
 
Існує вербальне та невербальне спілкування. Вербальне - за допомогою слів, а 

невербальне – за допомогою міміки та жестів. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Позитивні жести Трактування жестів 

Руки розкриті долонями вгору Дружелюбність, відвертість, бажання 

співпрацювати 

Рука біля щоки Відсутність інтересу, роздуми, 

нерішучість, байдужість 

Потирання підборіддя Процес прийняття рішення 

Нахилення набік голови Інтерес 

Маніпуляції з окулярами без потреби Пауза для роздумів 

Маніпуляція з ручкою чи іншими 

предметами Потреба в додатковій інформації 

Пощипування чи потирання перенісся із 

заплющеними очима. Нахилена голова, за-

плющені очі, палець біля лоба 

Глибока зосередженість, роздум 

Потирання носа та совання на стільці Сумнів 

Потирання за вухом, потирання очей Сумнів 

Негативні жести Трактування жестів 
Руки схрещені на грудях Оборонна реакція 

Поглядає на годинник, поспішає Небажання спілкуватися 

Потискаючи руку, повертає її так, що вона 

знаходиться поверх долоні співрозмовника 

Демонстрація власної значимості, 

самовдоволення 

Стиснений кулак Владність, рішучість 

Пальці сплетені в кулак Закритість 

Поворот голови вбік на 45 ° Небажання спілкуватися 

Погляд у бік Підозра, сумнів 

Руки в кишенях, великий палець висунутий 

на верх 

Зневага 

Руки розведені в боки Безсилля 

Нависає над людиною, руки в кишенях Перевага 



Вивчення невербальної поведінки є дуже важливим. Адже спілкуючись із 

незнайомою людиною, можна за короткий проміжок часу зрозуміти її і не тільки 

зі сказаного, а прочитаного за жестами та мімікою. Це дає змогу партнерові 

вибрати правильну позицію до співрозмовника. 

ПАМ’ЯТКА УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ 

•  Уміння говорити має поєднуватися з умінням за необхідності помовчати. 

•  Якщо твій співрозмовник роздратований, то краще помовч, щоб не 

дратувати його ще більше. Сперечатися з роздратованою людиною — це те саме, 

що підкладати дрова в багаття. 

•  Будь урівноважений. Слухай не перебиваючи. Ніколи не заперечуй, не 

дослуховуючи своїх батьків чи старших, адже вони мудріші уже через те, що 

мають поважний вік. 

•  Коли ти сам роздратований, краще теж помовч, щоб не дратувати 

співрозмовника ще більше і не сказати чогось такого, про що пізніше 

жалкуватимеш, а також щоб уникнути тону, який може викривити зміст 

сказаного, 

•  Коли знайомишся з людиною, постарайся у розмові декілька разів назвати 

її ім'я, це допоможе тобі його краще запам'ятати. 

Поведінка Трактування Висновок 

Руки зчеплені на грудях Позиція оборони Розмову не завершувати, 

розрядити атмосферу 

Партнер легко стукає по 

столу Нетерпіння Переговори слід закінчити 

Молитовно складені долоні, 

пальці 
Почуття переваги, 

співрозмовник вважає, що 

він хитріший 

Розмову, бажано, 

завершити 

Співрозмовник потирає очі Недовіра 

3 переговорами слід 

почекати 

Легкий нахил голови вбік Спокій, задоволеність Переговори успішні. 

Можна завершувати 

Підйом голови і погляд вверх 

або нахил голови зі 

зосередженим виглядом 

Почекай хвилину, подумаю Контакт перервати 

Рух головою та насуплені 

брови Не зрозумів, повтори Підсилення контакту 

Усмішка, можливий легкий 

нахил голови Розуміння співрозмовника Підтримання контакту 

Ритмічне коливання головою Розуміння співрозмовника Підтримання контакту 

Довгий нерухомий погляд в 

очі співрозмовникові 

Бажання підпорядкувати 

співрозмовника 

Діяти залежно від 

обставин 

Погляд у бік. Погляд на 

підлогу Зневага, уникання контакту Ухилення від контакту 

 
Трактування невербальної поведінки під час розмови 


