
COVID 19 and Phone Communication  

Dr Damien Howard April 2020 1

Краще телефонне спілкування під час COVID 19 

by
Dr Damien Howard



Про ресурс 
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Соціальне дистанціювання під час COVID -19 призвело 
до величезного збільшення телефонного та 
відеозв'язку замість розмов віч-на-віч.

Серед людей з обмеженими можливостями часто 
можливий лише телефонний зв’язок. Мало хто 
пройшов тренування для надання таких послуг.

В цьому документі розповідається про те, як отримати 
кращі результати спілкування за допомогою 
телефонних розмов



Про ресурс
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Описані стратегії 
покращать надання 
телефонних послуг для 
більшості. Вони особливо 
важливі для певних груп, 
які часто мають труднощі з 
телефонними розмовами.
,
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Ті, хто слухають 
незнайому мову

Багато людей 
похилого віку

Люди з 
обмеженими 
можливостями

Ті, хто багато 
хвилювався, ще до 
появи коронавірусу  

Діти та дорослі із 
соціальними 
проблемами

Діти та дорослі з 
проблемами уваги



Телефонний зв’язок 
унеможливлює візуальні 
підказки
• Соціальне дистанціювання під час COVID 19 

порушує стратегії, які використовуються тими, хто 
також спостерігають для кращого розуміння 
розмови.

• Телефонні дзвінки виключають цю можливість 
повністю.

• Відеодзвінки обмежують візуальну інформацію.
• Маски для обличчя обмежують можливість 

спостерігати за обличчям і читати по губах, а також 
приглушують звук.
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Проблеми під час телефонних розмов
Люди в різній мірі покладаються на візуальні 
підказки. Це спостереження за обличчям, 
читання по губах та читання мови тіла

Оскільки ці підказки відсутні в телефон-
них розмовах, людям може бути незручно 
розмовляти по телефону, за винятком тих, з ким 
вони добре знайомі.

Вони можуть уникати телефонних розмов 
або приймати участь, але розуміти небагато
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Без супровідних 
візуальних підказок лише 

слова повинні 
передавати більше 

значення під час 
телефонних розмов
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Як покращити розуміння 
вимовлених слів
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Місце 
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Переконайтесь, що там, де ви знаходитесь, 
фоновий шум мінімальний

Якщо навколо людини, якій ви телефонуєте, є 
фоновий шум - запропонуйте їй перейти в 
тихіше місце.

Якщо обговорюються конфіденційні питання, 
скажіть співрозмовнику, що ніхто інший не чує 
вашу розмову. Під час відеозв'язку, покажіть 
простір навколо себе.



Не соромте 
співрозмовника 

• Не запитуйте: "Ви зрозуміли?"
• Запитайте: "Я гарно це пояснив, чи 

повинен я повторити це знову?"
• Люди, які мають труднощі в розумінні 

сказаного, зазвичай можуть відчувати 
сором
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Швидкість може 
зіпсувати розуміння

• Говоріть по телефону 
повільніше.
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Варіація тональності

● Використовуйте більше тональних 
варіацій, щоб наголосити на певних
важливих словах чи фразах.

● Підкреслені вище ключові слова 
виділяються візуально, надання 

тонального наголосу робить те саме зі 
звуком.

● Коли ви використовуєте тональну 
варіацію, вона додає шар сенсу тому, 

що ви говорите, і покращує розуміння
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Вплив ритмічних розмовних слів 
майже біологічний. Це втішає і 
оживляє людину.

Роберт Пінський, 1997–2000 поет-лауреат 
Сполучених Штатів Америки



Кажіть головне
• Кажіть лише те, що потрібно -

зайві слова створюють 
"когнітивне навантаження" і 
перешкоджають гарному 
розумінню
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Вказуйте на зміну теми

Це допомагає 
підготувати 

людину до того, 
що вона почує

Інакше 
припущення 

можуть ввести в 
оману

і 
виникають 
непорозуміння
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Робіть паузи

• У межах речень,
• між реченнями та
• між співрозмовниками,                                                                                                     

якщо їх більше одного.
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Пауза дає мозку час

опрацювати сказане
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Підготовка

• Розуміння, про що піде розмова, 
допомагає зрозуміти розмову 
краще, коли вона відбудеться

• Це готує людей до того, що буде 
сказано

• і вони можуть підготувати те, що 
хочуть сказати
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Я хочу поговорити з вами
про ваші платежі.

Їх було зупинено, бо ми
давно не спілкувалися з
вами.

Я хочу розповісти вам, як
ви можете їх відновити

Нотатки сфотографовані і записані або надіслані 
на електронну пошту перед телефонною 
розмовою
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Додавайте візуальні 
підказки під час 
телефонних дзвінків

• Запишіть ключові речі, які обговорювали.
• Зробіть фотографію та надішліть як 

текст.
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Повтор 

• Повтори після сказаного дозволяють 
уточнити розуміння сказаного.

• Це допомагає підтвердити, що людина 
точно зрозуміла розмову.

• Це також є свідченням запису ключових 
моментів сказаного, якщо пізніше виникнуть 
суперечки з цього приводу.
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Follow up phone message with 
A text message or email that
summarizes the information 
given or arrangements made

Надішліть текст або 
електронний лист, в якому 
буде Підсумовано те, про 
що йшлося в телефонному 
дзвінку
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Приклад повідомлення, 
сфотографованого та 
надісланого після Телефонної 
розмови

Ви мусите написати 
заявку і надіслати її мені

З вами зв'яжуться 
протягом 3 тижнів

Вам можуть 
зателефонувати, щоб 
задати більше запитань
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Відео 
продовження

• Запишіть коротке відео, в якому 
узагальнено ключові моменти розмови.

• Людина зможе знову подивитись і 
прослухати його, не соромлячись того, 
що треба просити повторити.

• Вона зможе попросити інших 
допомогти зрозуміти, що було сказано.
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Найбільш уживані 
слова

• Спілкування найвідомішою мовою найважливіше 
для людини, коли спілкування віч-на-віч 
неможливе.
• Це збільшує шанси на більш успішне спілкування
• Використовуйте перекладачів, коли вони доступні
• Використовуйте технології для стратегічного 

залучення перекладачів
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Utell.online -
обмінюватися 
інформацією легко

• Це онлайн-додаток, який розробив Damien, що 
дозволяє завантажувати та надсилати два 
короткі відео.
• Наприклад,
• 1) відеозапис, в якому ви зможете підсумувати 

сказане під час телефонного дзвінка
• 2) перекладач, який робить переклад того, що 

було сказано вами
• Перейдіть за посиланням: https://utell.online   

або вставте 

Ви створюєте 
коротке відео

Відео-переклад 
перекладачем того, 
Що ви сказали
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utell.online
у вашому браузері



Ви зайняті, навіщо робити 
більше?

• Тому що це допоможе отримати кращі результати від 
комунікації
• Особливо для тих, хто зазвичай потребує особливого ставлення під час 

телефонної розмови
• Це допоможе заощадити час у майбутньому і уникнути 

неприємностей, які можуть виникнути внаслідок непорозумінь
• Багаторазові дзвінки, неявки чи скарги можуть врешті-решт зайняти більше 

часу та зусиль, чим гарне спілкування раніше.

"Хвилинка годину береже!" - краще улагодити всі питання 
спочатку, чим виправляти їх потім.

23
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Dr Damien Howard April 2020

https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Поділіться глобально, щоб 
діяти локально

• Цей ресурс був створений Phoenix 
Consulting, невеликою компанією, яка 
займається подоланням перешкод у 
спілкуванні, з якими стикаються корінні 
австралійці. Ми вважаємо, що для 
вирішення цього загального виклику 
людства потрібен глобальний обмін 
знаннями.
•
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Для отримання додаткової інформації зверніться лише 
англійською мовою: officeatphoenix@gmail.com або 
http://www.phoenixtraining.online/ або 
www.lookafterkidsears.com.au

Або надішліть електронне повідомлення, 
якщо ви хочете отримати оновлення ресурсу

http://gmail.com
http://www.phoenixtraining.online/
http://www.lookafterkidsears.com.au/cms/


Цей ресурс розробили

Пані Джоді Барні - консультант 
місцевої громади глухонімих та 
експерт із візуальної комунікації

Пані Енн Кармоді - логопед та 
експерт у галузі вербальних 
комунікацій.

Д-р Дейміен Говард - психолог, який 
спеціалізувався на питаннях 
спілкування в групах людей з 
особливими потребами.



Переклад 
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Олени Завгородньої
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Я не зрозумів 

Ти можеш повторити?
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