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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: 

      Відомий у всьому світі знак, утворений вказівним і великим пальцями у формі цифри 

«нуль», існує вже більше 2500 років. Жест «окей» в різних країнах відрізняється за своєю 

смисловою розшифровці і має безліч значень: 

 «Все відмінно», «о'кей» - У США і ряді інших країн; 

  «Пустушка», «нуль» - у Німеччині та Франції;  

 «Гроші» - в Японії; «Пішов до біса» - в Сіріі;  

 «Я вб'ю тебе» - в Тунісе; п'ята точка - в Бразилії; 

  просто непристойний жест - в Португалії. 

      У давні часи цей знак вважався символом любові, зображуючи поцілунок. Ним же 

відзначався красномовний оратор за влучне висловлювання або тонкий афоризм. Потім цей 

жест був забутий і нове народження придбав у 19-му столітті в Америці, позначав сучасне 

«все добре».  

   Різні жести в різних країнах виділяють всесвітньо відомий V-подібний знак, який отримав 

популярність під час Другої світової війни з легкої подачі Вінстона Черчілля. На витягнутій 

руці, повернутою до мовця тильною стороною, він позначає «перемога». Якщо рука 

розташовується інакше - жест несе образливий характер і означає «заткнись». 

    Знайомий всім з дитячих часів «дуля» успішно використовувався в стародавні часи. Для 

слов'ян він виступав як оберіг від нечистої сили, псування і пристріту. Сучасна народна 

медицина сприймає комбінацію з трьох пальців так, як і в старовину, та ще й лікує нею 

ячмінь на оці. Хоча загальне розуміння даного жесту несе образливий характер. 

   Потирання вказівним пальцем основи носа говорить про сумнівність і підозрілому 

ставленні до співрозмовника. У Голландії даний жест вкаже на алкогольне сп'яніння 

людини, в Англії - на секретність і конспірацію. Образливим вважається в Іспанії торкання 

мочки вуха пальцем, це означає «серед нас гей». У Лівані дана фраза трактується простим 

почісуванням брів. 

   На знак захопленості чиєїсь ідеєю німець захоплено підніме брови. Англієць цей жест 

сприйме як скептичне ставлення до його слів. Проте, стукаючи себе по лобі, він покаже 

задлволеність собою, власною кмітливістю. Такий же жест у представника Голландії, 

тільки з витягнутим вгору вказівним пальцем, позначає задоволеність розумом 

співрозмовника. Якщо вказівний палець спрямований у бік, то партнер по діалогу, м'яко 

кажучи, йолуп. 

   Якщо зустрічний перехожий в Тибеті покаже язика, не варто сприймати дану ситуацію з 

негативної сторони. Це всього лише означає: «Я нічого проти тебе не замишляю. Будь 

спокійний ». Комбінація з вказівного пальця і мізинця, що формує «роги», французом буде 

сприйнята як констатація невірності його половини, а для італійців цей жест вважається 

оберегом від лихого ока, в Колумбії - побажання удачі. Знак «кози» є інтернаціональним 

символом металістів. На Близькому Сході, в Малайзії, Шрі-Ланці, Африці та Індонезії ліва 

рука вважається брудною, тому в жодному випадку нею не можна протягувати кому-небудь 

гроші, їжу, подарунки, а також приймати їжу. З обережністю треба ставитися до опущеним 

в кишені брюк рукам. В Аргентині це вважається непристойним. В Японії не можна 

підтягувати на публіці ремінь, так як це може бути сприйнято як початок харакірі. 

   Жести вітання в різних країнах також відрізняються унікальністю. Насамперед при 

зустрічі прийнято називати прізвище. У Японії ім'я не використовується навіть при 



неформальних зустрічах. Необхідним є церемонний уклін зі складеними долонями на 

грудях. Чим він глибше, тим більше поваги висловлюється гостю. В Іспанії вітання, крім 

звичайного рукостискання, часто супроводжується бурхливим вираженням радості і 

обіймами. У Лапландії, вітаючи один одного, люди труться носами. Прощання у різних 

культур також відрізняється. Італійці, подавши руку, із задоволенням грюкнуть людину по 

спині, тим самим показуючи схильність до неї - у Франції даний жест позначає «забирайся 

і ніколи більше тут не з'являйся». 

   Тепер щодо подарунків. У Китаї їх прийнято приймати обома руками, в іншому випадку 

це буде розцінюватися як неповагу. Бажано розгорнути презент одразу і обов'язково 

поклонитися, висловлюючи таким чином подяку. Не можна дарувати годинник, що 

символізують смерть, а упаковка, в яку загорнутий презент, не повинна бути білою. В 

Японії, навпаки, подарунки прийнято розгортати без гостей, щоб не ставити в незручне 

становище людину через можливо скромний подарунок. 

    Єдиним універсальним інструментом, що дозволяє розташувати до спілкування 

співрозмовника, є посмішка: щира і відкрита. Тому, використовуючи різні жести в різних 

країнах, завжди варто «захопити» з собою в дорогу саме це чарівний засіб. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яку роль відграють ритуали дарування подарунків в різних культурах? 

2. Які жести, на вашу думку, можна вважати суто українськими? 

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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