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МІМІКА ТА ЖЕСТИ ЯК НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 
 

У статті розкрито сутність поняття «невербальні засоби комунікації», розглянуто невербальні засоби комунікації 

(НЗК) та їхня роль в процесі спілкування. Підкреслено значення цих засобів для увиразнення й емоційності мовлення, 

зазначено, що для більш ефективного спілкування необхідне використання як вербальних, так і невербальних засобів 

комунікації (ЗК).  Особлива увага надається аналізу існуючих класифікацій НЗК. Розкрито сутність понять 

«фонація», «кінесика», «міміка та жести». Простежується вживання невербальних засобів комунікації в 

англомовному художньому дискурсі, особлива увага приділяється вживанню мімічних та жестових засобів 

спілкування. Наголошено на можливості використання міміки та жестів без супроводу вербальних ЗК, 

проаналізовано ефективність такого спілкування на матеріалі роману Маделін Вікхем «Наречена». 
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Постановка проблеми. Простеження 

вживання НЗК в художньому дискурсі є вкрай 

важливою проблемою сучасної лінгвістики. 

Для людини завжди існувала потреба в 

спілкуванні, тобто взаємодії з оточуючими 

шляхом передачі один одному певної 

інформації, думок, почуттів тощо. Спілкування 

з погляду на його матеріальне вираження може 

реалізуватися у вигляді або вербальному 

(словесному), або невербальному (несловесному).  

Невербальна комунікація – це система 

знаків, що використовуються у процесі 

спілкування і відрізняються від мовних 

засобами та формою виявлення. І хоча мовні 

канали зв’язку мають пріоритетне значення, ні в 

якому разі не можна ігнорувати невербальні 

засоби. Науковими дослідженнями доведено, що 

саме за їх рахунок відбувається від 40 до 80 % 

комунікації. Причому 55% повідомлень 

сприймається через вираз обличчя, позу, жести, а 

38% – через інтонацію та модуляцію голосу [4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогоднішній день невербальні засоби 

комунікації (НЗК) є предметом багатьох 

соціолінгвістичних досліджень [Барташева 

2004, 82–86; Горєлов 1981; Солощук 2005, 6–

13; Яшенкова 2010, 204–205], а також 

розглядаються як засіб створення образу 

персонажа в художній літературі [Мартинова 

2004, 257–259; Шелгунова 1982, 43–49], 

дослідження особливостей використання НЗК 

знайшли відображення в працях сучасних 

дослідників [Кость 2010; Лісовської 2011; 

Махнія 2010; Хміляр 2010, 196–201] та ін. [8]. 

Актуальність дослідження полягає в тому, 

що в останні роки інтерес до невербальних 

засобів комунікації значно підвищився з боку 

не тільки таких наук, як психологія, педагогіка, 

соціологія тощо, а й лінгвістики. Зважаючи на 

антропоцентричну спрямованість НЗК, можна 

зазначити, що вони займають важливе місце у 

нашому житті. 

Проте в сучасних дослідженнях не існує 

єдиного, узагальненого визначення поняття 

невербальної комунікації, а також чіткої 

класифікації її компонентів.  

Отже, в межах цієї статті була поставлена 

мета – визначити поняття невербальної 

комунікації як важливого компонента 

спілкування, а також проаналізувати існуючі 

класифікації невербальних засобів спілкування. 

Для реалізації поставленої мети ми повинні 

розв’язати такі завдання: уточнення поняття 

комунікативного процесу; виділення підходів до 

визначення сутності невербальної комунікації; 

аналіз існуючих класифікацій невербальних 

засобів комунікації. 

Традиційно під поняттям «комунікація» 

розуміють обмін інформацією між індивідами 

через посередництво мовної або іншої 

загальної системи символів чи знаків [2]. 

В свою чергу, комунікативний процес – це 

вираження і кодування відправником 

вербального або невербального повідомлення, 

передача його через сигнал або низку сигналів 

та декодування отримувачем [9]. 

Комунікація виражається двома можливими 

способами – вербальним і невербальним. 
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Виникнення окремого наукового поняття 

«невербальна комунікація» датується 

приблизно 50-ми роками XX століття [14]. 

В ході сучасних досліджень науковцями 

було запропоновано декілька визначень 

невербального спілкування. Деякі з них 

пропонують дещо узагальнене трактування, 

розглядаючи під цим поняттям усі типи 

комунікативної поведінки, що відрізняються 

від слів [12].  

 Проте такий підхід до визначення 

невербальної комунікації піддавався активній 

критиці з боку інших науковців [13]. 

Дж. Бергун разом зі своїми однодумцями 

запропонували інше трактування цього 

поняття. На їхню думку, невербальна 

комунікація обмежена типами поведінки, які 

«використовуються регулярно серед членів 

даного соціуму, зазвичай розуміються як 

інтенціональні, мають інтерпретації, які легко 

впізнати» [11]. 

Одним з найширших є трактування усіх 

типів поведінки як комунікації [16]. У Л. 

Баркер і Н. Коллінз навіть є суперечки про те, 

що «невербальна комунікація набагато ширша, 

ніж невербальна поведінка. Кімната, 

позбавлена поведінки одухотворених 

предметів, передає інформацію через 

атмосферу і функцію. Статичний одяг передає 

інформацію про особу, яка її носить» [10]. 

В сучасній лінгвістиці існує декілька 

підходів до класифікації невербальних засобів 

комунікації.  

Зокрема, О. Є. Шевцова та Л. В. Забродіна 

такі засоби розподіляють на: 

1) фонаційні (особливості вимовляння 

звуків, слів, висловлювань, звукові 

заповнювачі пауз, інтонація);  

2) кінетичні (жести, міміка, рухи тіла);  

3) графічні (особливості почерка) [7]. 

В свою чергу, Г. В. Колшанський відносить 

до невербальних засобів наступні:  

1) фонацію (розглядає її з двох сторін: як явище 

фізичне, повязане з усіма властивостями 

голосового апарату – просодією, та як 

загальнофонаційну ознаку мовлення – інтонацію);  

2) кінесику (міміка, пантоміма, жести) [3]. 

В межах дослідження ми керуватимемося 

класифікацією, запропонованою Г. В. Колшанським. 

Розглянемо кожний засіб та приклади його 

вживання на матеріалі англомовного дискурсу. 

Фонація як явище в цілому фізичне, 

пов’язана з усіма властивостями голосового 

апарату людини, виявляє тому ті ознаки, що 

властиві насамперед мовцю як фізичному 

індивіду. Загальні фонаційні ознаки, такі, як 

сила голосу, тембр, обертони, дикція і т.д., за 

своєю природою пов’язані з фізіологічними 

особливостями суб’єкта і залежні від його 

психічного стану, завжди супроводжують 

мовну артикуляцію і є зовнішнім показником 

фізичного стану суб’єкта [1]. 

Наприклад, для підсилення висловлювання 

байдужості можуть використовуватися такі 

лексичні одиниці, які характеризують гучність, 

тембр, ритм та інтонацію голосу мовця: 

unperturbed/dispassionate/unemotional voice, 

passionless guttural, in a level and passionless 

voice, in a deadpan voice, perfunctory/incurious 

tone, the tone of undemonstrative sincerity, 

sounded totally without interest. Вираження 

байдужості в авторських ремарках 

передаються дієсловами say, add, ask, answer, 

speak, reply, etc., значення яких 

інтенсифікуються прислівниками, які мають 

семантичні ознаки «без прояву емоцій та 

почуттів», «який не перебуває під впливом 

емоцій»: apathetically, coldly, frigidly, 

dispassionately, indifferently, impassively, etc.[6]: 

1) “In the eyes of the Lord,” said Tom coldly, 

“it was repugnant. Repugnant!” 

2) “You really want to have this baby?” she 

said. “Seriously?” “I seriously do”, said Harry. 

He paused, stroking her hair. “And even if I 

didn’t”, he added in a deadpan voice, “you 

shouldn’t get rid of it. You never know, this might 

be your only chance” [15]. 

З наведених прикладів можна зрозуміти, що 

фонаційні невербальні засоби комунікації 

вживаються в тексті не самостійно, а 

супроводжують вербальні. 

Кінесикою вважають особливу дисципліну, 

що вивчає семіотику рухів тіла. Вона вивчає 

відображення поведінки особи в її 

невербальних проявах, до яких належать міміка 

(рух м’язів лиця), пантоміміка (рух всього тіла). 

Міміка – зміни у виразі обличчя особи, які 

можна спостерігати в процесі спілкування. 

Вона вважається надзвичайно важливим 

елементом невербальної комунікації. Вираз 

обличчя, його міміка свідчать про характер 

людини, її настрій, налаштованість на спів- 

розмовника іноді більше за слова [5]. 
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Міміка та жести є одними з найважливіших 

засобів невербальної комунікації. Їх відсутність 

робить спілкування неможливим, оскільки 

обличчя – відображення людських емоцій: 

“No,” said Milly. “I'm just not very hungry.” She 

managed a smile at Harry and he nodded pleasantly 

back. He was basically a kind man, thought Milly. 

She could see it, even if Simon couldn't [15]. 

Кивання головою може виражати згоду, 

привітання, але в цьому випадку воно передає 

подяку, яка є реакцією на посмішку співрозмовника. 

“And now,” he said, “what about Simon's present?”  

“Yes,” said Milly. She turned to Simon and 

touched his hand gently. “What is it?” [15]. 

Поворот тіла до когось та торкання його 

руки в цій ситуації передають звертання до 

іншого співрозмовника, перехід уваги мовця на 

іншу людину. 

“I've never known a wedding like this,” said 

Mrs Able, shaking her head. “The stories I'm 

going to tell when I get back home!” [15]. 

Жест хитання головою може виражати 

непогодження з чиєюсь думкою, заперечення 

або, у супроводі з певними мімічними ЗК, 

навіть незадоволення ситуацією. Проте в цьому 

уривку хитання головою допомагають 

передати здивування, захоплення людини.  

На відміну від фонаційних НЗК, міміка та 

жести можуть мати місце й окремо від 

вербальних засобів комунікації. Наприклад: 

1) Digging her nails into her palms, she forced 

herself to smile brightly at her reflection. Everything 

would be fine. If she could just force herself to act 

confidently, everything would be fine [15]. 

В наведеному прикладі, жестикуляція 

персонажу дає читачу відчути його нервування, 

страх. Як можна побачити, необхідності у 

вербальних ЗК немає. 

2) A white cloth was draped on the floor and 

white umbrellas and light stands surrounded the 

sofa on which Olivia sat, smiling self-consciously 

at Alexander's camera [15]. 

Міміка героїні, а саме посмішка, дає 

зрозуміти, що вона почувається невпевнено, 

сором’язливо. Для передачі цього також не 

знадобилися вербальні засоби комунікації. 

Отже, невербальні засоби комунікації є 

невід’ємною частиною нашого життя. Вони 

посилюють, доповнюють сенс висловлення і 

навіть подають додаткову інформацію. На 

сьогоднішній день науковці не сформували 

чіткої класифікації НЗК, тому вони 

продовжують вивчатися та аналізуватися. 

Міміка і жести, як види НЗК, посідають 

важливе місце у художньому дискурсі. Здатні 

вживатися без вербальних засобів комунікації, 

вони допомагають чіткіше передати певні 

емоційні стани, почуття. До перспектив 

дослідження ми відносимо виокремлення 

найдоцільнішої класифікації невербальних 

засобів комунікації, тлумачення їх значень на 

основі англомовного художнього дискурсу. 
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Мартиросян А.О., 

МИМИКА И ЖЕСТЫ КАК НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 

В статье раскрыта суть понятия «невербальные средства коммуникации», рассмотрены невербальные средства 

коммуникации (НСК) и их роль в процессе общения. Подчеркнуто значение этих средств для выразительности и 

эмоциональности речи, указано, что для более эффективного общения необходимо использование как вербальных, 

так и невербальных средств коммуникации (СК). Особое внимание уделяется анализу существующих классификаций 

НЗК. Раскрыта суть понятий «фонация», «кинесика», «мимика и жесты». Прослеживается использование 

невербальных средств коммуникации в англоязычном художественном дискурсе, особое внимание уделяется 

использованию мимических и жестовых средств общения. Подчеркнута возможность использования мимики и 

жестов без сопровождения вербальных СК, проанализирована эффективность такого общения на материале 

романа Маделин Уикхэм «Невеста». 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный процесс, невербальные средства коммуникации, фонация, 

кинесика, мимика, жесты. 

 

Martyrosian A.  

FACIAL EXPRESSIONS AND GESTURES AS NONVERBAL MEANS OF COMMUNICATION 

The meaning of the concept “nonverbal means of communication” is disclosed, the nonverbal means of communication (NMC) 

and their place in the process of speaking are discovered. The importance of these means for expressiveness and emotionality 

of speech is underlined, it is indicated that it is necessary to use both verbal and non-verbal means of communication (MC) for 

more effective communication. Special attention is drawn to the analysis of the existing classifications of NMC. The meanings 

of the concepts “phonation”, “kinesics”, “facial expressions and gestures” are disclosed. The use of nonverbal means of 

communication in the English literary discourse is considered, special attention is drawn to the use of mimic and gesture means 

of communication. The possibility of using facial expressions and gestures without accompanying of the verbal MC is 

emphasized, the effectiveness of such communication is analyzed on the material of Madeline Wickham “The Wedding Girl”. 

Key words: communication, process of communication, nonverbal means of communication, phonation, kinesics, facial 

expression, gestures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


