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Комунікативні аспекти ситуації працевлаштування англомовної молоді 

 

Поняття тексту і дискурс безпосередньо пов’язані з комунікативною 

лінгвістикою, яка виступає напрямом сучасного мовознавства, що вивчає мовне 

спілкування. Комунікативний акт складається з таких структурних компонентів, 

як мовець, адресат, повідомлення, контекст, специфіка контакту та код (засоби) 

повідомлення. Найважливішою умовою успішної комунікації є бажання  

учасників спілкуватися, тобто налаштованість на співпрацю. За відсутності такої 

кооперації виникає конфліктна комунікативна поведінка. Як зазначав 

американський вчений логік Г. Грайс, успішна комунікація можлива при 

дотриманні чотирьох умов: інформативність (висловлення повинно бути 

змістовним), істинність (говорити тільки правду), релевантність (говорити тільки 

те, що стосується справи), ясність та чіткість (говорити коротко і зрозуміло) [1: 

103-107].  

Актуальність роботи визначається необхідністю дослідження особливостей 

побудови мовленнєвого акту потенційного працівника та роботодавця.  

Демонстрація різних стилів спілкування дає можливість розкрити позицію обох 

учасників та їх поведінку. 

Об’єктом роботи є комунікативні аспекти, а предметом – особливості їх 

реалізації у ситуації працевлаштування.   

Метою статті є розкриття особливостей стилів комунікативної поведінки та їх 

реалізація в умовах працевлаштування. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: 

- визначення предмету сучасної лінгвістики; 



- розкриття поняття стилю спілкування; 

- окреслення особливостей комунікативних стилів; 

- демонстрація фрагментів блогів як засобів реалізації рекламного дискурсу в 

ситуації працевлаштування. 

Дотримання мовленнєвого етикету – важливий чинник у спілкуванні, який 

сприймається суспільством, – як система стійких норм спілкування для 

встановлення мовленнєвого контакту співбесідників, підтримки спілкування 

відповідно до їхніх соціальних ролей чи рольових позицій. У кожному мовному 

суспільстві існують стереотипи мовленнєвої поведінки: звертання, специфічні 

форми спілкування між старшими і молодшими, а також форми привітання, 

прощання, знайомства, вибачення, вираження вдячності, поздоровлення, 

побажання, прохання, запрошення, поради, згоди, відмови, схвалення, співчуття 

тощо [1: 198]. 

У мовленнєвих актах беруть участь мовець і адресат. Вони повинні мати певну 

кількість спільних мовленнєвих навичок (мовленнєву компетенцію), знань та 

уявлень про світ. До мовленнєвих актів належать обставина мовлення – певна 

частина дійсності, якої стосується його зміст. Здійснити мовленнєвий акт означає 

вимовити звуки певної мови, побудувати висловлення граматично правильно. 

Комунікант надає вислову смисл і цілеспрямованість (іллокуцію), референцію 

(локуцію), викликати бажані наслідки (перлокуцію), тобто вплинути на свідомість 

або поведінку адресата чи створити нову ситуацію [4]. 

Предметом сучасної лінгвістики постає низка перешкод ефективності 

спілкування, таких як, комунікативний шум, комунікативні збої, різноманітні 

помилки, надто велика метафоричність, неточність вираження думки, паузи, 

алогізми, непослідовність, обман, незнання особливостей, головно мовної 

компетентності адресата, розбіжність обсягу внутрішнього словника в 

комунікантів, розбіжність їхніх концептуальних систем, різні психічні особливості 



комунікантів (емоційність, характер, темперамент, спосіб мислення), розбіжність 

їхніх стратегій мовленнєвої тактики, поведінки та нарешті зовнішні перешкоди. 

З комунікативною лінгвістикою також тісно пов’язана прагматика, яка 

розвивається в межах загальної теорії людської діяльності та вивчає велику 

кількість аспектів мовлення, що стосуються мовця, адресата, їхньої взаємодії в 

комунікації, а також ситуації спілкування. На основі цього виникло вчення про 

перформативу (від лат. регіогто "дія"), яка означає висловлення, рівнозначні дії, 

вчинок. Поняття "перформатива" було наближене до поняттям "іллокутивної 

сили", тобто комунікативної спрямованості висловлення. Прагматика охопила 

багато проблем, які раніше вивчалися в риториці та стилістиці, комунікативному 

синтаксисі, теорії мовленнєвої діяльності, теорії комунікації й функціональних 

стилів, соціолінгвістиці, теорії дискурсу та інші [3: 21-23]. 

У стилі комунікативної поведінки особистості поєднуються всі стильові аспекти 

її взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища. Стиль поведінки залежить від 

комунікативної культури особистості й умов її функціонування (середовища). 

Комунікативна культура особистості залежить від індивідуального стилю 

спілкування. Стиль спілкування – певний зразок комунікативної поведінки, 

зумовлений індивідуальними особливостями (психотипом), характером діяльності 

людини. Дотримання стилю чи поєднання різних стилів свідчать про рівень 

моральної культури людини та її адаптації до соціуму, середовища. Розуміння 

власного комунікативного стилю й уміння розпізнавати стиль комунікативного 

партнера – важливі характеристики комунікативної компетентності. Існують такі 

стилі комунікативної поведінки: авторитарний передбачає негативне ставлення до 

позиції партнера, ігнорування ініціативності та дискусій ("Are you bondable?", "Are 

you the best person for this job? Why?"); демократичний приймає ініціативність 

комунікантів та взаємоповагу ("Let's make decision together", "What do you think 

about it?" "Why did you choose this line of work? - I have done this for two of years. I 

like my work. The only reason I left my last workplace was because I was laid off"); 



піддатливий зумовлює постійну потребує підтримку з боку опонента, мовець 

виявляє невпевненість у собі ("Remember me, please!" I am the type of person who 

always takes my work home with me. This sometimes interferes with my personal life but 

I feel that work comes first"); агресивний характеризується прагненням досягти 

успіху за допомогою жорсткого контролю над учасниками комунікативного 

процесу, недотримання моральних норм ("Tell me about yourself. Why should we 

hire you?" - "I am punctual, dependable and can be counted upon to finish what I start. 

I get a great deal of satisfaction from knowing that I have done something well and on 

time"); драматичному притаманні пристосування до почуттів і потреб 

співрозмовника, досягнення міжособистісної гармонії та експресивністю 

повідомлення ("I am applying for several positions with IT consulting firms where I 

can analyze client needs and translate them to development teams in order to find 

solutions to technology problems"); відчужений передає спробу зберегти емоційну 

дистанцію, особистий простір ("In fact, I think this position is a particularly good fit 

for my skill set because I can leverage my significant experience working with 

complicated data sets"); альтруїстичний притаманний безкорисливим людям, які 

прагнуть заохотити співрозмовника до спілкування ("Even though it was a difficult 

decision to lay off that particular employee, I did so in an extremely professional 

manner, and this decision ultimately led to improvements in efficiency and productivity 

throughout our department”); спокійний спрямований на зниження тривожності у 

комунікантів ("I appreciated my previous employer having given me the opportunity to 

acquire a lot of skills and experiences in (name area of work skill"); екзальтований 

базується на емоціях, учасники мовного акту часто використовують невербальні 

засоби спілкування ("This is your opportunity to show us that you have taken the time 

to research our company!"); точний поєднує в собі прагнення логічної 

послідовності та максимальну коректність ("Say what you mean", "Let's say in fact"); 

відкритий стиль дає можливість виразити свою позицію, думку, емоції (Give some 

examples of teamwork. – In my last position, I was part of a software implementation 



team. We all worked together to plan and manage the implementation schedule, to 

provide customer training, and ensure a smooth transition for our customers. Our team 

always completed our projects ahead of schedule with very positive reviews from our 

clients); деструктивним стилем передбачаються маніпуляції, спрямовані на зміну 

психологічних установок, ціннісних орієнтацій та поведінки ("Describe other skills 

that you have that are related to the position. You can also discuss any hobbies or 

volunteer experience you have and discuss any interest courses or educational 

upgrading you have"); актуалізаторський базується на врахуванні інтересів інших 

людей ("I am looking for a position with a company where everyone can grow with and 

feel the position which  can give this opportunity")[6; 7]. 

Комунікативна поведінка мовця реалізується у багатьох аспектах, які 

дозволяють розкрити мотиви, цілі та атмосферу мовної ситуації. Важливим 

точкою опору для комуніканта виступає комунікативний стиль, якого 

притримується мовець. Вибір стилю комунікативної поведінки детермінований 

характером людини, специфікою національної культури, до якої вона належить. 

Відповідно до теорії комунікативної особистості, необхідно розвивати її 

компетенції, які втілюються в знаннях, уміннях, навичках і діях в мережі 

комунікацій. Що ж до комунікативних стратегій і тактик, то визначивши суть 

даних понять з визначень багатьох науковців, можна стверджувати, що тактика 

виступає як практична частина стратегії, тобто планування дій, ходів у 

мовленнєвій ситуації [1: 115].  

Необхідність ефективного впливу на адресата зумовлює прояв етикетності на 

різних рівнях мовної організації рекламного дискурсу, що розуміється у 

загальному вигляді як прояв уваги до адресата. Актуальним є дослідження прояву 

явища етикетизації на синтаксичному рівні, адже у синтаксичній організації 

рекламних повідомлень досить яскраво відбиваються основні завдання реклами – 

інформування та вплив [1: 198]. 



Яскравим прикладом рекламного дискурсу є рекламний блог. Також існують 

рекламні блоги, за допомогою, яких можна створити власне резюме.  

Переваги працевлаштування через Інтернет – оперативність, зручний пошук 

вакансії по різноманітним параметрам (назва вакансії, посадові обов'язки, розмір 

зарплати, вид зайнятості, по назві фірми і т.д.), величезна кількість 

вакансій. Визначившись з напрямком роботи, треба підготувати резюме, що 

являється візитною карткою шукача. 

Існують галузі, для яких блоги та професійні спільноти є більш дієвим 

інструментом підбору персоналу, ніж класичні "робочі" сайти. 

Ще більш ефективним може виявитися зворотній процес. Коли кандидат інформує 

професійну спільноту про свою зацікавленість щодо пропозицій, інформація буде 

розповсюджуватися цілеспрямовано [5].      

Рис. Live career. 

 

 Фрагмент сайту "Live career" демонструє сукупність функцій створення 

резюме. Кар'єрні групи допоможуть показати у вигідному світлі досвід та 



необхідні навички. В блог пов’язаний з цим сайтом користувач може зайти, щоб 

дізнатися про коментарі до резюме. Розробники сайту пропонують створити 

власний блог, щоб підвищити рейтинг та допомогти роботодавцям  розглянути  

кандидатуру на необхідну посаду. 

Рис. Live career’s resume builder [8]. 

 

Наступний фрагмент цього сайту пояснює роботу інтерфейсу та створення 

резюме. Сервіс пропонує функцію створення пробної версії. Це дозволяє 

сформувати правильну і чітку позицію щодо майбутньої посади. Користувач 

визначає для себе необхідну інформацію та зможе завжди додати цікаві та 

необхідні факти для роботодавців.     

На разі рекламні блоги стають засобами пошуку роботи.  І хоча цей інструмент 

повинен застосовуватися з усією обережністю – вміле його використання стане в 

нагоді кожному, хто прагне спілкування, а головне – знає про що розповісти 

світові (і своєму потенційному роботодавцеві зокрема).          
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