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Група 24 

Основи фахової термінології 

 

 

 

Тема: Основні закони спілкування.  

Мета: сприяти формуванню знань про основні закони спілкування; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття 

використання термінів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. 

Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують 

найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 

 
У комунікації, як і в системі мови, діють певні закони. Вони пов’язані із 

закономірностями процесу комунікації, психологічними особливостями 

учасників спілкування, їх соціальними ролями. Комунікативні закони 

нежорсткі, із плином часу можуть змінюватися, мають національну специфіку. 

Водночас за необхідності вони виявляються в будь-яких типах 

міжособистісного спілкування, а тому їх можна вважати об’єктивними 

законами комунікації. 

Комунікативні закони – найзагальніші нежорсткі тенденції, які наявні в 

усіх типах групового та масового спілкування. Реалізуються вони незалежно від 

того, хто конкретно спілкується, з якою метою, в якій ситуації тощо. 

Крім комунікативних законів (загальних законів), у спілкуванні людей з 

участю мови діють також правила спілкування. Їх слід розрізняти, оскільки 

вони є виявом особливостей процесу комунікації, які повторюються, але 

значною мірою залежать від конкретних складових та умов спілкування 

(психологічних станів учасників, конкретної ситуації, тематики тощо). 

Правила спілкування – рекомендації щодо ефективного спілкування, які 

склалися в суспільстві й віддзеркалюють комунікативні традиції певного 

етносу. Вони засвоюються шляхом наслідування й навчання та реалізуються в 

спілкуванні переважно автоматично. 

Російський мовознавець і фахівець з теорії та практики ефективної 

комунікації  Й. Стернін виокремив низку основних законів спілкування. 

Закон дзеркального розвитку спілкування: співбесідники у процесі 

спілкування імітують стиль один одного. Ця імітація відбувається автоматично, 

підсвідомо, як, напр., регулювання гучності голосу учасників спілкування 

залежно від того, підвищує голос співбесідник чи говорить тихо. 

Дія закону віддзеркалення починається тоді, коли хтось з учасників 

спілкування відхиляється від його норм. У разі зародження конфлікту дію 

цього закону можна нейтралізувати: якщо хтось починає кричати, а йому 

демонстративно відповідають тихо й повільно, то співбесідник обов’язково (за 

законом віддзеркалення) стане говорити тихіше. 

Цей закон упливає на тематику розмов, поставу тіла учасників 

спілкування, ритм їхніх рухів, навіть дихання. Він є найважливішим принципом 

безконфліктного спілкування. 



Закон залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль: 

ефективність спілкування прямо пропорційна комунікативним зусиллям. Тобто 

чим більше комунікативних зусиль витрачає адресант, тим вища ефективність 

мовленнєвого впливу. Щоб досягти комунікативного успіху, необхідно 

застосовувати весь арсенал вербальних і невербальних засобів, дотримуватися 

законів, правил спілкування, норм етикету тощо. Досвід свідчить, що коротко 

висловлені прохання й розпорядження виконують з меншим бажанням, оскільки 

вони сприймаються як неввічливі, агресивні. 

Закон прогресивного зростання нетерпіння слухачів: чим довше 

говорить мовець, тим неуважніші й нетерплячіші слухачі. За даними 

дослідників, друга половина промови оратора завжди видається приблизно 

вдвічі довшою від першої, а останні 10 хв. – утричі довшими за перші десять. 

Отже, ефективне мовлення  повинно бути коротким і тривати не довше 10 хв. 

Закон зниження інтелекту аудиторії зі збільшенням її чисельності: чим 

більше людей слухає промовця, тим нижчим є середній рівень інтелекту 

аудиторії. Тобто в цьому законі знаходить своє втілення «ефект натовпу», який 

полягає в тому, що в натовпі людина гірше мислить логічно; домінує права 

півкуля головного мозку, яка «відповідає» за емоції. Тому в натовпі 

посилюються емоційні реакції й послаблюється інтелектуальна діяльність, 

знижується критичність сприйняття, людина стає довірливішою й легше 

піддається впливу оточення. З огляду на це лектору, оратору, проповіднику слід 

брати до уваги кількість слухачів. Найважче переконати одного слухача. 

Закон комунікативного самозбереження: людина у спілкуванні 

намагається зберегти досягнуту нею комунікативну рівновагу. Так, нова ідея, 

висловлена співбесіднику, як правило, спершу ним піддається сумніву, навіть 

відхиляється. Згодом вона може бути схваленою. Чи, напр., мовець переважно 

стримується від висловлювання свого погляду під загрозою його критики або 

заперечення. Упливом цього закону багато в чому обумовлена поведінка у 

групі: людині простіше пристосуватися до поведінки групи, ніж протистояти їй. 

Закон комунікативного самозбереження дає змогу людині підтримувати 

внутрішній спокій, рівновагу, відкидаючи дратівливу інформацію, 

трансформуючи її у спокійнішу. 

Закон ритму спілкування: співвідношення говоріння та мовчання в 

мовленні кожної людини – величина постійна. У кількісному вияві вона 

становить приблизно 1: 23. Отже, людина говорить менше, ніж мовчить. 

Звичний ритм спілкування слід витримувати, інакше з’явиться психічний 

неспокій, можливі стреси, погіршення настрою та загального стану здоров’я. 

Співвідношення говоріння та мовчання варіюється залежно від багатьох 

чинників, насамперед професійних. Напр., викладачі, актори, продавці та деякі 

інші категорії людей говорять багато, а тому потребують відпочинку від 

говоріння; люди похилого віку, хворі потребують «задіяності» в говорінні. 

Ритм спілкування залежить від статі – жінки відчувають більшу потребу в 

говорінні, ніж чоловіки; від віку – у дітей та молоді величезна потреба у 

спілкуванні, у людей середнього віку вона зменшується, а в похилому віці 

знову зростає. Мало розмовляють фіни, естонці, шведи, норвежці, народи 

Півночі; значно активніше спілкуються італійці, іспанці, французи. Українці 

належать до народів з великим обсягом словесного спілкування. 



Закон мовленнєвого самовпливу: словесне втілення ідеї або емоції формує 

цю ідею або емоцію в мовця. Як свідчить практика, словесне втілення певної 

думки дає змогу людині впевнитися в ній, остаточно утвердити її для себе. 

Відомий старий анекдот: «Іване, я тобі вже двадцять раз пояснювала, сама 

нарешті зрозуміла, а ти все ще не розумієш!». На цьому законі зокрема 

ґрунтується аутогенне тренування, в основі котрого – словесні команди, які подає 

людина сама собі і які регулюють її психічні та фізичні стани: «Я спокійний, серце 

б’ється рівно, у мене хороший настрій» тощо. 

Закон довіри до зрозумілих висловлювань: чим простіше мовець 

висловлює свої думки, тим краще його розуміють і більше йому вірять. Йдеться 

про апеляцію до вічних і простих істин. Цей закон стосується також форми 

висловлювання згаданих істин: вона не повинна бути ускладненою. 

Закон притягування критики: чим більше людина виділяється в 

оточенні, тим більше про неї лихословлять і критикують її вчинки. Дію цього 

закону пояснюють психологічно: усе, що привертає увагу, стає предметом 

обговорення; концентруються ж переважно на недоліках людей, щоб певним 

чином виділитися, з метою опустити їх до свого рівня. Американський 

менеджер Ел Ньюхарт зауважував: «Не звертайте уваги на тих, хто у всьому 

вам заперечує. Коли ви досягнете успіху, насмішки перетворяться на 

поздоровлення. Ті, хто сміявся над вами, почнуть сміятися разом з вами». 

Закон самовиникнення інформації: у разі дефіциту інформації в певній 

групі спілкування інформація самопороджується у вигляді чуток. Раз 

народившись, вони можуть стати причиною появи інших чуток. 

Закон модифікації нестандартної комунікативної поведінки учасників 
спілкування: якщо співбесідник у спілкуванні порушує комунікативні норми, 

інший співбесідник змушує його змінити комунікативні поведінку. Цей закон 

конкурує із законом віддзеркалення: перемагає один із цих законів залежно від 

ситуації, особливостей учасників спілкування, їхніх комунікативних ролей, 

статусів, психології, ментальних станів. 

Закон прискореного поширення негативної інформації: інформація 

негативного змісту має тенденцію до швидкого поширення, ніж позитивна. Дія 

цього закону пов’язана з підвищеною увагою людей до негативних факторів, 

оскільки позитивне швидко сприймають за норму й перестають обговорювати. 

Закон спотворення інформації («зіпсованого телефону»): будь-яка 

інформація, яку передають у групі спілкування, спотворюється у процесі 

передавання. Міра спотворення інформації прямо пропорційна кількості осіб, 

які її передають. Причина спотворення – суб’єктивна інтерпретація інформації 

кожною особою, яка її отримує, а також дія «правила коментування», тобто 

особистісного ставлення до змісту інформації. Спотворення спричиняється 

також невмінням слухати співбесідника, іноді – небажанням демонструвати те, 

що все зрозуміло. 

Закон емоційної афіліації («зараження»): особи, які перебувають в 

однаковому емоційному стані, прагнуть об’єднуватися в групи і спілкуватися 

один з одним. Збуджені люди створюють групи і навіть натовпи; люди з 

поганим настроєм шукають друзів по нещастю; веселій людині хочеться 

спілкуватися з веселими партнерами. 



Закон мовленнєвого посилення емоції: емоційні вигуки людини 

посилюють емоцію, яку ця людина переживає в цей момент. Встановлено, що 

словесна констатація емоції посилює її в півтора – два рази. Це явище активно 

використовують у пропаганді, рекламі, деяких медитативних і релігійних 

практиках. 

Закон мовленнєвого поглинання емоцій: у разі послідовної вдумливої 

розповіді про емоцію, яку переживають, вона поглинається в мовленні й щезає. 

Висловлене у зв’язній розповіді емоційне переживання й вислухане кимось 

«щезає» разом зі словами, використаними для розповіді. Ще однією формою 

вияву цього закону є емоційне мовлення, навіть інвективне (викривальне, 

образливе), але ні на кого не спрямоване. 

Закон емоційного пригнічування логіки: перебуваючи в емоційному 

стані, людина втрачає логічність й аргументованість мовлення. У такому разі в 

її мислиннєвій діяльності починає домінувати права півкуля головного мозку, 

яка відповідає за емоції, а ліва, що відповідає за логіку, розуміння й 

породження зв’язного мовлення, пригнічена, ніби вимкнута. Саме тому 

збуджену людину логікою не переконати, з нею слід спілкуватися спокійно, не 

сперечатися, демонстративно погоджуватися, потроху знижуючи рівень її 

збудженості, заспокоювати, щоб згодом задіяти логіку. 

 

 

 

Урок 28 

Тема: Стратегії спілкування.  
Мета: сприяти формуванню знань про стратегії спілкування; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування поняття використання термінів. 

Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру 

праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені 

трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

 
 

Знання комунікативних законів та вміння використовувати їх, а якщо 

необхідно – протистояти їм – важлива складова комунікативної компетенції 

кожної освіченої людини. Ці знання в поєднанні зі знаннями про стратегії 

спілкування забезпечують результативне й грамотне спілкування мовця. 

Складовими стратегії спілкування є комунікативна інтенція, 

комунікативна мета, комунікативна компетенція (див. схема 2). 

Нагадаємо, що комунікативна компетенція – сукупність комунікативних 

стратегій і комунікативних правил, постулатів, якими володіють учасники 

спілкування. 

Стратегії спілкування є гнучкими і залежать від прагматичних чинників: 

віку комунікантів, їх статі, соціальних ролей, національно-культурної 

належності й передбачають певну комунікативну тактику. 

Комунікативна мета – стратегічний результат, на який скероване 

конкретне спілкування, комунікативний акт. Мета багато в чому визначає 

перебіг спілкування, рух у ньому інформації, взаємодію учасників. 



Людське спілкування ґрунтується на взаємній необхідності. Російський 

лінгвіст Юрій Караулов зазначає: «Недостатність особистості в якомусь аспекті 

є ніби імпульсом, що спонукає шукати доповнення в іншій особистості». Це і є 

джерелом комунікативних потреб, які усвідомлено чи неусвідомлено 

втілюються в комунікативні інтенції. 

Комунікативна інтенція (від лат. прагнення) – осмислений чи 

інтуїтивний намір адресанта, який визначає внутрішню програму та спосіб її 

втілення. 

Якщо розглядати, наприклад, діалог, то саме завдяки інтенціям він 

підтримується, членуючись на конкретні відносно завершені частини, що 

характеризуються досягненням (чи недосягненням) мети спілкування. Саме 

типом інтенціональності визначається, напр., такі типи міжособистісного 

спілкування, як переконування, аргументація, з’ясування, випитування, 

обговорення, сварка та ін. Серед чинників, що обумовлюють комунікативну 

інтенцію, найважливішими є: 

 мотивація як система мотивів з домінуючим мотивом; 

 обставини, умови спілкування, оточення тощо; 

 імовірнісний досвід, пов’язаний з моделлю майбутнього, можливістю 

прогнозування; 

 завдання (мета, з якою виконується дія), тобто співвіднесення моделі 

майбутнього з найближчою та перспективною (поточною) дією. 

Комунікативна тактика – визначена поведінка на певному етапі 

комунікативної взаємодії, спрямованої на одержання бажаного ефекту чи 

запобігання ефекту небажаного; мовленнєві прийоми, які дають змогу 

досягнути комунікативної мети. 

Комунікативні тактики виконують функцію способів здійснення стратегії 

мовлення: вони формують складові діалогу (полілогу), групуючи й чергуючи 

відтінки розмови – оцінку, радість, горе тощо. 

У різних ситуаціях спілкування використовують різні тактики: одні більш 

дієві в побутовому спілкуванні, інші – у діловій сфері. Комунікативна тактика 

зумовлена комунікативними намірами. 

Комунікативний намір (комунікативне завдання) – тактичний хід, 

практичний засіб руху до відповідної комунікативної мети. Правильність 

обраної комунікативної тактики великою мірою залежить від комунікативного 

досвіду. 

Комунікативний досвід – сукупність знань про вдалі та невдалі 

комунікативні тактики, які сприяють або не сприяють реалізації відповідних 

комунікативних стратегій. 

Загальна інтенція мовця обумовлює стратегію мовленнєвого спілкування, 

або комунікативну стратегію. 

Отже, стратегія мовленнєвого спілкування – оптимальна реалізація 

інтенції мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль 

і вибір дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. 

Як правило, у разі неконфліктного спілкування його стратегію визначають 

пошуки «спільної мови», тобто основ діалогічного (полілогічного) 

співробітництва: добір мовних засобів представлення стану речей, вибір 



тональності спілкування, формування сприятливої атмосфери взаємодії всіх 

учасників комунікації. 

Комунікативна стратегія охоплює: 

 вибір глобального мовленнєвого наміру (констатувати факт, поставити 

запитання, звернутися із проханням тощо); 

 відбір компонентів семантики речення й екстралінгвальної (позамовної) 

конситуації, які відповідають модифікаційним комунікативним значенням; 

 визначення обсягу інформації, який припадає на одну тему; 

 встановлення співвідношення квантів (часток) інформації про ситуацію зі 

станом свідомості співбесідників і чинником емпатії; 

 визначення порядку комунікативних складових; 

 налаштування комунікативної структури висловлювання на певний 

комунікативний режим (діалогічний, режим озвучення письмового тексту, 

прогнозу погоди або новин), стиль (епічний, розмовний) і жанр (поезія, 

анекдот, лозунг, реклама). 

Складовими стратегії можуть бути також аргументація, мотивація, оцінка, 

висловлювання емоцій (симпатій, антипатій), міркування вголос, виправдання, 

підбурювання тощо. 

Побудова стратегій та їхня реалізація значною мірою залежать від рівня 

знайомства комунікантів, соціальних чинників, орієнтації у психічній та ін. 

сферах адресата. 

Єдиної типології стратегій спілкування немає. Так, Т. Ван Дейк залежно 

від дискурсів виокремлює такі стратегії: когнітивні, контекстуальні, розуміння, 

мовленнєві, семантичні, синтаксичні, схематичні, текстові тощо. Він вважає, що 

саме мовленнєві стратегії визначають загальний «стиль» взаємодії 

комунікантів, тобто, як і якими засобами може бути досягнута мета.  

Інші дослідники розрізняють два типи стратегій спілкування: власне 

комунікативну та змістову. Власне комунікативна стратегія – це правила й 

послідовність комунікативних дій, яких дотримується адресант. Змістова 

стратегія – це покрокове змістове планування мети з урахуванням наявного 

«мовного матеріалу» (мовного коду) у межах кожного ходу (кроку) у 

комунікації. 

У лінгвістичній літературі виділяють також кооперативні та 

некооперативні стратегії мовленнєвого спілкування. Кооперативні стратегії 

втілюються в інформативні та інтерпретативні діалоги (полілоги) – поради, 

обмін думками, розповіді, повідомлення тощо. Некооперативні знаходять своє 

втілення в конфліктах, суперечках, претензіях, погрозах, ухиляннях від 

відповіді. 

Отже, мовленнєві стратегії дають змогу ефективно досягати мети 

спілкування або ж зорієнтуватися на досягнення ширшої соціальної мети. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Визначте основну мету стратегій спілкування 

 

Домашнє завдання: 



Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 

 


