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ДІАЛОГ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИБУДОВУВАННЯ

Необхідність діалогу в сучасному світі є очевидною. Без справжнього діалогу
неможливі мирне і плідне співіснування, співдружність країн, різних верств і груп населення.
Діалогічна взаємодія є важливою умовою соціального, політичного прогресу, розвитку
ділового співробітництва, міжособистісного спілкування у сім’ї, школі, студентському і
трудовому колективі. Без діалогічної комунікації спілкування людей, пов’язаних бізнесом, не
буде творчим, продуктивним, спрямованим у майбутнє, негативно впливатиме на розвиток
як окремого працівника, так і країни в цілому.

На жаль, у засобах масової інформації, а також у контексті світського, буденного
людського спілкування нерідко під діалогом розуміють «розмову на тему», або такі
перемовини, під час яких люди не тільки не досягають консенсусу, домовленостей, які
враховують інтереси і сподівання всіх учасників такої дії, а навіть навпаки, саме за таких
умов загострюються стосунки,  змінюється,  а то й спотворюється бачення проблеми,  яка
виноситься на розгляд. Отже це поняття часто-густо підмінюється іншими, схожими, але не
тотожними, що суттєво впливає на зміст і методи міжлюдського спілкування, його процес і
результат.  Тому поняття діалогу на сьогодні заслуговує на його подальше глибоке
осмислення, важливо акцентувати увагу на його особливостях, на основних психологічних
засадах вибудовування діалогічної взаємодії між людьми. Видається актуальним проведення
аналізу вже описаних у наукові літературі,  а також пошук нових граней діалогу у сучасних
кризових умовах з метою прогресивного розвитку нашої держави.

Вважається, що вищою формою соціально-психологічного контакту взаємодії є
співробітництво. Учасники діалогічної взаємодії в даному разі мають статус партнерів, у
процесі спілкування яких відбувається співпереживання, співучасть [7 та ін.]. Діалогізм є
важливою характеристикою лідера – людини, яка спрямовує, організує спільну діяльність.

Діалог розуміється як ситуація,  яка забезпечує особистісний саморозвиток кожної
окремої людини і взаєморозвиток учасників діалогової взаємодії (М.М. Бахтін, В.С. Біблер,
Г.С. Батищев, М.О. Бердяєв, В.С. Лутай та ін.). Як рівноправне суб’єкт-суб’єктне
спілкування, він має на меті самопізнання і саморозвиток усіх його учасників, а також
взаємопізнання і взаєморозкриття. Діалогічний вид спілкування, пише Л.Е. Орбан-Лембрик,
допомагає людині відкрити відмінну від власної реальність, тобто реальність іншої людини,
її почуттів, уявлень, думок, реальність навколишнього світу. Дві особистості у стані діалогу
утворюють спільний психологічний простір, часову тривалість, єдину емоційну подію, коли
вплив перестає існувати, поступившись місцем психологічній єдності суб’єктів, у якій
розгортається творчий процес взаєморозкриття, виникають умови для саморозвитку [7].

Суттєвою ознакою діалогічної взаємодії виступає особливий морально-психологічний
клімат, який характеризується відкритістю, доброзичливістю, взаємним довір'ям.
Принципово важливим є те, що у діалозі реалізується суб'єкт-суб'єктна модель
комунікативного процесу [11]. Діалогічне спілкування – це мовленнєвий акт, у якому
говоріння і слухання – це нерозривно пов’язані види мовленнєвої діяльності. Основними
ознаками діалогу є намір, цілеспрямованість, правила ведення розмови [3, с. 145]. На думку
В.А. Малахова, діалогічний співрозмовник здатний чути не тільки себе, а й осягати
послідовність мислення партнера, логіку його роздумів і міркувань [5].

Діалог –  це найактивніша форма міжособистісної комунікації,  в якій комуніканти
обмінюються власними висловлюваннями. Мовленнєва діяльність комунікантів, пише
Л.І. Мамчур, здійснюється за ієрархічною будовою: мовленнєвий акт комуніканта –
мовленнєвий хід – мовленнєва взаємодія – мовленнєва трансакція. У діалогічному мовленні
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основну роль виконують вербальні засоби (словесне мовлення), а другорядну – невербальні
(міміка, жести, мовчання, рухи і т.д.) [6].

Одним із показників мовленнєвої компетенції комуніканта, вважає Л.І. Мамчур, є
активна позиція в діалозі: вона проявляється у тому, що особистість бере комунікативну
ініціативу тоді, коли її пропонують. «Одним із коректних, ввічливих, вдалих способів
підтримки та позитивної результативності діалогування, взаєморозуміння його учасників, –
пише дослідниця, – є контроль над розпреділенням ініціативи, вибір і регулювання теми та
жанру мовлення кожним із учасників міжособистісної діалогічної комунікації» [6].

Невід'ємною характеристикою спілкування-діалогу учасників комунікативної
взаємодії є наявність «зворотного зв'язку» [7]. Можна сказати, що у цьому разі комунікація
стає небайдужою,  «живою»,  «гарячою»,  справді значущою для взаємодіючих сторін,  що
свідчить про важливість прийнятої усіма сторонами мети, так і про те, що люди зацікавлені в
очікуваному результаті, можуть успішно знаходити точки дотику, будувати спільне бачення
своєї роботи, знайти власне місце у реалізації планів, сформованих на основі особистого
вибору кожного з учасників діалогової взаємодії.

Такий діалог можна порівняти з характеристиками комунікаційної дії у медіа-
просторі, яку пропонує канадський вчений М.Г. Маклюен. Він виділяє «гарячий» і
«холодний» медіапростір, в залежності від ступеня участі аудиторії. Гаряче – це більша
участь і зворотній зв'язок, тобто отримання певної реакції (рефлексії аудиторії) [цит. за 2, с.
42].

Діалог має на меті досягнення взаєморозуміння, спільної позиції на якусь подію чи
спосіб отримання певного результату, дотримання людськості, душевного відношення
партнерів один до одного. При побудові діалогу треба виходити, за М.М. Бахтіним, як з
вищого сенсу свого буття, так і з інтересів інших суб’єктів діалогової взаємодії [4, с. 95].

Важливо підкреслити, що діалог – це специфічний момент духовного спілкування
людей, продуктивна, творча взаємодія їхніх думок, прагнень і намірів, у тому числі у процесі
ділової комунікації. Для діалогу важливе «зіткнення різних ліній мислення, коли партнери
взаємодіють і творчо зростають, оскільки креативна сутність комунікації переважає
деструкцію” [1, с. 32]. Адже, творча особистість завжди діалогічна, взаємодіюча, така, яка
творить, будує нове і більш досконале. Діалог – це найбільш природна форма стосунків,
«перетворення партнерів по спілкуванню у творчу діаду, груповий суб'єкт творчості» [11].
Це – взаємодія, взаємовплив мислячих особистостей. А перша ознака мислячої людини,
зазначає С.Л. Рубінштейн, це уміння бачити проблеми там, де вони є. Виникнення питань –
перша ознака роботи думки, що розпочинається, і розуміння, що зароджується [8, с. 317].

Уміння будувати діалог, що налаштовує людей на творче співробітництво, активну та
плідну співпрацю, взаємну довіру та відповідальність, важливо для того, хто «веде за
собою», а саме для лідера. Основою ефективного лідерства, як вважають Л.М. Сергеєва,
В.П.  Кондратьєва і М.Я.  Хромей,  є «вміння зрозуміти кожну людину,  поважати її позицію,
думку» [9, с. 127].

Для лідера, який будує конструктивний, розвивальний діалог, властивий цілий ряд
необхідних рис і якостей. «Навряд чи хтось визнає лідером людину, – розмірковує
В.О. Татенко, який ретельно досліджував питання лідерства, – яка вважається компетентною
і творчою, але виявляє необов’язковість чи непослідовність, яка не дотримується свого слова
чи не доводить справу до кінця, яка не спроможна подолати опір середовища і відмовляється
зробити те, що задумала чи пообіцяла. Тому, психологічний профіль лідера виявляється
неповним без вище означених рис. Більше того, від лідера ми очікуємо високого почуття
обов’язку як перед собою, так і перед іншими» [10, с. 13].

Важливо підкреслити значення органічного зв’язку між лідером і групою (як
сукупністю осіб, які безпосередньо взаємодіють між собою), що утворює єдиний діючий,
творчий організм. Зокрема, на думку вчених, такі якості, як цілеспрямованість,
принциповість, усвідомлення особистої відповідальності перед групою, розуміння її завдань
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і запитів, що є невід’ємними для лідера, «мають бути вироблені у членів групи, бо саме вони
й об’єднують лідера з його оточенням» [9, с. 140] .

Будувати діалог виявляє певну майстерність,  творчу дію і взаємодію,  уміння
конструювати думки, аби вони бути зрозумілими для співбесідника, обом партнерам
говорити так, аби бути почутими. Недаремно Вільям Айзек писав, що «діалог – це мистецтво
думати разом» [12]. Таке «думання разом» рівноправних суб’єктів є надзвичайно важливим у
груповій, командній діяльності, якщо партнери зорієнтовані на результат, який
забезпечуватиме розвиток спільної діяльності, якісний продукт співтворчості. І результат, і
особливо процес такої діяльності має розвивальний ефект як для групи людей, що об’єднані
між собою спільною ідеєю і ділом, так і для окремої особистості.

Можна впевнено говорити про те,  що діалог –  це рух уперед до розвитку думок,
теорій, поглядів, кращого існування, співдружності, співбуття людей, до розвою як окремої
особистості, так і усіх, хто позитивно оцінює, підтримує і реально будує діалог з
іншим/іншими. Значить людина, яка має діалогічну позицію, діє, рухається у
конструктивному напрямі, живе по-справжньому, а не вдає себе за суб’єкта як свого, так і
суспільного життя, є його привиддям, химерою або чиєюсь маріонеткою. Адже, як писав
Жан-Жак Руссо: «Без руху – життя лише летаргічний сон».

Діалог є виклик і водночас необхідна умова вирішення будь-яких проблем, що стоять
перед людством у сучасних непростих умовах. Розвиток і взаєморозвиток особистостей –
суб’єктів діалогічної взаємодії – забезпечує розквіт окремої країни, світового співтовариства
у цілому. Діалог між окремими групами людей, громадянами та їх лідерами, владою і
суспільством сприяє об’єднавчим процесам у світі, діалогу між державами, народами,
націями, культурами тощо.
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