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ВСТУП

Мета пропонованого курсу – дати студентам знання в галузі 
специфіки професійного спілкування психолога та методику 
навчання самостійній роботі над власним професійним розвитком, 
усвідомленим його плануванням та контролем. Розробка навчаль-
ного посібника здійснена у відповідності до навчальної програми 
курсу «Психологія професійного спілкування» для спеціальності 
«Психологія».

Розроблений посібник пропонує ознайомитися з підходами до 
вирішення задач, які найчастіше трапляються в психологічній 
практиці, та виробити власний підхід до вирішення професійних 
задач.

Навчальний посібник доповнює список рекомендованих для 
ознайомлення студентам монографій та періодичних видань, що 
репрезентують новітню професійну літературу в галузі психології.
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РОЗДІЛ 1
ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ  

ЯК МИСТЕЦТВО

1.1 Феномен та поняття професійного спілкування

Специфіка професійної діяльності спеціалістів в різноманітних 
галузях пов’язана з вмінням психологічно грамотно спілкува-
тися. В соціально-психологічній літературі зазвичай використо-
вується поняття «ділове спілкування», яке спрямоване на забез-
печення переговорів, ведення нарад та офіційного листування, 
на високу ефективність публічних виступів. В конкретній профе-
сійній галузі ділове спілкування має свою специфіку і називається 
професійним, іноді – службовим, посадовим, уставним. Ділове 
спілкування – це вид спілкування, який є нормативно схваленим, 
жорстко регламентованим та функціонує у певній сфері діяльності 
для вирішення конкретних питань. Ділове спілкування в даному 
випадку є родовим поняттям по відношенню до службового. Воно 
може проявлятися як у службовій, так і позаслужбовій обста-
новці, наприклад, у форматі «зустрічі без краваток». Що стосується 
професійного спілкування, то цей термін позначає, на наш погляд, 
ступінь кваліфікації спілкування, володіння ним.

Професійному спілкуванню притаманний ряд ознак. Зокрема, 
воно:

– завжди цілеспрямоване;
– регламентоване нормативними документами (положен-

нями, наказами, уставами);



6

Волошенко М. О.
Психологія професійного спілкування

– носить фундаментально-рольовий характер, зумовлений 
необхідністю дотримання етикету церемоній, процедур, що знахо-
дить свій вираз в певних правилах «гри», офіційному одязі, профе-
сійній лексиці, кастовості, замкненості, спілкуванні в рамках 
певного соціально-професійного кола тощо;

– є позиційно оформленим, ієрархічним, субординаційним, 
що відображається в ефекті «над» та «під», тобто у відносинах 
начальник – підлеглий;

– проявляється в певних формах спілкування, його стилі;
– є атрибутивним (проходить в спеціальних приміщеннях, 

простір специфічно оформлений, передбачає середовище, меблі, 
оргтехніку, освітлення), що створює оптимальну з точки зору 
психології обстановку.

В основі професійного, як і будь-якого іншого, виду спілкування 
лежить процес передачі та прийому повідомлень. В якості одинці 
спілкування виступає психологічний контакт – акт комунікації із 
зворотнім зв’язком.

Спілкування, в ході якого одна людина довіряє іншій свої 
думки щодо важливих подій, почуття, розкриваючи ті або інші 
інтимні сторони власного внутрішнього світу, кваліфікуються 
як довірчі. Воно визначається значимістю матеріалу, який спів-
бесідник розкриває стосовно себе, ступенем довір’я до партнера. 
Довірче спілкування неможливе без встановлення психологіч-
ного контакту.

Ознаками довірчого спілкування вважаються: міцність (трив-
кість) психологічного контакту, відсутність формального психоло-
гічного впливання партнерів по спілкуванню одного на одного та 
жорсткості контролю в його процесі; впевненість партнерів в тому, 
що довірена інформація не буде використана для нанесення шкоди 
одне одному; готовність поділитися з партнером чимось суто особи-
стим (конфіденційним) без побоювання за наслідки такого кроку; 
взаємна щирість партнерів.
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Службове спілкування – це процес взаємодії, спрямований на 
розвиток та підтримання контактів та довірчих відносин з метою 
вирішення оперативно-службових задач. В його зміст входять: 
вивчення партнера (сприйняття та розуміння його індивідуаль-
но-психологічних особливостей), обмін інформацією особистої та 
ділової сфер. Проаналізуємо службове спілкування докладніше.

В ході службового спілкування часто доводиться долати недо-
віру, негативне відношення або протидію зі сторони партнера. 
У цьому зв’язку необхідно враховувати наступні моменти: а) цілі, 
задачі, функції, фактори та фази бесіди; б) прийоми встановлення 
психологічного контакту зі співбесідником; в) умови створення та 
підтримання довірчих відносин з конкретними особами; г) вияв 
різних суб’єктивних позицій та тактик рольової взаємодії при вирі-
шенні службових задач.

Бесіди в ході службового спілкування на відміну від повсякден-
ного спілкування (бесід) характеризуються у першу чергу своєю 
цілеспрямованістю.

На ефективність службового спілкування впливають суб’єктивні 
фактори, пов’язані з персональними особливостями партнерів, 
об’єктивні фактори, пов’язані з індивідуально-психологічними 
їх особливостями, ситуативно-довколишні фактори, обумовлені 
ситуативними та змістовими аспектами службового спілкування 
(нормальна чи екстремальна обстановка, і якій має відбутися спіл-
кування, перша чи неодноразово повторювана бесіда, початок 
спілкування із загостренням або без такого, загальна (поточна) або 
актуальна тема бесіди тощо).

Результативність бесіди залежить від таких обставин, як особи-
стість співбесідника (його авторитетність, професійна та комуні-
кативна компетентність), тематика бесіди, її важливість та значу-
щість, техніка проведення бесіди.

Тактика проведення бесіди включає:
– визначення її конкретних цілей, задач, плану, місця та часу;
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– створення довірчої (комфортної) обстановки (інтонації голосу, 
дистанція та розміщення (де і як влаштовуються для розмови) спів-
бесідників тощо);

– вміння слухати, задавати питання, тримати ініціативу бесіди 
в своїх руках, не виходити за рамки основної тематики.

Встановлення психологічного контакту значною мірою обумов-
люється персональними особливостями партнерів, такими як 
авторитетність, базована на єдності слів та дій, професійній компе-
тентності, комунікативній грамотності (вміння слухати, увійти 
в положення іншої особи, зрозуміти її, задавати питання, володіти 
усним та письмовим словом).

Нерідко для встановлення психологічного контакту та довірчого 
спілкування необхідним є:

– отримання та накопичення інформації про співбесідника 
(сильних та слабких рисах, цілях, смаках);

– включення співбесідника в спілкування, його згода на вступ 
до бесіди;

– використання різних стимулів (заохочення, комплімент);
– подолання мотивів небажання психологічного контакту 

(нейтралізація установки співбесідника на протидію, введення 
в оману тощо).

Врахування та використання даних обставин при встановлені 
психологічного контакту дозволяє уникати як змістовних, так 
і емоційних бар’єрів.

Абстрактного співбесідника не існує. Бесіда проводиться 
з людиною, що знаходиться в тому чи іншому психічному стані. 
Тому слід також мати на увазі, що в ході бесіди може спостерігатися:

– ігнорування точку зору співбесідника;
– егоцентричне випитування – одностороння цікавість до 

інформації, пов’язана зі спробами знайти у партнера розуміння 
виключно власних проблем (партнер не завжди може зрозуміти 
мету такого випитування);
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– коротка мало емоційна реакція на слова партнера 
(«угукання»);

– перефразування – передача висловлених думок або емоцій 
партнера власними словами;

– рефлексія – передача висловлених думок або емоцій парт-
нера власними словами із врахуванням спостережень за його акту-
альним станом;

– вербалізація – уточнення висловлень партнера для того, щоб 
думки останнього стали зрозумілішими;

– зменшення вартості особистості (особистої думки) співбесід-
ника (репліки в стилі: «Ти бачиш все неправильно»);

– рольовий захист особистості – приховування власного стану 
думок; між змістом та формою поведінки співбесідника існує проти-
річчя (типу застосування загальної фрази «Я вас розумію» без уточ-
нення подробиць та реального розуміння).

Розглянемо етику ділової бесіди.
Етика (від грецького ethos – звичка, звичай, норов) – вчення про 

мораль і моральні засади. В центрі уваги етики – питання розмеж-
ування добра та зла, розуміння відповідальності, справедливості, 
вищого блага та створення принципів гармонійного співіснування 
в суспільстві.

В основі ділової етики, як і етики загалом, лежить усвідомлення 
людиною факту власної смертності (що б під такою не розумілося), 
з якого випливає прагнення людей дбайливо відноситися до часу 
власного життя та прагнення наповнити власне життя достойним 
вибором, почуттями, людьми, справами. Ключовим сенсом етики 
визначаються основні етичні принципи.

Одним з перших поняття етики використовує Аристотель (4 ст. 
до н.е.) для позначення «практичної філософії», яка має відповідати 
на питання, що робити «треба» (розуміючи під цим як «потрібно», 
так і «достойно»). У більш вузькому сенсі етика – це сукупність 
моральних норм, принципів та уявлень, властивих даному соціуму, 
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що регулюють поведінку та взаємовідносини людей в процесі тої 
чи іншої основної діяльності та відповідному контексті спілку-
вання. В залежності від основного виду діяльності та контексту 
спілкування виділяють види етики – ділова, спортивна, сімейна, 
військова, наукова тощо.

Ділова бесіда є однією зі складових ділового спілкування. Етику 
ділової бесіди можна визначити як сукупність моральних норм, 
правил та імперативів, які регулюють поведінку та відношення 
людей в процесі їх особистих комунікаційних взаємодій в рамках 
ділового спілкування. Вона є окремим випадком етики взагалі та 
містить в собі її основні характеристики.

В соціально-філософському плані етика ділової бесіди визнача-
ється суспільно-економічним ладом суспільства, структурою його 
соціальної організації та пануючим типом суспільної свідомості. 
В традиційному суспільстві (суспільстві «механічної солідарності» 
за Емілем Дюркгеймом), заснованому на спільності соціального 
життя, колективних уявленнях, міфологічній свідомості та міжпер-
сональних відносинах, основним механізмом ділового спілкування 
виступають ритуал, традиція, звичай. Їм відповідають норми, 
цінності та стандарти ділового спілкування.

Специфічною особливістю даного типу спільності є факт відсут-
ності розриву між етичними нормами ділового спілкування та 
загальними уявленнями про моральність, які пізніше будуть 
притаманні суспільству з розвиненими ринковими відносинами. 
Загальні норми моралі тут є і нормами ділового спілкування, 
і відповідно ділової бесіди. В цілому вони ще не відділяються одне 
від одного і не протиставляються одне одному, так само як ділове 
життя не протистоїть особистому. Навіть коли у рамках традицій-
ного суспільства виникають приватні та корпоративні інтереси, 
загальні етичні норми продовжують відігравати домінантну роль.

Такий тип етики ділового спілкування властивий, наприклад, 
Давній Індії. Вся поведінка людини та її спілкування, в тому числі 




