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 Актуальність дослідження зумовлена безперервним 

розвитком мовної системи. Метакомунікативні сигнали 

адресата – це сигнали реагуючого характеру, які являють 

собою респонсивну реакцію на зміст висловлювання 

адресанта і розкривають суб’єктивно-оціночне відношення 

до адресата у плані бажаності/небажаності подальшої 

комунікації із ним. Тому в плані організації соціативного

боку спілкування, вони набувають особливої прагматичної 

значимості, яка полягає у створенні необхідних 

психологічних передумов підтримання контакту зі 

співрозмовником. 

 Предметом роботи виступають контактопідтримуючі

метакомунікативні сигнали.

Об’єктом дослідження виступає другий етап фатичної

метакомунікації, а саме етап підтримки мовленнєвого 

контакту.



Рис.1 «Модель комунікації»



Тактика встановлення зворотного 
зв’язку

Метакомунікативні сигнали

 Вербальні метакомунікаційні сигнали: Yes;

 Невербальні метакомунікаційні сигнали: 

Кінетичні: експресивно-виразні рухи обличчя, тіла, очей; 

Фонаційні: здихання (Ah, Acch, Ooh, Ohhh, Och, Ouch), 

вигуки (Oh my! Ooops! Eek! Wow! Whoops! Yuck!), різномані

вокальні вигуки, що передають емоційне ставлення людини 

до змісту (Uh-huh, Ah-ha, Uh oh, Heh, Hmm, Humph! Bah! 

Mmm, Pooh, Yup)



Тактика вираження згоди
Тактику підтакування реалізують емотивні одиниці різних мовних рівнів: 

 а) окремі лексеми, виражені прикметниками good (great, amazing, swell etc.), 

прислівниками indeed (naturally, surely, possibly etc.), вигуками (uh-hm, humph, ufggh

etc.). 

 б) атрибутивні словосполучення How nice (interesting, swell, moving, disgusting etc.), A 

much better idea, Quite an obvious fact, A nice situation indeed і такі, що містять 

різноманітні фразеологізми на біблійську тематику: My God (Lord, Jesus Christ), God

Almighty (in heaven, in sake, of mercy, in the trouble, For Heaven’s (Christ’s, Godness’) sake і 

т.д

 в) складні емотивні речення типу It’s charming (wonderful, strange, dreadful etc.), It’s

heavenly to hear you say that, It’s sweet (awfully kind, nice, lovely) of you to say so, I (should) 

think (suppose, guess) so; That’s quite true (right, so), I (can) imagine! I say! Don’t you say! 

What do you know! (є відповідником до укр. «І не кажіть!», «Що ви говорите!» і т.д.).



Тактика вираження зацікавленості і 
співучасті у бесіді

Короткі питально-спонукальні висловлювання: 

Well? Why? So? Aye? Yes? Eh? And? And then? 

What then? So now?

How d’you know? Haven’t you anything else to

say? Anything else worth mentioning? Any

more? Do you really think so? What makes you

think so?



Тактика спонукання мовця до 
пролонгування ходу мовлення

До числа метакомунікативних сигналів 

підтримання мовленнєвого контакту згідно з 

типологією Т.Баллмер та В.Бренненштуль

відносяться дієслова: to confirm with, to 

converse with, to exchange opinions, to chatter, 

to speak together, to talk nonsense, to babble, 

to gaggle, to prattle, to quack та ін.



Тактика повторень і перепитувань

− Mommy: And I said, “Oh, it’s just lovely.” And so I 

bought it.

(Stops, looks at Daddy)

− Daddy (to show he is paying attention): And so

you bought it.


