of joint activity
is presented and described. The psychological mechanisms of effective
perception, understanding, evaluation and creation of an adequate image
of a partner by cooperation and their characteristics were defined.
Keywords: communicative activity, social perception,
perceptual abilities, perceptual skills, psychological
mechanisms, “subjective field of values”.
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