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Тема: Мова жестів у різних країнах світу 

Мета: Охарактеризувати мову жестів у різних країнах світу; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до професії. 

Хід уроку: 

      Різні жести в різних країнах, як і розмовна мова, унікальні і трактуються багатогранно. 

Один лише знак або тілорух, вироблене без будь-якого злого умислу, здатне вмить розмити 

тонку грань непорозумінь і недовіри. Мову жестів найбільш активно освоїли французи та 

італійці, які практично кожне слово супроводжують мімікою, помахами рук, рухами 

пальців. Найпоширенішим у спілкуванні є тактильний контакт (тобто дотик), який у ряді 

культур просто неприпустимий. Так, в Англії торкання не прийнято в принципі, і 

співрозмовники намагаються витримувати між собою відстань «витягнутої руки». Лише в 

Кембриджі допустимо рукостискання: на початку і в кінці навчального періоду. Для німця 

відстань, прийнята в Англії, є занадто маленькою, тому житель Німеччини віддалиться від 

співрозмовника ще на половину кроку. Жителі Саудівської Аравії спілкуються, практично 

дихаючи один одному в обличчя, а в Латинській Америці будь-яку розмову закріплюють 

дотичним рухом. 

             Значення жестів у різних країнах кардинально відрізняється. Ті, які мають для нас 

звичне смислове навантаження, на іншому кінці планети трактуються зовсім протилежно. 

Приміром, в Україні та країнах Європи ствердний кивок головою зі значенням «так» в Індії, 

Греції, Болгарії означає - заперечення, і навпаки: повороти голови з боку в бік у цих країнах 

є твердженням. В Японії «ні» виражається погойдуванням долонь з боку в бік, неаполітанці 

незгоду висловлюють задиранням голови вгору і несхвально виставляють губу, а на Мальті 

це виглядає як дотик кінчиками пальців підборіддя при повернутою вперед кистю руки. 

           Прокручуванням вказівного пальця біля скроні українці і французи висловлюють 

дурість співрозмовника або засвідчують нісенітницю. В Іспанії той же жест вкаже на 

недовіру до мовця, а в Голландії, навпаки, на його дотепність. Англієць витлумачить руху 

біля скроні як «живи своїм розумом», в Італії це вкаже на доброзичливе розташування до 

співрозмовника. 

    В Америці великий палець, піднятий вгору, використовується при спробі зловити 

попутне авто. Друге його значення, відоме всім, - «все гаразд», «супер!», «Здорово!». У 

Греції даний жест настійно грубо рекомендує замовкнути. Тому американець, який 

намагається зловити на дорозі Греції попутне авто, буде виглядати досить безглуздо. У 

Саудівській Аравії цей жест, супроводжуваний обертовим рухом великого пальця, має 

більш образливе трактування і позначає «котися звідси». Англієць і австралієць сприймуть 

цей знак як образу сексуального характеру, у арабів він асоціюється з фалічним символом. 

Великий палець руки в поєднанні з іншими жестами позначає владу і зверхність. Також 

використовується в ситуаціях, коли якийсь авторитет намагається показати власну перевагу 

перед іншими, яких готовий просто-напросто розчавити пальцем. Таким чином, жести в 

різних країнах світу несуть абсолютно різне смислове навантаження і можуть необережно 

образити співрозмовника. Цікаво цей палець трактується в італійців: це є точкою відліку. 

Для українців і англійців він буде п'ятим, а рахунок починається з вказівного. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яку роль у спілкуванні відіграє мова тіла? 

2. Чи важливо слідкувати за жестами під час спілкування? 



Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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