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Тема: Функції невербальних повідомлень стосовно вербальних 
Матеріал уроку 

 

 доповнення (зокрема дублювання й посилення) вербальних повідомлень; 

 заперечення вербальних повідомлень; 

 заміщення вербальних повідомлень; 

 регулювання розмови. 

Кінесика – це один з найважливіших засобів невербального спілкування, 

який найбільше впливає на його перебіг. Його ще називають «мовою тіла». 

Кінестетичні сигнали (міміка, жести, постава тіла) можуть бути підсвідомими 

(неконтрольованими) та свідомими (контрольованими). Підсвідомі 

(неконтрольовані) сигнали – це повідомлення, що надсилаються мозком і є 

зовнішнім віддзеркаленням насамперед емоційного стану людини. Свідомі 

(контрольовані) – це набуті, відпрацьовані сигнали. Деякі кінестетичні засоби 

увійшли в систему комунікації цілих етносів, стали національно-культурними 

засобами комунікації (жести привітання, прощання тощо). 

Міміка (вираз обличчя). Найважливіший засіб невербальної комунікації. 

Її відсутність унеможливлює спілкування, оскільки обличчя – дзеркало 

людських емоцій.  

Американський психолог П. Екман разом з колегами опрацював техніку, 

яка отримала назву «Система кодування рухів обличчя». Ця система дає змогу 

вирази обличчя зіставити з виявом певних емоцій. Автори зазначають, що 

найменшому контролеві підлягають очі. Так, блискучі очі виражають радість; 

матові – сум. Широкі зіниці свідчать про страх; нерухомі – про концентрацію 

уваги; «бігаючі» – про неспокій, розпорошення уваги; короткі погляди вбік – 

почуття вини, побоювання осуду оточення; погляди униз – несміливість або 

почуття провини, страху. Про внутрішній стан людини, домінування її у 

психокогнітивній діяльності певних типів відчуттів можуть свідчити рухи 

зіниць очей. Напр., якщо співбесідник, перш ніж відповісти на поставлене 

запитання, піднімає очі догори, можна з упевненістю говорити про домінування 

у сфері його психокогнітивних процесів зорових образів; якщо зіниці очей 

опущені вниз – домінують тілесні відчуття; рух зіниць очей убік свідчить про 

переважання слухових вражень. 

Контрольована міміка – це прийняті в конкретній культурі, конкретним 

етносом засоби міміки, що виражають окреслені «межі» почуттів, емоцій 

тощо. Вони «дешифруються» у межах певної культури однозначно. 

Наведемо приклади конвенціональної (загальноприйнятної) міміки в 

комунікації українців і деяких європейських етносів: примруження ока – 

привертання уваги адресата, попередження його про щось; широко відкриті очі 

– демонстрація здивування, несподіванки; кліпання повіками – підтвердження 

або згода на щось; підняття брів – мовець почув щось дивне, незвичне, 



непристойне тощо; стягування брів – незадоволення, гнів; опущення куточків 

зімкнених губ – незнання; усмішка з одночасним примруженням очей – іронія, 

насмішка з когось. 

 

 

Урок 32. Значення жестів у професійному спілкуванні 

 

Жести у спілкуванні є носіями різного типу інформації, пов’язаної з 

емоційними станами комунікантів. 

У практиці взаємодії виділяють кілька основних жестів, що відображують 

внутрішній стан людини. Рух рук і тіла передають багато знань про людину. 

По-перше, у них відображається стан організму й безпосередні емоційні 

реакції. Це дозволяє судити про темперамент людини (сильні чи слабкі в нього 

реакції, швидкі чи уповільнені, інертні чи рухливі). 

По-друге, пози й рухи тіла виражають риси характеру людини, ступінь її 

упевненості в собі, скутість чи розкутість, обережність чи поривчастість. У позі 

й рухах виявляється й соціальний статус людини. Такі вислови, як «йти з 

високо піднятою головою», «розправити плечі» чи, навпаки, «стояти на 

напівзігнутих» являють собою не тільки опис пози, але й виражають 

визначений психологічний стан людини. 

По-третє, у позі та жестах виявляються культурні норми, засвоєні людиною. 

Напр., вихований чоловік ніколи не буде розмовляти сидячи поруч з жінкою, що 

стоїть, незалежно від того, як він оцінює її особисті якості. 

По-четверте, жестам і позі приписуються чисто умовні символічні 

значення. Таким чином, вони здатні передати точну інформацію. 

Тож звернемося до окремих з них. 

Жести відкритості свідчать про щирість і бажання говорити відверто. До 

цієї групи знаків відносяться жести «розкриті руки» й «розстібання піджака». 

Жест «розкриті руки» полягає в тому, що співрозмовник протягає вперед у 

вашу сторону свої руки долонями уверх. Цей жест особливо часто 

спостерігається в дітей. Коли діти пишаються своїми досягненнями, вони 

відкрито показують свої руки. Коли ж діти почувають свою провину, вони 

ховають руки або за спину, або в кишені. 

Жест «розстібання піджака» також є знаком відкритості. Відверті люди, які 

дружньо до нас ставляться, часто розстібають і навіть знімають піджак у нашій 

присутності. Досвід показує, що згода між співрозмовниками в розстебнутих 

піджаках досягається частіше, ніж між тими, хто залишався в застебнутих 

піджаках. Той, хто змінює своє рішення у сприятливу сторону, звичайно, 

розтискає руки й автоматично розстібає піджак. Цей жест демонструє бажання 

піти назустріч і установити контакт. 

Коли стає зрозуміло, що угода з позитивним рішенням щодо 

обговорюваного питання можлива, а також у тому випадку, коли створюється 

позитивне враження від спільної роботи, люди, що сидять, розстібають 

піджаки, розпрямляють ноги й пересуваються на край стільця, ближче до столу, 

що відокремлює їх від сидячих навпроти них співрозмовників (найчастіше 

партнерів по переговорах). 



Жести підозрілості й потаємності свідчать про недовіру до вас, сумнів у 

вашій правоті, про бажання щось приховати від вас. У цих випадках 

співрозмовник машинально потирає чоло, скроні, підборіддя, прагне прикрити 

обличчя руками. Але найчастіше він намагається не дивитися на вас, відводячи 

погляд убік. Інший показник потаємності – непогодженість жестів. Якщо вороже 

настроєна  проти вас людина посміхається, то це означає, що вона за штучною 

посмішкою намагається навмисне сховати свою нещирість. 

Жести й пози захисту є знаком того, що співрозмовник почуває небезпеку 

або загрозу. Найбільш розповсюдженим жестом цієї групи знаків є руки, схрещені 

на грудях. Руки тут можуть займати три характерних положення. 

Просте схрещування рук є універсальним жестом, що позначає оборонний 

чи негативний стан співрозмовника. У цьому випадку варто переглянути те, що 

ви робите чи говорите, тому що співрозмовник почне відходити від 

обговорення. Потрібно також урахувати й те, що цей жест упливає на дії інших 

людей. Якщо в групі з чотирьох чи більше осіб ви схрестили руки в захисній 

позі, то незабаром можна чекати, що й інші члени групи візьмуть з вас приклад. 

Щоправда, цей жест може означати просто спокій і упевненість, але це буває 

тоді, коли атмосфера бесіди не носить конфліктного характеру. 

Якщо, крім схрещених на грудях рук, співрозмовник ще стискає пальці в 

кулак, то це свідчить про його  ворожість чи наступальну позицію. У цьому 

випадку варто сповільнити свою мову й рухи, ніби пропонуючи 

співрозмовнику взяти з вас приклад. Якщо це не допомагає, то слід змінити 

тему розмови. 

Жест, коли кисті схрещених рук обхоплюють плечі (іноді кисті рук 

упиваються в плечі так міцно, що пальці стають білими), позначає стримування 

негативної реакції співрозмовника на вашу позицію з обговорюваного питання. 

Цей прийом використовується, коли співрозмовники полемізують, прагнучи 

будь-що переконати один одного в правильності своїх поглядів, причому 

нерідко цей жест супроводжується холодним, ледве прищуреним поглядом і 

штучною посмішкою. Такий вираз обличчя означає, що ваш співрозмовник на 

межі, і якщо не вжити оперативних заходів, що знижують напруженість, то 

може відбутися вибух. 

Жест, коли руки схрещені на грудях, але з вертикально виставленими 

великими пальцями рук, є досить популярним серед ділових людей. Він передає 

подвійний сигнал: перший – про негативне ставлення (схрещені руки), другий – 

про почуття переваги, виражене великими пальцями рук. Співрозмовник, що 

застосовує цей жест, звичайно «грає» одним чи обома пальцями, а коли стоїть – 

погойдується на підборах. Жест із використанням великого пальця означає 

також глузування чи неповажне ставлення до людини, на яку ніби вказують 

великим пальцем через плече. 

Жести міркування й оцінки сигналізують про стан замисленості й 

прагнення вирішити проблему. Замислений вираз обличчя супроводжується 

жестом «рука біля щоки». Цей жест свідчить про те, що вашого співрозмовника 

щось зацікавило. Залишається з’ясувати, що ж спонукало його зосередитися на 

проблемі. 

Жест «пощипування перенісся», що зазвичай сполучається із закритими 

очима, говорить про глибоку зосередженість. Коли співрозмовник перебуває в 



стадії ухвалення рішення, він почухує підборіддя. Цей жест, звичайно, 

супроводжується прищуренням ока – співрозмовник ніби розглядає щось 

удалині, ніби намагаючись знайти там відповідь на своє питання. 

Коли співрозмовник підносить руку до обличчя, спираючись підборіддям 

на долоню, а вказівний палець витягає уздовж щоки (інші пальці знаходяться 

нижче рота) – це є красномовним свідченням того, що він критично сприймає 

ваші аргументи. 

Жести сумніву й непевності найчастіше пов’язані з почісуванням 

вказівним пальцем правої руки під мочкою вуха чи ж бокової частини шиї 

(зазвичай робиться п’ять рухів). 

Дотик до носа чи його легке потирання – також знак сумніву. Коли вашому 

співрозмовнику буває важко відповісти на ваше питання, він часто вказівним 

пальцем починає торкатися чи потирати ніс. Щоправда, тут варто зробити 

застереження: іноді люди потирають ніс тому, що він просто чухається. Однак 

ті, хто чухає ніс, зазвичай роблять це енергійно, а ті, для кого це служить 

жестом, лише злегка його потирають. 

Жести й пози, що свідчать про небажання слухати й прагнення 

закінчити бесіду, досить красномовні. Якщо під час бесіди ваш співрозмовник 

опускає повіки, то це сигналізує про те, що ви для нього стали нецікаві чи просто 

набридли, чи ж він почуває свою перевагу над вами. Якщо ви помітили подібний 

погляд у свого співрозмовника, то врахуйте наступне: необхідно щось змінити, 

якщо ви зацікавлені в успішному завершенні розмови. 

Жест «почухування вуха» свідчить про бажання співрозмовника 

відгородитися від слів, що він чує. Інший жест, пов’язаний з дотиком до вуха, – 

потягування мочки вуха – говорить про те, що співрозмовник наслухався 

вдосталь і хоче висловитися сам. 

У тому випадку, коли співрозмовник вочевидь хоче швидше закінчити 

бесіду, він непомітно (і часом неусвідомлено) пересувається чи повертається в бік 

дверей, при цьому його ноги звертаються до виходу. Поворот тіла й положення ніг 

указують на те, що йому дуже хочеться піти. Показником такого бажання є також 

жест, коли співрозмовник знімає окуляри й демонстративно відкладає їх убік. У 

цій ситуації він прагне чимось зацікавити співрозмовника або дати йому 

можливість піти. Якщо ви будете продовжувати розмову в тім же ключі, то навряд 

чи доможетеся бажаного результату. 

Жести, що свідчать про бажання навмисно затягти час, зазвичай 

пов’язані з окулярами. Для того щоб затягти час для обміркування остаточного 

рішення, співрозмовник робить наступні жести: постійно знімає й надягає 

окуляри, а також протирає лінзи. Якщо ви спостерігаєте один із цих жестів, 

відразу ж після того, як запитали людину про її рішення, то найкраще буде 

помовчати в чеканні. Якщо партнер знову надягає окуляри, то це означає, що 

він хоче ще раз «поглянути на факти». 

Жест «ходіння» свідчить про те, що не слід поспішати. Багато 

співрозмовників удаються до цього жесту, намагаючись «розтягнути час», щоб 

розв’язати складну проблему чи прийняти важке рішення. Це дуже позитивний 

жест. Але з тим, хто «ходить», розмовляти не слід. Це може порушити хід його 

думок і перешкодити прийняттю ним рішення. 



Жести впевнених у собі людей з почуттям переваги над іншими. До 

них належить жест «закладання рук за спину із захопленням зап’ястя». Від 

цього жесту варто відрізняти жест «руки за спиною в замок». Він говорить про 

те, що людина засмучена й намагається взяти себе в руки. Цікаво, що чим 

більше сердять людину, тим вище пересувається її рука по спині. Саме з цим 

жестом пов’язаний вислів «візьми себе в руки». Це поганий жест, бо він 

використовується для того, щоб сховати свою нервовість, і спостережливий 

партнер по переговорах відчує це. 

Жестом упевнених у собі людей з почуттям переваги над іншими є і жест 

«закладання рук за голову». Багато співрозмовників дратуються, коли хто-

небудь демонструє його перед ними. 

Жести незгоди можна назвати жестами витиснення, оскільки вони 

виявляються внаслідок стримування своєї думки. Збирання неіснуючих 

ворсинок з костюма є одним з таких жестів. Співрозмовник, що збирає 

ворсинки, зазвичай сидить, відвернувшись від інших, і дивиться в підлогу. Це 

найбільш популярний жест несхвалення. Коли співрозмовник постійно збирає 

ворсинки з одягу, це є ознакою того, що йому не подобається все, що тут 

говориться, навіть якщо на словах він з усім згодний. 

Жести готовності сигналізують про бажання закінчити розмову чи зустріч 

і виражаються в подачі корпуса вперед, при цьому обидві руки лежать на 

колінах чи тримаються за бічні краї стільця. Якщо кожен з цих жестів 

виявляється під час розмови, то варто брати ініціативу у свої руки й першим 

запропонувати закінчити бесіду. Це дозволить вам зберегти психологічну 

перевагу й контролювати ситуацію. 

Крім розглянутих раніше поз і жестів, існують і інші, котрі не менш 

красномовно передають той чи інший внутрішній стан співрозмовників. Так, 

потирання долонь свідчить про позитивні чекання. Зчеплені пальці рук 

позначають розчарування й бажання співрозмовника сховати своє негативне 

ставлення до почутого. 

Однією з найбільш серйозних помилок, що можуть допустити новачки у 

справі вивчення мови тіла, є прагнення за виокремленим одиничним жестом  

розглядати його ізольовано від інших жестів і обставин. Напр., почісування 

потилиці може означати тисячу речей – лупа, блохи, виділення поту, непевність 

чи пригадування чогось, проголошення неправди – залежно від того, які інші 

жести супроводжують це почухування,  тому для  правильної інтерпретації ми 

повинні враховувати весь комплекс жестів. 

Як і будь-яка інша мова, мова тіла складається зі слів, пропозицій і знаків 

пунктуації. Кожен жест подібний слову, а слово може мати кілька різних 

значень. Цілком зрозуміти значення цього слова ви можете тільки тоді, коли 

вставите це слово в пропозицію поряд з іншими словами. Жести надходять у 

формі „пропозицій” і точно говорять про дійсний стан, настрій і ставлення 

людини. Спостережлива людина може прочитати ці невербальні пропозиції й 

порівняти їх зі словесними пропозиціями. 

Збіг слів і жестів. Часто можна спостерігати, як політики стоять на 

трибуні, міцно схрестивши руки на грудях (захисна поза), опустивши 

підборіддя (критична чи ворожа поза), і говорять аудиторії про те, як 

сприйятливо вони ставляться до ідей молоді. Вони можуть спробувати 



переконати аудиторію теплим словом, але невербальні жести свідчитимуть про 

протилежне. Зиґмунд Фрейд одного разу помітив, як пацієнтка, що 

переконувала його в тім, що вона щаслива в шлюбі, мимовільно знімала й 

надягала на палець обручку. Фрейд зрозумів значення цього жесту й не 

здивувався, коли сімейні проблеми цієї пацієнтки були зрештою вербалізовані. 

Ключем до правильної інтерпретації жестів є врахування всієї сукупності 

жестів і конгруентність (відповідність) вербальних і невербальних сигналів. 

Соціальний статус та багатство жестикуляції. Наукові дослідження в 

галузі лінгвістики показали, що існує пряма залежність між соціальним 

статусом, владою, престижем людини і її словниковим запасом. Іншими 

словами, чим вище соціальний чи професійний статус людини, тим вища його 

здатність спілкуватися на рівні слів і фраз. Дослідження в галузі невербального 

спілкування виявили залежність між красномовністю людини й ступенем 

жестикуляції, якою вона користується для передачі змісту своїх повідомлень. 

Це означає, що існує пряма залежність між соціальним статусом людини та 

кількістю жестів і рухів, якими вона користується. Особа, що знаходиться на 

вершині соціальної драбини чи професійної кар’єри, може користуватися 

багатством свого словникового запасу у процесі комунікації, у той же час 

особа, менш реалізована у професійній діяльності, буде частіше покладатися на 

жести, а не на слова у процесі спілкування. 

Можливість підробити мову рухів. Найбільш типовим є питанням:  «Чи 

можна підробити мову тіла?». Як правило, відповідь на це питання негативна, 

тому що реакція вашого організму просигналізує про відсутність 

конгруентності між жестами і сказаними словами. Напр., розкриті   долоні 

асоціюються  з чесністю, але коли ошуканець розкриває  вам свої обійми й 

посміхається,  одночасно  говорячи  неправду,  організм зреагує на його 

потаємні думки. Це можуть бути звужені зіниці, піднята брова чи скривлення 

куточка рота – і всі ці сигнали суперечитимуть розкритим обіймам і широкій 

посмішці. Як наслідок реципієнт не повірить тому, що він чує.  

Існують однак випадки, коли володіти мовою тіла спеціально навчають для 

досягнення сприятливого враження. Візьміть, напр., конкурси краси Міс 

Америка чи Міс Всесвіт, на яких кожна конкурсантка навчається таким рухам 

тіла, що випромінюють теплоту й щирість. Чим з більшою майстерністю 

учасниця конкурсу буде передавати ці сигнали, тим більше балів вона одержить 

від суддів. 

Але навіть досвідчені фахівці можуть імітувати потрібні рухи тільки 

протягом короткого періоду, оскільки незабаром організм мимоволі передасть 

сигнали, що суперечать його свідомим діям. Корисно навчитися 

використовувати позитивні, відкриті жести для успішного спілкування з 

іншими людьми й позбутися жестів, що несуть негативне забарвленнях. Це 

дасть змогу почувати себе більш упевнено з людьми й зробить вас більш 

привабливим для них. 

Постава. Положення людського тіла значуще для комунікації. З позиції 

міжособистісного спілкування, зокрема ставлення до партнера, виокремлюють 

такі типи постав:  



 постави, що демонструють відкритість або замкнутість особи адресата. 

Напр., схрещені на грудях руки, сплетені в замок пальці, відхилення спини 

назад тощо відповідають внутрішній замкнутості адресата; повернутість 

голови й тіла в бік партнера, нахилений тулуб уперед, вільні плечі тощо 

свідчать про внутрішню відкритість адресата; 

 постави, що демонструють домінування («нависання» над партнером, рука 

«забута» на плечі співбесідника тощо) чи залежність (погляд знизу, 

ситуативна згорбленість);  

 постави, що свідчать про гармонію (синхронізація постав тіла, зверненість 

усього тіла в бік партнера, відсутність напружень окремих груп м’язів тощо) 

чи протистояння (стиснуті кулаки, руки на паску й плече вперед). 

 

 

Питання для контролю: 

1. що таке проксеміка і з якою метою вивчається? 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


