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Зміст планів семінарських занять 
 

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни включають такі розділи: 
РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
 

РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими органічно 

поєднуються лекції. Це особлива форма навчальних практичних занять, яка полягає у 

самостійному вивченні студентами за завданнями викладача окремих питань і тем лекційного 

курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, 

повідомлень тощо. 

Основними дидактичними цілями їх проведення є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань студентів з основ даного 

курсу, набутих під час лекцій та у процесі вивчення навчальної інформації, що виноситься на 

самостійного опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних 

питань навчального курсу, активізація їх до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формування у них навичок самоосвіти; 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та формування

 умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної 

діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: (відповідно 

формулюють дидактичні цілі заняття) навчальну, виховну і розвивальну. 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію  знань, засвоєних  під час 

лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь працювати з 

різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем 

тощо); 

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної, екологічної  культури і мислення,  

прищеплення інтересу до вивчення дисципліни та до фаху, формування потреби здорового 

способу життя тощо); 

- діагностично-корекційну     (контроль     за     якістю     засвоєння    студентами навчального 

матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання) та ін. 

Визначаючи методичну концепцію організації і проведення семінарських занять, слід виходити з 

того, що: 

- під час вивчення  дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» студенти повинні 

засвоїти її провідні ідеї (зміст понять, положень, законів, теорій та ін.);  

- знати галузі  використання; вміти застосовувати набуті знання, вміння й навички під час 

вивчення фахових дисциплін, у майбутній практичній діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться загальнодидактичні вимоги (науковість, доступність, 

єдність форми і змісту, забезпечення зворотного зв’язку, проблемність та ін.); 

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості, зумовлені логікою 

викладання конкретної дисципліни; 
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- необхідно забезпечити високий рівень мотивації (вивчення теми слід розпочинати із 

з’ясування її значення для засвоєння даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній 

діяльності тощо); 

- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення різнорівневих міжпредметних 

зв’язків з іншими дисциплінами, практичним навчанням забезпечує формування єдиної системи 

знань умінь та навичок студентів; 

- важливим є також формування професійної культури і мислення; 

- у процесі проведення семінарського заняття необхідно забезпечувати органічну єдність 

теоретичного і дослідницько-експериментального пізнання; 

- семінарські  заняття  мають  гармонійно  поєднуватися  з лекційними, а також із 

самостійною та індивідуальною науково-дослідною роботою студентів. 

Відмінною особливістю семінару як форми навчальних занять є: 

- активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, що були винесені на 

розгляд; 

- викладач надає студентам можливість вільно висловлюватися під час  розгляду питань, що 

винесені на обговорення, допомагає їм правильно будувати свої міркування; 

- навчальна мета семінару вимагає, щоб студенти були добре    підготовлені до заняття. 

Методика підготовки і проведення семінарських занять передбачає: 

- повідомлення студентам теми, плану семінарського заняття та  рекомендованої літератури; 

- опрацювання   та   осмислення   теоретичного   матеріалу   кожної теми відповідно до плану 

семінарського заняття та рекомендованої літератури; 

- підготовку до обговорення питань інформаційного блоку у формі діалогу, дискусії, диспуту, 

тощо; 

- виконання  індивідуальних  завдань; 

- виконання   завдань   науково-пошукової   роботи   (написання   рефератів  за тематикою 

проблемного характеру, розробку доповідей для публічного виступу, підготовку  бесід, інтерв’ю 

тощо). 

 

РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

 

Кількість 

годин  

  

1. 
Мистецтво публічного виступу як інструмент побудови кар’єри 

 
2 

2. 
Види промов за знаковим оформленням та закріпленням Етапи 

підготовки публічного виступу 
2 

3. Мистецтво аргументації та критики. 2 

4. 
Секрети композиції публічного виступу Методики 

запам’ятовування структури та змісту виступу 
2 

5. Оратор й аудиторія 2 

6. Невербальні засоби оратора 2 

7. Техніка публічних презентацій 2 

8. Сучасний етикет публічного виступу 2 

Разом  семінарських годин 16 
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РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1 
 

Тема № 1. Мистецтво публічного виступу як інструмент побудови кар’єри 
                                                                                     

Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів із специфікою мистецтва публічного виступу, 

історією  його створення та функціонування, а також розглянути основні види та жанри 

публічного мовлення. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Яка основна мета курсу мистецтво публічного виступу ? 

2. Що є предметом курсу мистецтво публічного виступу ? 

3. Назвіть основні вимоги до знань та вмінь курсу мистецтво публічного виступу. 

4. Які основні історичні підходи до мистецтва спілкування ви знаєте? 

5. Хто основоположник позиції переконання у мистецтві красномовства? 

6. Назвіть сучасні підходи до розуміння сутності риторики. 

7. Які ви знаєте жанри публічного мовлення? 

8. У чому специфіка монологічного та діалогічного публічного мовлення? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Предмет і завдання спецкурсу, його наукові основи.  

2. Мистецтво спілкування як історичний і сучасний феномен.  

3. Види та жанри публічного мовлення, їх специфіка. Доповідь. Промова. Виступ. 

Повідомлення.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: Оратор і аудиторія: контакт, вплив, взаємодія. Феномен 

спілкування: класифікація природа, засоби. 

 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 
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3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Назвіть загальні принципи побудови публічної промови і розкрийте їх зміст. Пригадайте, що 

означає для мовця "врахувати специфіку слухацької аудиторії". 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

                            

План семінарського заняття № 2 
 

Тема № 2. Види промов за знаковим оформленням та закріпленням. Етапи підготовки 

публічного виступу 

 
                                                                                  

Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з видами промов за їх знаковим оформленням 

та розглянути основні етапи підготовки публічного виступу.  
 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1.Назвіть  три типи підготовки до публічного виступу. 

2. Які типи підготовки до виголошення промови ви знаєте? 

3. Які промови доцільно вчити напам’ять? 

4. Визначіть основні етапи ораторської діяльності. 

5. Які складові комунікативного етапу ви знаєте? 

6. Як правильно визначити тему і мету промови? 

7. Які опосередковані джерела для підготовки публічного виступу ви знаєте? 

8. Яким має бути словесне оформлення виступу? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

 

1. Типи підготовки до публічного виступу.  

2. Види промов за знаковим оформленням та закріпленням.  

3. Промови, які читають за конспектом. Промови, які готують заздалегідь, але не вчать 

напам’ять.  

4. Промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять. Імпровізовані промови (експромти). 

5. Мета й завдання етапів підготовки публічного виступу.  

6. Вибір теми промови: мотиви, інтереси комунікантів, новизна, конфліктність.  

7. Складання плану. Відбір матеріалу для виступу. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: Техніка мовлення оратора. Мистецтво переконувати. 

 

Завдання 1. У яких із зазначених далі ситуацій найдоцільніше використати певний тип промови 

(за знаковим оформленням та закріпленням)? Поясніть свій вибір. 

1 — Виступ по радіо; 

2 — Відкриття меморіальної споруди; 

3 — Свідчення на суді; 

4 — Виступ на урочистих зборах трудового колективу; 

5 — Виступ на підтримку політичної партії; 

6 — Слово про небіжчика; 

7 — Дипломатична нота; 

8 — Виступ на студентському семінарі. 

Завдання 2. 

Прочитайте наведені далі тексти. Подумайте, який з них варто вивчити напам'ять, який — 

записати у вигляді тез, а який — детально законспектувати. 

1. На 1 січня цього року в Державній службі зайнятості зареєстровано 1 млн 39 тис. безробітних. 

Офіційний рівень безробіття в Україні — 3,7%. На 1 січня 1998 року було зареєстровано 677,9 тис. 

чоловік, офіційний рівень безробіття становив 2,3%. Найвищий рівень безробіття сьогодні в Івано-

Франківській області — 7,2%, Чернігівській — 6,5%, Волинській — 6%. Найнижчий — у Києві — 

0,7% та Одеській області — 0,9%. (За матеріалами VHIAH.) 

2. Постановка голосу — 1. Система індивідуальних вокальних занять, спрямованих на оволодіння 

стійкою вокальною технікою, тобто здатністю свідомо і впевнено керувати процесом фонації 

залежно від вокально-технічніх і художніх вимог музичного твору. 2. Навчальний курс музично-

педагогічних та музичних навчальних закладів. (Словник музичних термінів.) 

3. Після "перевороту Чентана" первісна родова община була зруйнована, замість неї виникла 

сільська, територіальна община, що дістала назву "І" — "поселення". На думку китайських 

істориків, "І" була територією з певним населенням і являла собою економічну одиницю. В 

стародавньому словнику "Еря" говориться: "Те, що знаходиться поза "І", називається передмістям, 
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те, що за передмістям — пасовищем, те, що за пасовищем — пусткою, те, що за пусткою — 

лісом". 

4.Китайський історик У Цзе зазначає, що: 1) "І" спочатку було поселенням кровних родичів — 

первісною общиною; земля общини в період Інь була власністю держави і члени "І" платили 

певний податок в казну за право користуватися цією землею; 2) у винагороду за зроблені 

правлячому дому послуги видатним воєначальникам і старійшинам роду давалися ділянки на 

завойованих землях, що мали бути заселені і на яких треба було збудувати поселення; ці дарунки 

також називалися "І". В територіальних общинах "І" було об'єднане фактично все сільське 

населення країни. (Нариси історії Стародавнього Сходу.) 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Де в вашому житті трапляються імпровізовані промови і діалоги?  

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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План семінарського заняття № 3 
 

Тема 3. Мистецтво аргументації та критики 
                                                                                   

Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 
 

Мета і завдання семінару  - з’ясувати сутність та призначення аргументації та критики в 

публічному мовленні. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Яке значення тези в публічному виступі? 

2. Що таке аргумент? 

3. Який аргумент побудований на взаємозалежності причини й наслідку? 

4. Які переваги психологічних доказів? 

5. Назвіть логічні методи аргументації. 

6. Що таке риторичні методи аргументації? 

7. Що розуміють під психологічними методи аргументації? 

8. Назвіть причини логічних помилок у публічних виступах. 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

 

1. Сутність тези, аргументу, способу доведення та вимоги до них.  

2. Види аргументів, система риторичних методів аргументування та сфери їх застосування. 

3. Причини логічних помилок у публічних виступах. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

 

Підготувати доповідь на тему: Логічні помилки у текстах юристів (журналістів) 

 

Форми контролю знань  – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Завдання 1. Наведіть аргументи на підтримку цієї думки. 

Прокоментуйте вислів Ф.Ларошфуко: "Ніколи не знаєш, хто більше винен у конфлікті: той,  хто 

зачепив,  чи той,  хто відреагував". 

Завдання 2. Наведіть необхідні аргументи чи контраргументи для підтримки або спростування 

наведеної думки. 

Про людей не можна судити, як про картину або статую, за першим поглядом. Покрови 

сором'язливості приховують чесноти, а маска лицемірства - злобу. Тільки мало-помалу викликані 

на поверхню часом і випадковістю проявляються в досконалу доброчинність і досконалу ваду 

(Ж.Лабрюйєр). 

Завдання 3. Як ви розумієте наведений афоризм Ларошфуко? Якими аргументами (або 

контраргументами) найдоцільніше скористатися, щоб посилити (або спростувати) вміщену в цей 

афоризм думку? 

У характері людини більше вад, ніж у її розумі. 
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Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Прокоментуйте в контексті завдань судової та ділової риторики твердження 

відомого американського ораторознавця Ф.Снелла про роль і значення встановлення контакту зі 

слухачами. «Перші речення за значущістю можна порівняти зі стуком торговельного агента у ваші 

двері й те, й інше має бути цілеспрямованим, позитивним, цікавим. Інакше на вас чекає невдача». 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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План семінарського заняття № 4 
 

Тема № 4. Секрети композиції публічного виступу. Методики запам’ятовування структури 

та змісту виступу 

  Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з особливостями композиційної побудови 

виступу та розглянути  методику запам’ятовування структури та змісту виступу. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Що таке диспозиція? 

2. Яка оптимальна структура промови? 

3. Назвіть прийоми привертання уваги. 

4. У яких ситуаціях використовується «початок здалеку»? 

5. Як застосовують несподіваний вступ? 

6. Які шляхи викладу основного матеріалу ви знаєте? 

7. Назвіть найбільш поширені прийоми завершення промови. 

8. Що таке меморія? 

9. Що таке акція? 

10. У чому суть логічного способу запам’ятовування? 

11.  Що характеризує"Магічне число", або число Міллера? 

12. Що таке мовний такт? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Композиція виступу. Вступ до промови.  

2. Головна частина. Способи подання матеріалу.  

3. Завершення промови.  

4. Способи запам’ятовування промови: механічний, логічний, мнемотехнічний.  

5. Тренування виголошення промови. Правильна артикуляція та чітка дикція. Інтонація та 

управління голосом. Паузи. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

 

Завдання1.  Встановіть риторичні прийоми вступу в наведених текстах: 

o "Я буду говорити лише про найголовніше й суттєвіше в діяльності Достоєвського. За такої 

багатої й складної натури, яка була у Достоєвського, за незвичайної його чуйності й вразливості на 

всі явища життя , його духовний світ являв собою надто велике розмаїття почуттів, думок і 

потягів, щоб можна було відтворити його у невеликій промові. Але, відгукуючись на все з таким 

душевним запалом, він завжди визнавав тільки одне, як головне й, безумовно, необхідне, до чого 

все інше повинно докластися. Ця центральна ідея, якій служив Достоєвський всією своєю 

діяльністю, була християнська ідея вільного вселюдського єднання, всесвітнього братства в ім'я 

Христове. <...>" (Соловйов В. С. Друга промова в пам'ять Ф. М. Достоєвського). 

o "Панове члени Державної Думи! 

Для успіху спільної роботи вашої з урядом вам слід бути поінформованими про цілі, які ставить 

уряд, і про способи, які накреслено для їх досягнення, і про сутність законодавчих пропозицій. 
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Ясна й визначена урядова програма є в цих видах цілком необхідною. <...>" (Столипін П. А. 

Перша промова в Третій Державній Думі). 

o "Є різні думки про те, хто творить історію. На думку одних, історію творять народні маси; на 

думку інших - суспільні верстви; нарешті, на думку третіх - ціла світова історія, це лише історія 

великих одиниць. Бо чим би був, наприклад, арабський народ, що довгі віки блукав пісками своєї 

батьківщини, займався дрібними ґешефтами і дрібними грабунками, коли б не з'явився серед нього 

великий Магомет, якого дух видобув таку енергію з цього народу, що знак півмісяця запанував 

над половиною світу. 

Чим була маса українських племен, доки на чолі її не став великий муж Святослав Завойовник, що 

славу української зброї поніс силою своєї волі аж під мури Царгороду, на береги Дунаю і Каспія, 

створюючи велику, могутню імперію. І що створила відважна, бурхлива козацька маса, доки не 

оформив її поривів великий політик і відважний полководець Богдан Хмельницький. Це ж він 

замість ряду не окреслених бунтів проти Польщі створив один великий зрив, замість повстанчих 

ватаг - могутню армію, і на місце дрібних домагань поставив велику ідею незалежності 

української держави. І цю державу він побудував, зміцнив і - вмираючи - лишив її забезпеченою 

тривкими політичними союзами, що запевняли її розвиток і зріст. Але наступники, які не 

дорівнювали величі свого попередника, привели до визволення від осередкових сил, що 

спричинилося до упадку держави і дало той період нашої історії, який звемо Великою Руїною. 

Сила нації змаліла, козацька імперія почала котитися вділ. Що ж сталося? Адже ж народні маси 

лишилися ті самі, матеріал для армії не змінився, міжнародна ситуація не була більш некорисною, 

як давніше, і на чолі держави так само стояли провідники - гетьмани. Лише вони, ці нові 

провідники, не потрапили опанувати маси і скерувати її до однієї мети. Бо народна маса завжди 

готова до чину, тільки треба вміти її попровадити, бо народна маса завжди як чародійний 

музичний інструмент, на якому великий митець дасть прекрасний, величний концерт, а в руках 

іншого цей інструмент буде або мовчати, або фальшувати безжалісно. 

Велика Руїна все поглиблювалася і поглиблювалася. І навіть останній козак, славний Петро 

Дорошенко, не міг воскресити давньої могутності української держави. 

Ситуація видавалася безнадійною. Держава в упадку, народ розбитий ворожими впливами. Залоги 

ворогів в наших містах, селах, хуторах. І ось в такий час гетьманську булаву було віддано в руки 

Івана Мазепи. 

Цим фактом в нашу історію увійшов справжній герой і розпочав нову добу. <...>" (Теліга О. 

Вступне слово на Академію в честь Івана Мазепи). 

 

Завдання 2.  Встановіть риторичні прийоми завершення промов у наведених текстах: 

o "<.> Не в нашій владі вирішувати, коли й як здійсниться велика справа вселюдського єднання. 

Але поставити його собі як вище завдання і служити йому в усіх справах своїх - це в нашій владі. 

У нашій владі сказати: ось чого ми хочемо, ось наша вища мета і наш прапор - і на інше ми не 

згодні" (Соловйов В. С. Друга промова в пам'ять Ф. М. Достоєвського). 

o "<.> Що це - заклик до війни? Але хіба хто-небудь скаже, що готуватися до опору агресії - 

значить розпалювати війну? Я заявляю, що саме в цьому - єдина гарантія миру. Ми повинні 

швидко зібрати сили для того, щоб зустріти агресію не тільки військову, але й моральну; треба, 

щоб англомовні народи, а також всі - як великі, так і малі нації, які бажають йти з нами разом, - 

рішуче й тверезо усвідомили свій обов'язок. Таке чесне і щире товариство зможе за одну ніч, від 

заходу до світанку, розчистити шлях прогресу і вигнати з нашого життя страх, який для сотень 

мільйонів людей вже затуляє світ сонця" (У. Черчилль. "Захист свободи і миру"). 

o "<.> Приходимо до наступного висновку. Україна - розташована між світами грецько-

візантійської й західної культур і законний член їх обох - намагалася на протязі своєї історії 

поєднати ці дві традиції в живу синтезу. Це було велике завдання й не можна заперечити, що 

Україна не зуміла його повнотою виконати. Україна наближалася до цієї синтези в великі епохи 

своєї історії, за Київської Руси й за козаччини 17 століття. Проте, хоч ці епохи були багаті на 

потенціальні можливості та часткові досягнення, в обох випадках остаточна синтеза зазначала 

невдачі, й Україна впала під тягарем надмірного зовнішнього натиску, а також від розривних 

внутрішніх сил. У цьому сенсі можна сказати, що велике завдання, яке творить історичне 
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покликання українського народу, залишається досі не виконаним і ще належить до майбутнього" 

(Лисяк-Рудницький І. "Україна між Сходом і Заходом"). 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Комунікативна культура оратора. Зовнішня культура оратора: основні 

правила та вимоги. Риторична етика: традиції та сучасність. 

 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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План семінарського заняття № 5 
 

Тема № 5. Оратор й аудиторія 
                                                                                  

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 
 

Мета і завдання семінару  - ознайомитися з принципами  та методами контактної взаємодії 

оратора та аудиторії. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

 

1. Для чого необхідний контакт з аудиторією? 

2. Які прийоми утримання уваги викладача ви знаєте? 

3. У чому суть риторичного питання? 

4. Назвіть аспекти керування аудиторією. 

5. Які негативні моменти, які знижують увагу слухачів? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

 

1.Встановлення контакту зі слухачами.  

2. «Ключі» аудиторного спілкування.  

3. Способи привернення та утримання уваги слухачів під час публічного виступу.  

4. Шляхи подолання опору аудиторії.  

5. Яка роль правильно поставлених запитань та відповідей у публічному мовленні. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

 

Завдання: Опрацюйте прийоми стимулювання уваги й інтересу слухачів під час читання 

лекції 
1. Показ практичної значущості інформації для аудиторії. 

2. Короткий історичний екскурс у проблему, що розглядається. 

3. Створення проблемної ситуації на початку виступу. 

4. Порівняння та зіставлення фактів, що засвідчує актуальність проблеми. 

5. Психологічні паузи. 

6. Використання особливостей слухачів. 

7. Імпровізація. 

8. Різноманітність форм подачі матеріалу (тести, ігри, діалог, загадки) тощо. 

9. Співучасть слухачів в обговоренні проблеми. 

10. Перехід до діалогу. 

11. Риторичні питання. 

12. Жарти. 

13. Принципово нові факти. 

14. Новизна підходу до стратегії виголошення промови. 

15. Крилаті фрази, вислови видатних осіб. 

16. Нове про загальновідоме. 

17. Використовування "закону краю". 

18. Висунення гіпотез, припущень. 
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19. Використання прислів'їв, приказок. 

20. Поєднання емоційних і раціональних мотивів у сприйнятті інформації. 

21. "Сократівський діалог". 

22. Яскраві приклади з художньої літератури та життя. 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Аудиторія: секрети публічної комунікації. Поведінка оратора в аудиторії. 

Аудиторний шок та прийоми його подолання. 

 

 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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План семінарського заняття № 6 
 

Тема № 6. Невербальні засоби оратора 
                                                                                     

Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 

 

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з методикою використання невербальних 

засобів спілкування піл час проведення публічного виступу. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

 

1. Назвіть складові зовнішньої культур оратора. 

2. Що таке емоційні жести? 

3. Які знаки невербального спілкування ви знаєте? 

4. Що таке паралінгвістика? 

5. Шо таке кінексика та окулексика? 

6. Що такеольфракція та проксемика? 

7. Яке значення для успішного виступу має перше чраження? 

8. Які функції виконують жести в процесі спілкування? 

9. Яка роль зорового контакту з аудиторією? 

10. Назвіть компоненти мови простору. 

11. Що таке невербальне маніпулювання? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

 

1. Зовнішня культура оратора.  

2.Невербальні засоби оратора.  

3.Зоровий контакт як ознака професійності оратора.  

4.Невербальні прийоми маніпулювання.  

5.Позитивні та негативні жести оратора.  

6.Секрети розумного використання дистанції. 
 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: Невербальні складники позитивного іміджу оратора. Невербальні 

прийоми маніпулювання увагою аудиторії. Секрети використання дистанції під час публічного 

виступу. Жестикуляція як засіб впливу на аудиторію. 

 

Форми контролю  знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 
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3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

План семінарського заняття № 7 
 

№ Тема 7.  Техніка публічних презентацій 

 
                                                                                  

Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 
 

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з типами публічних презентацій, їх 

композиційними особливостями, розглянути мовлено-стилістичні та комунікативні принципи їх 

побудови. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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1. Чому і як потрібно готувати презентацію? 

2.  Хто має бути присутнім на презентації? Для кого вона призначена? 

3. Як класифікуються презентації? 

4. Які типи презентацій ви знаєте? 

5. Яка мета презентації-брифінг? 

6. З якою метою проводиться презентація-ексклюзив? 

7. Для чого призначені презентації-шоу? 

8. Що таке техніка презентації? 

9. Назвіть основні властивості композиції презентації. 

10. Які мовні засоби презентацій ви знаєте? 

11. Що таке модуляція та мелодика? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Публічні презентації, їх типи та композиційні особливості.  

2. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.  

3. Робота промовця з технічними засобами.  

4. Правила мовної поведінки перед мікрофоном. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Доповніть речення: Презентація може містити… (звук, відео, графічні зображення, анімацію, 

текст) 

Презентація  MS PowerPoint складається з основних базових елементів… (слайдів). 

На слайдах можуть міститися… (тексти, графічні, динамічні обєкти, таблиці, кнопки, 

гіперпосилання) 

Підкресліть пристрої ПК, що можна використовувати для демонстрації презентації: мишка, 

принтер, клавіатура, монітор, сканер, мікрофон, колонки, мультимедійний проектор, модем, 

відеокамера, інтерактивна дошка, навушники. 

Складіть порівняльну таблицю властивостей слайдової та потокової презентації. 

 

Форми контролю  знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

  

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  
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9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

План семінарського заняття № 8 
 

Тема 8. Сучасний етикет публічного виступу 
                                                                                    

Навчальний час: 2  год. 
 

Міжпредметні зв’язки: дана тема є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також  логічним продовженням вивчення таких 

дисциплін, як "Українська мова (професійного спрямування)", "Комунікативний менеджмент", 

"Комунікації в публічному адмініструванні" "Організація ПР-рекламної діяльності", 

"Організаційна поведінка", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Іміджелогія" та інших. 
 

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з культурою публічного виступу та основними 

складовими етикету поведінки аратора та аудиторії. 
 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Що таке культура публічного виступу? 

2. Які поняття містить мовний етикет? 

3. У чому полягає вміння слухати? 

4. Що ви знаєте про техніку активного слухання? 

5. Що таке емфатичне слухання? 

6. Які ви знаєте види запитань? 

7. Що ви знаєте про відкриті запитання? 

8. Як класифікують запитання? 

 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Сучасний етикет публічного виступу. Правила для мовця та для слухача.  

2. Культура сприймання публічного виступу.  

3. Види слухання. Принципи ефективного слухання.  

4. Уміння ставити запитання. Функції запитань, їх різновиди, способи введення та типи відповідей 

на них 
 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/
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Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: 1. Особливості часу як ресурсу. 2. Жорстке та гнучке планування. 

3.Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. 

 

 

Форми контролю знань  – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Рекомендована література до теми семінару:  

 

Основна та допоміжна література: 

1. Абрамович С. Д. Риторика : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович,  М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 

2001. – 240 с. 

2. Колотілова Н. А. Риторика : [навч. посіб.] / Н. А. Колотілова. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

3. Мацько   Л. І.   Риторика   :   [навч.   посіб.]   /   Л. І. Мацько,   О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 

2003. – 311 с. 

4. Миронова Т. В. Язык жестов. Как добиться успеха в жизни /   Т. В. Миронова. – М. : ЗАО 

Центрполиграф, 2006. – 223 с. 

5. Ньемантсвердрит Дж. В. Подготовка успешного устного выступления / Дж. В. 

Ньемантсвердрит // Протокол и этикет. – 2003. –№4. – С. 36–42. 

6. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / О. Б. Олійник / 

М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2010. – 182 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений : Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз. – Москва, 

2006. – 272 с. 

8. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / Г. М. Сагач. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 568 с.  

9. Бабич   Н. Д.   Основи   риторики   [Текст]    :    практикум    / Н. Д. Бабич; Чернівецький держ. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 1999. – 100 с. 

10. Бабич Н. Д. Магія слова для всього живого : Мовно-народознавчі наукові студії / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Букрек, 2012. – 384 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

www.ritorika.igro.ru 

www.orator.biz 

ttp://www.speechwriter.ru/ 

http://www.master-slova.ru/speach/ 

http://www.lexica.ru/copywriting_5.htmhttp://www.nbuv.gov.ua/ 

http://terminy-mizhkult- komunikacii.wikidot.com/ 

 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 
 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

http://www.ritorika.igro.ru/
http://www.orator.biz/
http://www.master-slova.ru/speach/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://terminy-mizhkult-/

