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Актуальність мас-медійного спілкування 
як засобу формування гуманістичних сто-
сунків в системі «психолог-населення» 

Сучасна людина прагне знайти відповіді 
на різноманітні життєві запитання, під-
казку того, де шукати власні можливості 
та як ними скористатися, аби допомогти і 
собі, й іншим людям, коли важко, боляче, 
нестерпно, відчуваєш безвихідь, або сто-
їш на краю прірви. Така допомога може 
надходити від психолога, здійснюватися 
не лише під час безпосередньої, очної зу-
стрічі з фахівцем, а заочно, зокрема, через 
засоби масової інформації (ЗМІ), до яких 
входять: преса (газети, журнали, книги), 
телебачення, інтернет, радіо, кінемато-
граф, звукозаписи і відеозаписи, відео-
текст, телетекст, рекламні щити і панелі 
та ін. 

Останнім часом особливу увагу зосере-
джено на ЗМІ як просторі психологічної 
допомоги українцям у подоланні, пере-
живанні, пропрацюванні, і навіть попе-
редженні тих психологічних травм, які 
пов'язані з ситуацією, котру можна пред-
ставити так: «фізичне виживання — пси-
хологічний супровід переживання втрати, 
горя, страждання — знаходження ресурсу 
для адаптації до нових умов — оптимістич-
не налаштування на подолання труднощів 
та добрі перспективи». Психологічна під-
тримка українця має базуватись на розу-

мінні ним самим особливостей розвитку 
особистості, етапів становлення громадян-
ського суспільства, знанні і прийнятті кож-
ною людиною законів і правил співжиття 
[5]. 

Кому сьогодні потрібна психоло-
гічна допомога? 

Нинішні реалії ставлять перед психоло-
гом завдання надавати психологічну до-
помогу через мас-медіа широкому колу 
наших громадян. 

- Це звичайні люди, яких хвилюють 
питання сімейних взаємовідносин, осо-
бистішого і професійного росту, вибо-
ру партнера чи втрати близької людини. 
Психологічного консультування потребу-
ють дорослі і діти, жінки і чоловіки, члени 
великих сімей і зовсім самотні люди. 

- У зв'язку з складною ситуацією на схо-
ді нашої країни і всередині суспільства, 
особливої уваги потребують бійці націо-
нальної гвардії і добровольці, військові, 
які проходять бойові навчання, а також 
поранені, які проходять лікування і реабі-
літацію в шпиталях. 

- Винятковості вимагають посилання і 
поради психолога членам родин тих, хто 
має рідних в АТО, загиблих, поранених 
або заручників. 

- На підтримку психолога розраховують 
жителі постраждалих територій, включа-
ючи переселенців із Криму, а також ті> хто 
їх приймає. 

- Не меншої підтримки, а то й опіки, 
вчасного «дружнього слова» та підтримки 
очікують громадяни України, які живуть 
віддалено від бойових дій, але співпере-
живають перед екраном, з газетою в руках 
чи слухаючи радіо. 

Волонтери, лікарі, психологи, які пра-
цюють з ' бійцями, пораненими та їх 
сім ями, учителі в школах, люди різного 
рівня освіти і різноманітних професій — 
усі, хто співчуває і надає гуманітарну та 
іншу допомогу бажають отримати профе-
сійну психологічну інформацію, дієву по-
раду або інструктаж від фахівця, який зда-
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тен проаналізувати і оцінити ту чи іншу 
ситуацію з різних позицій, підтримати 
людину в найоптимальнішому вирішенні 
проблеми. 

Консультування через засоби масової 
інформації допомагає тим, хто потребує 
психологічної підтримки, розпочати ро-
боту над собою, переглянути свої життєві 
орієнтири, віднайти можливості особи-
стішого росту. При цьому варто спиратися 
на актуальні потреби людини, її насущні 
проблеми та реальні можливості. Відпо-
відно до категорії громадянина, який по-
слуговується психологічною допомогою 
через ЗМІ, підбирається інформація не 
лише про стан подій, а про конструктивне 
їх сприйняття і подолання негативних на-
слідків шоку, розгубленості, страху, зневі-
ри, депресії тощо. Будь-яка інформація чи 
повідомлення має закінчуватися певним 
наснаженням, який заряджає вірою і наді-
єю на добре вирішення будь-якої ситуації. 
Через що б людині не прийшлося пройти, 
вона має знати, що в змозі сама зробити 
надзвичайно багато, причому не зали-
шиться наодинці, а завжди може розрахо-
вувати на допомогу й підтримку інших — 
родичів, друзів, знайомих, навколишній 
людей, а також психологів. 

У непростій соціально політичній, еко-
номічній ситуації сучасна людина потре-
бує психологічної допомоги, яка може 
ґрунтуватися й успішно реалізуватися на 
засадах різних психотерапевтичних науко-
вих теорій. В даній статті зроблена спроба 
розглянути особливості психологічної до-
помоги населенню через ЗМІ з позицій ек-
зистенційно-гуманістичного спрямування 
в психології і психотерапії. 

Розглянуто роль і особливості побудо-
ви діалогічних стосунків між психологом 
і споживачем психологічної інформації — 
читачем, глядачем і слухачем як суб'єк-
тами взаємодії. Проте, спочатку згадаємо 
основні принципи екзистенційно-гуманіс-
тичного напрямку, визначальні концепції 
щодо природи людини та ЇЇ призначен-

ня, які розроблялися такими вченими і 
письменниками, як С. Кьєркегор, Р. Мей, 
Г. Олпорт, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр, К. 
Ясперс, В. Франкл, Е. Фромм, М. Хайдег-
гер та ін. 

Представники екзистенційно-гуманіс-
тичного напрямку визнають унікальність 
буття окремої людини, вважають, що ко-
жен живе як «сущий-у-світі», свідомо й 
болісно осягаючи буття і конечне небуття 
(смерть). Кожна людина є основним архі-
тектором свого життя і життєвого досві-
ду, відповідальним за те, хто вона є і чим 
стає, стоїть перед завданням наповнити 
своє життя смислом, здійснює вільний 
вибір серед наданих йому можливостей. 
Дотримання екзистенційно-гуманістич-
них принципів вимагається від психоло-
гів-консультантів і психотерапевтів цього 
спрямування, які самі проживають своє 
власне життя, і допомагають іншому знай-
ти себе-сущого, стати суб'єктом самороз-
витку і самовдосконалення. 

Діалог проти маніпуляції 
Важливою теорією екзистенційно-гума-
ністичного спрямування є концепція ста-
новлення, згідно з якою людина весь час 
перебуває в русі, у процесі розвитку і са-
моздійснення. Особистісний ріст пред-
ставлений переживанням тривалого, 
неперервного розвою і виявляється у від-
критості особистості до зовнішнього і вну-
трішнього світу, до нового досвіду (СЛ. 
Братченко, Ф.Ю. Василюк, Д.О. Леонтьєв, 
К. Роджерс та ін.). Головний психологіч-
ний смисл особистісного росту — відкрит-
тя, здобуток себе і свого життєвого шляху, 
самопізнання, самоактуалізація, самовдо-
сконалення. У процесі пошуку себе самої, 
смислу свого життя, особистість досягає 
більш високого рівня свідомості, осмис-
лення і розбудови власного буття. 

Принципово важливими для людини, 
з точки зору екзистенційно-гуманістич-
ного підходу, є визнання і повага її вну-
трішнього світу, її самої іншими людьми. 
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Психологічна допомога є відображенням 
ставлення пеихолога-консультанта чи 
психотерапевта до клієнта і водночас — за-
собом сприяння людині у розвитку власної 
особистості й у вирішенні її екзистенцій-
них проблем. Маючи глибоко філософське 
підґрунтя, екзистенційно-гуманістичне 
консультування і психотерапія допомага-
ють людині переживати своє існування як 
справжнє, усвідомлювати свій потенціал і 
те, як його можна повноцінно реалізувати. 
Для цього використовується апріорі нада-
на людині діалогічна відкритість як до зо-
внішнього, так і до свого внутрішнього сві-
ту. Тому і психолог, і людина, яка потребує 
допомогу, перебувають у рівній позиції 
людей, які йдуть один одному назустріч, 
поважають і приймають свого партнера по 
діалогу. 

Ідея діалогу у психологічному консуль-
туванні і психотерапії активно вивчаєть-
ся і впроваджується сучасними вітчизня-
ними і зарубіжними дослідниками (Г.В. 
Дьяконов, І.В. Дубровіна, З.Г. Кісарчук, 
Г.О. Ковальов, Є.Г. Осін, М.В. Папуча, Н.В. 
Чепелєва та ін.). Діалогічний принцип 
взагалі є одним з найважливіших складо-
вих екзистенційно-гуманістичного спря-
мування [і; 13]. 

За екзистенційною традицією, діалог (від 
грец. — с1іаІ0§08 — бесіда, розмова) є спе-
цифічною для людини формою міжособи-
стісної взаємодії і якість стосунків, за яких 
одна людина є рівною другій людині як 
вільному суб'єкту, який має свої інтереси, 
цінності і внутрішній світ, має власну мету 
[3]. Діалог, за М.М. Бахтіним, — це осо-
бливий світ спілкування, умова людської 
самосвідомості, а головною потребою лю-
дини, що визначає чисто людське існуван-
ня, є потреба вести діалоги (внутрішній і 
зовнішній). Діалог особистостей виникає у 
процесі діалогу «на вищому рівні», а саме, 
де «зустрічаються цілісні позиції, цілісні 
особистості» [її]. Із потреби однієї люди-
ни поставитися до іншої як до особистості 
виникає діалог особистостей, кожна з яких 

неповторна, відкрита, вільна, відповідаль-
на [3; 7; 15]. Діалог розглядається як «роз-
вивальна стратегія», що забезпечує актуа-
лізацію потенціалу саморозвитку суб'єкта 
взаємодії [9]. 

Діалогічній взаємодії суперечить мані-
пулювання. Нав'язування смислів, «зом-
бування» людини позбавляє її здатності 
критично ставитися до всього, що їй про-
понується, брати і нести відповідальність 
за свої наміри і вчинки, за свій особистіс-
ний вибір. І якщо діалог відкриває мож-
ливості кожної людини, яка включена у 
взаємодію, розширює межі індивідуальної 
свідомості, сприяє оформленню особистої 
думки, усвідомленню власної життєвої 
позиції, то маніпулювання перекреслює 
усі ці можливості, закладаючи механізм 
підкорення чужій думці та волі, втрати 
відчуття себе єдиним архітектором свого 
життя. Під час маніпулювання людина не 
відкриває нові смисли і не керується ними, 
а живе, озираючись на того, хто править її 
свідомістю і поведінкою, скеровує почуття 
і вибір дії у тому напрямку, який вигідний 
маніпулятору. 

Відсутність діалогу закриває шлях до 
рівноправного, взаємоприйнятного пе-
редавання, осмислення і обговорення 
думок, життєвих стратегій, шляхів вирі-
шення тієї чи іншої проблеми. Крім того, 
під час маніпуляції немає місце тому, що 
забезпечується за умови діалогічної взає-
модії, а саме — можливості для виявлення 
адекватної самооцінки, самоповаги, са-
моприйняття, що є необхідними чинни-
ками, рушійними силами психічного роз-
витку і самовдосконалення особистості. 

Ще О.О. Ухтомський, автор теорії до-
мінанти на самовдосконалення, свідоме 
і цілеспрямоване змінювання особистістю 
самої себе, писав, що першою необхідною 
людині духовною домінантою є смисл жит-
тя як шлях неперервного духовного самов-
досконалювання, постійний рух до ідеалів 
Істини, Добра, Краси. На цьому шляху і 
відкривається смисл життя: істинна цін-
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ність земних благ, щастя служіння людям, 
Богу, підкреслював вчений [і8]. Така домі-
нанта досягається гуманнимії стосунками 
між людьми і методичною організацією 
їх взаємодії. До гуманних стосунків О.О. 
Ухтомський відносив любов, співчуття, 
прийняття, розуміння, допомогу, а опти-
мальними формами організації — стимул, 
партнерські стосунки та ін. 

Тож, коли йдеться про вищі духовні цін-
ності й смисли, які не можуть бути кимсь 
нав'язані, навіювані, в езистенційно-гума-
ністичній психології і психотерапії пропо-
нується власне діалог — як відкрита і до-
вірлива, суб'єкт-суб'єктна взаємодія, коли 
одна людина допомагає іншій побудувати 
внутрішній діалог, завдяки якому вона 
«здатна прислухатися й відкрити в собі 
ключові духовні змісти» [14, с.29]. 

Діалог як зустріч, момент спів-буття, 
проживання двох і більше людей (за М.М. 
Бахтіним) передбачає і розкриває можли-
вості людини роздумувати, аналізувати, 
а також сперечатися, висувати власну і 
приймати іншу точку зору, приходити до 
певного консмислусу. Психолог, як той, до 
кого звертаються, якого хочуть «почути», 
має дати поштовх до змін саме у процесі 
діалогового спілкування. А клієнт, буду-
чи добровільно, за згодою залученим у цю 
взаємодію, відчуває себе людиною, яка 
сама робить висновки, стверджує свою по-
зицію, налаштовує себе на конструктив, 
життєствердну перспективу. 

У ході діалогу психолог створює умови, 
щоб людина, яка потребує допомоги, мог-
ла відкрити резерви для власного станов-
лення, співвіднесення своїх потенцій із 
реальними умовами життя, допомагає ви-
рішенню насущної проблеми, руху вперед 
до саморозуміння і реконструкції свого 
життєвого шляху. Основні стратегії психо-
логічної допомоги людині у вирішенні нею 
екзистенційних проблем спрямовані на 
відновлення цілісності і єдності людської 
особистості через переживання, усвідом-
лення, прийняття та об'єднання власного, 

уже набутого, суб'єктивного досвіду і но-
вого, що отримується нею під час взаємо-
дії із психологом-консультантом чи психо-
терапевтом. Налаштування на діалог, сам 
процес діалогічної взаємодії і «діалогічна 
незавершеність» складають етапи й умови 
успішної психологічної допомоги людині. 

Отже діалог — це, перш за все, щира від-
критість один одному і спілкуванню. На-
впроти, маніпуляція, пише О.В. Сидорен-
ко, — це прихований від опонента вплив 
на нього, на його систему ставлень і орієн-
тацій [16]. Американський психотерапевт 
У. Дайєр говорить про стратегії маніпулю-
вання як про амбівалентну поведінку по 
відношенню до іншої людини, яка вреш-
ті-решт призводить до внутрішніх кон-
фліктів. Адже маніпулювання пов'язане 
з ігноруванням бажань, потреб, прихова-
ним пригніченням особистості, якою ма-
ніпулюють [6]. 

Відносно цього цікава думка В.П. Шей-
нова про так звані специфічні "мішені" 
впливу, що виявляються в структурі регу-
ляторів активності суб'єкта. Під "мішен-
ню" автор розуміє ті якості особистості, на 
які впливає ініціатор, і в результаті чого 
об'єкт приймає потрібне ініціаторові рі-
шення [20]. П.С. Таранов дає узагальнену 
класифікацію психологічних "мішеней" у 
психіці об'єкта впливу, до яких можна від-
нести: і) спонукання активності (потреби, 
інтереси, схильності, ідеали); 2) регулято-
ри активності (смислові, цільові й опера-
ційні установки, групові норми, самооцін-
ка, світогляд, переконання, вірування); 3) 
інформаційні структури активності (знан-
ня про світ, людей, відомості, які забезпе-
чують інформацією людську активність); 
4) операційний склад активності (спосіб 
мислення, стиль поведінки, звички, умін-
ня, навички); 5) психічні стани, пов'язані 
з реалізацією різних форм активності (фо-
нові, функціональні, емоційні) [17]. 

При очному консультуванні, очній зу-
стрічі психолога і клієнта реалізується 
гуманістичний принцип взаємообміну 
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думками, взаємовпливу. При заочному 
спілкування ініціатором впливу зазвичай 
стає психолог, на якого лягає особистісна 
і професійна відповідальність не перетво-
рити діалог (у тій мірі, в якій він можли-
вий у спілкуванні через ЗМІ) у явне чи 
приховане маніпулювання. Тим більше, 
коли йдеться про трансляцію життєвих 
цінностей і смислів, створення умов для 
породження нових смислів у людини, яка 
послуговується заочною формою консуль-
тування. Так от, маніпулятор використо-
вує «мішені» впливу, а консультант-пси-
хотерапевт екзистенційно-гуманістичного 
спрямування враховує здібності, очікуван-
ня, сподівання, стиль мислення, психічні 
стани та ін. для допомоги людині в її осо-
бистішому розвитку, вирішенні конфлік-
тних ситуацій, виходу із складних, кризо-
вих ситуацій. 

У контексті діалогу й охорони традицій-
них духовних цінностей у сучасних умовах 
і становлення інформаційного суспіль-
ства (суспільства знань), а також антима-
ніпулювання доцільно згадати «принцип 
ненасилля» як у внутрішній, так і в зов-
нішній культурній політиці. Прагнення до 
реалізації цього принципу на основі взає-
мовигідного співробітництва і подолання 
політики «подвійних стандартів» є одним 
із шляхів гармонізації стосунків у соціумі, 
вважає В.Є. Карпенко [8]. 

Діалогічне спілкування як механізм 
смислообміну 
Конструктивне і результативне спілку-
вання з людиною, яка має екзистенційні 
проблеми — життя і смерті, вільного ви-
бору, особистої відповідальності, нудьги і 
творчості, любові та ненависті тощо — не-
можливе без встановлення діалогу, який 
передбачає смислообмін між суб'єктами 
взаємодії. На формування смислових по-
зицій у людини, впливає те, які смисли 
транслюють передавачі інформації. Не-
критичне засвоєння нав'язуваних смислів 
та цінностей призводить до зняття з себе 

відповідальності за власні дії і вчинки, 
позбавляє людину осмисленості власного 
буття, робить її нездатною до самовдоско-
налення і життєтворчості. 

Трансляція цінностей і смислів відбу-
вається не лише у ході безпосереднього 
спілкування, а й через телебачення, пре-
су, рекламу, інтернет тощо. Але цей, до-
сить неконтрольований, процес далеко не 
завжди враховує потреби, думки, очіку-
вання і настрої своїх споживачів, особливо 
молоді, яка, «не розжовуючи, ковтає» ін-
формацію, часто незрозумілу, недоступну 
для віку, а то й зовсім шкідливу. 

У зв'язку з тим, що проблема пошуку 
смислу життя не завжди ясно усвідомлю-
ються людиною, фахівець, зауважує Дж. 
Бьюдженталь, виявляючи особливий "ек-
зистенційний слух", в змозі за фасадом за-
явлених проблем і скарг клієнта уловити 
приховані екзистенційні проблеми і за-
клики, допомогти йому зрозуміти ті засо-
би, якими він намагається відповідати на 
питання свого життя, і переглянути деякі з 
цих відповідей таким чином, аби зробити 
своє життя більш автентичним і повноцін-
ним, знайти себе справжнього [4]. 

Психологічна допомога направлена на 
розширення у людини уявлення про себе, 
свої можливості й перспективи, про свою 
роль у власному житті та в житті суспіль-
ства, про простір життєвих пріоритетів і 
цінностей, які визначають вектор самопі-
знання, саморозвитку, самоздійснення. 
Така участь психолога у пошуку життєвого 
смислу клієнта може знайти віддзеркален-
ня і підтвердження в словах В. Франкла, 
який писав: «Я бачив смисл свого життя 
у тому, щоб допомагати іншим побачити 
смисл у своєму житті». 

Значна роль в процесі відкриття смислу 
життя приділяється саме діалогу між до-
рослими і дітьми, молодшим і старшим 
поколінням, а також психолога з клієнтом, 
під час як очної, так і заочної зустрічі. У мі-
жособистісному спілкуванні зазвичай за-
стосовують мовні й немовні засоби обміну 
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інформацією, механізми психологічного 
впливу. Спілкування передбачає встанов-
лення прямих контактів між партнерами 
по комунікації, дає змогу безпосередньо 

« 

реагувати і впливати на хід взаємодії. 
У процесі комунікації з клієнтом пси-

холог може транслювати життєві смисли, 
а неодмінною умовою для цього є відкри-
тість самого консультанта новому досвіду, 
пошуку нових, вищих смислів. Під час кон-
сультування фахівцю важливо допомогти 
людині, яка потребує психологічної допо-
моги, прислухатися до себе, голосу власної 
совісті, підтримати прагнення і готовність 
шукати, берегти, захищати (від різних зов-
нішніх і внутрішніх чинників) і реалізову-
вати сутнісні смисли, нести за свій вибір 
особисту відповідальність. 

Учасниками спілкування, пишеС.І Яко-
венко, можуть бути як безпосередні кон-
кретні індивіди, так і опосередковані 
групи людей — тож можна говорити про 
міжособистісне й масове спілкування. 
Якщо міжособистісне спілкування нази-
вають прямим, безпосереднім, то спіл-
кування, що має анонімний характер, 
спрямоване не на певного індивіда, а на 
великі маси людей і здійснюється най-
частіше за допомогою засобів масової 
комунікації — опосередкованим або ма-
совим [21]. Якщо міжособистісне спілку-
вання базується на емоційній привабли-
вості, довірі й прихильності партнерів 
один до одного, то в ситуації опосередко-
ваного спілкування, просторово-часової 
дистанції, воно має переважно однобіч-
ний характер: людина може лише сприй-
мати інформацію, яка надходить до неї, 
але не може передавати її сама. Завдяки 
опосередкованому спілкуванню індивід 
може усвідомити свою єдність із сус-
пільством, в якому він живе, або з люд-
ством загалом, відчути себе їх невід'єм-
ною частиною, але він навряд чи стане 
спроможнішим вирішити власні наболі-
лі проблеми, пережити психоемоційний 
стрес, психологічну травму. 

За типом зв'язків, які встановлюються 
між учасниками взаємодії, розрізняють 
монологічне й діалогічне спілкування. Мо-
нологічне спілкування характеризується 
одностороннім спрямуванням інформації. 
Тобто один із учасників взаємодії викла-
дає свої думки, ідеї, почуття, не відчува-
ючи при цьому необхідності в отриманні 
зворотного зв'язку від партнера, його від-
повіді. Така ситуація може передбачати 
позиційну нерівноправність партнерів зі 
спілкування: один учасник є особою впли-
вовою, яка наділена активністю, усвідом-
люваними цілями і правом їх реалізувати, 
а інший — розглядається першим як осо-
ба пасивна, та, яка, хоча й має цілі, але не 
настільки значущі, ніж його власні. За та-
ких умов ми маємо справу з «суб'єкт-об'єк-
тним» спілкуванням [21]. 

Тож, монологічне спілкування характе-
ризується одностороннім спрямуванням 
інформації. Саме у тому разі, коли необ-
хідно отримати термінову консультацію, 
очна зустріч є беззаперечною. Утім, і че-
рез ЗМІ можлива передача психологічної 
інформації, яка на принципах довіри і по-
ваги до клієнта, врахування його специ-
фічної проблеми, віку, статі, на принципах 
діалогічної взаємодії здатна дати поштовх 
роздумам, озброєнню знаннями для са-
мозаспокоєння, саморозвитку, самозбере-
ження та інструкціями щодо допомоги ін-
шим людям, які поруч і які її потребують. 

Вивчаючи діалогічність монологу і роль 
діалогу у мас-медійній комунікації, зо-
крема через друковані засоби масової 
інформації, І.І. Колкарєва зазначає, що 
між автором газетної статті й автором ли-
ста-відгука встановлюється особливий вид 
опосередкованого діалогу. Зауважуєть-
ся, що розуміння чужого висловлювання 
завжди діалогічне (за М.М. Бахтіним), а 
сама діалогічність розглядається як якість, 
ознака монологічного мовлення [ю]. 

Основою діалогу з читачем вважається 
інтертекст: це означає, що смислом твір 
наповнює не лише автор, але й читач. З 
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точки зору рецептивної естетики: «Ху-
дожній твір не дорівнює собі. Його текст 
не міняється, але смисл змінний, бо є ре-
зультатом взаємодії досвіду читача (слу-
хача, глядача) і автора. Сприйняття твору 
йде в режимі діалогу читача і тексту» [2, 
с.362]. Таку особливість заочного діало-
гу слід враховувати психологу, надаючи 
психологічну консультацію через ЗМІ для 
правильного розуміння та інтерпретації 
її змісту, а тим більше — для породження 
нових смислів. 

Текст «як складне, багаторівневе семі-
отичне утворення, — зазначає Н.В. Чепе-
лєва, — не лише моделює взаємодію авто-
ра та реципієнта, відображаючи, з одного 
боку, задум автора, його комунікативний 
намір, з другого — програму діяльності 
того, хто його сприймає, а й здійснює ви-
рішальний психологічний вплив на свідо-
мість реципієнта, дозволяючи керувати 
процесами сприймання та розуміння пові-
домлення, впливати не лише на когнітив-
ну, а й смислову сферу особистості» [19]. 

З точки зору гуманічнично-екзистенцій-
ного напрямку у психотерапії, виходячи із 
основних принципів діалогічної взаємодії, 
спілкування через ЗМІ може підтримува-
ти саме діалог. Тобто, ініціатор викликає 
думку у свого опонента, який мисленнєво 
посилає власне судження з приводу тієї чи 
іншої проблеми. Такий діалог не закінчу-
ється навіть тоді, коли людина відкладає 
газету, журнал, або виключає телевізор, 
з екрану якого виступав психолог. А зна-
чить, для підтримання саме такого, діа-
логового, режиму спілкування, психолог 
має вибудовувати свій виступ, своє пові-
домлення таким чином, аби людина, яка 
долучається до цього спілкування, мала 
можливість і бажання подискутувати, під-
тримати розмову, отримати для себе осо-
бисто відповіді, до яких вона може якось 
поставитись і на які зможе відреагувати. 
При цьому, людина продовжує діалог з 
психологом, який не «ставить крапку» у 
своїх порадах, а залишає простір для роз-

думів, особистої думки свого партнера. 
На відміну від структурно-смислової 

організації повідомлення, зауважує Н.В. 
Чепелєва, діалогічний текст, маючи всі 
конституційні ознаки власне тексту (ін-
формативність, структурність, цільність, 
зв'язність тощо), відрізняється більшою 
комунікативною спрямованістю, яскраво 
вираженою адресованістю та персоніфіко-
ваністю, зіставленням різних смислових 
позицій. Він має на меті стимулювати ви-
никнення нового знання, ставлення, оцін-
ки у реципієнта, тобто не тільки інформу-
вання, але й розвиток особистості. Автор 
діалогічного тексту претендує не лише на 
передачу певної інформації, але й на вста-
новлення певного контакту з реципієнтом, 
трансляцію йому особистісних смислів і 
прагне до їх прийняття особистістю [19]. 

У працях таких відомих психологів, як 
В.П. Зінченко, Г.С. Костюк, С Л . Рубін-
штейн зазначено, що розуміння тексту яв-
ляє собою складну мисленнєву діяльність, 
яка включає в себе аналіз — виділення у 
тексті інформативно значущих елементів, 
і синтез — об'єднання їх у єдине ціле. Від-
сутність синтезу свідчить про нерозумін-
ня, і, навпаки, розуміння тексту виникає у 
той момент, коли здійснюється синтез. 

Будь-який текст, будь-яка інформація 
може сприйматися чи не сприйматися лю-
диною, бути нею зрозумілою, чи, навпаки, 
«не перетравною». 

За образним висловом М. Туллія Цице-
рона, «знання є їжа для розуму», і в а ж л и -
ве «переварювання їжі». Продовжуючи цю 
аналогію, можна сказати, що психологіч-
на інформація, яка потрапляє до читача, 
глядача або слухача через ЗМІ, має бути 
йому корисною, своєчасною, підтриму-
вати його життєві (психологічні) сили. 
І легкою для засвоєння, бо важка «їжа» не 
принесе швидкого ефекту, буде важко пе-
ретравлюватися, а отже і шкодити здо-
ров'ю. Може бути також їжа «плацебо», 
яка не принесе ніякої користі, залишить 
людину г0Л0дн070, а на неситий шлунок 
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(в момент інформаційного вакууму) мож-
на спокуситися й отрутою — хибною, 
брехливою інформацією, що здатна змі-
нити світосприйняття, ставлення до 
себе і інших людей, до власних можливо-
стей змінити своє життя на краще. Як 
казав сирійський письменник і вчений Абу-
ль-Фарадж: «їжа, яка не перетравлюєть-
ся, з'їдає того, хто її з'їв». 

Тому, відходячи від подібних аналогій 
і порівнянь, доцільно дослухатись до по-
ради Канта, який говорив, що не думкам 
треба вчити, а мислити, тобто вчити 
«мислєдіяльності». Особливо, коли мова 
йде про смисложиттєві орієнтації люди-
ни, про пошук себе, ресурсів психологічно 
вижити й особистісно розвиватися у си-
туаціях перевантаження, стресу, поне-
вірянь і душевних страждань. Культури 
мислення вчить і психолог, який викладає 
свої думки в чіткій послідовності, логіч-
но, обгрунтовано, з глибокою повагою до 
опонента. Крім усього іншого, — прав-
диво, бо не правдива, хибна інформація 
може викликати у людини-споживача 
конгітивний дисонанс, внутрішній кон-
флікт. 

Всередині діалогічної взаємодії здійс-
нюється ціннісно-смисловий взаємооб-
мін. Через художні твори, розмірковуван-
ня над власними життєвими історіями 
і конкретними ситуаціями ліОдина сама, 
а також за допомогою іншого (батьків, 
друзів, вчителя, психолога, а також ЗМІ) 
може відкривати зміст смислу життя, 
відчувати його «душею і серцем» і мати 
певні можливості та способи втілювати 
їх у життя, відповідно вчиняти. Отримав-
ши задоволення, радість від здійсненого, 
вчиненого, людина й далі прагнутиме до 
власної досконалості, підвищення свого 
індивідуального життя, взаємовідношень 
з іншими людьми і світом до більш висо-
кого рівня. 

Психологічний супровід у пошуку смис-
лу життя, в опануванні ним, у віднайдені 
способів самореалізації в індивідуальному 

і суспільному житті має бути вільним від 
будь-якого маніпулювання і тиску на лю-
дину, її свідомість і особистий вибір. На-
даючи психологічну допомогу, важливо 
сприяти розумінню людиною себе і світу 
відповідно до її наявних життєвих ідеалів, 
цінностей і смислів, пропонуючи їй при 
цьому вектор і можливі шляхи духовного 
самопізнання і саморозвитку. 

Наприкінець підкреслимо: діалог як 
«зустріч», «спів-буття» людей має бути 
безперервним. Це дозволить людям стави-
тися один до одного (і до думки опонента) 
з повагою, як до рівного, бути толерантни-
ми, проявляти співчутливість і підтримку, 
тобто встановлювати міжособистісні сто-
сунки, засновані на гуманістичних, буттє-
вих цінностях. Діалог між батьками і діть-
ми, старшим і молодшим поколіннями, 
а також між психологом і клієнтом — не 
разова дія, або чиясь забаганка чи достой-
на поваги ініціатива, а як стиль життя, ме-
ханізм встановлення таких стосунків, які 
сприяють розвитку людяного в людині та 
в міжлюдських взаємовідносинах. 

Діалог як смислообмін між психологом 
і населенням, окремою людиною може 
успішно здійснюватися через засоби масо-
вої інформації, залишаючи і утверджуючи 
за людиною право бути суб'єктом, який 
вільно і відповідально створює своє життя 
і світ навколо себе. 
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