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6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ 

УДК 373.6:372.461  Асист. Л.М. Гнатик – НУ "Львівська політехніка" 
КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ 

Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комуніка-
тивні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характерис-
тику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство характеризується актив-
ним і динамічним розвитком. Усне мовлення і надалі залишається найпоши-
ренішим засобом комунікації. Спілкування – складний процес взаємодії між 
людьми, що полягає в обміні інформацією, а також сприйнятті і розумінні 
партнерами один одного. Спілкування – багатогранний процес, що має склад-
ну психологічну структуру. Це зумовлює необхідність подальших дослі-
джень у цьому напрямку, які будуть актуальними для сучасної людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Американські західноєвро-
пейські, російські, українські вчені дедалі більшу увагу приділяють пробле-
мам комунікативних компетенцій. Необхідно згадати роботи Е. Берна, 
Е.І. Кіршбаума, Н.Н. Озоров, С. Касаткін, В.С. Лозниці, Р.С. Нємова, Ю.І. Па-
леха. Однак багато недосліджених аспектів як теоретичного, так і прикладно-
го характеру. 

Мета дослідження – узагальнення результатів досліджень про кому-
нікативну діяльність. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
такі завдання: 

● дослідити походження комунікативної діяльності; 
● проаналізувати складові комунікації і комунікативного акту; 
● охарактеризувати комунікативне середовище та функції комунікації; 
● розглянути типологію форм, засобів та видів комунікації. 
Виклад основного матеріалу. Слово "комунікація" походить від лат. 

communico – роблю загальним, зв'язуюсь, спілкуюсь. Під комунікацією у 
людському суспільстві розуміють обмін думками, знаннями, почуттями, схе-
мами поведінки тощо. Треба зазначити, що слова у цьому випадку є метафо-
рами. Насправді, коли ми обмінюємось ідеями, словами, то не позбавляємось 
своїх слів, а взаємно збагачуємось ідеями іншого співрозмовника. Це досить 
істотне зауваження, яке поділяє підхід до комунікації на дві парадигми: меха-
ністичну і діяльнісну. Під парадигмою розуміють систему схожих поглядів 
ряду учених, які збігаються за основоположними принципами. У механістич-
ній парадигмі під комунікацією розуміють односпрямований процес кодуван-
ня і передачі інформації від джерела і прийому інформації отримувачем пові-
домлення. У діяльнісному підході комунікацію розуміють як спільну діяль-
ність учасників комунікації, у процесі якої формується спільний погляд на 
речі і дії з ними. Для механістичного підходу характерне сприймання людини 
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як механізму, дії якого визначені певними правилами, контекст зовнішнього 
середовища розглядається як шум, перешкода. Для другого підходу характер-
ні процесуальність, контекстуальність. Загалом, останній підхід є ближчим 
до реального життя і більш гуманістичним. 

Комунікація відбувається не тільки у людських соціальних системах. 
Певного виду комунікація характерна і для тварин, і для механізмів, тобто 
створених людиною предметів (трубопроводи, транспорт, взаємозв'язок 
комп'ютерів в Інтернеті й т. ін.). 

Комунікація у тварин завжди викликала підвищений інтерес дослідни-
ків. Системи комунікації у тваринному світі більш первинні та примітивні, 
порівняно з людськими, і визначаються як біологічно доцільна спільна пове-
дінка, скерована на адаптацію до умов середовища. Основною проблемою 
дослідників є співвідношення nature і narture, тобто природного вродженого і 
набутого, вихованого. Інстинктивні механізми розвиваються за такими нап-
рямами: 

● збереження виду (сексуальна поведінка, турбота про потомство і т. ін.); 
● збереження індивіду (тамування голоду і спраги, пошук харчів, заготівля за-
пасів і т.д.); 

● гарантування безпеки (захист від несприятливих погодних умов, ворогів і т. 
ін.) [1]. 
Одним із прикладів комунікації є спів птахів. Птахи навчаються співу 

"виховання". У кожного птаха своя манера виконання пісні. Більш цікавим є 
спосіб розповсюдження інформації про небезпеку. Існує два види небезпеки: 
хижаки і руйнівники гнізд. Якщо птах бачить хижака, то він видає специфічний 
звук, схожий на свисток, що означає необхідність заховатися. Якщо з'являється 
руйнівник гнізд, то птах видає переривчастий звук стаккато, що є закликом до 
бою і збирає сусідніх птахів для того, щоб відігнати руйнівника гнізд. Відмін-
ності хижаків вивчаються птахами у процесі розвитку і передається наступно-
му поколінню, може використовуватись у процесі дресируванні. 

Коли бджола знаходить нове джерело нектару, вона повертається до 
вулика і, якщо нектар недалеко, здійснює круговий танок, повідомляючи сво-
їм подругам місце розташування нектару. Інші бджоли приєднуються до тан-
цю, відчувши запах нектару на тілі бджоли-вісниці. Потім вони літають дов-
кола вулика і знаходять квіти з нектаром. Якщо ж нектар знаходиться на від-
стані більше 90 м від вулика, то бджола-вісниця здійснює танець-вісімку, по-
хитуючи черевком під час прямолінійного руху на перетині двох кругів. Та-
нець показує точну відстань до нектару і напрям до нього відносно сонця. 
Окрім цього, бджоли регулюють температуру у вулику тремтінням крил. 

У приматів простежується ще більш витончена система комунікації. У 
південноафриканських мавп, наприклад, існує набір жестів і звуків для позна-
чення хижаків. У ньому чотири "слова" для позначення: літаючих хижаків, чо-
тириногих хижаків (наприклад леопардів), змій, інших приматів. Кожний із 
знаків тривоги викликає різну поведінку. Знак "леопард" примушує мавп зала-
зити на вершини дерев, а знак "повітряна тривога" змушує їх падати каменем у 
глибину листя дерев. У зеленої макаки виявлено існування 36 звуків, які гру-
пуються за класами тривоги. У шимпанзе є крики радості в разі знаходження 
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їжі, звуки-привітання при зустрічі друзів, зокрема братів і сестер після довгої 
розлуки, звуки-заклики, що дають натхнення іншим при сутичці з ворогом, за-
соби звукової комунікації між матір'ю і дитиною та ін. Окрім звуків, тварини 
використовують й інші канали комунікації. Запах і чуття надзвичайно важливі 
для бджіл, мурах, мавп і менш важливі для приматів. В останніх безшумна ко-
мунікація є переважно наочною (жести) і тактильною (доторкання) [1]. 

Таким чином, перші засоби комунікації виникають із інстинктивної 
поведінки, що можуть змінюватися залежно від умов і корекції поведінки у 
процесі взаємного навчання. Ця поведінка фіксується в пам'яті і набуває но-
вого значення і відносно самостійного існування. Пам'ять тварини зберігає не 
лише моделі поведінки, а й реакцію середовища. Поведінковий акт стає ко-
мунікативним актом. Комунікація, таким чином, – відокремлена частина 
спільної діяльності, що скерована на регуляцію самої цієї діяльності. 

Людина не так далеко відійшла від своїх братів із тваринного світу. У 
людини також проявляється стадний інстинкт, групи людей можуть діяти як 
стадо вовків чи як стадо баранів; багато людей поділяють оточуючих на своїх 
і ворогів, наших і чужих; вождь у людських спільнотах відіграє роль вожака 
стада; невпевнені та нестабільні лідери, як правило, проявлять і нервозну ко-
мунікацію, потребують знаків уваги; у юнацькому підлітковому середовищі 
існує особливий ритуал привітання у вигляді потиску рук "по колу"; іноді со-
ціальне домінування або самоствердження у молоді виражається жестами, 
криками, що нагадує приматів, у підлітків бувають бійки і т. ін. 

Не варто забувати про біологічні корені комунікації, забувати звідки 
людина вийшла. Комунікація сприяє розвитку людини як соціальної істоти. 
Саме тому рівень комунікативної компетентності співвідноситься з рівнем 
соціалізації індивіда, з рівнем прояву ним інтелекту та інших людських якос-
тей. Як бачимо, на долюдській стадії комунікація проявляє свої основні риси: 
1) діяльнісний характер; 2) комунікації навчаються. 

Процес комунікації може бути поділений на окремі фрагменти кому-
нікації – комунікативні акти. Розглянемо основні поняття і терміни, що вико-
ристовуються в аналізі комунікативного процесу і його елементів. У комуні-
кативних актах задіяні учасники комунікації – комуніканти (адресат і адре-
сант), повідомлення, що з'являється та інтерпретується. Комунікантами мо-
жуть бути як людські індивіди, так і суспільні інститути (уряди, фірми, партії 
і т. ін.). Переважно повідомлення – це висловлювання або тексти. Але у не-
вербальній комунікації повідомленням може бути зображення (дорожній 
знак повороту чи фотографія) фізичний предмет (наприклад подарунок як 
знак уваги). Повідомлення складаються із різних знаків, які вивчає семіотика 
або семіологія. Знаки утворюють знакову систему, код чи мову. Комунікація 
може здійснюватися як вербальними, так і невербальними засобами. Вер-
бальна комунікація для людини є основною. До вербальної комунікації від-
носять усне і писемне мовлення. Невербальні засоби поділяються на дві гру-
пи: первинні (жести, пантоміма, міміка) і вторинні (Азбука Морзе, мови 
програмування). Вербальні засоби вивчаються лінгвістикою, невербальні – 
паралінгвістикою і окремими розділами семіотики. 
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Розглянемо типологію форм і засобів комунікації. Форми комунікації 
відрізняються одна від одної особливими системами кодування послання. Ко-
мунікативні засоби об'єднують різні форми комунікації, наприклад книга: 
слово, шрифти, малюнки, графіка. 

Засоби масової комунікації також можуть мати різні форми комуніка-
ції, Так, телебачення і кіно використовують слова усного мовлення, картин-
ки, музику; газета – слова усного мовлення, шрифти, ілюстрації і т. ін. Деякі з 
форм і засобів комунікації пов'язані з їх природою або технологічними обме-
женнями. Деякі з форм і засобів комунікації, а також комунікативні жанри 
умовні та традиційні. Усі форми і засоби комунікації є "продовженням 
людського тіла", доповнюючи і підсилюючи недостатні функції, особливо зо-
ру і слуху. Засоби комунікації можуть бути використані як навмисно, так і 
ненавмисно. Невербальні сигнали (міміка) часто несуть інформацію без волі 
адресата. Сторонній слухач також може бути мимовільним отримувачем ус-
ного мовного повідомлення. Первині засоби і види комунікативної поведін-
ки – це мова, жести, імітація публічної поведінки. До вторинних засобів, які 
доповнюють первинні, слід віднести: мовні перевтілення, символізм фізич-
них умов для здійснення комунікативного акту. 

Види комунікації розрізняються за складом комунікантів. Існують іс-
тотні відмінності для професійного комунікатора, технологія роботи у кож-
ному випадку має свою специфіку: 

1. Інтраперсональна комунікація – це розмова з самим собою, внутрішній 
монолог, розмова із своїм внутрішнім голосом. 

2. Міжособистісна комунікація – зазвичай пов'язана з ідеальною моделлю 
комунікації, у ній беруть участь два комуніканти. 

3. Групова комунікація – всередині групи, між групами, індивід – група; тут 
є відмінності не лише кількісні, а й якісні: різна мета комунікації у малих 
і великих групах. 
Масова комунікація відбувається тоді, коли повідомлення отримує чи 

використовує велика кількість людей (телебачення, радіо, виробництво ком-
пакт-дисків і касет і т. ін.). На рівні масової і, зокрема групової, комунікації 
виникають парадоксальні явища. Адресантом може бути окрема особа, а ад-
ресатом – група, колектив, партія, народ і т. ін. Парадокс явища масової ко-
мунікації полягає у тому, що кінцевим відправником завжди є одна людина. 
Адресатів може бути багато, але особисту відповідальність за власну інтер-
претацію і подальші дії завжди несе кожний із нас зокрема, саме тому масо-
вий психоз, наприклад, фашизм у Німеччині та інших країнах, як "ідеологія 
домогосподарок і невдах" повинен бути пережитий кожним зокрема для того, 
щоб заперечувати це як хворобу. Розуміння сутності масових процесів кому-
нікації і сутності комунікації як масового процесу абсолютно необхідне у су-
часному світі. З одного боку, спеціалісти з комунікативних технологій повин-
ні усвідомлювати явища, які вони використовують у своїй практичній діяль-
ності. З іншого боку, користувачеві масової інформації і пропаганди також не 
зайвими є знання про основні теорії комунікації для того, щоб не стати легко-
вірною жертвою цієї самої пропаганди і недобросовісного впливу на масову 
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чи групову свідомість. Можливо, у майбутньому, поряд з товариствами спо-
живачів, які борються з недобросовісною комунікацією у сфері товарів і пос-
луг, можуть виникати і суспільні організації, покликані захищати комуніка-
тивну безпеку користувачів інформації. 

Додатковими різновидами комунікації є: міжкультурна (комунікація 
як між народами-носіями різних народів і комунікативних культур чи між 
державами, так і міжособистісна –між окремими представниками цих народів 
чи держав), організаційна (комунікація у діловій чи виробничій сферах, що 
охоплює міжособистісну, групову й особистісно-групову). Ці різновиди 
пов'язані не лише з особливостями комунікативних умов у тій сфері, у якій 
здійснюється комунікативна діяльність, але і зі складом комунікантів (одино-
комунікант, група комунікантів, чи якесь поєднання першого і другого). 

Практично все, що оточує людину, є також і комунікативним середо-
вищем. До середовища потрібно віднести предмети і явища. Повідомлення 
ніколи не відправляється заради самого повідомлення. Його мета – організу-
вати дії адресата. Слово – завжди вчинок, можна говорити про взаємозв'язок 
комунікації і дії. Останнім часом у політології, соціології, соціолінгвістиці й 
теорії комунікації став поширеним термін дискурс (його можна умовно роз-
шифрувати за допомогою формули: мовлення + дія). Оскільки дія і 
взаємозв'язок індивідів відбувається у комунікативному середовищі, у певно-
му суспільному середовищі комунікації, то говорять про інституційний дис-
курс (політичний дискурс, релігійний дискурс, педагогічний дискурс, діло-
вий дискурс, виробничий дискурс і т. ін.). 

Комплекс комунікативних актів, об'єднаних спільним завданням і си-
туаційними умовами, можна назвати комунікативною подією. У сфері бізнес-
комунікації такими комунікативними подіями можна вважати, наприклад, 
презентації і виставки. У політичній сфері прикладом комунікативної події 
може бути візит глави держави чи терористичний акт. Сфери комунікації 
привертали увагу дослідників різною мірою. Досить традиційною вважають-
ся сфера побутової комунікації (переважно міжособистісної). Але і тут, у 
зв'язку з розвитком психоаналізу, нейролінгвістичного програмування, з од-
нієї сторони, а також з появою служб сім'ї і підліткової психологічної допо-
моги, з іншої – виникають нові комунікативні проблеми і задачі. Як говорити 
з підлітком-наркоманом? – питання, відповідь на яке повинні дати не лише 
психологія і соціологія, але і лінгвістика. 

Сфера виробничої комунікації у нашій країні була у полі зору пере-
важно у рамках інженерної психології. Останнім часом з'являються напрацю-
вання у напрямі комунікативного менеджменту та прикладної риторики. 
Стиль спілкування керівника з підлеглими, взаємодія співробітників у проце-
сі роботи, написання службових документів та ін. аспекти можуть як покра-
щити роботу підприємства, так і розвалити його. 

Через бурхливий розвиток ринкових відносин виокремилась сфера 
бізнес-комунікації або ділового спілкування. Наявність достатніх засобів у 
сфері бізнесу сприяло публікації навчальної і довідкової літератури з комуні-
кації і культури спілкування, поширенню комунікативних знань і засобів, хо-
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ча і в досить спрощеній формі. Досить широко ведуться дослідження у сфері 
політичного дискурсу. Наявність багатьох партій та організацій, течій і груп 
потребує орієнтації в політичному комунікативному просторі. 

Сфера наукового дискурсу також досить традиційний об'єкт дослід-
ницького інтересу. Водночас, якщо раніше вивчали специфічну мову науко-
вих публікацій, то дослідників сьогодні цікавлять різноманітні проблеми: від 
створення віртуального глобального наукового товариства (через Інтернет) 
до організації комунікативних подій на зразок наукових конференцій і кон-
гресів. У деяких країнах організація наукової комунікації стала предметом 
бізнесу. 

Сфера освітянського дискурсу також розкриває нові грані у зв'язку ди-
ференціацією освіти, появою ринку освітніх послуг, виникненням потреби в 
рекламі і "паблік рілейшинз" у освітніх закладах. Набір до вищих навчальних 
закладів, зустрічі з майбутніми студентами, профорієнтація, консультаційні 
послуги, тестування – ось ряд напрямів комунікації навчальних закладів зі 
своїми споживачами. Розмова викладача зі студентом – сфера педагогічного 
дискурсу – також окрема ділянка дослідження. 

Комунікативні сфери шоу-бізнесу і спортивного бізнесу також досить 
молоді. На заході елементи public image зірок естради і героїв спорту давно 
створюють професіонали у сфері комунікації та іміджмейкерства. Сфера ту-
ристичного бізнесу є досить плодотворною у значенні комунікативних подій 
і повідомлень. У деяких випадках вона пересікається зі сферою міжнародної, 
міжкультурної комунікації. 

Міжнародна комунікація здійснюється на різних рівнях у вигляді офі-
ційної (традиційно), так і у вигляді народної (останнім часом) дипломатії. Іс-
нує досить багато літератури про особливості міжкультурного спілкування, 
дипломатичного етикету, дипломатичного протоколу і т. ін. Не так давно 
спеціалісти з теорії комунікації лінгвістики, психології та інших суспільних 
наук "проникли" у медичний та юридичний дискурс. Розмова лікаря і хворо-
го не повинна відбуватись спонтанно, оскільки можливі непередбачувані нас-
лідки. Тлумачення закону також може відіграти доленосну роль у житті лю-
дини чи організації. 

Сфера релігійного дискурсу обслуговує потреби комунікації у церкві. 
Тут також важлива проблема розуміння та інтерпретації, недаремно наука 
герменевтика (теорія інтерпретації) виникла внаслідок необхідності тлумачи-
ти старі тексти Святого письма. Чому ми вступаємо в комунікацію? Незалеж-
но від засобів комунікації, ми передаємо повідомлення для того, щоб попере-
дити інших, пояснити що-небудь, описати будь-що. Це – мета комунікації. 
Найчастіше їх буває кілька. Вихідною причиною, через яку людям необхідна 
комунікація, є потреби людини чи групи людей. Мета комунікації обслуговує 
ті чи інші потреби: виживання, співпраця з іншими людьми, особисті потре-
би, підтримання стосунків з іншими людьми, переконування інших діяти чи 
думати певним чином, здійснення влади над іншими людьми, об'єднання то-
вариств і організацій у єдине ціле, отримання і повідомлення інформації, ус-
відомлення світу і нашого досвіду у ньому, виявлення творчої натури й уяви. 
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Можна говорити про функції комунікації загалом. Можна також гово-
рити про окремі комунікативні акти і комунікативні події. Функції комуніка-
ції виокремлюються тільки з метою аналізу. У реальному комунікативному 
процесі можуть поєднуватись кілька функцій, одна або дві з яких будуть виз-
начальними. Залежно від того, яка з функцій є провідною, можна побудувати 
класифікацію комунікативних актів. Функції комунікації можуть бути надбу-
довані над моделлю комунікації і прикріплені до її учасників та елементів. Із 
моделі Р.О. Якобсона випливає шість функцій: емотивна, конативна, рефе-
рентивна, поетична, фактична, метакомунікативна [2]. 

Інші дослідники мінімізують кількість функцій, виділяючи лише ос-
новні і вважають інші різновидами основних. Так, відомий психолог і лін-
гвіст Карл Бюлер (1879-1963) виділяв три функції мови: експресивну, апеля-
тивну і репрезентативну. Відправник повідомлення виражає себе, апелює до 
отримувача і репрезентує предмет комунікації. Традиційно виділяють дві або 
три функції мови і комунікації, які взаємопов'язані одна з одною. Вважається, 
що мова виконує пізнавальну (інформаційну), оціночну і афективну (емо-
ційну) функції. Ще одна цікава модель мовних функцій пов'язана з іменем 
австралійського лінгвіста М.А. Хєллідея. На його думку, семантика на вході 
має соціальне, а на виході лінгвістичне значення. Семантика, таким чином – 
проміжний, посередній рівень між соціальним (ситуацією) і лінгвістичним 
(текстом і мовними засобами конкретного мовного акту). Можна сказати, що 
глобальна мета комунікації, спілкування – об'єднання людей в єдиних діях, 
метою комунікативного акту є не передача інформації в одному напрямку, а 
отримання відгуку в отримувача, не дія, а взаємодія. 

У міжособистісній комунікації переплітаються два види спілкування: 
вербальне і невербальне. Невербальна комунікація здійснюється завжди при 
особистому контакті. Ці засоби, як відомо, можуть супроводжувати мовлен-
ня, а можуть і використовуватися окремо від вербальних засобів. Невербаль-
ні знаки можуть бути поділені на три основні групи: мова тіла, паралінгвіс-
тичні засоби, одяг і прикраси. 

Мова тіла може багато розповісти про почуття і наміри комунікантів. 
Значення пози, розташування кінцівок, пальців рук і т. ін. не завжди точно 
визначені попередньо, вони залежать і від контексту. Більше того, людське 
тіло досить рухливе, щоб приймати майже будь-яке положення. Водночас, 
дослідники біосеміотики говорять про ряд типових поз, набори яких (пара-
дигми) мають культурний відтінок. Як і у тварин, пози людини, точніше їх 
семіотична інтерпретація, не є повністю вродженими: вони засвоюються у 
процесі спілкування. Практичний висновок із сказаного: можна вчитися і пе-
ревчатися (створюючи, заданий визначеними параметрами, особистісний об-
раз комунікатора), і перевчати інших (створювати образ іншої людини, 
займатися іміджмейкерством). 

Мова тіла поєднує кілька складників: 
1. Жести: спосіб знакового використання рук. Використання жестів 

для людини стає необхідним, коли інші засоби недоступні або маловиразні. 
Особливий випадок – мова глухонімих. З однієї сторони, використання візу-
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ального каналу необхідно, а з іншої – це не додаткова, а основна мова для 
глухих, саме тому її не можна вносити в цю класифікацію. Мова жестів глу-
хонімих замінює мову. Невербальним засобам для глухонімих відповідають 
немануальні (погляд, вираз обличчя, рухи голови і тіла), міміка іноді виконує 
значеннєво-розрізнювальну функцію; 

2. Міміка: спосіб використання обличчя. При зустрічі ми дивимось 
людині в очі – дзеркало душі. Інструментом міміки і є рот. Ми можемо прос-
тежувати найменші відмінності у погляді та посмішці. Елементи обличчя ви-
конують знакові функції: підняті брови на здивування, гнів, страх чи приві-
тання. Читанням за обличчям (фізіогномікою) займався ще Аристотель. Вва-
жається, що можна розпізнати характер за обличчям. У стародавньому світі 
проводили аналогії з тваринами: густа грива, широкий ніс і великий рот (лев) 
– сміливість і наполегливість; обличчя лисиці – лисяча натура, голова вівці – 
без образливий і покірний характер і т. ін. Ці риси виділялись у Давній Греції 
і на Давньому Сході, пізніше про це писали Йоган Лафатер (1741-1803), 
Франц Галль (1758-1828) та ін. П. Лесгафт виділив типи обличчя: обличчя ін-
телігента, чиновника, військового купця і т. ін. [2]. 

Китайці умовно ділять обличчя на три зони: верхню, нижню і серед-
ню. Верхня зона (чоло) показує життєвий шлях людини від 15 до 35 років і у 
глибокій старості, середня (від кінчика брів до кінчика носу) – від 35 до 
50 років, нижня (від верхньої губи до підборіддя) – від 51 року до 77 років. 
Ідеальне чоло (враховується його форма і колір шкіри) свідчить про чудовий 
стан тіла і духу. Гармонійна середня зона – про збалансованості психіки. 
Правильні форми нижньої зони – про урівноваженість характеру. Отже, у мі-
міці можна виділити два шари: природній і культурний; 

3. Положення тіла: спосіб тримати себе (наше тіло). Вважається, що 
розслаблене положення тіла свідчить про довіру до співрозмовника. Багато в 
семіотиці пояснюється природнім. Напруженість у стресовій ситуації нагадує 
поведінку тварини стосовно хижака. Семіотика тіла досить важлива при пер-
шій зустрічі. Так, під час співбесіди при прийомі на роботу рекомендують си-
діти прямо, не розлігшись на кріслі, щоб продемонструвати зацікавленість, 
потрібно дивитися в очі співрозмовнику, але не дуже наполегливо. Дійсно, 
конфронтація починається з певного погляду на співрозмовника і з положення 
тіла. Є відмінності у культурах: наприклад, американці люблять стояти боком 
один до одного під час звичайної розмови, а у нас це є свідченням неповаги; 

4. Проксеміка: спосіб використання простору. Відстань між співроз-
мовниками залежить і від віку, і від статі, і під ступеня знайомства між ними. 
Тут також простежується біологічне коріння (любов, дружба, доброзичли-
вість, ворожість). Переважно малознайомі люди тримаються на відстані ви-
тягнутої руки. До речі, міжкультурні відмінності в проксеміці ведуть до не-
порозуміння, до комунікативних невдач між політиками і бізнесменами. 

Тактильна комунікація: доторкання і хлопання. Використання так-
тильних елементів комунікації говорить про взаємні відносини, статус, сте-
пінь дружби між комунікантами. Цей спосіб переважно простежується у при-
матів, а в людському суспільстві жінок і дітей: ходіння під ручку, обнявшись, 
рука на плечі т. ін. Тут також є серйозні міжкультурні відмінності. 
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Одяг і зовнішній вигляд (зачіска, прикраси, косметика і т. ін.) гово-
рять про особистість комуніканта, його соціальний статус, роль, роботу. У 
сучасній реальності формуються певні стереотипи, які характеризуються са-
ме одягом. Характер людини відображається і в уподобанні кольорів. Вва-
жається, що екстраверт надає перевагу більш яскравим кольорам. Але колір 
може бути пов'язаний і з контекстом спілкування: весілля або похорон, лек-
ція або захист дисертації, наречений чи наречена, політик чи журналіст. І у 
цьому випадку є міжкультурні відмінності. Уподобання кольорів можуть ба-
гато розповісти про людину. У психології відомий тест Лешера, цікаві дослі-
дження кольору Гете та ін. З давніх-давен люди прикрашали одяг і тіло різ-
ними предметами. Однак естетична функція не завжди є провідною. В основ-
ному це знаки культурного коду, як явні (корона у короля чи обручка у чоло-
віка), так і неявні (надання переваги тим чи іншим прикрасам свідчить про 
соціальний статус). Є прикраси, які у повсякденному житті називаються зна-
ками: знаки розрізнень у армії, політичні знаки і значки, пам'ятні знаки і ме-
далі. Основні функції цих знаків невербальної комунікації пов'язані з 
об'єднанням людей у групи і диференціації їх соціального статусу. 

Поведінка комунікантів у процесі спілкування пов'язана з певною ме-
тою. Для досягнення комунікативних цілей ми керуємось певними прийома-
ми, такими як комунікативні стратегії і комунікативні навики [3]. 

Комунікативною метою можна назвати стратегічний результат, за для 
якого здійснюється комунікативний акт. Комунікативні цілі та інтенції (намі-
ри комуніканта) існують не у вакуумі, а у середовищі цілей та інтенцій інших 
комунікантів, тому між словом і ділом іноді безодня. Комунікативна страте-
гія – це частина комунікативної поведінки чи комунікативної взаємодії, у 
якій різні вербальні і невербальні засоби використовуються для досягнення 
певної комунікативної цілі. 

Комунікативна тактика, на противагу стратегії, розглядається як низка 
практичних ходів у реальному процесі мовної взаємодії. Вона співвідносить-
ся не з комунікативною метою, а з набором певних комунікативних намірів 
[4]. Комунікативні наміри (задача) – тактичний хід, що є практичним засобом 
руху до відповідної комунікативної мети. 

Комунікативний досвід має безпосереднє відношення до формування 
комунікативної особистості. Значення слів зберігається як пам'ять про ко-
лишні контексти і результат їх використання – так і комунікативний досвід 
розуміється як сукупність уявлень про успішні чи неуспішні комунікативні 
тактики, які приводять чи ні до реалізації відповідних комунікативних стра-
тегій. Успішність чи неуспішність інтертекстуальна, вона пов'язана з контек-
стом сьогодення. Мінливість успішності комунікативних стратегій підтвер-
джує ще раз необхідність дослідницької роботи у сфері теорії і технології ко-
мунікації. Комунікативна особистість – головна складова особистості взагалі, 
адже комунікація займає 80 % усього людського існування (аудіювання – 
45 %, говоріння – 30 %, письмо – 9 %). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У наші дні мов-
лення, більше, ніж будь-коли досі, є головним засобом, за допомогою якого 
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люди живуть разом і співпрацюють у місцевих, національних і навіть міжна-
родних масштабах. Слово є і завжди буде тим засобом, яким люди досягнуть 
перемоги. Відомо, що між людьми можуть виникати комунікативні невдачі 
через класові та культурні відмінності. Певною мірою ці проблеми можуть 
бути пов'язані з особливостями невербальної поведінки і властивими індиві-
дам формами ведення розмови. Соціально-історична мінливість комунікатив-
них стратегій підтверджує ще раз необхідність постійної дослідницької робо-
ти в галузі теорії і технології комунікації. Аналіз комунікативної поведінки, 
залежно від її завдань, може охоплювати різні аспекти і параметри. Розгляну-
те питання потребує подальшого дослідження та опрацювання відповідно до 
вимог сьогодення з урахуванням етнічних та культурних аспектів. 
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Гнатик Л.М. Коммуникация: происхождение, типология, функции 
Рассмотрено происхождение коммуникативной деятельности, проанализирова-

ны коммуникативные акты, представлена типология форм и средств коммуникации. 
Дана характеристика коммуникативной среды и функций, особенности невербаль-
ной коммуникации. 
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Gnatyk L.M. Communication: derivation, typology, functions 
In the article the derivation of communicative activity is researched, communicative 

acts are analyzed, the typology of forms and means of communication is presented. 
Description of communicative environment and functions, specific features of non-verbal 
communication are shown. 
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УДК 331.5:332.1  Ст. викл. В.І. Легкий – ІРД НАН України, м. Львів 
ОСОБЛИВОСТІ РЕТРОСПЕКТИВНОЇ ДИНАМІКИ ЗАЙНЯТОС-

ТІ НАСЕЛЕННЯ У ПРАЦЕНАДЛИШКОВОМУ РЕГІОНІ 
Здійснено аналіз ретроспективної динаміки зайнятості населення у праценад-

лишковому регіоні, окреслено її особливості. Встановлено невідповідність оцінок 
ринку праці за офіційними даними масштабам реальних процесів, які наявні у цій 
сфері досліджуваного регіону. Запропоновано заходи, реалізація яких дасть змогу 
поліпшити ситуацію. 

Ключові слова: ретроспективна динаміка, зайнятість населення, праценадлиш-
ковий регіон. 

Актуальність дослідження ретроспективної динаміки зайнятості насе-
лення в праценадлишкових регіонах важко переоцінити. Адже використання 
результатів таких досліджень дасть змогу розробити заходи, спрямовані не 


