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Комунікація − складний багатоканальний процес передачі й отримання 

інформації, що демонструє зв’язок з цілями, мотивами й задачами говоріння [7, 

с. 140.]. Слова не існують у поведінковому вакуумі, ми забарвлюємо наше 

мовлення, надаємо йому «родзинку» різноманітними голосовими 

модифікаціями й рухами тіла, що означують наш внутрішній стан через 

передачу ставлення до висловленого, а також інформують співрозмовника про 

наші почуття та емоції [20, p. 1]. Мовленнєва комунікація надходить 

безперервно завдяки несловесним засобам, які продовжують інформувати 

співрозмовника, навіть коли словесна інформація припиняється [9, с. 7−11].  

Невербальна комунікація є однією з найважливіших галузей 

функціонування знаків і знакової інформації [7, с. 111]. Вона посідає значне 

місце в житті людини та суспільства [5, с. 6]. З одного боку безсумнівним є той 

факт, що невербальна поведінка сприяє відкритому спілкуванню, не 

виключаючи однак, латентні форми передачі інформації. З іншого боку, 

невербальні прояви викривають деяку підсвідому інформацію, пов’язану з 

поточним ментальним станом мовця, з екстеріоризацією його емоцій [20, p. 3; 

8]. Така двоїста природа невербальних знаків вимагає зниження категоричності 

висновків щодо зарахування останніх до фізіологічних симптомів, так званої 

неінтенціональної симптоматики, яку варто розглядати абстраговано від 

процесу комунікації.  

Існує загальне переконання в біологічно детермінованій природі 

невербальних знаків, що указує на їхній зв’язок з процесами вищої нервової 

діяльності, які забезпечують рухову активність людини [4, c. 9; 17, p. 27; 10]. 

Утім, ми не можемо ігнорувати навіть неусвідомлені соматичні сигнали, що 



забезпечують вичерпну діагностику особистості як суб’єкта спілкування, 

відкриваючи доступ до її ментального та емоційно-психічного світу [6; 7, 

с. 122-123].  

Очевидний зв’язок усвідомленого й підсвідомого, що його відображено в 

невербальній комунікативній поведінці мовців, становить професійний інтерес 

для представників психолінгвістичних, соціологічних,, прагмалінгвістичних та 

інших студій. Зв’язок психомоторної активності з наявністю різноманітних 

психічних розладів є предметом вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових 

розвідок [11; 12; 13; 5; 7; 8; 9].  

У сучасній лінгвістичний науці простежено низку аспектів, у межах яких 

розглядають невербальну поведінку особистості. Запропоноване дослідження 

зосереджено на функціональному аспекті, за якого невербальну поведінку 

(невербаліку) комуніканта, розглянуто як комплекс немовних дій – 

функціонально-релевантних компонентів комунікації, що слугують маркерами 

психологічних станів і прагматичних намірів мовця [7, c. 34−40].  

Об’єкт дослідження становить депресивна мовна особистість (надалі – 

ДМО), що її представлено певним суб’єктом внутрішньотекстової комунікації, 

визначеним за психоемоційним депресивним складником, що забезпечує його 

комунікативну індивідуальність та який відображено у його комунікативній 

поведінці. Невербаліку ДМО, що є персонажем художнього твору, 

реконструйовано на основі різнорівневих мовних засобів, пов’язаних з її 

репрезентацією в англомовному художньому прозовому тексті. Обираючи 

художній текст як одиницю спостереження за несловесною поведінкою ДМО, 

ми розглядаємо його частини як елементи реальної комунікації, як особливу 

психічну реальність, у якій відображено особливості внутрішнього світу 

персонажа за різних обставин та у відносинах з іншими персонажами [2, с. 123; 

3]. 

Невербальна комунікація – відкрита функціональна система, у межах якої 

вербальні знаки тісно корелюють з невербальними, що сприяє їх взаємному 



збагаченню. Беручи за основу класифікацію невербальних знаків І. І. Сєрякової 

[7,  с. 97], у своєму дослідженні ми виокремлюємо такі типи невербаліки ДМО: 

- візуальна, мімічна, паралінгвальна й жестова поведінка; 

- психофізіологічні симптоми; 

- артефакти. 

1. Візуальна та мімічна поведінка 

Базовим підґрунтям невербальної поведінки ДМО є внутрішні мотиви й 

реакції, у яких простежено її бажання дистанціюватися від небажаних 

мовленнєвих подій. Дослідження в галузі невербального спілкування 

визначають зоровий контакт одним із ключових параметрів виявлення 

патологічних станів [19]. Погляд є провідним показником емоційного стану 

депресії, його часто описують як беззмістовний, порожній. Для ДМО 

характерне ухилення від зорового контакту, пов’язане з небажанням 

комунікувати. Під час спілкування вона здебільшого дивиться прямо перед 

собою, час від часу спрямовуючи погляд у бік комунікативного партнера.  

Візуальну поведінку ДМО актуалізовано в іменниках, дієсловах, 

іменникових і дієслівних словосполученнях, що відображають такі 

характеристики погляду ДМО, як напрямок, тривалість, стійкість зорової дії, 

характер тощо: stare, stare at nothing, look, look away, glare, glance, roll the eyes, 

move off (about a gaze), stare blankly, painful stare, unable to meet sb’s eyes, empty 

eyes, bleak eyes, look with a heart-breaking sadness, hopelessness in the eyes etc. 

Наприклад:  

I caught her staring into the middle distance just for a moment, her eyes blank, 

looking not at the Asparagus, but past it. It was the first time I thought something 

might be wrong – not my-boyfriend-is-an-ass wrong, but really wrong. <…> she 

turned her head to me and shot me a smile. Margo was so beautiful that even her fake 

smiles were convincing (John Green “Paper Towns”) [25, p. 54].  

Розглянемо ще один приклад: 



The depressed young woman’s face emptied once more. She engaged briefly in 

something the staffers on Specials called the Thousand-Meter Stare (David Foster 

Wallace “Infinite Jest”) [35].  

Ідіоматичний вираз Thousand-Meter Stare пов’язують з описом 

незосередженого погляду військових, викликаного важкою психічною 

травмою, яка спричинила стан знерухомлення. Така характеристика робить 

його придатним для опису візуальної поведінки під час перебігу психологічних 

стресових розладів. У проілюстрованому прикладі відтворено погляд, що в 

поєднанні з беззмістовним виразом обличчя викриває депресивний стан 

особистості. 

Виразу обличчя відведено визначальну роль під час декодування тих 

сигналів, що надходять при перебуванні людини в певному емоційному стані 

[9, с. 159]. Властивим для англомовної спільноти є характеризація виразу 

обличчя в єдиному комплексі, утвореному сукупністю м’язових рухів усього 

обличчя. Неподільність і динамічність – домінувальні характеристики міміки як 

елемента невербальної поведінки мовної особистості. З огляду на це, за 

одиницю аналізу власне мімічного вираження узято сукупність координованих 

м’язових рухів усього обличчя, оскільки розпізнавання емоцій залежить від 

участі усіх лицьових м’язів [6].  

Perhaps it was the champagne or Maggie’s worried and suddenly depressed 

face that made Fell say, “Move in with me.” (Marion Chesney Beaton “The Skeleton 

in the Closet”) [23]. 

Слабко виражена активність лицьової мускулатури створює скам’янілий, 

застиглий вираз обличчя (masklike face), який указує на депресивне 

заповільнення [14, p. 49]. 

Still that intriguing, unsettling combination of blank facial masking and 

conventionally animated vocal tone (David Foster Wallace “Infinite Jest”) [35]. 

Обличчя як осередок виявлення симптомів емоційного стану, а також 

пов’язані з ним мімічні жести, асоціюють з певними емоціями. Проте, 

стереотипні уявлення про деякі симптоматичні невербальні знаки часто 



бувають неточними. Зокрема, посмішку часто пов’язують з радістю, душевним 

піднесенням – емоціями, невластивими людині в стані депресії. Як свідчать 

фрагменти художнього тексту, посмішка ДМО виглядає неприродно, 

фальшиво, слугуючи засобом комунікативного впливу депресивного мовця, 

який має на меті досягнути очікуваного результату. Комунікативна поведінка, 

за якої зміст вербальної частини суперечить внутрішньому стану комуніканта, 

фігурує як неконгруентна. У спеціалізованій літературі трапляється поняття 

депресія з посмішкою (smiling depression), сутність якого полягає в 

невідповідності міміки особистості та її внутрішнього стану, реального 

самопочуття [16, p. 3.]. Ілюстративний матеріал представляє непоодинокі 

випадки, де її описано як «незграбну» (like a grimace), «криву» (my own mouth 

started to quirk up), «вимушену» (I tried to smile, but my skin had gone stiff, like 

parchment), «фальшиву» (fake), «страхітливу» (frightening), як ніби персонаж 

докладає зусиль, щоб відтворити зовнішні прояви того, що йому не властиво. 

Наприклад:  

Her face goes blank and then she recovers, the corners of her perfect mouth 

turning up in a perfect fake smile (Jennifer Niven “All the Bright Places”) [30]. 

Проте, відносно щиру посмішку можна спостерігати в окремих випадках, 

коли співрозмовнику вдається відволікти ДМО від безперервних виснажливих 

роздумів. Така посмішка засвідчує позитивні почуття, які переживає мовець в 

конкретному комунікативному акті, а деколи навіть свідомо прагне сповістити 

про це співрозмовника. 

2. Паралінгвальна поведінка 

Депресивний стан мовної особистості відображено також в 

характеристиках параметрів звучання, утворених паралінгвальними 

невербальними компонентами. Голос ДМО постає як приглушений, 

невиразний, тихий, його відтворено дієслівними та іменниковими 

словосполученнями: to say unhappily/ slowly/ disappointedly/ sadly/ quietly; to say 

the words coolly / dispassionately, to tell, to speak in a calm way, in a dull/ flat/ 



toneless/ small voice; in a wooden voice, the voice hard to hear; low, soft / cold / 

chilly / calm/ hard/ monotone/ hollow voice, words to come out heavy and slow etc.  

In a wooden voice, she recites, “ I’m Rachel, I’m seventeen, I’m bulimic, and I 

tried to kill myself twice, both times with pills (Jennifer Niven “All the Bright 

Places”) [30]. 

Окремі ознаки голосу ДМО, виражені дієсловами, не потребують 

специфікації іншими частинами мови, оскільки у їхньому тлумаченні присутні 

семантичні компоненти, які відображають повільний темп мовлення, низький 

голосовий тон, понижену гучність, відсутність чіткості, нерозбірливість. Це 

стосується таких фонаційних дієслів, як to murmur, to mutter, mumble тощо. 

Наприклад: 

“It gives me shivers to think what they will do to us when we will be officially 

conquered…” Oriana murmured depressed (Rita Petrini “The Woman with a Hat 

Full of Cherries”) [32, p. 157]. 

Мовлення ДМО відображає регулярність повторів, збивання, порушення 

логічного змісту. В англомовному художньому прозовому тексті це часто 

передають дієсловами to stumble, to trail off, to stutter, що засвідчує 

неспроможність ДМО швидко сконцентрувати думки, наприклад: 

“Do you have a problem with stuttering?” 

“When I’m depressed, it will not come out right. I’ll trail off in midsentence.” 

(Ned Vizzini “It’s a Kind of a Funny Story”) [34, p. 106]. 

До паралінгвальних засобів невербаліки ДМО належать також мовчання й 

паузи. На цьому етапі важливо диференціювати інтенціональне й 

неінтенціональне мовчання. З одного боку мовчання забезпечує зовнішню 

трансляцію емоційного стану депресивного індивіда, пов’язаного з апатією, 

внутрішньою тишею – мутизмом, що є ознакою неінтенціонального мовчання 

[1, с. 21]. З іншого боку, мовчання ДМО може також означати відмову від 

комунікативної взаємодії, причини якої визначено більш широким контекстом. 

Силенціальні компоненти комунікації репрезентовано вербалізаторами to be 

silent, not to respond, not to answer; silence, to be unable to talk, no response, delay 



у вигляді стилістично маркованих номінацій, у яких простежено якісні ознаки 

цих невербальних знаків, що указують на їх тривалість і витоки. Наприклад: 

He was about to try something that he prayed would pull his daughter out of 

her self-imposed depressing silence (Jack A. Langedijk “Because”) [29]. 

Особливу ланку серед паралінгвальних компонентів охоплюють ридання 

й плач. Ці невербальні компоненти комунікації характеризують стан 

особистості, яка перебуває у депресивному настрої, що варіює на межі норми й 

патології. Їх здебільшого описано такими дієсловами, як to sob, to weep, to cry і 

специфіковано прислівниками або прикметниками, які уточнюють характер їх 

перебігу.  

Willow doesn’t think that she has ever seen anyone weep with such total 

abandon. It is a punishment to watch, and she knows that she cannot witness his 

grief, she cannot see such naked emotion, without succumbing to her crutch, her 

remedy, her razor (Julia Hoban “Willow”) [26]. 

Коли стан ДМО сягає найвищого рівня, набуваючи клінічного характеру 

у вигляді глибокої депресії, супутні ознаки цієї психофізіологічної реакції, як-

от сльози, припиняються. Утім, потреба звільнитися від важкої емоційної 

напруги змушує особистість мимовільно імітувати цей процес, незважаючи на 

фізіологічну неспроможність його природного відтворення. 

Her face, foreshortened by its downward angle, was working in the spread, 

writhing configurations of weeping, but no tears emerged <…> Her associations 

began to loosen, in the doctor's opinion, as her face continued to work dryly ((David 

Foster Wallace “Infinite Jest”) [35]. 

Невербальна поведінка ДМО включає також зітхання, вдихи й видихи та 

інші респіраторні дії, що доповнюють зміст вербальної частини її мовлення. Їх 

номіновано такими словами й словосполученнями, як: to exhale loudly, to take a 

deep breath, to sigh, to sigh deeply, to breathe shallowly, to rasp, to suck in one’s 

breath, to take a few gulps of air, heavy sigh, a depressing sigh, a deep exhale, shaky 

breathing etc. Наприклад:  



He continues to stare out the window and sighs a heavy, depressing sigh. 

“Broke up with Val again,” he says disappointedly (Colleen Hoover “Losing Hope”) 

[27]. 

Таким чином паралінгвістичні явища, у яких відбито акустичні (тон, 

темп, гучність тощо) й екстралінгвістичні (мовчання, паузи, зітхання тощо) 

характеристики комунікативної поведінки ДМО, сприяють виявленню її 

психічної індивідуальності й переважно виконують функцію економії або 

заміщення вербальної частини повідомлення. 

 

3. Жестова поведінка та пози 

Розглядаючи комунікативну поведінку в контексті психології 

особистості, було сформовано певні уявлення про кінесичну поведінку ДМО як 

особливий вид психологічної діяльності, репрезентований власне жестами й 

рухами тіла та позами. Жести депресивного персонажа несуть комунікативне 

навантаження й часто реалізують кооперативний стиль спілкування. 

Наприклад: 

“You’ve been picking at yourself,” the doctor said. I nodded. He was going to 

keep talking about it until I agreed with him, so I nodded. “Have a boyfriend?” he 

asked.I nodded to this too (Susanna Kaysen “Girl Interrupted”) [28, p. 7 ]. 

У проілюстрованому уривку депресивний комунікант висловлює згоду зі 

співрозмовником у спробах звести тривалість спілкування до можливого 

мінімуму, що наводить на думку про фізичну нездатність ДМО до тривалих 

бесід, які, ймовірно, потребуватимуть активізації розумової діяльності. Окремі 

текстові фрагменти формують загальне уявлення про кінесичну поведінку в 

стані депресії через призму специфічних авторських асоціацій: 

Then I saw that some of the people were indeed moving, but with such small, 

birdlike gestures I had not at first discerned them (Sylvia Plath “The Bell Jar”) [33]. 

Невпевненість і тривожність депресивного мовця, витоки яких 

ґрунтуються на почутті провини й безнадійності, моделюють поступливий, 

несміливий і розгублений стиль комунікативної поведінки. Виражаючи 



готовність прийняти будь-яку інформацію, неспроможна подолати внутрішній 

конфлікт й досягти консенсусу у власних судженнях, ДМО опускає голову, 

стинає плечима, шаркає ногами, що представлено жестовими номінаціями, як-

от to shrug one’ shoulders, to shuffle one’s feet, to hang one’s head etc. Наприклад: 

“All right, Mrs. Gilner, since you’re here, your son has checked himself in due 

to suicidal ideation and acute depression, you understand?”  

“Yes.”  

“He was on his Zoloft but he stopped taking it.”  

“You did?” Mom turns to me.  

“I thought I was better.” I shrug. (Ned Vizzini “It’s Kind of a Funny Story”) 

[34]. 

Під час дослідження було виявлено, що деякі жести, більшою мірою, ніж 

інші, сприяють екстеріоризації внутрішнього Я, втрачаючи при цьому 

інтенціональність, комунікативне навантаження. Це стосується таких 

комплексних невербальних структур, як жести з адапторами – різноманітними 

предметами оточення, а також частинами тіла, що їх використовує мовець під 

час реалізації жесту [5, c. 93−94]. Доповнюючи жестовий репертуар ДМО, такі 

комбінації демонструють зв’язок з активними розумовими зусиллями в спробах 

нейтралізувати поточний психічний стан персонажа. Жестикулюючи у такий 

спосіб, депресивний мовець намагається зосередитись на предметі спілкування, 

обміркувати відповідь або впоратися із збентеженням. Наприклад: 

The patient didn’t respond right away. She slid her foot out of her shoes and 

touched one bare foot with the toes of the other foot. Her eyes tracked this activity. 

The conversation seemed to have helped her focus. Like most clinically depressed 

patients, she appeared to function better in focused activity than in stasis (David 

Foster Wallace “Infinite Jest”) [35]. 

Особливу роль у структурі невербаліки ДМО, що підтверджує її 

психологічний статус, відведено позам. Під позами ми розуміємо загальні 

конфігурації тіла й відповідне положення його частин, більш статичне 

порівняно з жестами рук і ніг [5, с. 188]. Тлумачення англійської лексеми 



posture вказує на статичний характер пози й слугує знаком для розуміння їх 

психологічного змісту у процесі невербальної інтеракції. Важкий моральний 

тягар надає постаті ДМО зіщуленого, скутого вигляду, що на вербальному рівні 

відображено лексемою posture у складі словосполучень, які описують 

особливості пози з анатомо-фізіологічної точки зору, наприклад: 

I cowered before them, not only emotionally but physically, too – my hunched-

over posture reflected my decline into helplessness (Sherwin B. Nuland “Lost in 

America: A Journey with My Father”) [31]. 

Було виявлено фрагменти, у яких ДМО займає лежаче положення, при 

цьому закривши очі. У такий спосіб вона лежить нерухомо, намагаючись 

абстрагуватися від оточення, вираз обличчя, утім, може викривати її реальний 

стан: 

He’s lying on his back, his eyes squeezed shut and his face frozen in a painful 

frown (Jasmina Warga “My Heart and Other Black Holes”) [36]. 

Пози ДМО свідчать про низький ступінь «включеності» й слугують 

надійним показником того, що вона не налаштована на тривале спілкування.  

 

4. Психофізіологічні симптоми та артефакти 

Емоційні вияви відбито в усіх характеристиках несловесної поведінки 

ДМО, уключаючи артефакти – елементи зовнішнього вигляду, такі як одяг, 

зачіска, макіяж тощо. Загальновідомо, що зовнішній вигляд формує відповідне 

ставлення не лише в оточення, а й здатне впливати на самопочуття й настрій 

людини, яку він характеризує. Зовнішність є ключовим аспектом для 

визначення психічного стану особистості. Депресивні індивіди схильні 

посилати «сигнали низької привабливості», нехтуючи тим, як вони виглядають 

[15, р. 171]. Вони неохоче дотримуються правил гігієни й рідко зважають на 

засоби зовнішнього самооформлення, такі як одяг, взуття, зачіска, макіяж, 

прикраси тощо. Під час аналізу ілюстративного матеріалу виявлено 

деталізовані описи непривабливої зовнішності ДМО: недоглянутого волосся, 

неохайного, брудного одягу, переважно тьмяних кольорів. Байдуже ставлення 



ДМО до власного зовнішнього вигляду обумовлено загальною переконаністю в 

беззмістовності існування, уключаючи й піклування про зовнішню 

привабливість. Наприклад: 

His face was wet with tears and skin blotched from where his fingers were 

pressed. She noticed a steak of dried mud in his tangled hair and dirt behind his 

broken fingernails. She saw the state of his shoes covered in wet earth and matted 

leaves from the woodland. Jane could also detect that state smell you accidentally 

breathe when passing a beggar in the shelter of a doorway. But this was Matt, the 

man always in control, her husband who always took pride in appearance, 

Henderson-Strutt’s up and coming crisis management guru destined to be a director, 

the young man many big corporations entrusted with their most vulnerable problems 

(Steve Ellis “Silent Suffering”) [24]. 

Однак, раптові та нетрадиційні зміни у зовнішності, як-от спроба змінити 

стиль одягу, пофарбувати або підстригти волосся, зробити тату, можуть 

свідчити про згубні наміри ДМО покінчити життя самогубством, наприклад: 

At the end of class, Mrs. Bradley passed out a flyer called The Warning Signs 

of a Suicidal Individual. Guess what was right up there in the top five?“A sudden 

change in appearance.”I tugged on the ends of my newly cropped hair. Huh. Who 

knew I was so predictable? (Jay Asher “Thirteen Reasons Why”) [22, p. 173]. 

Невербаліка ДМО тісно пов’язана з фізіологічними процесами, що 

відображають її поточний стан. Невербальні вияви емоцій слугують маркерами 

процесів вищої нервової діяльності, демонструючи взаємодію фізіологічних і 

психологічних механізмів [7, с. 15−17]. Одним із психофізіологічних 

симптомів, що охоплюють периферійну нішу в структурі невербаліки ДМО є 

надмірне потовиділення, виявлене як неконтрольований симптом, що додає 

моральних страждань особі, яка перебуває в депресивному стані: 

“I was going to say that I don’t think the stuttering is like, a real problem. I 

just think it’s one of my symptoms.”  

“Like sweating.”  



“Right.” The sweating is awful. It’s not as bad as the not eating, but it’s 

weird—cold sweat, all over my forehead, having to be wiped off every two minutes, 

smelling like skin concentrate. People notice. It’s one of the few things people notice 

(Ned Vizzini “It’s a Kind of a Funny Story”) [34, p. 106]. 

Серед напівконтрольованих психофізіологічних симптомів ДМО, що 

слугують невербальним знаком виявлення депресивного стану, зафіксовано 

спроби умисного пошкодження власного тіла з метою підмінити моральне 

страждання фізичним й відчути тимчасове душевне полегшення. Таке явище, 

відоме як «самопошкодження» або «селфхарм», викликане потребою впоратися 

з негативними емоціями, що охоплюють людину в стані депресії і є реакцією на 

сильний емоційний біль [18, р. 25]. Наступний приклад демонструє намагання 

ДМО переключити характер болю з морального на фізичний, при цьому тілесні 

ушкодження й пов’язані з ними болісні відчуття виконують функцію 

морального катарсису: 

I showed her how I’d been making tiny cuts in my skin to let the badness and 

the pain leak out. They were shallow at first, and short, like claw marks made by a 

desperate cat that wanted to hide under the front porch. Cutting pain was a different 

flavor of hurt. It made it easier not to think about having my body and my family and 

my life stolen, made it easier not to care (Laurie Halse Anderson “Wintergirls”) [21, 

p. 166]. 

Зауважимо, що спектр несловесних засобів комунікації ДМО охоплює не 

лише засоби прояву депресивного стану, а й невербальні знаки, що їх 

зумовлено типом комунікативної поведінки, індивідуальними 

характеристиками мовця й комунікативним контекстом. Спостерігається 

тенденція до залучення нехарактерних невербальних конфігурацій, релевантних 

для конкретної комунікативної ситуації з огляду на особливості виникнення й 

перебігу її психічного стану. 

 

Висновки 



1. В англомовному художньому прозовому тексті можна спостерігати 

специфічні конфігурації виявів невербальної поведінки, які уможливлюють 

декодування поточного емоційно-психічного стану комунікантів і залежать від 

особливостей комунікативної взаємодії. Депресивна мовна особистість як 

суб’єкт внутрішньотекстової комунікації є персонажем художнього твору. Її 

невербаліку відтворено мовними засобами, що відображають особливості 

внутрішнього світу персонажа у різних комунікативних контекстах.   

2. Візуальну поведінку депресивної мовної особистості відзначено 

ухиленням від зорового контакту, що робить її погляд беззмістовним, 

порожнім. Зорові характеристики депресивних персонажів представлено 

такими словами й словосполученнями, як stare, look away, empty eyes, bleak 

eyes, look with a heart-breaking sadness, тощо. Для опису міміки депресивної 

мовної особистості використовують лексичні одиниці, які репрезентують 

м’язову активність обличчя як єдиний, неподільний комплекс, що постає у 

вигляді обличчя, схожого на маску – masklike face. Посмішка депресивної 

мовної особистості викриває прагматичні наміри мовця і виглядає неприродно, 

фальшиво, що засвідчує неконгруентність її комунікативної поведінки.  

3. Паралінгвальні засоби відображають ознаки голосу депресивної мовної 

особистості, такі як повільний темп мовлення, низький голосовий тон, 

понижену гучність, відсутність чіткості, нерозбірливість. Ці ознаки 

вербалізовано дієслівними та іменниковими словосполученнями – to say 

unhappily/ slowly/ disappointedly/ sadly/ quietly, in a wooden voice, the voice hard to 

hear, а також фонаційними дієсловами to murmur, to mutter, mumble, у семантиці 

яких простежено голосові ознаки депресивних персонажів. До паралінгвальних 

засобів невербаліки ДМО уналежнено інтенціональне й неінтенціональне 

мовчання, паузи, респіраторні дії (вдихи, видихи, зітхання), а також ридання й 

плач. 

4. Жестова поведінка депресивних персонажів моделює несміливий, 

поступливий рельєф їхнього комунікативного стилю. Вони схильні опускати 

голову, стинати плечима, шаркати ногами, що представлено жестовими 



номінаціями на кшталт shrug one’ shoulders, shuffle one’s feet, hang one’s head. 

Використання комплексних кінесичних структур – жестів з адапторами – 

пов’язано з активними розумовими зусиллями мовця у спробах 

сконцентруватися та упоратись із зніяковілістю. Особливостями пози 

депресивної мовної особистості є її статичність. 

5. Елементи зовнішнього вигляду депресивної мовної особистості, що 

утворюють ланку «артефакти», підкреслюють її зовнішню непривабливість, 

викликану байдужістю до власної зовнішності. Про це свідчать фрагменти 

художнього тексту, які містять розлогі описи недоглянутого волосся, 

неохайного, брудного одягу, недотримання правил гігієни тощо. Невербальні 

вияви депресивного стану охоплюють психофізіологічні симптоми, як-от 

посилена перспірація та селфхарм.  
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Невербалика депрессивной языковой личности 

Non-Verbal Behaviour of Depressive Linguistic Personality 

Невербаліка депресивної мовної особистості 

ЗМІСТ 

Вступ 

1. Візуальна та мімічна поведінка 

2. Паралінгвальна поведінка 

3. Жестова поведінка та пози 

4. Психофізіологічні симптоми та артефакти 

Висновки 

Джерела та література 

 

 


