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Мова - найважнейшы сродак зносш памЬк людзьмь Дзеля таго 
каб юнаваць, людз1 павшны дамовщца памгж сабою пра супольныя 
справы, размеркаванне абавязкау, пра вызначэнне агульных планау 
i г.д. Ажь1ццяуленне падобнага тыпу патрэб i дасягаецца пры 
дапамозе мовы [1, с. 5]. Сукупнасць дапаможных сродкау знос1н 
таксма называюць "мовай". У паусядзённым жыцц1 мы таксма 
карыстаемся мовай жэстау, мовай m i m i m , мовай рухау [2, с. 9]. 

Аустралшсю спецыял1ст А. Шз сцвярджае, што пры дапамозе 
слоу перадаецца 7 % шфармапьй, гукавых сродкау - 38 %, mImIki, 
жэстау, паставы - 55 % [3, с. 15 - 22]. 

Болынасць даследчыкау падзяляюць меркаванне, што слоуны 
(вербальны) канал выкарыстоуваецца для перадачы шфармацьп, у 
той час як невербальны канал ужываецца для "абмеркавання" 
м1жасобасных знос1н, а у некаторых выпадках выкарыстоуваецца 
замест слоуных паведамленняу. Напрыклад, жанчына можа 
выразна перадаць свае стауленне мужчыне праз погляд, шчога пры 
гэтым не сказаушы. 

Ахарактарызуем асноуныя тыпы ciraanay цела: 
1. Пастава. Пад паставай мы разумеем не толью становштча, 

якое прымае чалавек, але i pyxi, яюя змяняюць гэтае станов!шча або 
уплываюць на яго, як, напрыклад, перамяшчэнне цэнтра цяжару пры 
калыханш наперад-назад, з наска на пятку, змена нап i т.п. 
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2. MiMiKa. Да м1мщы мы адноглм усе змены, ятя можна 
наз1раць на твары чалавека, у тым лису i пс1хасаматычныя працэсы, 
напрыклад пачырваненне. 

3. Дыстанцыянаванне. Тут гаворка щзе аб дыстанцьп, якую 
прытрымл1ваецда адзш чалавек адносна iHUiara, а таксама 
нечаканыя pyxi, яюя маюць на мэце змяненне дыстанцьп, 
напрыклад, рэзи крок назад i т.п. 

4. 1нтанацыя. Пад штанацыяй маюцца на увазе усе з'явы, 
звязаныя з голасам i не патрабуюць канцэнтрацьн нашай увап на 
змесце сказанага. Тэта сама штанацыя, мелодыя прамовы, 
наяунасць i працягласць паузау, гучнасць голасу, рытм прамовы i 
г.д. Пад штанацыяй мы разумеем таксама гук1 неславеснага зместу, 
напрыклад уздьш i т.п. 

Ва уст свеце асноуныя камунжатыуныя жэсты не 
адрозшваюцца адзш ад аднаго. Karri людз1 шчасшвыя, яны 
усм1хаюцца, Kami яны сумныя - яны пахмурныя, кал\ злуюцца - у ix 
злосны погляд. 

Юванне галавой амаль ва yciM свеце азначае «так» або 
пацверджанне. Тэты жэст таксама выкарыстоуваецца rayxiMi i 
сляпым1 людзьм!. 

Калыханне галавой выкарыстоуваецца для выказвання сваей 
нязгоды i адмоунага стаулення. 

Усмешка была першапачаткова с1мвалам пагрозы, але сёння, у 
cyicynHacui з прыязным1 жэстам1, яна азначае задавальненне або 
добразычгнвасць. 

Жэст пацкканне плячыма з'яуляецца добрым прыкладам 
yHieepcanbHara жэсту. Тэта значыць, што чалавек не ведае щ не 
разумев, пра што щзе гаворка. Хоць знос1ны з дапамогай рухау 
цела ажыццяуляюцца на працягу больш за мшьён гадоу, навуковае 
вывучэнне гэтай з'явы пачалося тольк1 у апошн1я дзесящгоддз1. 

Нягледзячы на давол1 значную увагу вучоных да гэтай 
праблемы [3, 4], перад даследчыкам1 пастаулены яшчэ шмат 
нявырашаных пытанняу. 
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