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УДК 81'221.2-021.321 

 

 

 

 

У розділі ―Кінетичні особливості української жестової мови‖ (Частина 

друга) навчального посібника - Жестівника української жестової мови  

представлено досвід  лінгвальної теоретичної розвідки щодо відбору, аналізу, 

пояснення і представлення жестів сучасної природної жестової мови глухих 

України.  

У Частині другій презентовано перелік жестових одиниць за другою 

конфігурацією  по системі: від першої локалізації до восьмої (одноручні 

прості, одноручні складні, дворучні з однаковою та різною конфігурацією). 

Охарактеризовано жестові одиниці за ідентифікаційними ознаками - 

кінетичними складовими (локалізація(ії), напрям та характер руху, 

немануальний компонент), групи жестів за утворенням, які системно 

презентовано словесним описом та фотозразком.  

Матеріали можуть використовуватися при читанні лекцій, практичних 

занять з предметів ―Українська жестова мова‖, ―Сурдолінгвістика‖, ―Кінетичні 

особливості української жестової мови‖ перекладачам жестової мови, 

сурдопедагогам, батькам нечуючих осіб, філологам, вчителям УЖМ. 
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Анотація 

КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ 

(НА ПРИКЛАДІ КОНФІГУРАЦІЇ   ). Частина друга. 

 

У розділі Жестівника української жестової мови представлено перелік 

жестових одиниць конфігурації   по системі від першої локалізації до 

восьмої (одноручні прості, одноручні складні, дворучні з однаковою та різною 

конфігурацією). До фотозразків жестових одиниць додано характеристику 

жесту за кінетичними особливостями (локалізація, напрям руху, характер руху, 

вираз обличчя, група жестів). 

Ключові слова: жестівник, домінуюча рука, пасивна рука, напрям руху, 

характер руху, конфігурація, локалізація, перелік, жестова одиниця, кінетичні 

особливості, фотозразок. 

 

Аннотация 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗыКА 

(НА ПРИМЕРЕ КОНФИГУРАЦИИ  ). Часть вторая. 

В разделе Жестовика украинского жестового языка представлен список 

жестовых единиц по конфигурации , которые расположены от первой 

локализации до восьмой (одноручные простые, одноручные сложные, двуручные 

с одинаковой и разной конфигурацией). К фотопримерам жестовых единиц 

присоедена характеристика жеста по кинетическим особенностям (локализация, 

направление движения, характер движения, выражение лица, происхождение 

жеста, группа жестов). 
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Ключевые слова: жестовик, доминирующая рука, пасивная рука, 

направление движения, характер движения, конфигурация, локализация, 

список, жестовая единица, кинетические особенности, фотопример. 

 

Abstract 

Kinetic features of the  Ukrainian Sign Language 

(сonfiguration ) 
 

The section of the sign dictionary Ukrainian Sign Language has a list of the sign 

configuration units of  . Sign units (single-handed simple, single-handed 

complex, single-handed folded, two-handed with the same and different 

configuration) are systematically located from the first to the eighth localization. To 

the photo samples of the sign unit a sign characteristic is added of the kinetic features 

(localization, direction of the hand (hands), the nature of the movement, the origin of 

the sign, the face expression. 

Keywords: sign dictionary, Ukrainian sign language, configuration, list, sign 

unit, kinetic features, photo sample. 
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Лока 

лізація 

Одноручні прості 

ІІІ ПІДТАКУВАТИ 

ІІІ ПЛОМБА 

ІІІ РІК 

ІІІ РІК ТОМУ 

ІІІ ЧЕРЕЗ РІК 

ІІІ МІСЯЦЬ 

ІІІ ЗАВТРА 

ІІІ ВЧОРА 

ІІІ СЕКРЕТ 

ІІІ ГОРІХ 

ІІІ СУДДЯ 

ІІІ ЛЕДАР, ЛЕДАЧИЙ, ЛЕДАЩО, ЛЕДАРЮВАТИ 

ІІІ СВИСТОК 

ІІІ ІМ'Я 

ІІІ ЕСТОНІЯ 

ІІІ ШІСТНАДЦЯТЬ 

ІІІ ВМИКАЧ, ВИМИКАЧ 

V ТИЖДЕНЬ 

V ОДНА ГОДИНА 

V ШІСТЬ 

V ШІСТДЕСЯТ 

V КАШЕЛЬ 

V ВАХТА 
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V МАЙКА 

V ПЕРШИЙ 

V ОДИН КІЛОГРАМ 

V- VІІ СПОКІЙ. СПОКІЙНО 

VІ ХВАЛЬКО 

VІ ГОРДИЙ 

VІ ЧАСТО 

VІ ШКІДЛИВИЙ (для когось) 

VІ ЗНУЩАННЯ, ЗНУЩАТИСЯ,  

ГЛУЗУВАТИ, ПРИСКІПУВАТИСЯ 

VІ ВИДАЛЯТИ КІСТОЧКУ 

VІ САМ 

VІ ДОБРЕ (схвалення) 

VІІ ІКРА 

VІІ КОЛУПАННЯ, КОЛУПАТИСЯ 

V- VІ ШКОДА, ШКОДИТИ 

VІІ НАРКОМАН 

  

Одноручні складні 

ІІІ ВІЧНО, СТОЛІТТЯ 

 ЕЛЕКТРИКА 

VІІ ТАК (визнання) 

ІІІ - V СИМПАТИЧНИЙ 

  

 
 дворучні  

з однаковою конфігурацією 

V - VІ ЗМАГАННЯ, ЗМАГАТИСЯ 

V ПАЛЬТО 

V ДОГНАТИ 

V НАВИПЕРЕДКИ 

V ЛІДЕР 

V ПЕРЕГНАТИ ВИПЕРЕДИТИ ПЕРЕДОВИЙ 

V ВІДСТАТИ 

V -VІ СПОКІЙНО 
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V -VІ ВАЗА 

V -VІ ФІГУРА, СТАТУРА 

VІ ЗНУЩАННЯ, ЗНУЩАТИСЯ 

VІ КЕРМО, КЕРМУВАТИ, ЧІПЛЯТИСЯ 

VІ ОБМІН, ОБМІНЯТИ 

VІ БЕНЗИН 

VІ БЛИЗНЮКИ 

VІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПЕРЕСЛІДУВАТИ ШПИГУВАТИ 

VІ ВИСТЕЖУВАТИ 

VІ СУПРОВОДУВАТИ 

VІ ПЛАКАТ ОГОЛОШЕННЯ ПРИКРІПИТИ КНОПКАМИ 

VІ ОКРЕМО ОКРЕМИЙ 

VІ ЗМІНА ЗМІНИТИ 

VІ ЗАМІСТЬ 

V -VІ КОМІР, ПІДЖАК 

VІІ СУСІД, СУСІДИ ПОРЯД 

VІІ ЧАСТО 

VІІ РОЗЛУЧЕННЯ, РОЗЛУЧАТИСЯ 

VІІ ЇДАЛЬНЯ 

VІІ ПРЕЗИДІЯ 

VІІ ОТОЧЕННЯ БЛОКАДА 

дворучні складні 

з різними конфігураціями 

V ШІСТЬ 

V ШІСТНАДЦЯТЬ 

V ШІСТДЕСЯТ 

V ШІСТСОТ 

V ОСНОВНИЙ ГОЛОВНИЙ 

VІ ШІСТЬ ГОДИН 

VІІ-VІ БРИГАДИР 

V БРАТИ УЧАСТЬ, ЗАДІЯТИ 

VІ-V БРОДЯГА, БЕЗДОМНИЙ, БЕЗРОБІТНИЙ 

VІ ГЕЛІКОПТЕР 

VІ ІМ′Я 

VІ ВІРМЕНІЯ 

VІ ГРИБ 

VІ-VІІ МЕЖА, КОРДОН 

V - VІІ ЗАСПОКОЇТИ 

VІІ ВСЕ (ДО КІНЦЯ, БЕЗ ЗАЛИШКУ) 
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ПЛОМБА 

Одноручний, простий. 

Конфігурація + рука зігнута у лікті.  

ІІІ локалізація з торканням до щоки 

обличчя. 

Напрям руху у кисті руки – вперед назад. 

Характер руху у кисті – плавний, 

напівкруговий. 

Наслідувальний жест (утворений від 

імітації процесу вставляння пломби в зуб). 

Наслідувальний жест. 
вираз обличчя – нейтральний 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ВМИКАЧ, ВИМИКАЧ 

Одноручний, простий. 

Конфігурація  + рука зігнута у лікті і 

відведена від тулуба.  

ІІІ локалізація без торкання до обличчя, 

збоку домінуючої руки. 

Напрям руху  –   зверху вниз. 

Характер руху – плавний, напівкруговий. 

Наслідувальний жест (утворений від 

процесу натискання на стіні вимикача). 
вираз обличчя – нейтральний 
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ВАХТА  
на позначення ознаки дії особи, яка перебуває на 

якому-небудь посту 

 

Одноручний, простий. 

Конфігурація  + лікоть відведений від 

тулуба, рука повернена до себе, великий 

палець спрямований вгору.  

V локалізація з торканням долонної 

частини руки до грудної клітини. 

Напрям руху – до себе, горизонтальний. 

Характер руху – повторювальний. 

Жест опосередкованої символіки. 
вираз обличчя – нейтральний 

 

ВИДАЛЯТИ КІСТОЧКУ 

 

Одноручний, простий. 

Конфігурація  + рука зігнута у лікті і 

притиснута до тулуба.  

VІ локалізація без торкання до тулуба. 

Напрям руху великого пальця – зверху 

вниз. 

Характер руху руки – статичний. 

Характер руху великого пальця – 

кількаразовий, повторювальний. 

Жест опосередкованої символіки –імітація 

видалення кісточки з ягоди. 
вираз обличчя – задоволений. 
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ІКРА 

 

Одноручний, простий. 

Конфігурація + рука зігнута у лікті, 

який відведений від тулуба.  

VІІ локалізація з торканням до тулуба 

великого пальця. 

Напрям рухувеликого пальця – знизу 

вгору. 

Характер руху – плавний, напівкруговий, 

разовий. 

Жест опосередкованої символіки. 
вираз обличчя – нейтральний. 

 

ВІЧНО, СТОЛІТТЯ 

Одноручний, складний. 

ІІІ локалізація: І позиція – конфігурація 

 + рука зігнута у лікті без/з 

торкання(м) до середини підборіддя 

великого пальця руки; ІІ позиція – 

конфігурація , приблизно на відстані 

10 – 15 см на рівні підборіддя. 

Напрям рухуруки у лікті –   від себе, 

вперед. 

Характер руху – плавний, круговий, 

разовий. 

Опосередковано-символічний жест. 
вираз обличчя – нейтральний. 
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ЗМАГАННЯ, ЗМАГАТИСЯ 

 

Дворучний з однаковою конфігурацією 

Обидві руки у конфігурації , чітко 

знаходяться перед торсом, з відведеними 

вбік ліктями, долонні частини руки 

спрямовані одна до одної у V - VІ 

локалізаціях.  

Напрям рухів у ліктях обох рук– зверху 

вниз, протилежний. 

Характер рухів у кистях обох рук – 

різкий, почерговий). 

Опосередковано-символічний жест 

(утворений від імітації змагального 

процесу). 
вираз обличчя – зацікавлений, ейфорії. 

 

 

ШІСТЬ 
 

Дворучний з різними конфігураціями 

Домінуюча рука у конфігурації 

зігнута у лікті, чітко знаходиться перед 

собою у V локалізації, великим пальцем 

торкається об нижню частину долоні 

пасивної руки, спрямованої до 

співбесідника у конфігурації , яка 

знаходиться з протилежного боку у цій 

же локалізації. 

Інсценувальний жест (утворений від 

показу кількості одиниць 5 + 1). 
вираз обличчя – нейтральний, констатувальний 
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ШІСТЬ ГОДИН (ШІСТЬ + ЧАС) 

 

Дворучний з різними конфігураціями 

Домінуюча рука у конфігурації 

зігнута у лікті, чітко знаходиться перед 

собою у V локалізації, великим пальцем 

торкається об нижню частину долоні 

пасивної руки, спрямованої до 

співбесідника у конфігурації , яка 

знаходиться з протилежного боку у цій 

же локалізації. 

Напрям рухуобох рук – від себе, до 

співбесідника. 

Характер рухуобох рук– плавний, 

разовий, одночасний. 

Конструктивний жест - імітація руху 

годинникової стрілки). 
вираз обличчя – нейтральний, констатувальний. 

 

БРОДЯГА, БЕЗДОМНИЙ, 

БЕЗРОБІТНИЙ 

 

Дворучний з різними конфігураціями 

Домінуюча рука у конфігурації 

зігнута у лікті, знаходиться перед собою у 

VІ локалізації, долонним боком 

спрямована до себе, під пасивною рукою, 

яка знаходиться у V локалізації. 

Напрям рухудомінуючої руки – від себе, 

за годинниковою стілкою, вперед. 

Характер руху домінуючої руки– 

плавний, напівкруговий, разовий. 

Пасивна рукау конфігурації статична, 

долоня спрямовується вниз. 

Опосередковано-символічний жест 

(утворений від імітації процесу 

блукання…). 
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вираз обличчя – співчутливий. 

 

ЗАСПОКОЇТИ 

(СПОКІЙ+УТИХОМИРИТИ) 

 

Дворучний, складений. 

Перший: Конфігурація  + руки зігнуті 

у лікті, не притиснуті до тулуба.  

V-VІІ локалізація з торканням до грудної 

клітини (ГК) обох рук. 

Напрям руху – зверху вниз (торкаючись 

ГК), вертикальний. 

Характер руху – плавний, разовий. 

Другий: V-VІ локалізація без торкання до 

грудної клітини (ГК) обох рук, 

конфігурація  обох рук. 

Напрям руху – зверху вниз, вертикальний. 

Характер руху – плавний, разовий. 

Жест опосередкованої символіки. 

Вираз обличчя – рішучий. 
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