
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри «Практична психологія» 

Дата  

за 

розкладом 

Час за 

розкладом, 

академічна 

група, 

форма навчання 

Прізвище 

викладача, 

назва курсу, 

вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль-

кість 

балів 

31.03.2020 17.00-19.50, 

12 змгбппр, 

заочна форма 

навчання 

Сафін О.Д. 

«Психологія 

комунікацій в 

організаціях» 

лабораторна 

робота, залік 

Психологічний аналіз 

невербальної складової 

комунікативної поведінки 

особистості та її 

інтерпретації 

Ознайомитися з планом і літературою до заняття із 

робочої програми дисципліни. Усвідомити зміст 

навчального матеріалу, який подано у додатку. Задати 

питання викладачу у Skype у зазначений час чи на email: 

245440ss@gmail.com 

4 

  

mailto:245440ss@gmail.com


Лабораторне заняття «Психологічний аналіз невербальної складової комунікативної 

поведінки особистості та її інтерпретації» 

1. Невербальна складова комунікативної поведінки як вираження 

внутрішнього через зовнішнє. 

2. Психологічні особливості процесу інтерпретації невербальної складової 

комунікативної поведінки особистості. 

3. Проблема вивчення особистісних і соціально-психологічних характеристик 

суб'єкта сприйняття, що впливають на пізнання невербальної складової 

комунікативної поведінки та її інтерпретацію. 

4. Дослідження психологічних особливостей інтерпретації невербальної 

складової комунікативної поведінки особистості. 

5. Аналіз співвідношення компонентів у структурі інтерпретації невербальної 

складової комунікативної поведінки особистості. 

6. Аналіз взаємозв'язків соціально-психологічних характеристик особистості і 

показників виразності компонентів невербальної складової комунікативної  

поведінки у структурі її інтерпретації. 

7. Аналіз динаміки змісту інтерпретації невербальної складової комунікативної 

поведінки в результаті соціально-психологічного впливу. 

8. Аналіз взаємозв'язку показників динаміки змісту інтерпретації невербальної 

складової комунікативної поведінки і соціально-психологічних характеристик 

суб'єкта інтерпретації. 

 

1. Невербальна складова комунікативної поведінки як вираження 

внутрішнього через зовнішнє. 

Поняття "невербальної поведінки" поняття у психології і сама проблематика 

невербальної поведінки була, як констатує О.А. Петрова [96], заявлена роботами 

В.А.Лабунської. Але, зрозуміло, що сучасні уявлення щодо невербальної поведінки 

ґрунтуються на всьому різноманітті підходів до вивчення проблеми розкриття сутнісних 

характеристик людини на підставі аналізу його зовнішніх рис і експресії. Отже, перш ніж 

почати розгляд проблеми невербальної поведінки в соціальній психології (у наміченому 



нами соціально-перцептивному плані), слід зазначити, що ті чи інші її компоненти 

досліджувалися, а також питання, що пов'язані з її діагностичною цінністю, розглядалися в 

клінічному аспекті. У даному випадку, у зв'язку із спостереженнями лікарів, 

невропатологів, психіатрів і т.п., які вивчали яким образом по зовнішньому прояву можна 

судити про внутрішні стани і характеристики людини (тобто, по суті, також, у соціально-

перцептивному контексті). Крім того, невербальна поведінка з погляду співвідношення 

внутрішніх станів і їх вираження та взаємодії внутрішнього і зовнішнього в побудові 

оптимальних рухів, розглядається такими науковими напрямками як танцювально-рухова 

терапія, аналіз рухів по Р. Лабану, акторська техніка і режисура, тілесно-орієнтована 

терапія, психологія спілкування і. т.п. У кожному з цих напрямків, у тією чи іншої мірі, 

також є присутнім соціально-перцептивний контекст, що пов'язаний із сприйняттям, 

інтерпретацією, оцінкою ефективності і естетичною цінністю руху, дією, взаємодією 

людей. 

Далі, ми розглянемо основні ідеї, досягнення та акценти вивчення в зазначених 

галузях, оскільки вони вплинули на соціально психологічний підхід у розгляді невербальної 

поведінки як зовнішнього вираження внутрішнього "Я" особистості. 

В області невропатології і психіатрії інтерес до зовнішнього прояву внутрішніх 

станів, на думку М.С. Роговина [103], багато в чому обумовлений завданнями діагностики 

захворювань, систематизації діагностичних ознак. В історичному плані, слід зазначити, що 

у психології акцент на вивчення динамічних моментів у взаємодії зовнішнього і 

внутрішнього, на відображення психічних станів у рухах обличчя, тіла, у фізіологічних 

проявах робив у своїх працях на початку 20 століття І.А. Сикорський. Аналіз його поглядів 

представлений у роботах В.В. Мироненко [87], В.А. Лабунської [77]. Особливу увага І.А. 

Сикорський приділяв міміці, підкреслюючи всю складність експресивних проявів. Крім 

того, він звертав увагу на рухи рук, око, рухи тілу, пози, аналізував складні психологічні 

стани в їх взаємозв'язку з віковими, антропологічними, половими, професійними і 

патологічними особливостями [44]. 

Пізніше, наприкінці 60-х років, у працях Л.М. Сухаребського (аналіз його робіт 

представлений у [77; 87]) також затверджується динамічний підхід до міміки, а її 

особливості пов'язуються з наявністю окремих захворювань, із глибинними порушеннями 

особистості (психози, епілепсія, шизофренія, психогенні травми і т.п.). У цей же час 

з'являються роботи, у яких фотографії тих чи інших мімічних проявів слугують навчальним 

матеріалом, що ілюструє особливості протікання визначеного захворювання чи інших 

патологічних станів [137]. 



Слід зазначити, що в Росії також проводилися дослідження, у яких в руслі неврології 

і психіатрії велися пошуки однозначних відповідностей між внутрішніми факторами і 

зовнішніми показниками. Так, у першій третині XX століття з'явилися роботи (що 

знаходилися під впливом ідей Кречмера і відгомонів фізіогномичних уявлень), спрямовані 

на пошук зв'язків конкретних рис зовнішності з тим чи іншим  захворюванням чи 

особистісними характеристиками. Наприкінці 20-х років XX століття М.М. Корганов 

спробував "спіймати типові морфологічні і функціональні особливості в побудові тіла 

істеричних" [56, 506]. На його думку, істеричних не можна віднести до якомусь одному з 

відомих конституціональних типів (дигестивний, респіраторний, атлетоїдний), але можна 

виділити в окреме "конституціональне коло", виходячи з їх морфологічних особливостей. 

Істеричні жінки, згідно з даними автора, характеризуються наступними особливостями: "це 

частіше широкі, пластичні обличчя, що виглядають молодше свого віку та мають у своїх 

контурах елементи інфантилізму" [там же, 510]. Крім того, вони відрізняються 

інфантильним чолом, широким тупим і підійнятим носом, малорозвиненими надбрівними 

дугами, випуклої, схожої на циліндр грудною клітиною і т.п. 

У цей же час Г.О. Гольдблат стверджував, що, незважаючи на критичні зауваження 

по відношенню до фізіогноміки з боку низки авторів, на її стороні народна мудрість і 

повсякденний досвід, заснований на частому збігу "відомих психічних рис і окремих 

тілесних особливостей" [30, 518]. На його думку, "навіть у  френології приховується відоме 

ядро істини" [там же, 519]. Автора цікавило яким образом ті чи інші соматичні ознаки 

конституціонального характеру можуть виступати в якості фізіогномічних ознак, а також 

відношення зовнішньої форми тіла до особливостей роботи органів внутрішньої секреції. 

Незважаючи на більш ніж двохтисячолітню історію, напрямок досліджень, що 

припускає пошук типологічних рис у вигляду людини, однозначних взаємозв'язків 

психічних і соматичних ознак у нормі і патології зовсім не вичерпало себе. Роботи 

подібного плану відносять у даний час до галузі функціональної  антропології чи 

психоморфології. Аналіз цього напрямку представлений у дослідженні В.І. Куликова [62]. 

Автор виділяє 23 психоморфологічних типів конституції людини. У якості полярних 

морфологічних ознак виступають: показники довжини ніг, шиї, підборіддя, носа; форма 

обличчя, брів; піднесеність-опущеність куточків рота; стрижка і т.п. Так, опуклі очі 

пов'язуються автором з жіночністю, екзальтованістю, емоційною незрілістю, довірливістю. 

Високе чоло - з правдивістю, не дріб’язковістю. Великий ніс з неемпатійністю, мужністю, 

конфліктністю і т.п. 



Розглянуті нами вище моменти діалектики форми і змісту, сутності і явища 

редукуються автором до положення про "нерозривність, взаємозв'язок і взаємозумовленість 

структури (форми) і функцій (змісту)" [там же, 88]. Звідси автор робить висновок про те, 

що: "характер можна визначати не тільки по тестах, але і по зовнішнім ознакам у натурі чи 

по фото" [там же, 49]. Для визначення структурної індивідуальності людини В.І. Куликов 

пропонує тест, що складається з малюнків окремих елементів зовнішнього вигляду людини, 

спрямований на виявлення його психологічних особливостей. 

Найбільше повно проблема внутрішнього і зовнішнього в клініко-психологічному 

аспекті висвітлюється в роботі М.С. Роговіна [103]. Автор торкається даного питання в 

зв'язку з існуванням розладів соматичного чи нервово-психічного характеру, при яких про 

захворювання та особливості його протікання лікар може судити за мімікою і пантомімікою 

хворого, коли зовнішність людини в цілому може виступати як діагностична ознака. 

М.С. Роговін вказує на важливість експресивних ознак для діагностики психічних 

захворювань, звертає увагу на важливість інтуїтивних аспектів пізнання людиною іншої 

людини. Автор поділяє експресивні прояви на п'ять відносно самостійних областей. Це: 

фізиогноміка; міміка; жести і моторика (пантоміміка); голос, манера розмови; почерк. 

Розглядаючи проблему експресії в історичній перспективі, починаючи від Гіпократа 

і Аристотеля до сучасних дослідників, автор звертає увагу на те, що розуміння 

експресивних ознак в якості однозначного свідчення конкретного захворювання 

змінюється ймовірносно-статистичними уявленнями. При цьому враховуються ситуативні 

моменти, минулий досвід, своєрідність особистості і т.п. На думку М.С. Роговіна, якщо в 

нормі експресивні прояви обумовлюються ситуативними факторами, минулим досвідом, то 

при патології відбувається зсув, зрушення, внутрішні фактори, що обумовлені характером 

захворювання, починають відігравати більшу роль, чим зовнішні, соціальні. 

Таким чином, підводячи підсумок аналізу представлених робіт, варто підкреслити, 

що однобічний, спрощений підхід, що припускає жорсткий зв'язок між зовнішнім і 

внутрішнім, між статичними характеристиками зовнішнього вигляду людини і її 

психологічними особливостями незмінно породжує нові спроби “читання по обличчю”, 

пошуки способів “швидкого пізнання” іншої людини, тощо. У той же час підхід, що 

враховує всю складність і суперечливість явища внутрішнього змісту людини, її “Я”, її 

особистісних характеристик за допомогою зовнішніх проявів, що носять динамічний 

характер, виявляється більш плідним і цінним в галузі клініко-психологічних і 

психіатричних досліджень. 



В галузі театрального мистецтва з погляду проблеми, що нас цікавить, звертає на 

себе увага наукова діяльність С. Волконського [23]. Даний автор зробив естетико-

психологічний аналіз зовнішнього вираження внутрішнього “Я” людини на сцені. Це – 

пошуки оптимуму виразності, зовнішньої гармонії, пошуку шляхів виховання “виразної 

людини”, здатної своїм жестом, рухом і словом передати на сцені самі тонкі переживання і 

змісти (“Як же повернути тілу – принаймні в мистецтві – повернути йому втрачене ним 

значення виразника душі?”) [23, 141]. 

С. Волконський надає величезного значення жесту, вважає, що жест – це “виявлення 

внутрішнього “Я” шляхом зовнішнього “Я”.  Автор вважає, що “жест ілюструє не факт, а 

наше відношення до нього ”  [там же, стор. 19]. Він підрозділяє всі жести на описові, 

психологічні і механічні (“викликані потребою”). Жест, на думку С. Волконського, “будучи 

вираженням думки, завжди йде поперед слова, як блискавка перед грому” [там же, стор. 

21]. Розглядаючи психологічний жест як “зовнішнє вираження почуття”, С.Волконський 

розрізняє змістовні кола жесту і слова. На його думку, психологічний жест збігається з тим, 

який мається на увазі, а не з словом, що вимовляється. Він відноситься не до слова, а до 

думки. 

С. Волконський вказує, що психологічний жест багатий змістом, оскільки поєднує в 

собі опозиції та протиставлення. Автор вважає, що для того, щоб видалити зі сцени невірне 

і випадкове, для того, щоб досягти краси в театрі, необхідний розвиток двох здібностей: 

здатності до сприйняття і здатності до вираження. З його погляду, розвиток саме цих двох 

здібностей вплине на взаємодію "духу і тіла", приведе до їх злиття. Це дозволить уникнути 

паузи, проміжку, заповненого пошуком засобів вираження внутрішнього стану. 

С. Волконський аналізує рух з погляду його виразності, значеннєвої наповненості, 

краси, пов'язує напрямок і площина руху з різними символами, змістами, враженнями, що 

він робить. Так, вважає він, рух може передавати враження цілісності-половинчатості, 

єдності-подвійності, кінця-нескінченності. Напрямок руху може бути потенційним, 

статичним, динамічним. Рівні руху, його лінії можуть пов'язуватися з різними станами 

розуму. 

У традиціях театру хвилювання, проблема зовнішнього і внутрішнього трохи 

"укрупнюється", здобуваючи при цьому свій особливий акцент і значення. Тут завдання 

актора - втілити на сцені життя людського духу. [126]. Для цього актор створює внутрішнє, 

а потім передає його зовнішніми засобами. У цьому складному і суперечливому процесі 

внутрішнє і зовнішнє невіддільні і переходять одне в інше, з'єднуючись і 



взаємозбагачуючись у дії, що розглядається як злиття психічного (цілеспрямованість) і 

фізичного (рух) [41]. 

Основними характеристиками (і вимогами до виконання) такої дії є її 

продуктивність, дійсність і цілеспрямованість. Здійснення цих трьох умов обумовлює 

виразність дії. Роблячи такого роду дії відповідно до логіки моменту, епізоду, сцени, тощо, 

"по наростаючої", актор дає можливість глядачу, спостерігаючи зовнішні атрибути дії - 

оцінку, прибудову, вплив у єдності мізансценічного, художньо-оформлювального і 

музичного рішення сцени, епізоду і т.п., - побачити внутрішнє героя, проникнути до його 

духовного світу. ("За характером рухів людини, зокрема, по тому, скількох зусиль він 

витрачає, щоб діяти, ми "читаємо" і його загальний душевний стан та його настрій духу в 

дану хвилину" [там же, 100]). 

Слід зазначити, що виразність "сама по собі", безвідносно до логіки дій персонажа, 

виразність, що не несе внутрішньої ролі, а обумовлена бажанням актора бути виразніше, 

розглядається в театрі переживання як істотний недолік. У цьому зв'язку важливе значення 

надається жесту. "Зайві жести - це сміття, це бруд, це плями" - пише К.С. Станіславський, 

тому, вважає він, "рух саме для себе, не виконуючої ніякої дії ролі, не потрібен на сцені" 

[126, 226]. 

Одним з важливих елементів поведінки (по суті невербальним поведінковим 

патерном), що сприймається, "читається" глядачем є "прибудова" [41; 42]. Вона 

визначається як "мимовільне пристосовування людиною положення свого тіла для впливу 

на зовнішній об'єкт для того, щоб пристосувати цей об'єкт до своїх нестатків. Уявлення 

людини щодо якості і властивості об'єкта диктують склад, порядок і характер рухів, у яких 

здійснюється прибудова: "зверху", "знизу" і "нарівні" [42, 46-47]. Характер прибудови 

залежить від суб'єктивного відчуття співвідношення сил, ступеня залежності від партнера, 

від підсвідомого відчуття ваги свого тіла. Таким чином, на думку автора, тіло людини в 

прибудові "видає" те, що робиться в його душі [41]. 

Отже, проблема невербальної поведінки як вираження внутрішнього, "Я" 

особистості конкретизується в театрі переживання в пошуку способів створення адекватної 

передачі внутрішнього. Завдання актора у "кодуванні внутрішнього", у виразній передачі 

його зовнішніми засобами здійснюється за допомогою відтворення необхідних внутрішніх 

компонентів дії для того, щоб злившись, поєднавшись із зовнішніми, вони породили 

справжню, продуктивну, цілеспрямовану дію. Таким чином встановлений, закріплений, 



динамічний зв'язок між внутрішнім і зовнішнім дозволяє актору виявляти внутрішнє, 

втілювати його. 

Своєрідність взаємини між довільним і мимовільної, у здійснюваних актором діях, 

полягає в тому, що мимовільні елементи дії, що мають місце в звичайному житті, на сцені, 

актор виконує спочатку свідомо з метою зробити їх потім неусвідомленими, 

автоматичними, мимовільними. 

Танцювальні терапевти і дослідники руху також торкалися проблеми невербального 

вираження внутрішніх станів і характеристик особистості. Аnn Dа1у [152] торкається 

історії вивчення даного питання і його сучасного стану. Вона оглядає найбільш важливі ідеї 

і методи досліджень в галузі, що позначається таким поняттям, як "аналіз руху" (“movement 

analysis»). Даний напрямок, що включає широкий спектр досліджень (від Р. Еkмаn до 

R.Lаbаn і Rау L. Віrdwіstеll), вимагає, на думку автора, звертання до більш широкої,  

семіотичної проблеми, яка стосується зв'язку між рухом і значенням. У цьому випадку 

виникають три головних питання: "1) чи має рух своє власне значення?; 2) якщо це так, то, 

яким чином рух позначується?; і 3) якщо це так, де знаходиться локус значення?" [там же, 

42]. 

Яким же чином з погляду танцювальних терапевтів і дослідників руху в 

невербальної поведінки (у даному випадку спонтанному  танці чи в рухових паттернах) 

виявляється внутрішнє суб'єкта, і в чому складаються особливості рухів, що дозволяють 

судити про який-небудь внутрішній зміст чи його динаміку? В основі танцювальної терапії, 

ґрунтується положення про те, що між рухом і емоцією існує зв'язок, отже через рух і танець 

внутрішній особистісний світ кожного стає відчутним, у спільному танці відносини стають 

видимими. Серед конкретних "характеристик руху", що виділяються К.Реnfіеld [160], 

найбільш важливими, на наш погляд, є наступні: 

1) "прояснення" - рух проясняє проблему чи ситуацію, але, на відміну від вербальної 

комунікації, воно надає інформацію іншого змісту: оскільки вираження емоції в русі носить 

індивідуальний характер, рух проясняє динаміку емоційного стану для даного окремого 

індивідуума ("рух надає прямий доступ до несвідомого", скрізь рух ми неусвідомлене 

виражаємо себе" [там же, 167]); 

2) "симультанність" - поза чи рух можуть містити в собі декілька "ідей". Так, один 

рух може містити в собі "ідеї різних рівнів": емоційного, метафізичного, духовного, а також 

можливість переходу того самого руху в іншу емоційну площину; 



3) "катарсичність" руху. Якщо розглядати катарсис як визволення від напруги, то рух 

являє собою розрядку емоцій чи енергії (катарсис походить з руху); 

4) "інтегративна" характеристика руху. Рух виступає як спосіб інтеграції 

хвилювання, дозволяє йому проникнути на більш глибокий рівень [там же, 169]. 

Таким чином, у даній роботі автор доводить ідею полісемантизма і 

поліфункціональності руху. У ній зроблена спроба презентувати характеристики руху, що 

дозволяють йому бути виразником внутрішніх станів, хвилювань. Підкреслюється роль 

несвідомого в організації рухів. 

Інтерес представляє також підхід, що розділяє більш і менш динамічні моменти в 

невербальному вираженні за рахунок розлучення, протиставлення функцій жесту і пози, 

їхнього віднесення до різних внутрішніх характеристик. Так, Р. Ramsden, [162] - фахівець в 

галузі аналізу рухів у структурі рухової активності особистості виділяє: частину, що робить, 

особистості, що позначається терміном "жестова" особистість і "підтримуючу", 

"утримуючу", "буттєву" частину особистості чи "позову" особистість. "Жестова" 

особистість виражається жестами, тобто, рухами ізольованих частин тіла окремо чи в 

комбінації. Що стосується "позової" особистості - вона дозволяє нам приймати різні ролі, 

способи існування, установки (аттитюди). Вона дозволяє нам бути авторитарними, 

дружелюбними, соромливими, агресивними і т.д. "Позова" особистість виражається зовні 

такими рухами, що втягують все тіло в єдине вираження. На думку автора, саме комбінація, 

інтеграція обох аспектів-частин особистості дає можливість успішно виконувати завдання, 

саме вона відрізняє мистецтво від ординарної технічної здатності, дозволяє "стать тим, що 

ми робимо" [там же, 221]. На фізичному рівні це виражається в інтегрованому русі.  

Даний підхід дозволяє прояснити питання формування руху і його якісних 

особливостей, намітити підходи до рішення проблеми утворення експресивних паттернів. 

Руховий паттерн формується в результаті взаємодії якісних особливостей рухів. На думку 

автора, він є унікальним утворенням (порівнянним з відбитками пальців) і виражає 

особистісну індивідуальність [там же, 222]. 

У розглянутих нами напрямках дослідження руху як зовнішнього вираження 

внутрішнього підкреслюється багатозначність руху, виявляються його різні 

характеристики, робляться спроби пов'язати зовнішнє вираження з внутрішніми 

установками, відносинами, хвилюваннями. Крім цього в роботах виділяються аспекти руху, 

що дозволяють говорити про його цілісність, інтегрованість, естетичну цінність, тощо. 



Істотної для розуміння проблеми експресивного "Я" особистості є думка 

М.М.Бахтіна, висловлена ним у зв'язку з питанням щодо співвідношення зовнішнього і 

внутрішнього в танці: "У танці зливається моя зовнішність, тільки іншим видима і для 

інших існуюча, з моєю внутрішньою органічною активністю, що самовідчувається; у танці 

усе внутрішнє в мені прагне вийти назовні, збігтися з зовнішністю, у танці я найбільше 

оплотнююся в бутті, прилучаюся до буття інших" [12, 127]. 

Таким чином, М.М. Бахтін підкреслює одну із самих характерних рис експресії, 

невербальної поведінки особистості - представленість іншому, відповідність внутрішньому 

самовідчуттю і психічному стану партнера, його світовідчуванню. 

Подібну думку розвиває у своїх дослідженнях О.К. Лугова. На її думку, експресія, 

що виражена в танці, є своєрідною інтерпретацією "внутрішнього буття" людини [82, 56]. 

Подальші дослідження показали, що відповідно до динаміки системи відносин особистості 

змінюються експресивні компоненти танцю, що у свою чергу впливають на міжособистісну 

взаємодію. 

Низка проблем, що сполучені з попередніми, були висвітлені в роботах 

О.О.Бодальова [15; 16], В.М. Панфьорова [90; 91] у зв'язку з проблемою пізнання 

внутрішніх характеристик людини через сприйняття його зовнішніх рис. В них також 

підкреслюється складність і неоднозначність зв'язку між внутрішнім і зовнішнім, його 

імовірнісний характер. 

О.О. Бодальовим [16] аналізуються ті "почуттєві дані", що відбиваються та 

інтерпретуються: компоненти зовнішнього вигляду людини, вираження обличчя, жести, 

хода. Автор розглядає їх зв'язок зі станами, діями і якостями людини, що сприймається. У 

його роботах вказується на характерні риси вираження, їх обумовленість соціальними 

факторами. Крім цього виділяються "інформаційна і регулятивна функції" сигналів, з яких 

"складаються поведінка і зовнішній вигляд людини" [там же, с. 108]. 

Ідеї А.О. Бодальова щодо взаємодії зовнішнього і внутрішнього були розвиті в 

роботах В.М. Панфьорова. Він звертає увагу на те, що при сприйнятті іншої людини його 

особистісні властивості "не дані суб'єкту пізнання безпосередньо як фізичні властивості 

індивіда", їхнє пізнання вимагає роботи мислення, уяви, інтуїції. Саме в зв'язку з цим і 

виникає "проблема співвідношення об'єктних і суб'єктних властивостей людини" [94, 78]. 

У цьому випадку, зовнішність являє собою знакову систему психологічних якостей 

особистості, на підставі якої в процесі пізнання відбувається актуалізація психологічного 

змісту особистості. 



Питання щодо співвідношення внутрішнього і зовнішнього вирішуються 

В.M.Панфьоровим на користь їхньої єдності. Згідно В.М.Панфьорова, "зовнішність 

сприймається як невіддільна від особистості характеристика" [91, 106]. Для рішення 

проблеми внутрішнього змісту і зовнішнього вираження, автором виділяються дві сторони 

зовнішності людини: фізична краса і чарівність (експресія). Остання, на думку 

В.М.Панфьорова, функціонально пов'язана з особистісними особливостями, тому, "у силу 

частого повторення відповідної міміки" на обличчі людини, "формується відповідне типове 

для нього вираження (експресія), що свідчить про модальний (найбільш частий) стан 

людини" [там же, 107]. (У цьому відношенні погляди В.М. Панфьорова близькі до раніше 

розглянутих нами поглядів Г. Хоума щодо механізму фіксації внутрішніх якостей чи станів 

людини в його зовнішності). Найбільш інформативними для суб'єкта сприйняття 

елементами зовнішності людини, вважає В.М. Панфьоров, є експресія обличчя та очей. У 

той же час автор відзначає неоднозначність інтерпретації елементів обличчя, її залежність 

від експресивних властивостей зовнішності. 

Експресія може розглядатися і з погляду психосеміотики спілкування, вважає 

О.А.Петрова [96]. Автор вводить до контексту обговорюваної проблеми поняття "габітус". 

Це статична характеристика людини, обумовлена природою тілесна оболонка, що може 

піддаватись в деякої мірі змінам, маскуванні чи підкресленні. Вона виконує як семіотичний 

знак низку функцій і несе визначену інформацію. Автор ставить запитання: "В якою мірі 

фізичне тіло - знак суб'єкта спілкування?" [там же, 104]  і, відповідаючи на нього, розглядає 

різні знакові характеристики габітусу. Оскільки параметри фізичного тіла обумовлені 

соціально-історичними і культурними традиціями, то вони є знаком приналежності до 

визначеного історико-культурного контексту. Вони - "форма фіксації та існування 

суспільно історичного досвіду кожної статтєвовікової групи людей", крім того, параметри 

виступають "засобом присвоєння цього знання, а саме засобом соціалізації особистості".  

О.А. Петрова вважає, що "вся сукупність візуальних семіотичних компонентів 

зовнішнього вигляду людини може розглядатися як різновид невербальних текстів 

культури, специфічний "візуальний текст спілкування", а його інтерпретація являє собою 

вид "читання", від адекватності якого багато в чому залежить взаєморозуміння між 

людьми" [там же, 54]. Такий "текстовий" підхід, на думку автора, походить від досліджень 

П. Екмана, М.Аргайла, Бердвистелла, Д. Фаста та ін. Крім того, вживання терміна "текст" у 

відношенні до візуальних знаків, поведінки, обличчя людини засновано, вважає 

О.А.Петрова, на висловленнях С.Л. Рубінштейна, М.М.Бахтіна, Л.М. Кроля, 



О.Л.Михайлової, П. Рикера та інших. Автор звертає увагу на специфічність цього тексту і 

його "читання". 

З теоретичним оформленням психології невербальної поведінки, уточненням 

проблемного кола даної галузі соціальної психології і розробкою її понять пов'язані спроби 

пояснення, що являють собою невербальне, спілкування, невербальна комунікація, 

невербальна поведінка, у чому їхня сутність і функції. Так, дослідники, виходячи з 

теоретичних установок своїх підходів, розглядають невербальне спілкування в якості: 1) 

способу об'єктивації міжособистісних відносин [40]; 2) прояву змістовної сфери 

особистості [134]; 3) всього спектра особистісних і індивідуальних особливостей людини 

[135]. 

У зв'язку з проблемою зовнішнього і внутрішнього феномен невербальної поведінки 

найбільше повно описаний В.А. Лабунської. У її роботах [65-70;76;77] невербальна 

поведінка розглядається в якості "зовнішнього експресивного "Я" особистості, зовнішньої 

форми існування і прояву психічного світу особистості. Разом з цим, В.А. Лабунська 

звертає увагу на те, що в сучасній соціальній психології "залишається як би в тіні 

дослідницьких задач розведення “Я” особистості на підставі дихотомії "зовнішнє-

внутрішнє", "виражене-маскуєме" чи "виражене-приховане", демонстративне, виразне і 

реальне "Я" особистості [76, 350]. 

Таким чином, автор наділяє експресію особистості не тільки її головною функцією - 

виражати, пред'являти іншому свій внутрішній світ, але і функцією маскувати, 

приховувати, робити його недоступним для безпосереднього спостереження. Виходячи з 

цього представлення про функції експресії, спираючись на ідеї С. Волконського, В.А. 

Лабунська розглядає експресивну обдарованість особистості як "сукупність здібностей 

"вибудовувати" своє зовнішнє "Я", “виявляти” внутрішнє "Я" шляхом зовнішнього "Я" [там 

же]. 

У зв'язку з дихотомією "зовнішнє - внутрішнє" В.А. Лабунська розглядає різні 

підходи до поняття "вираження". Один зі змістів поняття "вираження" здобуває, якщо в 

якості виразу внутрішнього розглядати особистісне, персональне, тоді зовнішніми 

засобами виражається "кілька стійких рис, стиль, манера" [там же, 352]. 

В іншій інтерпретації, вважає В.А. Лабунська, під "вираженням" може матися на 

увазі однотипний прояв стану, відносини, почуття в його статиці чи підкреслюється 

динамічний характер вираження стану, стосунку. В.А.Лабунська констатує, що вживання 

поняття у всіх змістах, що йому додаються, призвело до включення до галузі зовнішніх 



засобів вираження всього того, у чому може бути виявлене внутрішнє. Намагаючись яким-

небудь образом обмежити, звузити спектр розглянутих зовнішніх проявів внутрішнього, 

вписати його в рамки соціально-психологічної теорії, автор розвиває уявлення про 

зовнішнє експресивне "Я" особистості. Воно визначається нею як "сукупність стійких 

(фізиогноміка, індивидно-конституціональні характеристики людини), середнеусталених 

(оформлення зовнішності: зачіска, косметика, прикраси, одяг) і динамічних параметрів 

вираження (експресивне, невербальна поведінка), що організуються в просторово-

тимчасові структури і перебудовуються по ходу розвитку психофізіологічних, 

психологічних і соціально-психологічних компонентів структури особистості" [там же]. На 

думку автора, динамічні підструктури зовнішнього експресивного "Я" людини відбивають 

динамічні характеристики особистості, такі як відносини, емоційні стани, а стійкі - свідчать 

про іиндивидно-особистісні особливості, статтєвовікові характеристики, статуси, якості 

особистості. 

Таким чином, експресія, що розглянута в якості зовнішнього "Я" особистості, 

співвідноситься з численними внутрішніми складовими, що відносяться до різних 

особистісних структур. 

Вивченню невербальної поведінки в аспекті співвідношення  внутрішнього і 

зовнішнього) присвячена велика кількість закордонних досліджень. Історичний огляд 

багатьох з них, виконаних до середини 60-х років, представлений М.С. Роговіним [103]. 

Досягнення більш пізнього періоду освітлені в роботах інших авторів [65; 77; 87; 96; 100]. 

У них основна увага приділяється проблемі кодування, фіксації експресії і проблемі її 

розпізнавання, інтерпретації. У якості найбільш характерного сучасного дослідження 

невербальної поведінки, у якому розглядається всі ті "вічні" питання (що поставлені ще в 

"Физиогноміці" Аристотеля) про те чи є особистісні якості закодованими в невербальної 

поведінці, торкнемося роботи R. Gifford [155]. Узагальнюючи та аналізуючи думки 

сучасних дослідників з цього приводу, автор приводить низку протилежних висловлень. 

Одні вчені стверджують, що зв'язок між особистісними рисами і невербальною поведінкою 

недостатньо виражений. Інші вважають, що такі риси, як екстраверсія, сором'язливість, 

товариськість, домінування і такі особистісні якості, як соціальні вміння ("social skill") - 

досить добре кодуються. 

На думку автора, гіпотеза про кодування (мається на увазі, що в невербальній 

поведінці кодуються особистісні, психологічні особливості людини) може бути 

підтверджена при дотриманні низки умов. По-перше, якщо дослідники будуть звертати 

увагу на доречність (відповідність прояву) визначеної галузі особистісних рис ("dіsроsіtіоn's 



domaine") окремому контексту. Наприклад, перевіряти наявність у невербальної поведінці 

інтерперсональних особистісних рис у інтерперсональних контекстах. По-друге, якщо 

будуть аналізуватися соціальні особливості ситуації та особистісні характеристики 

учасників, включаючи можливий вплив на невербальну поведінку присутність інших 

людей. По-третє, якщо будуть застосовані надійні способи виміру. 

Однак поза залежністю від наукового рішення питання в тих, хто декодує 

невербальну поведінку, зберігається переконання, що подібний зв'язок (зв'язок між 

невербальною поведінкою, зовнішністю та особистісними рисами) існує. Про це свідчать 

як ранні роботи, що відносяться до 20-30 років, так і низка сучасних досліджень, в яких 

автори шукають "код влади" чи усіма визнані ("shared") значення поз [там же, 398]. 

Залишаючись у рамках дихотомії "кодування-декодування" (підходу до невербальної 

поведінки як до коду, що передбачає декодування з боку спостерігача), автор досліджує 

"силу кодування, декодування", ступінь відповідності між думкою суб'єкта і стороннього 

спостерігача ("self-observer agreement"), різне співвідношення цих показників. На цій основі 

він робить ряд висновків щодо механізмів сприйняття невербальної поведінки, а також про 

те наскільки в неї відбита та чи інша особистісна характеристика. 

Розглянутий нами підхід до невербальної поведінки як до зовнішнього вираження 

внутрішніх характеристик суб'єкта довів, що невербальна поведінка являє собою складний 

феномен. Сутність його виражається в потенційній можливості зовнішніми засобами, 

експресією передати, відбити внутрішні стани, відносини, особистісні характеристики, що 

дозволяє розглядати його як зовнішнє "Я" особистості. 

Таким чином, невербальна поведінка розглядається як зовнішній показник, що 

прихований для безпосереднього спостереження психологічних і соціально-психологічних 

характеристик людини. У даному положенні, стосовно до психології соціально-

перцептивних процесів конкретизується загальфілософська теза про співвідношення, 

згаданих нами раніше філософських категорій "видимість" і "сутності, що 

неспостерігаються,". Найважливішими характеристиками невербальної поведінки, що 

дозволяють їй виступати в ролі такого зовнішнього "Я" особистості, є її безпосередній 

зв'язок з особистісними особливостями людини, її цілісність, динамічність мимовільність, 

полисемантизм, багатофункціональність. 

Найбільше докладно проблема структури і функції невербальної поведінки 

представлена в дослідженнях В.А. Лабунської [77]. На основі аналізу низки робіт вона 

дійшла висновку щодо поліфункціональності невербальної поведінки і перелічила її 



основні функції. Ці функції можна, досить умовно, поділити на контрольно-регулятивне, 

такі, що підтримують спілкування, взаємодію, що контролюють емоційний стан; що 

маніфестують чи маскують особистісні риси чи емоційний стан; і відносини, що 

виражають, у тому числі статусно-рольові. Не усі функції, що виконує невербальна 

поведінка, є рівними за ступенем інформативності для суб'єкта, який сприймає цю 

поведінку і, який прагне на підставі зовнішніх, експресивних ознак, зробити висновки про 

внутрішній - про особистісні і соціально-психологічні характеристики іншої людини. 

Таким чином, позначені в дослідженнях функції і структура невербальної поведінки, 

дозволили аналізувати, розглядати її як соціально-психологічний феномен у всій складності 

її прояву. 

 

2. Психологічні особливості процесу інтерпретації невербальної складової 

комунікативної поведінки особистості. 

 

Як уже було відзначено, у роботах В.М. Панфьорова [90; 91] термін "інтерпретація" 

вживається в зв'язку зі сприйняттям елементів зовнішності людини. У той же час, 

інтерпретація не пов'язується чітко з такою категорією як "невербальна поведінка". 

Виділені автором способи інтерпретації людини по його зовнішності, скоріше зводяться до  

декодування чи приписування, чим до інтерпретації. Один із способів інтерпретації можна 

було б назвати "поелементним аналізом" (кожному елементу відповідає своє значення). В 

інших випадках підставою для інтерпретації виступає обличчя людини і те, що відбувається 

далі, автор називає "вільною інтерпретацією", міркуванням суб'єкта про ті властивості, 

якими повинний володіти людина з таким обличчям. У третьому варіанті інтерпретація 

зводиться до ототожнення з будь яким реальним знайомим. 

Подальше теоретичне і практичне осмислення поняття "інтерпретація", що пов’язана 

з невербальною поведінкою найбільше повно розкрито в роботах В.А. Лабунської [77]. 

Автор зазначає, що "інтерпретація поведінки особистості, діади, групи виникає до початку 

спільних дій і визначає подальший зміст образів, понять, уявлень про них" [75]. На думку 

В.А.Лабунської, пошук однозначних відповідностей між експресією і психічними станами 

особистості виявляється неспроможним, тому що, усуває проблему інтерпретації, зводить 

до її більш вузького аспекту - декодуванню. Автор вважає, що невербальна поведінка 

полісемантична, в силу її поліфункціональності і можливості самих рухів утворювати не 



тільки стійкі, але і ситуативно обумовлені елементи. Виходячи з цього, В.А. Лабунська 

пропонує поняття "кола" психологічних значень як такого, що адекватно відображає такий 

полісемантизм. Розмірковуючи про особливості процесу інтерпретації, що пов'язані з 

утворенням і подальшою перевіркою гіпотез, автор підкреслює, що для самого суб'єкта 

пізнання зміст його власних гіпотез розкривається тільки тоді, коли він стикається з 

труднощами, проблемами в спілкуванні. 

Розробляючи поняття "інтерпретаційна схема", В.А. Лабунська, щодо  інтерпретації 

невербальної поведінки, розкриває такі характеристики цих схем як структура, зміст, обсяг, 

простота, складність. Погоджуючись з В.М.Панфьоровим в тому, що структура особистості 

визначає структуру і зміст інтерпретаційних схем, В.А. Лабунська в той же час вказує на 

важливість контексту взаємодії і соціально-психологічних характеристик суб'єкта, що 

впливають на обсяг інтерпретаційних схем. Що стосується змісту інтерпретаційних схем, 

то на думку В.А. Лабунської, він "розкривається за допомогою визначення відповідності 

психологічних значень невербальної поведінки психологічним і соціально-психологічним 

характеристикам особистості і групи", а "структура інтерпретаційних схем повинна 

складатися зі значень основних психологічних і соціально-психологічних характеристик 

особистості і групи, включати значення, що фіксують відносини суб'єкта до об'єкта 

сприйняття" [там же, 79]. 

Кількісно-якісні параметри інтерпретаційних схем знаходяться в залежності від 

того, наскільки індикативними здатні бути ті чи інші прояви невербальної поведінки. В.А. 

Лабунська такий чином надає визначення поняття "інтерпретація невербальної поведінки": 

це - "творчий розумовий процес, спрямований на виявлення і реконструкцію не завжди 

очевидних психологічних і соціально-психологічних значень, на встановлення зв'язків між 

ним і психологічними характеристиками особистості і групи" [там же]. 

Рухливість елементів невербальної поведінки, вважає В.А. Лабунська, впливає на 

структуру і зміст інтерпретації за рахунок того, що змінюються зв'язки між психологічними 

значеннями. Невербальну поведінку в спілкуванні автор підрозділяє на особистісне, діадне 

та групове. Перше - є знаком психологічних характеристик особистості, друге - сигналізує 

про взаємини, форми взаємодії, статусно-рольові характеристики членів групи. 

В.А. Лабунська зазначає, що термін "інтерпретація" вживається в більшої мірі при 

сприйнятті дій, вчинків, різних елементів структури невербальної поведінки". Щодо 

розуміння, то воно з'являється "в якості етапу чи результату процесу інтерпретації 

суб'єктом поведінки, діяльності  особистості, яка пізнає" [там же, 77]. 



Таким чином, згідно В.А. Лабунської, виходячи зі знакових розходжень 

індивідуальної і діадної/групової невербальної поведінки, її інтерпретація може 

здійснюватися на двох рівнях: психологічному, якщо вона спрямована на виділення 

інтелектуально-вольових процесів, якостей особистості, і соціально-психологічному, якщо 

вона спрямована на виявлення статусно-рольових характеристик. Відповідно кожному 

рівню, при інтерпретації актуалізується різна кількість значень, що відрізняються по своєму 

психологічному змісту. Автором виділені прості і складні інтерпретаційні схеми, 

досліджена їх структура, розкрито, що: "ядром схем завжди виступають характеристики або 

форм взаємодії, або інтелектуально-вольових процесів, або статусів і ролей людей, котрі 

спілкуються між собою," [там же, 93]. 

Питання щодо повноти і точності інтерпретації і розуміння виникає, якщо підходити 

до інтерпретації як до процесу встановлення всієї ієрархії змістовних зв'язків. Оскільки 

суб'єкт сприйняття може знайти не всі зв'язки між невербальною поведінкою і 

психологічними характеристиками особистості, він, тим самим, вважає В.А. Лабунська, 

може зробити неповну інтерпретацію. У такому контексті, розуміння-нерозуміння 

особистості партнера, зазначає автор - це не відсутність інтерпретації його поведінки, а 

наслідок її структурних і змістовних особливостей. 

Таким чином, у роботах В.А. Лабунської, виходячи з полісемантичної природи 

невербальної поведінки, обґрунтовується введення поняття "інтерпретація невербальної 

поведінки", воно одержує своє конкретне наповнення, уточнюється, пов'язується з іншими 

категоріями, досліджуються формально-змістовні характеристики і способи, типи її 

інтерпретації. 

З огляду на розглянуті нами вище відмінності між приписуванням, оцінкою та 

інтерпретацією і особливості їх "взаємопроникнення", спробуємо конкретизувати дані 

положення по відношенню до невербальної поведінки. Сприймаючи невербальну поведінку 

іншої людини, людей, суб'єкт інтерпретації прагне зрозуміти, що відбувається, що 

позначають ті чи інші компоненти невербальної поведінки. Людина, його зовнішність, 

виразність поведінки, є для сприймаючого полісемантичними (багатозначними) об'єктами 

в силу природи невербальної поведінки, неоднозначності зв'язку між зовнішнім і 

внутрішнім людини. 

Таким чином, невербальна поведінка є для суб'єкта сприйняття  полісемантичним 

"текстом", що актуалізує механізми пізнання. Якщо суб'єкт припускає однозначне 

тлумачення даного тексту, його декодування на підставі жорстких відповідностей 



елементів невербальної поведінки інтерпретаційним схемам, якщо для суб'єкта досить 

пояснення, в нього небагато інформації,  часу чи невисока особистісна значимість ситуації, 

то імовірніше за все буде здійснюватися приписування. Якщо ж суб'єкт хоче досягти 

розуміння і невербальна поведінка виступає в якості багатозначного тексту, а інформація 

дозволяє зробити пошук найбільш придатної гіпотези для даної важливої для суб'єкта 

ситуації, то, як видно, ми можемо говорити про інтерпретацію невербальної поведінки. 

Щодо оцінки, то вона обов’язковим чином присутня в акті пізнання і невіддільна від 

нього. Виходячи з розглянутих нами раніше самих загальних закономірностей пізнавальної 

діяльності людини, при сприйнятті невербальної поведінки в суб'єкта інтерпретації 

приписування та оцінка злиті в процесуальному плані. Внаслідок цього подібне злиття 

часте має місце й у результативному плані, тобто, у судженні, думці. Однак, за допомогою 

лінгвістичного, контекстуального аналізу можна визначити оцінну модальність, 

класифікувати те чи інше висловлення як дескриптивне чи  емоційно-оцінне. 

Припускається, що тенденція, схильність суб'єкта при пізнанні невербальної 

поведінки приписувати, а не інтерпретувати і перевага в його "вербальній продукції" 

оцінних суджень (у порівнянні з дескриптивними, такими, що тлумачаться) пояснюється не 

тільки ситуативними, але і його особистісними особливостями. До їхнього числа В.А. 

Лабунська додає рівень  розвитку чи особливості структури здатності/здібностей суб'єкта 

до розуміння, інтерпретації невербальної поведінки [66]. Така здатність являє собою, на 

думку автора, структурне утворення, що має свої етапи розвитку і наступні складові: 1) 

здатність до інтерпретації форм невербальної поведінки, її елементів, ступеня цілісності, 

контексту пред'явлення (така здатність містить у собі здатність адекватно сприймати та 

оцінювати як окремі елементи, так і цілісне невербальну поведінку людини, діады чи групи, 

і "здатність встановлювати психологічні зв'язки між елементами й індивідуальними 

формами невербальної поведінки"); 2) здатність до інтерпретації змісту невербальної 

поведінки (здатність адекватно визначати стани, здатність встановлювати зв’язки між 

невербальною поведінкою та якостями особистості, здатність оцінювати стосунки і 

взаємини партнерів по спілкуванню); 3) "у функціональному плані": здатність адекватно 

ідентифікувати різні психологічні характеристики людини, ґрунтуючись при цьому на її 

невербальну поведінку і здатність "адекватно використовувати її як засіб регуляції 

стосунків у спілкуванні" [там же, 71]. 

Таким чином, у самому загальному виді, при сприйнятті невербальної поведінки в 

суб'єкта пізнання в силу тих чи інших соціально-психологічних, особистісних 

особливостей, у тому числі структурних особливостей соціально-перцептивних здібностей,  



результативна частина її пізнавального процесу, що виражається вербально, здобуває свою 

індивідуальну структуру. 

 

3. Проблема вивчення особистісних і соціально-психологічних характеристик 

суб'єкта сприйняття, що впливають на пізнання невербальної складової 

комунікативної поведінки та її інтерпретацію. 

 

Так, розглядаючи згадане в історичному плані, в 70-х -80-х роках у  руслі психології 

спілкування і пізнання людьми один одного з'являється низка досліджень, що, на думку 

Г.М. Андрєєвої [7; 8], у даний час легко вписуються в одну з проблем психології 

соціального пізнання - проблему пізнання людиною іншої людини, як специфічного об'єкта 

соціальної дійсності. У самому загальному виді напрямки досліджень у даній галузі 

співвідносилися з тими варіантами соціально-перцептивних процесів (у залежності від 

співвідношення суб'єкта і об'єкта сприйняття), що доводить Г.М. Андрєєва. При вивченні 

процесу сприйняття, інтерпретації, розуміння однією людиною іншої дослідники звертали 

увагу на специфіку цього процесу, фактори, що здійснюють вплив на характер її протікання 

і результат. Серед цих факторів можна виділити і особистісні та соціально-психологічні 

особливості суб'єкта сприйняття. 

Аналіз низки робіт у цьому напрямку був здійснений О.О. Бодальовим [16]. 

Зазначена робота з'явилася підведенням підсумків багаторічних досліджень автора і його 

учнів за проблемою сприйняття і розуміння людиною людини. У ній розглядається низка 

досліджень до початку 70-х років двадцятого сторіччя. Автором розкривається все те, що 

формулюється як "залежність сприйняття і розуміння іншої людини від індивідуальних 

якостей особи, яка сприймає" її досвіду праці, пізнання і спілкування [там же, 309]. До 

індивідуальних якостей особи, що сприймає, автором відносяться вікові та індивідуальні 

особливості, рід діяльності і положення у суспільстві, екстра-інтравертованість 

особистості, душевні захворювання, спостережливість суб'єкта, індивідуальна тенденція  

відзначати ті чи інші особливості виразної поведінки. Аналіз робіт більш пізнього періоду 

представлений у низки робіт [64; 77; 103; 96 і ін.]. Досягнення  дослідників у даній області 

в основному пов'язані з роботами В.А. Лабунської та її учнів по вивченню інтерпретації 

невербальної поведінки [20; 66; 99]. Оскільки протягом тривалого періоду цей напрямок не 

розвивався в тої мірі, у якій він цього заслуговує, у даний час спостерігається деяке 

запізнювання. 



У цілому, опубліковані роботи можна поділити на теоретико-узагальнюючі, що 

здебільшого містять огляд досягнень закордонної психології, і експериментальні, у яких 

здійснюється спроба перевірити низку гіпотез, положень психології невербальної 

поведінки в рамках парадигм  психології, виходячи з нечисленного, наявного в 

розпорядженні дослідників інструментарію. Щодо останнього, слід зазначити, що 

невербальна поведінка може бути зафіксована, представлена в двох основних формах - 

статичної і динамічний, одномоментної чи такий, що розгортається в часі. Ранні 

дослідження, що центрувалися на вивченні розпізнавання емоцій і пошуків детермінант 

їхнього вираження (Педерит, Дгошен Ч.Дарвін, Шлоссберг, Лендис, Гудинаф, Боринг, 

Титченер [100]) здійснювались з використанням статичних форм. Так, здатність розрізняти 

вираження емоцій інших вивчалася за допомогою пред'явлення: 1) схематичних малюнків; 

2)фотографій, на яких емоції були "представлені" акторами; 3) фотографій, що зберігали їх 

спонтанне вираження, тощо. 

Уявити невербальну поведінку, її різні елементи в динаміці стало можливим з 

появою особливим образом організованих кіновідеозаписей. У середині 70-х років 

з'являється фільм-тест SIT (Sосiа1 Intеrрrеtаtion Таsk). Дослідження, що були проведені за 

допомогою цього тесту, "фокусувались як на процесі соціальної перцепції, так і на 

індивідуальних розходженнях у здатності інтерпретувати соціальні підказки-натяки (сuеs)" 

[151, 226]. 

Наприкінці 70-х років минулого століття у роботі Rosenthal (її аналіз наводиться в 

дослідженні Р. Вull [150]) використовувався тест РОNS (Рrоfіlе оf nоn-vеrbаl sensitivity) - 

чорно-білий фільм, що складався з 20 сцен, в яких бере участь одна людина - молода жінка. 

За допомогою цього тесту вивчалися різні аспекти, що пов'язані із сприйняттям 

невербальної поведінки. 

Наприкінці 80-х років М. Соnstаnzо та D. Аrсhег [151] запропонували 

використовувати 38 хвилинний відео-тест IРТ (Intеrреrsоnаl Реrcерtiоn Таsk). Кожна сцена 

(їх було 30, тривалістю від 28-124 сек.) демонструвала від одного до чотирьох чоловік і 

супроводжувалася 30 запитаннями з варіантами відповідей. Усього було представлено 5 

типів соціальної інтеракції: статус, близькість, споріднення, змагання, конкуренція, омана. 

Незважаючи на всі позитивні якості тесту, він, за свідченням авторів, "не повністю 

відбиває складність соціальної реальності. Інтерпретаційні вимоги ІРТ відрізняються від 

тих, що є в повсякденному житті". Автори вважають, що головні невирішені проблеми в 



галузі міжособистісного сприйняття пов'язані із самим процесом і його точністю [там же, 

242]. 

Незважаючи на недоліки методів, "інструментів", що призначені для вивчення 

процесу сприйняття невербальної поведінки, за їх допомогою були отримані важливі 

результати, що стосувалися всього спектра особистісних і соціально-психологічних 

характеристик суб'єкта сприйняття. 

У контексті нашого дослідження особливий інтерес не може не викликати висновок 

про те, що відсутність однозначності у застосуванні  психодіагностичних методик для 

визначення особливостей процесу інтерпретації змушує дослідника звертатися до 

подвійних, потрійних, і навіть множинних виборів останніх. 

Більш того, одностайне визнання дослідниками факту несформованості у людини 

необхідних здібностей, що складають умову усвідомлюваного акту інтерпретації 

невербальної поведінки. Отже, установка на особистісну складову складає очевидний 

пріоритет сучасних досліджень даної проблематики. Другою лінією, але поки що у формі 

тенденції, постає підхід, за яким практика фіксації актуальних очікувань, все виразніше 

заміщується спробами, орієнтованими на визначення перспективних уявлень особистості 

щодо майбутнього взагалі, власного життєвого шляху, зокрема. При цьому рівень розвитку 

у особистості майбутньої часової перспективи прямо пов’язується із рівнем психічного 

розвитку особистості, її зрілості, самостійності і відповідальності. Звідси цілком логічним 

виявляється намагання сучасних дослідників звернутися до аналізу поточних форм 

самопрезентації особистості, в тому разі і через процес вербальної інтерпретації. Водночас, 

уведення в контекст дослідження поняття проекту неодмінно тягне за собою необхідність 

уведення і змістовного психологічного наповнення такого поняття як потенціал 

(можливість) адже, що доводиться і у даному дослідженні, “прагнення сучасної людини 

подекуди побудовані не на дійсній вірі у власні можливості, а на бажанні отримати 

перемогу над кимось, в тому разі і над своїм ідеалізованим “Я”.  

Більшість людей, що скаржаться на теперішню владу, яка, на їхній погляд, не 

забезпечує їм доброго” життя, навіть не замислюючись над тим, що відсутність “доброї” 

влади є результат відсутності у людей віри у власні можливості. Аби відчути свою життєву 

силу, людина має взяти відповідальність за кожну свою дію, відчути себе володарем 

власного життя. 



Оскільки поняття потенціалу увійшло у сучасний психологічний тезаурус лише 

останнього часу і беручи до уваги вагому роль цього поняття у даному дослідженні, 

дозволимо собі тут зупинитися на змістові і обсязі цього поняття дещо докладніше. 

Перша спроба змістового психологічного осмислення поняття потенціалу як 

латентної можливості, певної властивості, що не виявляє себе у даний момент, але може 

бути виявлена за певних умов, здійснена нещодавно в контексті розв’язання проблеми 

механізму психічного розвитку людини взагалі, джерела самореалізації останньої, у 

прагненні до повноти існування. 

Як сутнісна властивість, що дана людині за способом її буття, потенційність 

залучається до аналізу природи і джерела активності особистості, її професійного 

покликання і цілісності, умови адекватного здійснення нею життєвих перспектив, 

створення й збагачення власного життєвого простору, тощо. Оволодіння останнім, 

розкриває перед людиною великі перспективи у здійсненні свого індивідуального буття. 

Психологічний простір життя визначає “масштаб” життя людини, можливий якісний рівень 

її існування, індивідуальну неповторність і цінність пізнавальних і дійових взаємостосунків 

із іншими. 

Введення в контекст проблематики досліджень щодо психологічних особливостей 

інтерпретації невербальної поведінки особистості зініціювало появу напрямків 

дослідження, спрямованих на виявлення способів і умов індивідуальних особливостей 

виявів інтерпретації.  

Діяльність, таким чином, постає тією умовою, що зумовлює не лише процес 

виявлення людини, а й її здійснення. Особливості формування у процесі здійснення нею 

власного життєвого шляху і є, за висловлюванням С.Л. Рубінштейна, ключем до розуміння 

особистості. Це означає, що біографія, або історія життєвого шляху особистості не може 

залишатися для неї стороннім індиферентним набором обставин, але способом і 

результатом активного оволодіння нею (в процесі навчання, праці) пізнання досвіду 

людства, через це і власною історією. Остання, за С.Л. Рубінштейном, постає констатуючим 

фактором становлення людини як особистості. 

На шляху здійснення своєї історії людина стикається з подіями, або поворотними 

пунктами (вузловими моментами), які можуть суттєво вплинути на траєкторію (лінію) її 

життєвого шляху, звідси і на процес становлення її як особистості як такої. Оскільки у 

змістові життєвого шляху (історії), опосередкованого об’єктивними результатами праці і 

творчості створюється особистість (особистістю не народжуються, а стають), логічно 



запитати і про зміст того явища, яким виправдовується, власне кажучи, і саме поняття 

життєвого шляху як психологічної проблеми. Отже, йдеться про змістовну характеристику 

особистості як свідомого співучасника людської і суб’єкта власної історії. 

Особистість, констатує С.Л. Рубінштейн, є перш за все конкретний, реальний, 

“живий” індивід, увімкнутий у реальні відношення до реального світу. Такі відношення (до 

себе, до природи, до інших людей) стають можливими за наявністю у людини свідомості і 

самосвідомості. А отже і “останнє, завершальне питання”, що стоїть перед дослідником 

психології особистості, є “питання про її самосвідомість”. “Поза свідомості і 

самосвідомості, - резюмує С.Л. Рубінштейн, - особистість не існує”. Процес становлення 

особистості і є водночас процес формування її свідомості і самосвідомості. При чому 

самосвідомість не є зовнішня надбудова над особистістю, але входить до розвитку 

особистості як її момент. Тому джерело і рушійні сили розвитку самосвідомості треба 

шукати у процесі розвитку самостійності (активності) індивіда у ході взаємовідносин його 

з оточуючими. А це означає, що реальна історія розвитку самосвідомості неподільно 

пов’язана з реальним розвитком особистості і основними подіями його життя. 

Такими подіями, якими зумовлюється формування особистості як самостійного 

суб’єкта, постають предметні дії і зумовлені ними довільні рухи, опанування власним тілом 

(перший етап, відокремлення індивіда від оточуючого світу). Другий етап – самостійне 

пересування, що відкриває дитині можливість самостійності в оволодінні предметним 

середовищем, разом з цим і певну самостійність по відношенню до інших людей, що, в свою 

чергу, породжує усвідомлення нею своєї осібності і через пізнання інших людей до пізнання 

свого “Я” як акта самосвідомості. 

Подальший розвиток самостійності, включно до власного створення особистістю 

цілісного світосприйняття, є процес її самовизначення, який на своєму вищому рівні постає 

джерелом самовизначення для інших. Але, попри всієї важливості, сутність особистості 

визначається, узагальнює С.Л. Рубінштейн, не самосвідомістю, а здатністю особистості до 

переосмислення життя. Саме цей процес переосмислення, який відбувається упродовж 

усього життя людини, “утворює найпотаємніший і основний зміст її істоти, визначає 

мотиви його дій і внутрішній смисл тих завдань, що розв’язуються нею у житті. 

З цього моменту у людини виникає потреба у філософському осмисленні життя, 

загального до нього ставлення з одночасним усвідомленням власної відповідальності. Цим, 

загальним (підсумковим) ставленням до життя і зумовлюється, за С.Л. Рубінштейном, 



повнота буття, відповідно і можливість виявлення людиною усіх своїх людських якостей, 

зумовлюються, знаходяться у корелятивних відношеннях з обсягом, повнотою ставлення 



Таблиця 1 

Особистісні, соціально-психологічні характеристики суб'єкта сприйняття та 

інші фактори, що впливають на пізнання невербальної складової комунікативної 

поведінки 

Автор, рік 

(безпосереднє 

джерело чи  

посилання) 

Об`єкт пізнання Характеристика суб`єкта, що 

здійснює вплив на його пізнання 

невербальної поведінки об`єкта 

інтерпретації 

ВІК 

Rosenthal et al, 

1979 [за P. Bull, 

150] 

Невербальна поведінка 

(фільм PONS) 

Виявлено лінійне зростання 

точності декодування у віковому 

проміжку від 8 до 25 років 

Bugenthal et al, 

1970; Bugenthal, 

Kasman, Love, 

1970 [по P. Bull, 

150] 

Невербальна поведінка в 

порівнянні з інтонацією і 

змістом висловлення 

Виявлено, що з віком (5-18 років) 

зростає важливість візуального 

каналу. Невербальні натяки менш 

важливі для дітей, чим інтонація і 

зміст висловлення. У дорослих 

випробуваних виявлена зворотна 

тенденція. 

J. Montepare, E. 

Koff, D. 

Zaitchuk, M. 

Albert [157] 

Невербальна поведінка: 

рухи тіла і жести 

У ході дослідження 82 дорослих 

старшого віку і молодих декодували 

емоції на підставі спостереження за 

рухами тіла і жестів. Випробувані 

старшого віку робили більше 

помилок, ніж молоді. 

В.М. Куніцина, 

1972 (по А.О. 

Бодальову) [16] 

Безпосереднє сприйняття 

зовнішності людини, а 

також сприйняття 

фотографій людей 

Виявлено залежність точності 

оцінки віку сприйманих людей від 

віку особи, що сприймала. 

Т.О. Репіна, 

1960 (по О.О. 

Бодальову [16]) 

Виразна поведінка, що була 

зафіксована в малюнках 

Виявлені вікові розходження в 

сприйнятті емоційного змісту 

міміки, пози і жестів. Діти від 3 до 7 

років легше розуміли міміку, гірше 

пози, жести. 

О.О. Бодальов 

[16] 

Елементи зовнішнього 

вигляду людини 

З віком зростає число виділюваних 

суб`єктом сприйняття компонентів 

фізичного вигляду, рис експресії. У 

словесних портретах зменшується 



кількість елементів, пов'язаних з 

оформленням зовнішності людини. 

За мірою формування індивіда 

зростає диференціація і ступінь 

точності відображення. 

В.А. Лабунська 

[66] 

Невербальна поведінка. 

Методика «Вільної 

семантичної оцінки 

невербальної поведінки» 

(69) 

Виявлено динаміку компонентів у 

структурі інтерпретації 

невербальної поведінки в 

залежності від віку випробуваних 

(7-20 років). У молодшому 

шкільному та підлітковому віці 

виділяють такі психологічні 

значення невербальної поведінки, 

що стосуються психомоторики та 

емоційного стану людини. У 

юнацькому віці починають 

приділяти більше уваги соціально-

психологічним характеристикам 

особистості особи, яку сприймають. 

І.І. Рюмшина 

[111] 

Невербальна поведінка. 

Методика «Вільної 

семантичної оцінки 

невербальної поведінки» 

(69) 

Виділено стратегії вибору значень 

невербальної поведінки. 

 СТАТЬ  

Hall, 1978 [по 

Bull, 150] 

Обличчя, тіло, голос (фото, 

мал., фільми, відео, 

оброблена мова і т.п.) 

З 75 досліджень, що були розглянуті 

Hall 24 свідчать про значимі полові 

розходження (причому 23 на 

користь жінок). 

Rosenthal et al., 

1979 [по Bull, 

150] 

Невербальна поведінка, що 

представлена тестом PONS 

(фільм) 

У результаті дослідження була 

виявлена значима перевага жінок за 

точністю декодування в порівнянні з 

чоловіками поза залежністю від 

віку. 

M. Costanzo, D. 

Archer, [151] 

Невербальна поведінка, 

представлене тестом IPT 

(фільм) 

За допомогою тесту авторам вдалося 

виявити статеві розходження при 

його виконанні. Дослідження 

повністю підтвердили дані про те, 

що жінки краще чоловіків 

декодують невербальні підказки. 



ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ РИСИ 

Rosenthal et al., 

1979 [по Bull, 

150] 

Невербальна поведінка, що 

представлена тестом PONS 

(фільм) 

У психіатричних пацієнтів і 

алкоголіків успішність виконання 

завдання нижче, ніж у нормальних 

людей. Надалі в них не 

спостерігається поліпшення у 

виконанні тесту. 

Dougherty, 

Barlett, Izard, 

1974 [по Bull, 

150] 

Фотографії виражень 

обличчя (8 головних 

емоцій) 

Шизофреніки (жінки) показали 

результати гірше, ніж здорові. Вони 

затруднялися в описі виражень 

обличчя, що позначають “відразу-

презирство”, “сором-приниження”. 

У той же час хворі успішно 

описували вираження обличчя, що 

позначають “радість-задоволення”. 

Muzekari and 

Bates, 1977 [по 

Bull, 150] 

Фотографії поз, відеозапису 

експресії обличчя,  що 

передають сум, щастя, гнів, 

страх 

Хворі шизофренією (чоловіки та 

жінки) значно гірше нормальних 

виконували завдання. При цьому 

розходжень в успішності виконання 

завдань у чоловіків та у жінок 

виявлено не було. 

Reilly, 

Muzekari, 1979 

[по Bull, 150] 

Відеозапису акторки з 

закодованими протиріччями 

між змістом, інтонацією і 

експресією обличчя 

Хронічні шизофреніки (чоловіки) і 

діти (8 років) з порушеннями 

показали орієнтацію на зміст мови, а 

не на її невербальний супровід на 

відміну від групи нормальних. 

Argyle et al., 

1970 [по Bull, 

150] 

Відеозапис сполучень 

вербальних і невербальних 

сигналів «приниженості, 

рівності, переваги» 

Для студентів з високими 

показниками по шкалі невротизма 

невербальна поведінка мало менше 

значення, ніж для студентів з 

низькими показниками за даною 

шкалою. 

LaRusso, 1978 

[по Bull, 150] 

Відеозапису  експресії 

обличчя 2-х жінок і 2-х 

чоловіків, що очікують 

(після сигналу) електричний  

шок . 

Хворі параноїдної шизофренією 

краще розрізняли дійсне чекання, а 

не імітацію, на відміну від 

контрольної групи. Після того, як 

половина групи хворих і половина 

контрольної групи випробували 

удар електричним струмом, 

декодування не покращилося. Хворі 

були більш чуттєві до закодованого 



в експресії обличчя чекання  стресу 

чи відпочинку, полегшення від 

нього. 

Т.З. Стернина 

[127] 

Невербальна поведінка. 

Методика «Вільної 

семантичної оцінки 

невербальної поведінки», 

(69) і сюжетні картинки 

Діти зі ЗПР добре розрізняють (на 

рівні норми) різні відтінки 

емоційних станів. Діти з 

олігофренією змогли назвати лише 

базальну емоцію, упізнання емоцій 

усіх модальностей в них гірше, ніж в 

інших груп. 

О.В. Кузнєцова,  

А.В. Желябина 

[60] 

Невербальна поведінка 

(фото, мал.). Методика 

«Вільної семантичної 

оцінки невербальної 

поведінки» 

Хворі (серцево-судинна патологія) 

при сприйнятті невербальної 

поведінки лікаря часто 

використовують емоційно-оцінні 

судження. Оцінюються 

інтелектуально-вольові якості, 

ступінь включеності лікаря у 

взаємодію, його якості як «діяча». 

ОСОБИСТІСНІ РИСИ 

Rosenthal et al., 

1979 [по Bull, 

150] 

Невербальна поведінка, що 

представлена тестом PONS 

(фільм) 

Більш успішне декодування 

пов’язується з більшим ступенем 

впевненості, соціальної зрілості, 

вихованості, з меншим ступенем 

догматизму і з більшою типовістю в 

способі відповіді на особистісні 

тесті. Відсутні стійки зв'язки між 

успішністю розпізнавання 

невербальної поведінки і 

екстраверсією, потребою в 

схваленні, макіавеллізмом і 

самоконтролем. 

M. Costanzo, D. 

Archer, [151] 

Невербальна поведінка, що 

представлена тестом IPT 

(фільм) 

Не виявлені кореляції між ступенем 

успішності виконання тесту (IPT) і 

шкалою макіавеллізму. Виявлено 

значимий зв'язок зі шкалою 

самоконтролю. 

О.О. Бодальов 

[16] 

Експресія обличчя людини, 

що зафіксоване на 

фотографіях 

Виявлена «індивідуальна манера 

бачення людиною інших людей». 

Встановлені індивідуальні пороги 

розрізнення емоційних станів при 

сприйнятті експресії (174-175). 



В.А. Лабунська 

[66] 

Невербальна поведінка Здатність до інтерпретації 

невербальної поведінки 

розглядається як особистісна 

характеристика. 

В.А. Лабунська 

[64] 

Невербальна поведінка 

(емоційні стани, що 

передаються виразам 

обличчя) 

Виявлено різні рівні розвитку 

здібностей до впізнання емоційних 

станів за виразами обличчя. 

Досліджено взаємозв'язок 

результатів успішності впізнання з 

емоціональної рухливістю, 

тривожністю, спрямованістю на 

зовнішнє середовище. 

Ю.А. 

Менджерицька 

[86] 

Невербальна поведінка 

(фотографії, малюнки). 

Методика «Вільної 

семантичної оцінки» (69) 

Встановлені взаємозв'язки між 

рівнем розвитку здатності до 

розпізнавання емоційних станів 

об`єкта емпатії та особливостями 

стосунків суб`єктів (субьекты 

утрудненого спілкування). 75% 

суб`єктів утрудненого спілкування 

характеризуються низьким рівнем 

розвитку зазначеної здатності. 

О.О. 

Пугачевський 

[99] 

Невербальна поведінка 

(фото, малюнки). 

Виявлені взаємозв'язки між 

характером проекції особистісних 

особливостей при інтерпретації 

невербальної поведінки і 

спрямованістю особистості в 

спілкуванні, представленої в 

комунікативно-особистісних 

змістах невербальної поведінки. 

В.М. Буракова 

[20] 

Невербальна поведінка 

(зачіска). 

Встановлений взаємозв'язок між 

типами гендерних ідентичностей 

суб`єктів спілкування і 

використовуваними ними типами 

гендерних інтерпретаційних схем. 

Виділено 4 типи гендерних 

інтерпретаційних схем, описано їх 

структури. 

СТАТУС, ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В.А. Лабунська 

[69] 

Невербальна поведінка 

(фото, мал.). Методика 

«Вільної семантичної 

Виявлені особливості структурно-

змістовних параметрів інтерпретації 

невербальної поведінки в 



оцінки» (69) залежності від характеру діяльності 

суб`єктів інтерпретації (вивчалися 

керівники-виробничники). Описані 

особливості (недостатня складність 

інтерпретаційних схем, особливості 

відношення до партнера та ін.) 

пояснюються впливом на керівників 

адміністративно-командної системи 

керування. 

О.Г. Кукосян 

[61] 

Безпосереднє багаторазове 

сприйняття зовнішності 

людини 

Зроблено висновки щодо 

безпосереднього впливу професії 

людини на процес пізнання людьми 

один одного. Доведено, що 

особливості професії обумовлюють: 

1)своєрідність першого враження 

про людину; 2)сприйняття 

зовнішнього вигляду і поведінки 

людини; 3) формування уявлень про 

його особистісні особливості. 

Виявлено залежність між професією 

суб`єкта пізнання і точністю 

відображення при пізнанні іншої 

людини. 

О.О. Бодальов 

[16] 

Вигляд людей, його 

елементи, що 

відтворюються по пам'яті 

Виявлено залежність особливостей 

змісту описів вигляду від професії 

суб`єкта сприйняття. Учителя 

більше уваги приділяли 

особливостям експресії обличчя, 

жестам, поставі, ніж елементам 

фізичного вигляду. Художники 

більше відзначали елементи 

фізичного вигляду, оформлення 

зовнішності, деякі компоненти 

експресії. Хореографи відзначали 

особливості форми рук і ніг, 

загальну форму тіла і т.п. 

КУЛЬТУРА 

Rosenthal, 1979 

[по Bull, 150] 

Невербальна поведінка, що 

представлена тестом PONS 

(фільм) 

Деякі елементи невербальної 

поведінки мають універсальний 

характер, інші специфічні для 

визначеної культури. Чим більш 

схожі культури, тим легше здається 

розпізнавання невербальної 



поведінки. 

 

людини до всіх сторін (параметрів) життя, яким визначається масштаб і рівень буття 

людини, її багатство і велич. 

“Я”, - за визначенням С.Л. Рубінштейна, - не є свідомість, і не психічний суб’єкт, але 

людина, діюча “особа”, що має свідомість і через здатність усвідомлювати світ, інших 

людей і самого себе. “Я”, підсумовує вчений, всезагальність, яка не може бути відокремлена 

від конкретного і перетворена в особливу реальність; ця всезагальність має містити у собі 

значення (характеристики) конкретного Я (індивіда). Кожне з яких містять у собі ту ж 

всезагальність, через це і не може бути визначено через своє ставлення до цієї 

всезагальності. Отже, у пізнанні Я як єдності всезагальності конкретні, часткові Я 

(емпіричні суб’єкти) не мають будь-яких пріоритетів, відтак і кожний окремо узятий 

одиничний індивід (особистість) презентує у собі часткове значення загального “Я” як 

загальної форми структури сущих (особистостей, суб’єктів). 

Повертаючись до методологічних основ, що застосовуються при інтерпретації 

невербальної поведінки особистості, відзначимо, що на підставі аналізу низки досліджень 

у таблиці 1 наведені дані щодо аналізу робіт, в яких були виділені особистісні, соціально-

психологічні чи інші характеристики суб'єкта сприйняття, що впливають на пізнання 

однією людиною іншої на підставі її невербальної поведінки. 

 

4. Дослідження психологічних особливостей інтерпретації невербальної 

складової комунікативної поведінки особистості. 

 

Метою дослідження є: вивчити змістовні компоненти інтерпретації в зв'язку із 

соціально-психологічними характеристиками особистості суб'єкта інтерпретації. Предмет 

дослідження: динаміка змістовних компонентів інтерпретації і соціально-психологічних 

характеристик особистості суб'єкта інтерпретації. 

Гіпотезою дослідження є: 

Змістовна диференційованість і спрямованість інтерпретації невербальної поведінки 

особистості, обумовлені з одного боку, соціально-психологічними характеристиками 

особистості, а з іншого боку психологічними складовими завдання потенційно 

міжособістісної взаємодії з об`єктом дослідження. 



Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми інтерпретації в психології, виділити 

психологічні характеристики інтерпретації. 

2. Визначити особливості психологічної структури та здійснити аналіз змісту 

невербальної поведінки особистості. 

3. З’ясувати складові соціально-психологічних характеристик суб’єкта 

інтерпретації невербальної поведінки особистості. 

4. Виокремити й обґрунтувати способи та методи оптимізації процесу 

інтерпретації невербальної поведінки особистості. 

Для здійснення процедури дослідження, нами були використані таки методи 

емпіричного дослідження: 

1. Для виявлення структури і змісту інтерпретації невербальної поведінки - методика 

"Вільної семантичної оцінки невербальної поведінки" (далі по тексту ВСОНП) (В.А. 

Лабунська). ВСОНП дозволяє аналізувати судження, думки суб'єкта інтерпретації з 

приводу пропонованих зображень невербальної поведінки. Аналіз індивідуальної 

структури інтерпретації дає інформацію про співвідношення і зміст її компонентів, а також, 

про диференційованість (складність) змісту інтерпретації. 

2. З метою діагностики ступеня виразності особистісних характеристик суб’єкта 

інтерпретації використовувався 16-факторний опитувальник Р.Кеттелла. 

3. Для визначення показника рівня розвитку емпатійної тенденції застосовувалася 

нижче подана «Шкала емоційного відгуку» А.Меграбяна, М.Епштейна.  

Інструкція: "Уважно прочитайте (прослухайте) судження пропонованого опросника. 

Варіанти відповідей по всіх судженнях дані на спеціальному бланку. Якщо Ви вважаєте, що 

судження вірне і відповідає Вашому представленню про себе і про інших людей, то в бланку 

відповідей напроти номера судження виразите ступінь Вашої згоди з ним, використовуючи 

запропоновану шкалу: 3 - цілком згодний; 2 - згодний; 1 - скоріше згодний, чим не згодний; 

ПРО - важко сказати; -1 скоріше не згодний, чим згодний; -2 - не згодний; -3 - цілком не 

згодний". 

1. Мене засмучує, коли я бачу, що хтось почуває себе самотньо в чужій компанії.  

2. Люди перебільшують сприйнятливість тварин і їхню здатність почувати. 

3. Мені неприємно, коли люди відкрито виявляють свої почуття. 



4. Мене дратує в нещасливих людях те, що вони завжди себе шкодують. 

5. Я обов'язково починаю нервувати, коли хтось поруч із мною нервує.  

6. Я вважаю, що плакати від щастя нерозумно. 

7. Я приймаю близько до серця проблеми своїх знайомих. 

8. Іноді пісні про любов дуже торкають мене. 

9. Я дуже хвилююся, якщо повинний повідомити людям неприємні для них новини. 

10. Мій настрій сильно залежить від настрою навколишніх мене людей. 

11. Більшість іноземців, яких я зустрічав, здавалися мені холодними і неемоційними. 

12. Я віддаю перевагу роботі, що пов'язана з спілкуванням з людьми. 

13. Я не занадто засмучуюсь, якщо мій друг діє нерозважно. 

14. Я люблю спостерігати, як люди приймають подарунки. 

15. Самотні люди часто недоброзичливі. 

16. Я дуже сильно розбудовуюся, якщо бачу плачучої людини. 

17. Слухаючи деякі пісні я почуваю себе щасливо. 

18. Коли я читаю гарний роман чи дивлюся фільм, я так хвилююся, начебто це 

відбувається насправді. 

19. Я завжди серджуся і виходжу із себе, коли бачу, що з кимсь погано, 

несправедливо звертаються. 

20. Я можу зберігати спокій, навіть якщо всі навколо мене хвилюються. 

21. Якщо мої знайомі починають обговорювати з мною свої особисті проблеми, я 

намагаюся перевести розмову на іншу тему. 

22. Коли я буваю в кіно, мене дивує, як багато людей навколо мене зітхає і плаче. 

23. Чужий сміх не заражає мене. 

24. Коли я приймаю рішення, почуття інших людей на нього, як правило, не 

впливають. 



25. Я не можу зосередитися на роботі, якщо навколишні чимось пригноблені.  

26. Мені здається, що більшість людей переживає і засмучуються через дрібниці. 

27. Я дуже засмучуюся, коли бачу страждання тварин. 

28. На мій погляд, досить нерозумно переживати те, що відбувається в чи книзі кіно. 

29. Мені завжди важко бачити хворих, безпомічних людей. 

30. Чужі сльози, голосний плач викликають у мене скоріше роздратування, чим 

співчуття. 

31. Коли я дивлюся фільм, я переживаю так, начебто це відбувається з мною. 

32. Я зауважую, що можу залишатися байдужим до будь-якого хвилювання, 

пожвавленню навколо. 

33. Мені здається, маленькі діти часто плачуть без усяких причин. 

 

Для прикладу подається заповнений бланк опитувальника “Шкала емоційного 

відгуку” А.Меграбяна і М. Епштейна 

Стать                        Вік             П.І.П.: NNN 

N п/п Повністю 
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згодний 
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4. Для оцінки виразності ряду основних соціальних потреб особистості 

використовувався "Опитувальник міжособистісних відносин В. Шутца" 

(О.О.Рукавишников). Даний опитувальник діагностує виразність наступних потреб: 

потреби (прагнення) належати до різних соціальних груп, включатися в їхню діяльність (Iе); 

потреби (прагнення) контролювати інших (Се); потреби в близьких відносинах (Ае); 

потреби в тім, щоб інші включали суб'єкта у свою діяльність (Iw); потреби в контролі з боку 

інших (CW) і потреби (прагнення) у тім, щоб інші встановлювали близькі стосунки (AW). 

Нижче наводиться адаптований та перекладений на державну мову згаданий опитувальник. 

Інструкція: "Опитувальник” призначений для оцінки типових способів Вашого відношення 

до людей. По суті, тут немає вірних і невірних відповідей, вірна кожна правдива відповідь. 

Іноді люди прагнуть відповідати на питання так, як, на їхню думку, вони повинні 

були б поводитися. Однак у даному випадку нас цікавить, як Ви поводитеся в дійсності. 

Деякі питання дуже схожі один на одного. Але усе-таки вони мають на увазі різні речі. 

Відповідайте, будь ласка, на кожне питання окремо, без оглядки на інші питання. Час 

відповіді на питання не обмежено, але не міркуйте занадто довго над яким-небудь 

питанням. Для кожного твердження виберіть відповідь, що більше усього вам підходить. 

Номер відповіді напишіть у дужках ліворуч від кожного рядка. 

Будь ласка, будьте як можна більш уважні". 

(1)             (2)         (3)            (4)                (5)          (6) 



Звичайно Часто   Іноді  З нагоди     Рідко    Ніколи /. 

1. Прагну бути разом з усіма. 

2. Надаю іншим вирішувати питання про те, що необхідно буде зробити. 

3. Стаю членом різних груп. 

4. Прагну мати близькі відносини з іншими членами групи. 

5. Коли представляється випадок, я схильний стати членом цікавих організацій. 

6. Допускаю, щоб інші впливали на мою діяльність. 

7. Прагну влитися в неформальне громадське життя. 

8. Прагну мати близькі і серцеві відносини з іншими. 

9. Прагну задіяти інших у своїх планах. 

10. Дозволяю іншим судити про те, що я роблю. 

11. Намагаюся бути серед людей. 

12. Прагну встановлювати з іншими близькі і серцеві відносини. 

13. Маю схильність приєднуватися до іншим усякий раз, коли робиться щось 

спільно. 

14. Легко підкоряюся іншим. 

15. Намагаюся уникати самотності. 

16. Прагну брати участь у спільних заходах. 

Для кожного з подальших тверджень виберете одну з відповідей, що позначають 

кількість людей, що можуть впливати на Вас, чи на який Ваше поведінки може 

поширюватися. Відноситься до: 

(1)                   (2)           (3)                (4)                         (5)               (6) 

Більшо- Багатьом    Деяким-     Декільком        Одному-       Нікому 

          сті            людям     людям            людям            двом 

людей                                                                     людям 



17. Прагну відноситися до іншим по дружньому. 

18. Надаю іншим вирішувати питання про те, що необхідно буде зробити. 

19. Моє особисте відношення до навколишніх - холодне і байдужне. 

20. Надаю іншим, щоб керували ходом події. 

21. Прагну мати близькі відносини з іншими. 

22. Припускаю, щоб інші впливали на мою діяльність. 

23. Прагну придбати близькі і серцеві відносини з іншими. 

24. Дозволяю іншим судити про те, що я роблю. 

25. З іншими поводжуся холодно і байдуже. 

26. Легко підкоряюся іншим. 

27. Прагну мати близькі і серцеві відносини з іншими. 

Для кожного з подальших тверджень виберете одну з відповідей, що позначає 

кількість людей, що можуть впливати на вас, чи на який Ваше поведінки поширюється. 

Відноситься до: 

(1)                     (2)            (3)              (4)                    (5)                  (6) 

Більшо-   Багатьом     Деяким-       Декільком      Одному-          Нікому 

сті            людям         людям         людям              двом 

людей                                                                        людям 

28. Люблю коли інші запрошують мене брати участь у чому-небудь. 

29. Мені подобається, коли інші люди відносяться до мене безпосередньо і сердечно. 

30. Прагну впливати на діяльність інших. 

31. Мені подобається, коли інші запрошують мене брати участь у своїй діяльності.  

32. Мені подобається, коли інші відносяться до мене безпосередньо. 

33. У суспільстві інших прагну керувати ходом подій. 



34. Мені подобається, коли інші підключають мене до своєї діяльності. 

35. Я люблю, коли інші поводяться з мною холодно і стримано. 

36. Прагну, щоб інші надходили так, як я хочу. 

37. Мені подобається, коли інші запрошують мене взяти участь у їхніх дебатах 

(дискусіях). 

38. Я люблю, коли інші відносяться до мене по-приятельському. 

39. Мені подобається, коли інші запрошують мене взяти участь у їхнє діяльності. 

40. Мені подобається, коли навколишні відносяться до мене стримано. 

Для кожного з подальших тверджень виберете одну з наступних відповідей: 

       (1)         (2)                 (3)                    (4)                   (5)                (6) 

Звичайно    Часто           Іноді          Випадково         Рідко           Ніколи 

41. У суспільстві намагаюся відігравати чільну роль. 

42. Мені подобається, коли інші запрошують мене брати участь у чому-небудь. 

43. Мені подобається, коли інші відносяться до мене безпосередньо. 

44. Прагну, щоб інші робили те, що я хочу. 

45. Мені подобається, коли інші запрошують мене брати участь у своїй діяльності.  

46. Мені подобається, коли інші відносяться до мене холодно і стримано. 

47. Прагну сильно впливати на діяльність інших. 

48. Мені подобається, коли інші підключають мене до своєї діяльності. 

49. Мені подобається, коли інші люди відносяться до мене безпосередньо і сердечно. 

50. У суспільстві намагаюся керувати ходом подій. 

51. Мені подобається, коли інші запрошують взяти участь у їхнє діяльності. 

52. Мені подобається, коли до мене відносяться стримано. 

53. Намагаюся, щоб інші робили те, що я хочу. 



54. У суспільстві керую ходом подій. 

В якості соціально-психологічного впливу виступив тренінг у системі активного 

соціально-психологічного навчання (Т.С. Яценко). 

Для якісно – кількісного аналізу застосовувався метод фіксації змін у структурі 

інтерпретації невербальної поведінки учасників тренінгу. 

Вірогідність та надійність отриманих результатів забезпечувалася 

репрезентативною вибіркою випробуваних, що взяли участь у дослідженні, а саме – 114 

чоловік з числа співробітників оперативних підрозділів правоохоронних органів України із 

стажем роботи від 3 до 5 років та віком від 26 до 30 років, з використанням сучасних методів 

статистичної обробки отриманого масиву даних (кореляційного аналізу, аналізу знакових 

рангів Уілкоксона.) Обробка здійснюваних результатів здійснювалася за допомогою 

статистичних програм з використанням комп’ютера Pentium 4 ("Statgraphics").  

Перший етап передбачає дослідження структури інтерпретації і визначення 

соціально-психологічних особливостей особистості учасників груп. Для цього випробувані 

заповнювали опитувальники В. Шутца (ОМО), Р.Кеттелла, А.Меграбяна і М. Епштейна, 

виконували завдання методики "Вільної семантичної оцінки" (ВСОНП) В.А. Лабунської. 

На другому етапі, з метою дослідження динаміки компонентів структури і змісту 

інтерпретації необхідно виокремити експериментальну і контрольну групи. Критерієм 

розподілу можуть слугувати експертні оцінки, що отримані випробуваним за показником 

успішності здійснення професійної діяльності. В якості експертів виступали керівники 

підрозділів (загальна кількість 7 осіб). За результатами експертної оцінки кількість 

досліджуваних було поділено таким чином: 15 чоловік, що отримали найнижчі показники 

за експертними оцінюванням, склали експериментальну групу; 14 осіб, що отримали 

найвищі показники за вказаним вище критерієм, склали контрольну групу. В 

експериментальній групі завдання ВСОНП випробувані виконували до початку тренінгу і 

відразу після його закінчення, у контрольній групі - до і після закінчення контрольного 

періоду. Другий етап проводився з використанням психологічного тренінгу загальною 

тривалістю 16-18 годин (4-5 занять по 4 години). Заняття проходили в експериментальній 

групі з періодичністю 1 раз у тиждень протягом місяця. 

 

5. Аналіз співвідношення компонентів у структурі інтерпретації невербальної 

складової комунікативної поведінки особистості. 



 

Дані про питому вагу окремих компонентів інтерпретації в її структурі по кожному 

з випробуваних приводяться в додатку А. В усіх таблицях використовуються наступні 

скорочення назв компонентів структури інтерпретації: Д - "Дії", ЕС - "Емоційні стани"; ІВП 

- "Інтелектуально-вольові процеси"; ЯО - "Якості особистості", Від - "Відносини"; ФВ - 

"Форми взаємодії", СР - "Соціальна роль", ЕОС - "Емоційно-оцінні судження". 

Характеристика структури інтерпретації - змістовна диференційованість позначалася - 

ДИФ. 

У таблиці 3.1 наводяться дані кореляційного аналізу, що дозволяють судити про 

взаємозв'язок між показниками виразності компонентів у структурі інтерпретації.  

Інтергруповий аналіз вірогідності значущості відмінностей середніх (критерій 

Стьюдента) здійснювався за формулою: 

а) для однакових за обсягом вибірок: 
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б) для неоднакових: 
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при ступінях свободи  n1 + n2 – 2  

Для зручності розгляду в таблиці залишені тільки осередки з коефіцієнтами 

кореляції на рівні значимості р<0,05. В осередках приводяться: у першому рядку - 

коефіцієнт кореляції, у другий - рівень значимості цього коефіцієнта. 

З даних, представлених у таблиці 1, видно, що на рівні значимості р<0,05 негативно 

корелюють між собою показники виразності наступних компонентів структури 

інтерпретації: "Дії" і "Якості особистості"; "Емоційні стани" і "Відносини"; "Емоційні 

стани" і "Соціальна роль"; "Емоційні стани" і "Емоційно-оцінні судження"; 

"Інтелектуально-вольові процеси" і "Відносини"; "Інтелектуально-вольові процеси" і 

"Емоційно-оцінні судження". 



У таблиці 3 приводяться дані кореляційного аналізу показників виразності 

компонентів структури інтерпретації і такої її характеристики як диференційованість. Для 

зручності розгляду приводяться тільки коефіцієнти на рівні значимості р<0,05. З даних, 

представлених у таблиці 2, видно, що на рівні значимості р<0,05 негативно корелюють між 

собою показник диференційованості структури інтерпретації і показники виразності 

наступних її компонентів: "Емоційні стани", "Інтелектуально-вольові процеси". 

Таблиця 2 

Дані кореляційного аналізу показників виразності компонентів структури 

інтерпретації (р<0,05) 

Компоненти Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д    -0,286 

0,002 

    

ЕС     -0,402 

0,000 

 -0,257 

0,006 

-0,262 

0,005 

ІВП     -0,396 

0,000 

  -0,239 

0,011 

ЯО -0,286 

0,002 

       

Від  -0,402 

0,000 

-0,396 

0,000 

     

ФВ    -0,233 

0,013 

    

СР  -0,257 

0,006 

      

ЕОС  -0,262 

0,005 

-0,239 

0,011 

     

 

На рівні значимості р<0,05 позитивно корелюють між собою показники 

диференційованості структури інтерпретації і показники виразності наступних її 



компонентів: "Якості особистості", "Соціальна роль", "Емоційно-оцінні судження". 

У таблиці 4 приведені показники моди, медіани і середнього кожного з компонентів 

структури інтерпретації. Вони вказують на їхню питому вагу і співвідношення в структурі 

інтерпретації. 

Таблиця 3 

Дані кореляційного аналізу показників виразності компонентів структури 

інтерпретації і її змістовної диференційованості. 

 

Зміст. 

дифер. 

Компоненти інтерпретації 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

Коеф. 

кореляції 

 -0,271 

0,004 

-0,203 

0,031 

0,254 

0,007 

  0,348 

0,000 

0,455 

0,000  

Таблиця 4 

Співвідношення компонентів у структурі інтерпретації 

Описові 

статистики 

Компоненти інтерпретації 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

Мода 0 0,24 0,20 0,03 0,22 0,06 0 0 

Медіана 0 0,245 0,24 0,06 0,235 0,08 0,02 0,04 

Середнє 0,02 0,26 0,25 0,08 0,23 0,08 0,03 0,05 

 

Згідно даним таблиці 4 провідними (ті, що мають найбільш питому вагу в структурі 

інтерпретації) є, як правило, такі компоненти як "ЕС", "ІВП" і "Від". 

Таким чином, виразність окремих компонентів структури інтерпретації знаходиться 

в залежності від ступеня виразності інших компонентів. Наявність численних негативних 

кореляцій дозволяє говорити про саму загальну закономірність побудови структури 

інтерпретації невербальної поведінки, що виражається в тім, що "посилення" якого-небудь 

компонента (ріст його питомої ваги в структурі інтерпретації) приводить до редукції іншого 

визначеного компонента. 

Наявність настільки більшого числа кореляцій між різними компонентами структури 

інтерпретації свідчать про складну залежність між ними, що відбиває взаємозв'язку 



компонентів структури особистості. Ступінь представленості того чи іншого компонента 

свідчить про особливості змістовної спрямованості інтерпретації, її "локусі". 

Найбільшим питомими вагами в структурі, інтерпретації володіють такі компоненти 

як "Емоційний стан", "Інтелектуально-вольові процеси" і "Відносини". Вони мають 

найбільшу кількість негативних кореляційних зв'язків з іншими компонентами структури 

інтерпретації. Іншими словами, їхнє чи посилення редукція впливає на компоненти 

структури інтерпретації. 

Так, можна припускати, що "посилення" компонента "Емоційні стани" приводить до 

редукції таких компонентів як "Відносини", "Соціальна роль", "Емоційно-оцінні 

судження". Посилення компонента "Інтелектуально-вольові процеси" приводить до 

редукції компонентів "Якості особистості" і "Відносини". Посилення компонента 

"Відносини" приводить до редукції компонентів "Емоційні стани" "Інтелектуально-вольові 

процеси". 

Диференційованість як загальна характеристика структури інтерпретації 

збільшується, якщо в неї входять такі компоненти як: "Якості особистості", "Соціальна 

роль", "Емоційно-оцінні судження". 

Приведені в додатку А дані показують, що в структурах інтерпретації випробуваних 

можуть бути відсутні ті чи інші компоненти. Так, серед 114 випробуваних у 68 відсутній 

компонент "Дії", у 34 - "Соціальні ролі", у 22 - у структурі інтерпретації відсутній 

компонент "Емоційно-оцінні судження", у б - "Якості особистості". Всі інші компоненти 

("ЕС", "ІВП", "Від" "ФВ") присутні. 

Нами були виділені 2 групи випробуваних за критерієм наявності-відсутності 

компонента "ЕОС" у структурі їхньої інтерпретації. Нашою метою було перевірити, є чи ще 

які-небудь розходження в структурі інтерпретації суб'єктів, що належать до цим 2 групам. 

Перша група - 92 осіб, у структурах інтерпретації яких присутні як змістовні, так і оцінний 

компоненти. Друга група - 22 осіб, у структурах інтерпретації яких присутні тільки 

змістовні компоненти. 

Таблиця 5 

Середня питома вага компонентів структури інтерпретації в двох групах 

Групи Компоненти інтерпретації 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

Група 1 

(92 особи) 

0,02 0,25 0,24 0,08 0,24 0,08 0,04 0,05 

Група 2 

(22 особи) 

0,01 0,29 0,26 0,06 0,23 0,1 0,03 - 



 

Аналіз показав, що в 62% випробуваних перший групи відсутній такий компонент 

як "Дія", у 25% компонентів - "Соціальна роль. У структурі інтерпретації групи з 22 

випробуваних у 50% був відсутній такий компонент як "Дія", у 50% - компонентів 

"Соціальна роль". Таким чином, у другій групі в порівнянні з першої в два рази частіше 

відсутній такий компонент як "Соціальна роль". У той же час, судячи з даних таблиці 5, у 

середньому, питому вагу компонентів інтерпретації у випробуваних перший групи 

відрізняється незначно від питомої ваги компонентів інтерпретації учасників 2-й групи. 

Отримані результати свідчать про те, що структура інтерпретації невербальної 

поведінки в кожного з випробуваних може відрізнятися від структури інтерпретації інших 

наступними показниками: 1) співвідношенням питомих ваг компонентів; 2) провідним 

компонентом; 3) відсутністю окремих компонентів. 

Так, в індивідуальній структурі інтерпретації як ведучий компонент (що має 

найбільш питому вагу) виступають такі компоненти як: "Відносини", "Інтелектуально 

вольові процеси", "Емоційний стан". Ряд компонентів випадають з індивідуальної 

структури, виступаючи в якості "неважливих", "необов'язкових" (тобто, ми можемо 

говорити про "облигаторних", обов'язково присутніх і "опціональних", "факультативних" 

елементів). Серед необов'язкових, опціональних компонентів структури, найчастіше, 

зустрічається компонент "Дії". 

Таким чином, у самім загальному кількісному вираженні індивідуальні структури 

інтерпретацій відрізняються друг від друга співвідношенням питомих ваг облигаторних, 

опциональних (факультативних) елементів (якщо такі присутні), а також ведучих 

компонентів. 

Для з’ясування індивідуальних особливостей структури інтерпретації на базі 

виокремлених нами в ході  емпіричного  дослідження а саме (облигаторні, опціональні, 

факультативні) було проведено додаткове інтерв’ювання деяких випробуваних з найбільш 

яскравими особливостями. Так, було з’ясовано, що у групі із вітальним типом (44 особи, 

або 26,9 % від загальної вибірки) цілісної системи зв’язків виявлено не було. У комплексі 

переважали головним чином локальні зв’язки, якими охоплювався переважним чином 

рівень безпосередньо чуттєвого досвіду взаємодії особистості із середовищем. 

Психологічним еквівалентом своєрідності (зернистість) зв’язків у даній вибірці постає 

перелік змінних, що характеризують її представників як самовпевнених у собі і цілком 

задоволених теперішнім (тут і тепер) статусом, несхильних до самоконтролю і самоаналізу 



особистостей, які водночас не обтяжують себе роздумами про майбутнє, щодо якого вони 

мають аморфні уявлення. Ригідна настанова на минуле і теперішнє супроводжується 

високою ситуативною тривожністю невпевненість позитивного розв’язання можливих 

невдач. Способом самозахисту актуального стану постають проекти майбутнього, 

позбавлені реальності і будь-якої аргументованості (рефлексивності) можливих шляхів їх 

реалізації. 

Найвиразнішою особливістю групи випробуваних конформного (просоціального) 

типу (92 особи) є слабко інтегрована кореляційна композиція зв’язків, які частково 

збігаються із картиною зв’язків попередньої групи. проте, у складі останніх досить виразно 

простежується блок, що утворюється із показників просоціального змісту. Безпосереднім 

впливом даного блоку зумовлюється як конкретний перелік утворюваної на цьому ґрунті 

показників “Я” – структури, так і діапазон здійснюваних життєвих виборів. Змістовний 

аналіз отриманих у даній групі взаємозв’язків дає підстави атрибутувати носіїв цього типу 

як таких, яким властиві такі риси як підвищена особистісна і ситуативна тривожність, 

помірна критичність щодо власних можливостей, виразна орієнтація на соціальні уявлення 

і стереотипи і соціальне схвалення; низька самоактивність і схильність приписувати власні 

невдачі соціальним обставинам (екстернальний локус контролю) робить представників цієї 

групи залежними від зовнішніх ситуацій, звідси невпевненими у виборі майбутнього 

шляху, проекти якого не виходять за межі короткотривалої перспективи. Висока соціальна 

адаптивність і чутливість до соціальних оцінок постає для них водночас гальмівним 

фактором для створення цілісного образу Я, відтак і для конструювання сценаріїв 

майбутнього шляху на основі критичної оцінки власних можливостей. 

На противагу зазначеним вище, у 2 групі опитуваних (22 особи) зафіксована 

здебільше показники особистісного рівня регуляції. Прикметною ознакою для цієї групи 

учнів є висока інтенсивність і інтегрованість зв’язків між більшістю змінних, профіль яких 

дозволяє категоризувати останніх як таких, що вирізняються позитивним сприйманням 

власного Я, упевненістю у досягненні життєвих цілей і готовності до подолання можливих 

невдач за рахунок власних можливостей і самоактивності. Певна центрованість на “Я” 

супроводжується водночас надмірною схильністю носіїв цього типу до раціоналізації, яка 

завершується, за правило, побудуванням ними найменшої (у порівнянні із наведеними вище 

групами) кількості альтернативних варіантів життєвого шляху, а отже і виявленням 

недостатньої гнучкості механізмів саморегуляції. 

Посилення таких облигаторних елементів як "Відносини", "Інтелектуально-вольові 

процеси", "Емоційний стан", "Форма взаємодії" викликає редукцію опціональних, 

факультативних. На підставі отриманих даних можна виділяти наступні типи, види 



інтерпретації (як результативного моменту): у залежності від присутності-відсутності 

оцінного компонента - інтерпретації змістовні й інтерпретації змістовно-оцінні; у 

залежності від ведучого компонента ("Емоційний стан", "Інтелектуально-вольові процеси" 

чи "Відносини") можна говорити про емоційних, інтелектуально-вольових і “стосункових" 

інтерпретаціях; у залежності від змістовної диференційоване інтерпретацій можна говорити 

про поліскладних і скорочених інтерпретаціях. 

 

6. Аналіз взаємозв'язків соціально-психологічних характеристик особистості і 

показників виразності компонентів невербальної складової комунікативної  

поведінки у структурі її інтерпретації. 

 

Вважаємо за доцільне навести у самому загальнішому виді дефінітарні  узагальнення 

основних понять, що були покладені у подальшу концептуалізацією і операціоналізацію 

низки конструктів на які ми спиралися у нашому дослідженні. Вихідним для суб’єкту 

процесу інтерпретації невербальної поведінки особистості, покладається, зокрема, поняття 

образ життя (особистості), за яким розуміється зумовлений даним соціально-економічним 

устроєм суспільства, а також існуючою у ньому системою виробничих і суспільних 

відносин спосіб життя особистості (групи, спільноти), що здійснюється у відповідності  з 

пануючою у даному суспільстві (чи на даному етапі розвитку його) системою правових, 

моральних, культурних та інших норм  і цінностей. 

Детермінований образом життя відносно усталений спосіб організації людиною 

свого життя (життєдіяльності), що здійснюється на базі її здатностей і індивідуальних 

можливостей фіксується, в свою чергу, поняттям “стиль життя”. В шерезі можливих 

варіантів типології стиля життя достатнього або такого, що відповідає розмаїттю життєвих 

відносин, вважається тричленна  типологія, за якою можливо відокремити найпоширеніші 

варіанти, стилю, а саме -  споглядальний, індиферентний та дійовий. 

Відповідно з цим, спосіб свідомої регуляції особистістю своїх життєвиявів через 

систему (сукупність) вироблених нею життєвих цілей фіксується поняттям життєвої 

програми (деталізація шляхів досягнення окремих цілей відбувається, у свою чергу, у 

життєвих планах). Звичайно, наведені вище поняття не вичерпують понятійний простір 

проблематики життєвого шляху особистості, натомість, вважаємо, виявляються 

необхідними для розуміння логіки розгортання процесів інтерпретації невербальної 

поведінки особистості. 



Розглянемо особливості взаємозв'язку між виразністю в структурі інтерпретації тих 

чи інших компонентів (у тому числі і такому компоненті як: "Емоційно-оцінні судження") 

і різними соціально-психологічними характеристиками особистості суб'єктів інтерпретації.  

У таблиці 6 наводяться дані кореляційного аналізу питомої ваги компонентів 

структури інтерпретації і показників рівня виразності соціальних потреб особистості 

(методика В.Шутца). Вибірка склала 99 осіб. У кожнім осередку таблиці приводяться в 

першому рядку - коефіцієнт кореляції, у другий - рівень значимості цього коефіцієнта. Для 

зручності розгляду приводяться тільки рядок, що містить коефіцієнт на рівні значимості р 

<0,05. Цілком дані приводяться в таблиці 3.5. Для зручності розгляду приводяться тільки 

рядок, що містить коефіцієнт на рівні значимості р<0,05. 

У таблиці 6 приводяться дані кореляційного аналізу показників рівня виразності 

соціальних потреб особистості (методика В.Шутца) і показників змістовної 

диференційованості інтерпретації. 

Для зручності аналізу приведемо розшифровку всі табличних показників факторів: 

(Іе) - потреба (прагнення) належати до різних соціальних груп, включатися в їхню 

діяльність; (Се) - потреба (прагнення) контролювати інших; (Ае) - потреба в близьких 

відносинах; (Iw) - потреба в тім, щоб інші включали суб'єкта у свою діяльність; (Cw) - 

потреба в контролі з боку інших; (Aw) - потреба (прагнення) у тім, щоб інші встановлювали 

близькі стосунки. 

 

Таблиця 6 

Результати кореляційного аналізу показників виразності компонентів інтерпретації і 

показників рівня розвитку соціальних потреб 

 

 

Потреби 

Компоненти інтерпретації Змістовна 

диференці-

йовання 
Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

Iе -0,078 

0,448 

-0,147 

0,145 

-0,002 

0,982 

0,096 

0,344 

0,051 

0,614 

-0,031 

0,759 

0,007 

0,944 

0,037 

0,712 

0,254 

0,012 

Cw 0,058 

0,568 

0,031 

0,763 

-0,048 

0,633 

-0,003 

0,974 

0,034 

0,740 

-0,062 

0,542 

0,048 

0,633 

0,127 

0,210 

0,061 

0,550 

Ае 0,043 

0,669 

0,002 

0,988 

0,058 

0,568 

0,007 

0,948 

-0,108 

0,286 

-0,062 

0,542 

0,066 

0,515 

0,060 

0.555 

0,232 

0,022 



Iw 0,069 

0,495 

-0,046 

0,652 

-0,122 

0,226 

0,221 

0,029 

0,016 

0.875 

-0,069 

0,496 

-0,034 

0,735 

0,114 

0,261 

0,252 

0,013 

Се -0,024 

0,815 

-0,098 

0,334 

-0,093 

0,357 

0,115 

0,257 

0,033 

0,742 

0,027 

0,792 

0,068 

0,499 

0,048 

0,635 

0,095 

0,346 

Aw 0,068 

0,502 

-0,046 

0,652 

-0,011 

0,910 

0,161 

0,112 

-0,049 

0.630 

-0,071 

0,482 

0,001 

0,992 

0,135 

0,180 

0,201 

0,047 
 

Аналіз дані таблиці 6 показує, що з показником диференційоване інтерпретації 

позитивно корелюють (на рівні значимості р<0,05) індекси виразності наступних 

соціальних потреб: потреби (прагнення) належати до різних соціальних груп, включатися в 

їхню діяльність (Іе); потреби в близьких відносинах (Ае); потреби (прагнення) у тім, щоб 

інші встановлювали близькі стосунки (Aw); і потреби в тім, щоб інші уключали суб'єкта у 

свою діяльність (Iw). Останній індекс знаходиться також у позитивній кореляції з 

показником питомої ваги компонента інтерпретації "Якості особистості". 

Оскільки показник диференційоване свідчить про розмаїтість змістовних 

компонентів структури інтерпретації, ми можемо зробити висновок, що суб'єкти 

інтерпретації, у яких виражені потреби в спільній діяльності, у близьких взаєминах більш 

диференціювання інтерпретують невербальну поведінку інших людей. Іншими словами, 

змістовна розмаїтість інтерпретацій невербальної поведінки дозволяє суб'єкту краще 

зрозуміти особистість партнера, що є необхідною умовою, як для успішної спільної 

діяльності, так і для встановлення близьких відносин. 

Таблиця 7 

Результати кореляційного аналізу показників рівня розвитку соціальних потреб і 

показників диференційованості інтерпретації 

 

Зміст диференційованості 

Показники рівня розвитку соціальних потреб 

Iе Ac Iw Aw 

Коефіцієнт кореляції 0,254 

0,012 

0,232 

0,022 

0,252 

0,013 

0,201 

0,047  

У таблиці 8 приводяться дані кореляційного аналізу показників виразності 

компонентів структури інтерпретації, а також її диференційованості (методика "Вільної 

семантичної оцінки" В.А. Лабунської) і показника рівня розвитку емпатійної тенденції (для 

стислості ПРЕТ), визначеного по "Шкалі емоційного відгуку" А. Меграбяна і М. Епштейна. 

Вибірка склала 55 осіб. У кожнім осередку таблиці приводяться в першому рядку - 

коефіцієнт кореляції, у другий - рівень значимості цього коефіцієнта. 



Таблиця 8 

Результати кореляційного аналізу показників виразності різних компонентів 

інтерпретації, її диференційованості і показника рівня розвитку емпатійної тенденції 

(ПРРЕТ) 

 

ПРРЕТ 

Компоненти структури інтерпретації Зміст. 

диф-ть 

(ДИФ) 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

Коеф. кор. -0,176 

0,195 

0,096 

0,481 

0,255 

0,061 

-0,019 

0,887 

-0,161 

0,238 

-0,118 

0,387 

-0,003 

0,984 

0,164 

0,228 

0,036 

0,792 

 

Аналіз дані таблиці 8 показує, що відсутні значимі кореляційні зв'язки між 

показниками виразності компонентів інтерпретації і показником рівня розвитку емпатійної 

тенденції отриманого по "Шкалі емоційного відгуку" А.Меграбяна і М.Епштейна. 

Отримані дані можна пояснити наступним чином. Відповідно до розглянутого нами 

раніше теоретичним представленням про інтерпретацію як про інтелектуальну діяльність, 

природно думати, що вона в більшому ступені пов'язана з рівнем розвитку когнітивної 

емпатії.  "Шкала емоційного відгуку" А.Меграбяна і М.Епштейна спрямована на виявлення 

емоційної емпатії, ось чому між результатами інтерпретації як інтелектуальної процедури і 

рівнем розвитку емоційної емпатії відсутня як значима позитивна, так і значимий 

негативний зв'язок. Таким чином, рівень розвитку емоційної емпатії суб'єкта не є 

визначальним чинником, як змістовної структури інтерпретації, так і такий її інтегральної 

характеристики як диференційованість. 

У таблиці 9 приводяться результати кореляційного аналізу показників виразності 

компонентів структури інтерпретації, а також її диференційоване (методика "Вільної 

семантичної оцінки" В.А. Лабунської) і показників рівня виразності особистісних 

характеристик (за Кеттеллом). Вибірка склала 114 осіб. У кожнім осередку таблиці 9 

приводяться в першому рядку - коефіцієнт кореляції, у другий - рівень значимості цього 

коефіцієнта. Для зручності розгляду приводяться тільки коефіцієнти на рівні значимості 

р<0,05. 

Таблиця 9 

Результати кореляційного аналізу показників виразності компонентів структури 

інтерпретації, її диференційованості і факторів по Р. Кеттеллу 

Компоненти структури інтерпретації 



Фактори по 

Кеттеллу 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС Змістовна 

диферен-

ційовка 
А 0,090 

0,340 

-0,068 

0,470 

-0,062 

0,509 

-0,013 

0,890 

0,035 

0,714 

0,082 

0,383 

0,075 

0,426 

-0,049 

0,603 

0,056 

0,552 В 0,072 

0,441 

0,019 

0,843 

0,082 

0,384 

-0,160 

0,090 

-0,062 

0,510 

-0,015 

0,874 

0,026 

0,783 

0,051 

0,588 

0,130 

0,167 С 0,028 

0,765 

-0,184 

0.050 

0,038 

0.683 

-0,013 

0,888 

0,037 

0,697 

0,172 

0,068 

-0,092 

0.327 

0,002 

0,983 

0,112 

0,236 Е 0,270 

0,004 

-0,079 

0,404 

-0,075 

0,423 

-0,099 

0,295 

0,065 

0,493 

0,085 

0,364 

0,030 

0,748 

-0,065 

0,493 

0,036 

0,701 F 0,071 

0,453 

-0,068 

0,467 

-0,065 

0,491 

0,136 

0,149 

-0,025 

0,792 

0,044 

0,639 

-0,032 

0,738 

-0,041 

0,664 

0,077 

0,414 G -0,048 

0,611 

-0,064 

0,498 

0,164 

0,082 

-0,048 

0,611 

0,091 

0,332 

-0,098 

0,297 

0,037 

0,694 

-0,124 

0,189 

-0,181 

0,055 Н 0,127 

0,177 

-0,164 

0,081 

0,097 

0,303 

0,043 

0,647 

0,020 

0,836 

0,042 

0,652 

-0,117 

0,216 

-0,079 

0,402 

0,079 

0,400 I 0,021 

0,826 

-0,015 

0,876 

0,061 

0,514 

0,023 

0,809 

0,003 

0,975 

-0,161 

0,088 

0,076 

0,420 

0,061 

0,514 

-0,044 

0,642 L 0,116 

0,218 

0,136 

0,150 

-0,108 

0,252 

-0,021 

0,826 

0,060 

0,527 

-0,203 

0.031 

-0,039 

0,682 

-0,032 

0,731 

-0,036 

0,704 M 0,062 

0,513 

-0,011 

0,908 

-0,024 

0,801 

-0,174 

0,064 

0,148 

0,116 

0,022 

0,812 

0,077 

0,415 

-0,062 

0,512 

0,024 

0,795 N 0,005 

0,957 

-0,171 

0,068 

0,147 

0,117 

0,058 

0,538 

0,044 

0,638 

0,025 

0,788 

-0,101 

0.281 

-0,036 

0,705 

-0,055 

0,556 Q -0,049 

0,604 

0,273 

0,004 

-0,048 

0,607 

-0,042 

0,654 

-0,015 

0,873 

0,042 

0,657 

0,011 

0,911 

-0,087 

0,356 

-0,132 

0,159 Ql 0,132 

0,160 

-0,115 

0.224 

0,012 

0,898 

-0,160 

0,088 

0,019 

0,843 

0,012 

0,900 

0,130 

0,168 

0,081 

0,391 

0,051 

0,586 Q2 -0,163 

0,084 

-0,059 

0,532 

0,008 

0,935 

-0,109 

0,247 

0,141 

0,134 

-0,013 

0,890 

-0,030 

0,749 

0,080 

0,398 

-0,041 

0,664 Q3 -0,083 

0,378 

0,120 

0,204 

0,022 

0,812 

0,015 

0,871 

0,002 

0,987 

-0,059 

0,530 

-0,053 

0,576 

-0,145 

0,123 

-0,039 

0,679 Q4 -0,125 

0,184 

0,082 

0,383 

-0,075 

0,427 

0,072 

0,444 

0,032 

0,731 

-0,017 

0,856 

0,103 

0,275 

0,030 

0,747 

0,063 

0,504  

Фактори тесту Р.Кеттелла представлені в такий спосіб: А (сердечність, доброта-

відособленість, відчуженість); У (високий-низький інтелект); З (емоційна стабільність-

нестійкість); Е (домінантність-конформність); F (безтурботність-заклопотаність); G (висока 

совісність-несумлінність); Н (сміливість-боязкість); I (м`ягкосердечность, ніжність-

суворість, жорстокість); L (підозрілість-довірливість); М (мрійність-практичність); N 

(проникливість, ощадливість-наївність, простота); Q-схильність до почуття провина-

самовпевненість; гнучкість-ригідність); Q2 (самостійність-залежність від групи); Q3 

(високий-низький самоконтроль поведінки); Q4 (напруженість-розслабленість) [21]. 

Аналіз даних таблиці 8 показує, що наступні показники позитивно корелюють один 

з одним на рівні значимості р<0,05: Q (схильність). Негативно корелюють один з одним на 



рівні значимості р<0,05 наступні показники: З (емоційна стабільність-нестійкість) і 

"Емоційний стан"; L (підозрілість-довірливість) і "Форма взаємодії". У відношенні 

наступних компонентів структури інтерпретації і факторів можна говорити лише про 

тенденцію до взаємозв'язку: негативна кореляція на рівні тенденції - G (висока совісність-

несумлінність) і "Диференційованість" (0,055). 

Таким чином, результати кореляційного аналізу, свідчать, по-перше, про 

взаємозв'язок показників виразності соціальних потреб особистості і показників 

диференційованості інтерпретації. Це такі потреби, як: потреба належати до різних 

соціальних груп, включатися в їхню діяльність; у близьких відносинах, у тім, щоб інші 

встановлювали близькі стосунки, у тім, щоб інші включали суб'єкта у свою діяльність. Із 

зростанням виразності потреби суб'єкта в тому, щоб інші включали його у свою діяльність, 

зростає питома вага такого компонента інтерпретації, як "Якості особистості". Посилення 

різноманітних соціальних потреб індивіда робить структуру інтерпретації невербальної 

поведінки більш диференційованої, суб'єкт більша увага починає приділяти якостям 

особистості іншої людини, як відправному моменту побудови свого відношення до даної 

особистості. 

По-друге, отримані дані свідчать, що виразність такого компонента, як "Емоційно-

оцінні судження" не знаходиться в значимому взаємозв'язку із соціально-психологічними 

характеристиками особистості суб'єкта інтерпретації. Оцінка не зв'язується з яким-небудь з 

виявлених особистісних чи соціально-психологічних якостей особистості, тобто, як 

зовнішнє вираження оцінки компонент "Емоційно-оцінне судження" може, як бути 

присутнім так і відсутнім у випробуваних даний вибірки, поза залежністю від виявлених 

соціально-психологічних якостей. 

Таким чином, на даній вибірці, деякою мірою, підтверджується, розглянуте нами 

раніше теоретичне представлення, про те, що оцінка виступає як сторона невід'ємної 

частини пізнання (у даному випадку однією людиною іншої). Як результат такого пізнання 

оцінка може, як виражатися індивідом вербально, так і не виражатися в останньому випадку 

вона виявляється в інших зовнішніх формах (поведінковий аспект) чи внутрішніх станах 

(емоційний аспект, когнітивний аспект). 

Що стосується взаємозв'язку особистісних характеристик і виразності компонентів 

інтерпретації, то, чим вище показники самовпевненості, тим більше виражений компонент 

"Емоційний стан", чим вище показники конформності, тим більша питома вага має 

компонент "Дія". Чим вище показники емоційної нестійкості, тим менш виражений 

компонент "Емоційне стану", і, чим вище показник довірливості, тим менш виражений 



компонент "Форма взаємодії". Як тенденцію слід зазначити, що чим вище показник 

совісності, тим менш виражений показник диференційованості інтерпретації. 

 

7. Аналіз динаміки змісту інтерпретації невербальної складової комунікативної 

поведінки в результаті соціально-психологічного впливу. 

 

У даному параграфі будуть проаналізовані результати змін у змісті інтерпретації 

учасників тренінгу, отримані за допомогою процедури порівняння двох вибірок з 

використанням критерію Уілкоксона. На основі критерію Z знакових рангів Уилкоксона 

визначалася, для кожного компонента структури інтерпретації, вірогідність розходжень 

показників їхньої виразності до і після тренінгу. Розрахунки Z-критерію Уилкоксона 

проводилися для кожного з учасників тренінгу і контрольної групи. Результати обробки 

даних приведені в таблиці 9, що відбиває рівень значимості змін різних компонентів 

структури інтерпретації в результаті тренінгу, а також їхня спрямованість. 

У стовпцях 2 і 3 дані таблиці, крім числа позитивних (чи негативних) диференціації 

в дужках зазначений також середній ранг. Під "негативною диференціацією" розуміється 

різниця зі знаком мінус між питомою вагою компонента структури інтерпретації після 

тренінгу і первісною питомою вагою цього компонента до тренінгу. Відповідно, під 

"позитивною диференціацією" розуміється різниця зі знаком плюс між питомою вагою 

компонента структури інтерпретації після тренінгу і первісною питомою вагою цього 

компонента до тренінгу. Під "нульовою диференціацією" розуміється нульова різниця між 

питомою вагою компонента структури інтерпретації після тренінгу і первісною питомою 

вагою цього компонента до тренінгу. Іншими словами, це означає, що питома вага 

компонента не змінилася. Вибірка склала 15 осіб. 

Таблиця 10 

Результати порівняння змісту інтерпретації учасників експериментальної групи до і 

після ТЕТ (по критерію Уілкоксона) 

Компоненти 

структури 

інтерпретації 

Кількість 

позитивних 

диференціацій 

і сер. 

ранг 

Кількість 

негативних 

диферен 

ціацій і сер. 

ранг 

Критерій 

Уілкоксона 

Рівень 

значимісті 

критерія 

Кількість 

нульових 

диференціацій 



Д 5 (3,86) 1 (2,5) 2,10 0,04 7 

ЕС S (6,2) 7 (5,5) 0,59 0,56 3 

ІВП 10 (7,6) 5. (7,6) 1,22 0,22 0 

ЯО 4 (3,25) 7 (6,07) 1,73 0,08 4 

Від 5 (4,8) 10(8,5) 2,02 0,04 0 

ФВ 11 (5,55) 2 (8,5) 1,96 0,05 2 

СР 5 (6,3) 7 (5.4) 0,55 0,58 3 

ЕОС 9 (6,06) 4 (5.5) 1,61 0,11 2 

ДИФ 8(8) 4 (3,5) 1,92 0,05 3 

 

З даних, представлених у таблиці 10 видно, що на рівні значимості р<0,05 відбулися 

зміни наступних компонентів структури інтерпретації: "Дія" (убік зменшення питомої 

ваги), "Форма взаємодії" (убік зменшення), "Відносини" (убік збільшення), а також такої 

характеристики інтерпретації, як змістовна диференційованості (убік зменшення). Усе це 

свідчить про вплив ТЭТ на динаміку структури інтерпретації. 

Проведемо тепер аналіз динаміки змісту інтерпретації в контрольній групі. Вибірка 

склала 14 осіб. Дані по цій групі приводяться в таблиці 11. 

Таблиця 11 

Результати порівняння змісту інтерпретації учасників контрольної групи до і після 

контрольного періоду (по критерію Уілкоксона) 

Компоненти 

структури 

інтерпретації 

Кількість 

позитивних 

диференціа 

ціацій і сер. 

ранг 

Кількість 

негативних 

диферен 

ціацій і сер. 

ранг 

Крите 

рій 

Уілкоксона 

Рівень 

значимості 

критерію 

Кількість 

нульових 

диференціацій 

Д 2 (2.5) 2 (2,5) 0,18 0,86 10 

ЕС 7 (4,14) 7(10,21) 1,44 0,15 0 

ІВП 11(7,31) 3 (6,67) 2,010 0,04 0 

ЯО 3 (5,83) 8(5,31) 1,33 0,18 3 

Від 8 (4,93) 6 (9,83) 0,78 0,43 0 

ФВ 6 (7,67) 7 (3,36) 1.50 0,13 1 

СР 5 (2,4) 1(5) 1,05 0,29 8 



ЕОСс 5(6) 6 (4,67) 0,40 0,69 3 

 

Згідно з даними таблиці 11 у 71 % учасників контрольної групи по витіканню 

контрольного періоду в змісті інтерпретації відбулися зміни (р=0,04) тільки компонента 

"Інтелектуально-вольові процеси" (і сторону зменшення питомої ваги). Порівняємо 

результати, отримані в експериментальній і контрольній групах, і спробуємо їх пояснити. 

Зменшення в змісті інтерпретації членів експериментальної групи питомої ваги 

компонентів "Дії", і "Форма взаємодії", на наш погляд, зв'язане з тим, що внаслідок тренінгу 

розпізнавання дій, рухів, форм взаємодії перестало представляти які-небудь труднощі, воно 

не є цікавим чи важливої для суб'єкта інтерпретації. На перший план виходить найбільш 

актуальне в групі - система відносин, що змінюється. Поглиблення знань про об'єкт йде 

саме в цю сторону. Повторне пред'явлення стимульного матеріалу сприймається не як 

старе, уже відоме завдання, що не вимагає для свого виконання інтелектуально-вольових 

зусиль, а, як завдання, що вимагає переосмислення своїх поглядів, суджень, 

інтерпретаційних схем. На зміст інтерпретації більший вплив починають робити групові 

процеси, динаміка взаємин. 

На основі дані таблиці 11 видно, що в змісті інтерпретації учасників контрольної 

групи спостерігається зменшення питомої ваги такого компонента як "Інтелектуально-

вольові процеси". Як же можна пояснити даний факт? На наш погляд, деякі зміни в 

інтерпретаційних схемах обумовлені полісемантичністю, варіативністю значень 

невербальної поведінки. Вибір визначеного психологічного значення обумовлений поруч 

обставин. Можливо, у даному випадку має місце проекція свого стану на іншого 

сприйманого суб'єктом людини, що привело до "розмивання" границь інтерпретації з 

інтелектуально-вольовою спрямованістю і включенню в її склад у більшій кількості інших 

психологічних значень. 

Таким чином, в інтерпретації учасників експериментальної групи відбуваються 

зміни в змістовній спрямованості, що відповідало задачам танцювально-експресивного 

тренінгу, і що вказує на його вплив. 

Іншими словами, оскільки в ході даного виду тренінгу має місце динаміка відносин, 

те в результаті цієї динаміки чи збільшується зменшується питома ваги тихнули 

компонентів структури інтерпретації, у яких відбиваються зміни в характері і 

спрямованості пізнавальної діяльності суб'єкта, обумовленої задачами міжособистісної і 

внутрішньогрупової взаємодії. 



У контрольній групі відбулася зміна тільки одного компонента ("Інтелектуально-

вольові процеси" - убік зменшення його питомої ваги), що обумовлюється 

полісемантичністю, варіативністю значень невербальної поведінки, зміною відносини 

учасників до пропонованого стимульному матеріалу, а не один до одного. 

 

8. Аналіз взаємозв'язку показників динаміки змісту інтерпретації невербальної 

складової комунікативної поведінки і соціально-психологічних характеристик 

суб'єкта інтерпретації. 

 

Розглянемо дані кореляційного аналізу показників соціально-психологічних 

характеристик суб'єктів інтерпретації і показників динаміки змісту інтерпретації. У таблиці 

12 представлені дані кореляційного аналізу показників динаміки змісту інтерпретації і 

виразності соціальних потреб суб'єктів інтерпретації в експериментальній групі. Показники 

динаміки змісту інтерпретації визначалися за допомогою вирахування питомої ваги 

кожного з компонентів інтерпретації після тренінгу з питомої ваги до тренінгу. Аналіз дані 

таблиці 12 показує, що жоден з показників динаміки змісту інтерпретації не корелює з 

показниками виразності соціальних потреб на рівні значимості 0,05. Таким чином, на даній 

вибірці зв'язок між показниками виразності соціальних потреб особистості і показниками 

динаміки змісту інтерпретації не просліджується. 

У таблиці 13 приводяться дані кореляційного аналізу показників динаміки змісту 

інтерпретації (динаміки виразності компонентів інтерпретації) і показників особистісних 

особливостей суб'єктів інтерпретації (по Кеттелу). Для зручності розгляду приводяться 

тільки коефіцієнти з рівні значимості р<0,05. 



Таблиця 12 

Результати кореляційного аналізу показників динаміки змісту інтерпретації і 

виразності соціальних потреб суб'єктів інтерпретації 

Соціальн

і 

споживи. 

Компоненти структури інтерпретації 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

Ie -0,1590 

0,5520 

0,3995 

0,1350 

-0,0086 

0,9744 

-0,0193 

0,9426 

-0,1123 

0,6744 

-0,2650 

0,3215 

-0,1061 

0,6914 

-0,0362 

0,8921 

Cw 0,3185 

0,2334 

-0,2622 

0,3266 

0,1872 

0,4836 

0,2696 

0,3130 

-0,1049 

0,6946 

-0,2321 

0,3851 

0,1916 

0,4735 

-0,2946 

0,2703 

Ае -0,2978 

0,2652 

0,0373 

0,8891 

-0,0838 

0,7539 

0,1925 

0,4713 

0,0019 

0,9943 

0,1798 

0,5010 

0,0917 

0,7314 

-0,0048 

0,9858 

Iw -0,1074 

0,6879 

-0,0899 

0,7365 

0,4619 

0,0840 

0,3586 

0.1797 

-0,4199 

0,1161 

-0,1438 

0.5905 

0,3810 

0,1540 

-0,2462 

0,3570 

Се -0,2987 

0.2637 

0,2085 

0,4354 

-0,2626 

0,3258 

0,2183 

0,4140 

0,3300 

0,2169 

-0,1259 

0,6375 

-0,2691 

0,3140 

-0,1430 

0,5926 

Aw -0,0639 

0,8109 

-0,3248 

0,2243 

-0,0174 

0,9480 

0,3587 

0,1796 

0,1878 

0,4823 

-0,1087 

0,6843 

0,4094 

0,1255 

0,1176 

0,6600  

Таблиця 13 

Результати кореляційного аналізу показників динаміки змісту інтерпретації і 

особистісних особливостей суб`єктів інтерпретації в експериментальній групі 

Фактор 

по Кеттеллу 

Компоненти структури інтерпретації 

Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕОС 

А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,593 

0,027 

 

 С  

 

-0,184 

0,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Е 0,270 

0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,581 

0,030 

 

 

 

 Q2 0,574 

0,032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аналіз даних таблиць 13 і 14 показує, що наступні показники позитивно корелюють 

один з одним на рівні значимості р<0,05: показники особистісних особливостей суб'єктів 



інтерпретації (по Кеттеллу) Q2 (самостійність-залежність від групи) і Е (домінантність-

конформність) і динаміка змісту компонента інтерпретації "Дії". 

У таблиці 14 приводяться дані кореляційного аналізу показників динаміки змісту 

інтерпретації і показника рівня розвитку емпатійної тенденції, визначеного по "Шкалі 

емоційного відгуку" А. Меграбяна, М.Епштейна. (ПРЕТ - умовна позначка фактора). У 

кожнім осередку таблиці приводяться в першому рядку - коефіцієнт кореляції, у другий - 

рівень значимості цього коефіцієнта. 

Таблиця 14 

Результат кореляційного аналізу показників динаміки змісту інтерпретації і 

показника рівня розвитку емпатійної тенденції в експериментальній групі 

 Компоненти структури інтерпретації 

ПРЕТ Д ЕС ІВП ЯО Від ФВ СР ЕС 

коеф. кор. 0,083 0,149 0,141 -0,287 -0,117 0,032 -0,089 -0,173 

0,755 0,578 0,598 0,284 0,663 0,906 0,741 0,519 

 

Негативно корелюють один з одним на рівні значимості р<0,05 наступні показники 

динаміки змісту компонентів інтерпретації і показники особистісних особливостей 

суб'єктів інтерпретації: А (сердечність, доброта-відособленість, відчуженість) і "Соціальна 

роль"; G (висока совісність-несумлінність) і "Форма взаємодії"; З (емоційна стабільність-

нестійкість) і "Емоційний стан". 

Таким чином, на рівні значимості р<0,05 зі збільшенням виразності наступних 

особистісних якостей: "самостійність, незалежність від групи" і "домінантність" 

спостерігається позитивна динаміка змісту такого компонента інтерпретації як "Дії". 

Зростання показників виразності таких особистісних якостей як "сердечність, доброта" 

приводить до негативної динаміки змісту компонента інтерпретації "Соціальна роль". Ріст 

показника виразності особистісної якості "несумлінність", у свою чергу, приводить до 

негативної динаміки змісту такого компонента структури інтерпретації як "Форма 

взаємодії". Ніж більш вираженої є емоційна стійкість суб'єкта, тим вище негативна 

динаміка змісту компонента "Емоційний стан". 

На даній вибірці взаємозв'язок динамічних показників змісту інтерпретації 

невербальної поведінки і показника рівня розвитку емпатійної тенденції не просліджується, 

не виявлена також кореляційна залежність між показниками рівня виразності соціальних 

потреб і показниками динаміки змісту компонентів інтерпретації. 
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