
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  ______________________, 

протокол  №____ від “___”  ___________ 2018 р. 

Зав. кафедри _________  ____________________ 
                                                                                          (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

 

(дисципліна вільного вибору студентів) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2018 

КК К
АА А
ФФ Ф
ЕЕ Е
ДД Д
РР Р
АА А

   
ЕЕ Е
КК К
ОО О
НН Н
ОО О
ММ М
ІІ І
КК К
ИИ И

   
ТТ Т
АА А

   

ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ЕЕ Е
ДД Д
ЖЖ Ж
ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ТТ Т
УУ У

 



МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 
 

Передумовою побудови успішної кар’єри в усі часи у багатьох сферах людської діяльності 

було оволодіння ораторським мистецтвом – мистецтвом красномовства, яке передбачає вміння 

чітко й логічно висловлюватися та аргументувати власну думку, ефективно переконувати, 

доречно ставити запитання й грамотно відповідати на них, вправно вести ділову розмову, 

композиційно правильно оформляти свою промову, сприймати і аналізувати виступи інших, 

виробляти власний ораторський стиль. 

З огляду на це, важливою проблемою є поступове відродження основ публічного мовлення 

в сучасній системі української освіти, що й має на меті «Мистецтво публічного виступу».  

Навчальна дисципліна "Мистецтво публічного виступу" належить до циклу вибіркових 

дисциплін підготовки бакалавра, яка покликана сприяти підвищенню загальної культури 

студентів, розвиткові лідерських якостей на основі формування їх комунікативної 

компетентності. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення курсу є теорія і практика підготовки усних публічних виступів для 

різних сфер  людської життєдіяльності.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Мистецтво публічного виступу» – формування 

риторичної компетентності студентів, удосконалення комунікативних умінь студентів, долучення 

їх до практики ораторського мистецтва, формування в них основ майстерності публічного 

мовлення. 

Основні завдання 

Завданням вивчення дисципліни є оволодіння знаннями з концепції комунікативного 

менеджменту та навичками використання методів вербального, невербального спілкування в 

управлінській діяльності. Створення позитивного іміджу управлінця для забезпечення високого 

рівня професійності на основі прийняття ефективних управлінських рішень.  

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Дана дисципліна 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. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: основні поняття, тлумачення ораторського мистецтва; типи мовлення, види 

промов; технології регулювання взаємодії оратора і аудиторії за допомогою вербальних і 

невербальних засобів; основні закони і закономірності підготовки промов; композицію промови; 

специфіку роботи над кожним зі структурних елементів промови; специфіку роботи з різними 

психологічними типами аудиторії; специфіку підготовки промов для різних соціологічних 

моделей аудиторії; види аргументів; види допоміжного матеріалу в промові; історію становлення 

спічрайтингу як гілки риторики і ораторського мистецтва; специфіку публічного мовлення 

залежно від характеру політичного устрою, суспільного ладу; особливості політичного 

публічного мовлення; особливості мовленнєго впливу в різних сферах і комунікативних 

ситуаціях. 

 
б) уміти: визначати мету підготовки публічного виступу; формувати композицію промови; 

виробляти стратегію публічного виступу; застосовувати різні види аргументів у публічному 

виступі; застосовувати різні засоби мовленнєвого впливу в тексті публічного виступу; готувати 

тексти промов відповідно до сфери, теми, характеру аудиторії, часу, місця виступу тощо; 

аналізувати готовий публічний виступ за системою критеріїв; виголошувати промову.  

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Н

омер 

теми 

Назва теми 

1. Мистецтво публічного виступу як інструмент побудови кар’єри 

2. Види промов за знаковим оформленням та закріпленням Етапи підготовки 

публічного виступу 

3. Мистецтво аргументації та критики. 

4. Секрети композиції публічного виступу Методики запам’ятовування структури 

та змісту виступу 

5. Оратор й аудиторія 

6. Невербальні засоби оратора 

7. Техніка публічних презентацій 

8. Сучасний етикет публічного виступу 
 

Тестові завдання з курсу “Мистецтво публічного виступу” складені згідно із навчальною 

програмою дисципліни і передбачають виявлення рівня набутих знань майбутнього фахівця в 

галузі управління та адміністрування, а також його здатності оперувати інформацією як 

ресурсом, забезпечувати ефективний обмін нею під час комунікацій, визначати елементи для 

налагодження відповідного інформаційного забезпечення під час соціальних комунікацій на базі 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Виходячи зі змісту навчальної програми, 

особливо із акцентування новітнього погляду на концепціях і функціях діяльності засобів масової 

комунікації, на аналізі проблеми маніпулювання масовою свідомістю, на громадські зв’язки у 

суспільстві, яке швидко глобалізується завдяки використанню сучасних технологій у сфері 

інформаційної діяльності, текстові завдання передбачають питання, що потребують наявності 

знань щодо функцій, принципів, завдань і технологій ІКМ, поняття, сутності та типології 

інформації і комунікації, їх функцій у суспільстві; напрямів, видів інформаційної діяльності, 

інформаційних ресурсів; психологічних складових процесу обміну інформацією; розуміння 

можливостей застосування маркетингових та іміджевих стратегій у сфері соціальних 

комунікацій; орієнтації у практичних питаннях медіапланування, рекламної та PR-продукції.  

Оцінку “відмінно” студент одержує за правильні відповіді на 90–100% контрольних 

(тестових) завдань; “добре” — на 75–89%; “задовільно” — на 51–75%; “незадовільно” — менш як 

на 50 %. 

1. Риторика – це: 

а) наука про правильну вимову та наголошування слів;  

б) емоційне ствердження чи заперечення якогось факту; 

 в) теорія ораторського мистецтва; 

г) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому. 

2. Жанри публічного виступу залежно від змісту, призначення, способу 

проголошення й обставин спілкування вирізняють такі: 

а) доведення, теза, аргумент; 

б) інформація, звіт, рапорт, заява; 

в) доповідь, промова, виступ, повідомлення;  

г) резюме, відгук, анотація, тези. 

3. Основні різновиди доповіді: 

а) інформаційна, розважальна, вітальна, побутова; 



б) академічна, судова, церковна, суспільно-побутова;  

в) політична, ділова, звітна, наукова; 

г) агітаційна, ювілейна, суспільна, університетська. 

 

4. Виберіть правильний варіант характеристики промови: 

а) промова – це непідготовлений виступ, що народжується під час мітингу; 

б) промова – це усний підготовлений виступ з інформацією, яка має вплинути на розум, 

почуття й волю слухачів; 

в) промова й доповідь – це синоніми; 

г) промова звичайно стосується обмеженого кола осіб й охоплює невелику кількість 

питань. 

 

5. Основні різновиди промови: 

а) колективна, індивідуальна, особиста, групова;  

б) академічна, судова, церковна, побутова; 

в) політична, ділова, звітна, наукова; 

г) розважальна, інформаційна, агітаційна, вітальна. 

 

6. Виберіть правильний варіант характеристики виступу: 

а) виступ, як і лекція, характеризується попередньою 

підготовленістю з чітко продуманими проблемами; 

б) виступ характеризується емоційністю, а тому він ніяк не пов’язаний з проблемами, 

висвітленими в доповіді; 

в) виступ відрізняється від лекції спонтанністю, лаконічністю і непідготовленістю. Він 

торкається тільки кількох проблем, висвітлених у доповіді, тому будується як набір реплік; 

г) виступ краще будувати як остаточний висновок із доповіді, що акцентує увагу присутніх 

на основних проблемах. 

 

7. Ораторська діяльність науковця та викладача, який доповідає про результати 

дослідження або популяризує досягнення науки − це: 

а) юридичне (судове) красномовство;  

б) академічне красномовство; 

в) політичне красномовство;  

г) церковне красномовство. 

 

8. Влучне, гостре або урочисте слово з приводу якоїсь важливої події у приватному 

житті або у певній гострій чи цікавій ситуації − це красномовство: 

а) суспільно-побутове;  

б) агітаційне; 

в) інформаційне;  

г) політичне . 

 

9. Перший етап підготовки публічного виступу – це: 

а) складання його тез; 

б) визначення організатором теми й формулювання основних завдань оратора; 

в) авторське визначення його теми, мети, предмету й завдань для будування його каркасу у 

вигляді письмових тез; 

г) складання його плану. 

 

10. Головне завдання доповідача у вступній частині виступу: 

а) висловити радість;  

б) відрекомендуватися; 



в) коротко викласти суть проблеми; 

г) привернути й утримати увагу аудиторії; 

 

11. Частина промови, в якій оратор послідовно розвиває свою думку, веде слухачів 

до розуміння основної ідеї промови, застосовує різноманітні докази правильності положень, 

які він висуває, ілюструє їх прикладами, цифрами, наочністю – це: 

а) експозиція; 

б) вступ; 

в) основна частина;  

г) висновки. 

 

12. Дискусія - це: 

а) широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання, висловлення різних 

думок з приводу певного питання; 

б) емоційне ствердження чи заперечення якогось факту; 

в) міркування, в якому доводиться як істинність, так і хибність певного судження; 

г) спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого переконати або спонукати 

її до певних дій. 

 

13. Учасник дискусії, що висунув і відстоює певну тезу, ідею або концепцію – це: 

а) опонент; 

б) пропонент;  

в) софіст; 

г) критик. 

 

14. Доказ, у якому безпосередньо обґрунтовують істинність тези, називають: 

а) вірогідний;  

б) невірогідний; 

 в) прямий; 

г) непрямий. 

 

15. Стать, вік, громадянство, національність, освіта, професія, склад родини, 

зайнятість, належність до соціальних верств − це такі ознаки закону моделювання 

аудиторії: 

а) суспільно-психологічні;  

б) соціально-демографічні;  

в) індивідуально-особисті. 

 

16. Визначення мети, завдань, виділення основних питань предмета мовлення і 

формування тез − це: 

а) стратегія виступу;  

б) тактика виступу. 

 

17. Наступне положення (мовні висловлювання чи текст), яке стосується тези й 

обґрунтовує її чи переконливо доводить істинність тези – це: 

а) виклад; 

б) підтвердження;  

в) аргумент. 

 

18. Мовний зворот, своєрідне сполучення слів і синтаксична побудова фрази, 

відмінна від порядку слів, узвичаєного мовою, що служить засобом підсилення емоційної 

вмотивованості художньої або ораторської мови − це: 



а) фігури повторення; 



в) фігура думок; 

в) риторична фігура. 

 

19. Риторична фігура, ґрунтується на поєднанні протилежних за змістом понять, які 

разом дають нове уявлення − це: 

а) оксиморон;  

б) гротеск; 

в) анафора. 

 

20. Фразові паузи, ромбічні дужки, дужки квадратні, лапки − це знаки: 

а) рядкові; 

б) надрядкові;  

в) підрядкові. 

 

21. Хід думки від часткового до загального − це: 

а) індукція;  

б) дедукція;  

в) аксіологія. 

 

22. Неочікуване судження, висновок, що різко розходяться із загальноприйнятою 

думкою чи з логікою попереднього тексту − це: 

а) парадокс;  

б) каламбур;  

в) антитеза. 

 

23. Зіставлення одного предмета з іншим у промові на основі їх спільної ознаки − 

це: 

а) епітет; 

б) порівняння;  

в) метафора. 

 

24. До типів промов не належить: 

а) промови, що читаються за конспектом; 

б) промови, які готуються заздалегідь, але не вчать напам’ять; 

 в) промови, які готуються заздалегідь і вчать напам’ять; 

г) офіційні промови; 

ґ) імпровізовані промови. 

 

25. Найоптимальнішим для сприйняття є темп: 

а) від 100 до 120 слів; 

б) від 120 до 150 слів; 

в) від 150 до 200 слів на хвилину. 

 

26. Стилістична фігура: відбиток відомої теми чи події в ораторській промові − це: 

а) антитеза;  

б) анафора; 

в) ремінісценція. 

 

27. Модель побудови виступу з певних складових частин, найпростішими з яких є 

вступ, виклад, висновки − це: 

а) зміст промови; 

б) структура ораторського твору;  

в) стиль промови. 



 

28. Структура аргументації складається з: 

а) аргументів, тези, висновку;  

б) аргументів, тези, змісту; 

в) аргументів, тези, форми. 

 

29. Найбільш сильним видом критики є: 

а) критика аргументів;  

б) критика тези; 

в) критика форми. 

 

30. Найбільш ефективним способом запам'ятовування 

матеріалу є: 

а) логічний; 

б) механічний; 

в) мнемотехнічний. 

 

31. Засновником мнемотехніки є: 

а) Симонід; 

 б) Цицерон; 

в) Аристотель;  

г) Демосфен. 

 

32. «Магічне число» дорівнює: 

а) 3 ± 2; 

б) 5 ± 2; 

в) 7 ± 2; 

г) 9 ± 2. 

 

33. «Ефект рамки» полягає в тому, що найкраще 

запам'ятовується: 

а) початок і кінець повідомлення; 

б) початок і середина повідомлення;  

в) середина і кінець повідомлення. 

 

34. Більшу кількість інформації від оратора під час першої зустрічі аудиторія 

отримує: 

а) вербальними каналами;  

б) невербальними каналами. 

 

35. Оратору під час публічного виступу слід уникати: 

а) відкритих жестів і жестів-поплавків; 

 б) відкритих і закритих жестів; 

в) жестів-поплавків і закритих жестів. 

 

36. У вступі публічного виступу варто уникати такої фрази: 

а) Перепрошую, що займаю Ваш час… 

 б) Тема вирізняється актуальністю... 

 в) Мета виступу... 

г) Специфіка теми виступу полягає в тому, що… 

 

37. Видом штучного вступу публічного виступу є: 

а) пояснення теми виступу;  



б) афоризм; 

в) пояснення мети виступу; 

г) пояснення причини виступу. 

 

38. Видом природного вступу публічного виступу є: 

а) пояснення теми виступу; 

б) використання наочного матеріалу; в) легенда; 

г) гумор. 

 

39. Розташуйте в логічній послідовності етапи підготовки публічного виступу: 

1. Складання тез виступу. 

2. Добір теоретичного та практичного матеріалу. 

3. Написання остаточного тексту виступу. 

4. Складання плану. 

5. Обдумування та формулювання теми, визначення низки 

питань, виокремлення принципових положень. 

 

40. До загальновідомих видів красномовства належать: 

а) юридичне (судове);  

б) академічне; 

в) політичне; 

г) церковне; 

ґ) промислове; 

д) суспільно-побутове. 

 

41. Використання оратором мовних виразів, коли він має на увазі їх буквальне 

значення, лише те, що він говорить, називають 

а) риторичними фігурами; 

б) маніпулятивними технологіями; 

в) непрямою формою мовленнєвого впливу;  

г) прямою формою мовленнєвого впливу. 

 

42. Укажіть, яку стилістичну фігуру вжито в рядках: 

О слово рідне! Орле скутий! Чужинцям кинуте на сміх! Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам’ятно забутий! (О. Олесь) 

а) риторичне заперечення;  

б) риторичне запитання;  

в) риторичне звертання; 

г) риторичне ствердження. 

 

43. Укажіть, яку стилістичну фігуру вжито в рядках: 

Пропало, пройшло, пролетіло, Минулося, щезло, спливло, Лишень головешками тліло, 

Лишень попелищем цвіло (І. Драч) 

а) анепіфору; 

 б) епіфору;  

в) антитезу;  

г) градацію. 

 

44. Укажіть, яку стилістичну фігуру вжито в рядках: 

Благословен той день і час, Коли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими 

босими ногами, Земля, яку скропив Тарас 

Дрібними росами-сльозами (М. Рильський) 



а) риторичне заперечення;  

б) риторичне запитання;  

в) риторичне звертання; 

г) риторичне ствердження. 

 

45. Укажіть, яку стилістичну фігуру вжито в рядках: 

І Місячну сонату уже створив Бетховен. І тінь місяцехода вже зорям не чужа. 

А місяць все такий же – і молодик, і повен, 

І серпик, і рогалик, і місяць, як діжа (Л. Костенко) 

а) асиндетон; 

б) полісиндетон;  

в) анафору; 

г) епіфору. 

 

46. Визначте, яку риторичну фігуру використано у 

висловлюванні: «Дивна справа: неписані закони знають усі. Писані 

– тільки ті, хто їх писав» (Володимир Канівець)? 

 а) епіфору; 

б) парцеляцію;  

в) антитезу; 

г) анафору. 

 

47. Визначте, яку риторичну фігуру використано у висловлюванні: «У кожній 

кризі кайзер пасував. У поразці – втік; у революцію – зрікся; у вигнанні – заново одружився» 

(Вінстон Черчілль)? 

а) еліпсис;  

б) літоту; 

 в) антитезу;  

г) анафору. 

 

48. Визначте, яку риторичну фігуру використано у висловлюванні: «Побазікати 

можна і з приятелем, а помовчати – лише з вірним другом» (Олександр Ільченко)? 

а) епіфору; 

б) парцеляцію;  

в) антитезу. 

 

49. Визначте, яку риторичну фігуру використано у запропонованому зверненні 

оратора до аудиторії: Дорогі співвітчизники! Дорога громадо! Дорогий народе! 

а) епіфору; 

б) парцеляцію;  

в) антитезу; 

г) анафору. 

 

50. Визначте, яку риторичну фігуру використано у 

висловлюванні: «Прийшов, побачив, переміг» (Гай Юлій Цезар)? 

а) асиндетон;  

б) парцеляцію;  

в) антитезу; 

г) літоту. 

 

51. Риторичними називають запитання на зразок: 

1. Ви хочете заперечити висловлену тезу? 

2. Бути чи не бути? 



3. Куди йдемо? 

4. Чи не так? 

 

52. План промови може бути: 

1. Простий. 

2. Складний. 

3. Цитатний. 

4. Художній. 

 

53. Жанри публічного виступу залежно від змісту, призначення, способу 

проголошення й обставин спілкування є такі: 

1. Доповідь. 

2. Інформація. 

3. Повідомлення. 

4. Промова. 

5. Виступ. 

6. Виклад. 

 

54. Доповідь як найпоширеніша форма публічного виступу має такі різновиди: 

1. Політична. 

2. Судова. 

3. Ділова. 

4. Звітна. 

5. Релігійна. 

6. Наукова. 

 

55. Промова залежно від мети спілкування має такі різновиди: 

1. Інформаційна. 

2. Вітальна. 

3. Політична. 

4. Звітна. 

5. Агітаційна. 

6. Розважальна. 

 

56. Види природного вступу публічного виступу: 

1. Притча. 

2. Афоризм. 

3. Пояснення мети, теми. 

4. Проблемне питання. 

5. Презентація однодумців. 

6. Історичний огляд. 

 

57. Структура доведення складається з: 

1. Вступу. 

2. Тези. 

3. Резюме. 



4. Проблемного питання. 

5. Аргументів. 

6. Демонстрації. 

 

58. Установіть відповідність між поняттями та їх 

тлумаченням. 

 

Поняття Тлумачення 

1 Доповідь А заздалегідь підготовлений публічний виступ на

  певну актуальну тему, 

звернений до широкого загалу 

2 Промова Б невеликий 

теми 

публічний виступ із певної 

3 Виступ В публічне виголошення промови з одного 

чи декількох питань 

4 Повідомлення Г широке публічне обговорення якого- 

небудь спірного питання 

  Ґ найпоширеніша форма публічного виступу, важливий 

елемент системи зв’язків із громадськістю, яка порушує 

проблеми, що потребують розв’язання 

 

59. Установіть відповідність між різновидом доповіді та її метою, завданням. 

 

Різновид доповіді Мета та завдання 

1 Політична А узагальнити  наукову  інформацію, 

досягнення, відкриття та  результати 

наукових досліджень 

2 Ділова Б повідомити про роботу, виконану особою 

чи колективом за певний період 

3 Звітна В обговорити публічно яке-небудь спірне 

питання, висловивши різні думки 

4 Наукова Г повідомити про шляхи розв’язання 

окремих виробничих питань життя і 

діяльності певного колективу, організації 

  Ґ з’ясувати сутність, причини, наслідки 

певної політичної події, розкрити шляхи розвитку 

суспільства 



 

 

 

60. Установіть відповідність між структурним елементом публічного виступу та 

його метою, завданням. 

 

Структурний 

елемент 

Мета та завдання 

1 Вступ А викласти суть проблеми, навівши докази, 

пояснення міркування відповідно до 

попередньо визначеної структури виступу 

2 Основна 

частина 
Б привернути й утримати увагу аудиторії 

3 Висновки В повторити основну думку, підсумувати 

сказане 

  Г відповісти на запитання аудиторії 

 
61. Комунікація як термін латинського походження означає: 

1) повідомлення; 

2) передача; 

3) бесіда; 

4) розмова; 

5) усе зазначене. 

62. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог: 

1) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом; 

2) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу; 

3) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих 

прикладів. 

63. Етика ділових відносин – це… 

1) моральні принципи ділового спілкування; 

2) знання про моральні аспекти ділових стосунків; 

3) рекомендації для успішного вирішення ділових проблем. 

64. З чого починається процес розв’язання конфлікту: 

1) з напруження; 

2) з ведення переговорів; 

3) з співпраці; 

4) з аналізу конфлікту. 

65. У науці зміст поняття “комунікація” тлумачать як: 

1) взаємодію; 

2) передачу соціальної інформації; 

3) спілкування; 

4) обмін інформацією; 

5) усе зазначене. 

66. Наради, які проводяться у точно визначені дні і години – це: 
1) оперативні; 

2) директивні; 

3) інструктивні; 

4) інформаційні. 

67. Етика ділових відносин є складовою: 

1) менеджменту організації; 

2) психології управління; 

3) етики ділового спілкування. 



 

 

 

68.Процес двостороннього обміну ідеями й інформацією, щопризводить до взаємного 

розуміння – це: 

1) функція менеджменту; 

2) комунікація; 

3) аналітичність; 

4) оперативність; 

5) комунікабельність. 

69.Назвіть основні принципи, які допомагають досягти успіху у діяльності державного 

службовця: 
1) пунктуальність, конфіденційність, доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній 

вигляд, грамотність; 

2) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність; 

3) доброзичливість, увага до оточуючих, зовнішній вигляд, грамотність; 

4) люб’язність, делікатність, коректність. 

70. Спілкування – це: 

1) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, 

волевиявленнями з метою інформування; 

2) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями 

спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, у ставленні один до одного; 

3) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної 

діяльності. 

71. Діловий етикет – це … 

1) форма ділового звертання та представлення; 

2) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків; 

3) норми, які регулюють стиль роботи, поведінки та спілкування при вирішенні ділових 

проблем. 

72. Соціологи розуміють під комунікацією: 

1) взаємодію; 

2) передачу соціальної інформації; 

3) обмін інформацією між складовими динамічних систем; 

4) усе зазначене. 

73. Назвіть правильне визначення іміджу: 

1) Імідж – це символічний образ суб’єкта, створюваний у процесі суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. 

2) Імідж – це узагальнена сформована думка суспільства про певний об’єкт. 

3) Імідж – це сукупність зовнішніх характеристик особистості. 

4) Імідж – це глибинні якості особистості, що проявляються у спілкуванні та взаємодії із 

суспільством. 

74. Діловий протокол – це … 

1) правила, що регламентують порядок ділових зустрічей і переговорів та ділових стосунків 

в цілому; 

2) правила оформлення документів; 

3) сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках. 

75. Мовний етикет – це: 

1) сукупність речень, об’єднаних у тематичну й структурну цілісність за правилами певної 

мовної системи; 

2) правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців; 

3) модель побудови однотипних документів. 

76 Комунікація як процес передбачає наявність: 

1) двох учасників; 

2) трьох учасників; 

3) чотирьох учасників; 

4) процес обробки і передавання інформації за допомогою радіо,  

телебачення; 



 

 

 

5) процес обробки і передавання інформації за допомогою преси; 

6) усе зазначене. 

77. Соціальними функціями масової комунікації є: 

1) інформаційна; 

2) соціалізуюча; 

3) організаційно-поведінкова; 

4) правова; 

5) культурологічна; 

6) комунікаційна; 

7) емоційно-тонізуюча; 

8) усе зазначене. 

4) стереотипізацією. 

78. Психологічними функціями масової комунікації є: 

1) інформаційна; 

2) соціально-виховна; 

3) облікова; 

4) гедоністична; 

5) формування масової психології; 

6) інтеграційно-комунікаційна; 

7) організації поведінки; 

8) усе зазначене. 

79. Назвіть принципи службового етикету, які є важливими для посадових осіб. 
1) пунктуальність, конфіденційність, коректність, тактовність; 

2) гуманізм, доцільність дій, естетична привабливість поведінки, глибока повага до 

інтересів та почуттів інших співпрацівників. 

3)  гуманізм, пунктуальність, естетична привабливість поведінки; 

4) конфіденційність, коректність, тактовність, люб’язність. 

80. Ділова бесіда включає: 

1) обмін думками та інформацією; 

2) укладання договорів; 

3) вироблення обов’язкових для виконання рішень; 

3) вироблення правил у діяльності організацій. 

81. Як називається тактика поведінки, коли використовується прохання про 

підтримку? 

1) дружнє звертання; 

2) раціональне переконання; 

3) коаліційна; 

4) укладання угод. 

82. Комунікаційний канал — це: 

1) спеціальний вид комунікаційної діяльності; 

2) засіб цілеспрямованого передавання інформації; 

3) матеріальний носій інформації; 

4) джерело, що містить первинну інформацію; 

5) усе зазначене. 

83. Як називаються комунікаційні перешкоди, зумовлені багатозначністю слів: 

1) перешкоди під час сприйняття; 

2) нсвербальні перешкоди; 

3) поганий зворотний зв'язок; 

4) семантичні перешкоди? 

84. Змістові повідомлення можуть передаватися таким  

комунікаційним каналом: 

1) формальним; 

2) вербальним; 

3) неформальним; 



 

 

 

4) невербальним; 

5) загальним; 

6) спеціальним; 

7) галузевим; 

8) усіма зазначеними каналами. 

85. Імідж людини – це… 

а) уміння спілкуватися; 

б) уміння впливати на людей; 

в) уміння керувати враженням. 

86. Стиль чоловічого костюма під час ділової зустрічі: 

а) повинен відповідати стилю інших учасників зустрічі; 

б) повинен бути індивідуальним, що дасть можливість впливати на формування іміджу; 

в) вибір стилю не регламентується. 

87. Під час ділових зустрічей жінці рекомендується: 

а) одягати міні-спідниці; 

б) одяг яскравих кольорів; 

в) одяг, який не буде відволікати співрозмовника від ділової розмови. 

88. До денних прийомів відносяться: 

а) “фуршет”; 

б) “обід”; 

в) “келих вина”. 

89. Діловий прийом “обід” розпочинається: 

а) о 12.00; 

б) о 20.00; 

в) о 14.00. 

90. Діловий прийом “жур-фікс”: 

1) для чоловіків; 

2) для молоді; 

3) для жінок. 

91. На діловий прийом з розміщенням: 

1) потрібно приходити раніше визначеного часу; 

2) приходити у визначений час; 

3) порядок не регламентований. 

92. Вербальний канал комунікації ґрунтується: 

1) на засобах комунікації; 

2) рівні підсвідомості; 

3) мовних здібностях людини; 

4) усьому зазначеному. 

7. Вербальний канал комунікації реалізується через: 

1) міміку; 

2) передавання мовних повідомлень; 

3) тести; 

4) рухи; 

5) сміх, посмішку, плач; 

6) нахмурені брови, холодний піт; 

7) покачування голови на знак згоди чи незгоди; 

8) знизування плечима при непорозумінні; 

9) усе зазначене. 

93. Предметом праці в управлінні є: 

1) робоча сила; 

2) інформація; 

3) організація; 

3) правильної відповіді немає. 

94. Невербальний канал комунікації ґрунтується на використанні: 



 

 

 

1) міміки; 

2) жестів; 

3) рухів; 

4) інтонацій; 

5) повідомлень у письмовій формі; 

6) повідомлен 

ь в усній формі; 

7) усього зазначеного. 

95. У чому полягає сутність поняття "комунікація": 

1) процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше особами; 

2) обмін інформацією та змістовим значенням між двома чи більше людьми; 

3) процес обміну інформацією між двома або більше особами; 

4) процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома чи більше людьми в 

процесі здійснення цілеспрямованої діяльності? 

96. Для передавання мовних повідомлень людина має володіти: 

1) природною мовою; 

2) іноземною мовою; 

3) штучною мовою; 

4) мовною здібністю; 

5) усім зазначеним. 

97. Управлінський вплив слова на фізіологічні та психологічні  

процеси забезпечує: 

1) контактна функція; 

2) регулятивна функція; 

3) етноформуюча функція; 

4) усі зазначені функції. 

98. При спілкуванні втрачається інформації: 

1) приблизно 10 %; 

2) приблизно 30 %; 

3) приблизно 50 %. 

99. Ділова бесіда включає: 
1) обмін думками та інформацією; 

2) укладання договорів; 

3) вироблення обов’язкових для виконання рішень; 

4) вироблення правил у діяльності організацій. 

100. Термін “інформація” означає: 

1) відомості; 

2) знання; 

3) повідомлення; 

4) синонім сліва “наука”, “ідея”; 

5) сигнал, що циркулює в технічних каналах комунікацій. 

101. Вислів “Говори, аби я міг тебе пізнати” належить: 

1) Платону; 

2) Арістотелю; 

3) Сократу. 

102. Одиницею виміру кількості інформації є: 

1) слово; 

2) буква; 

3) двоїчна одиниця; 

4) електричний сигнал. 

103. Розходження поглядів людей з різними рисами характеру, поглядами та 

цінностями – це: 
а) внутрішньоособовий конфлікт; 

б) міжособовий; 



 

 

 

в) міжгруповий; 

г) індивідуальний; 

д) груповий; 

е) правільної відповіді немає. 
 

104. Декодування – це: 

1) засіб передачі інформації; 

2) перетворення ідей у символ; 

3) сукупність символів; 

4) перетворення символів у інформацію; 

5) засіб передачі інформації безпосередньо від керівника до підлеглого; 

6) правильної відповіді немає. 

105.  Ділове спілкування належить до рівня спілкування: 

1) міжособистісного; 

2) міжгрупового; 

3) масового. 

106. Що не належить до типів ділової бесіди: 
1) ділові переговори; 

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні; 

3) телефонна розмова; 

4) бесіда при консультуванні. 

107. Теорію комунікації розробив: 
1) В. М. Глушков; 

2) Н. Вінер; 

3) К. Шенон; 

4) А. Енштейн; 

5) У. Вівер. 

108. До стратегічних підходів до ведення переговорів відносять: 

1) компромісний; 

2) стандартний; 

3) жорсткий. 

109. За допомогою невербальних засобів передається інформації: 

1) приблизно 30 %; 

2) приблизно 60 %; 

3) приблизно 80 %. 

110. У чому полягає сутність емпатії: 

1) увага до себе та оточення; 

2) увага до почуттів інших людей; 

3) увага до себе; 

4) повна відсутність уваги до будь-кого? 

111. Що належить до "П'яти "С" комунікацій", за Р. Фалмсром: 

1) ясність, повнота, лаконічність, конкретність, коректність; 

2) ясність, прозорість, лаконічність, достовірність, коректність; 

3) достовірність, повнота, лаконічність, своєчасність, коректність? 

112. Етапами інформаційного процесу є: 
1) отримання інформації; 

2) добір інформації; 

3) тлумачення інформації; 

4) коментування інформації; 

5) поширення інформації; 

6) усе зазначене. 

113. Управління свідомістю та поведінкою людей в певних політичних, соціальних і 

економічних інтересах правлячої еліти називають: 

1) маніпулюванням; 



 

 

 

2) іміджем; 

3) рекламуванням. 

114. Бездоказове нав’язування суспільству негативних (з погляду більшості) оцінних 

категорій з метою компрометації певних суб’єктів політики (партій, індивідів) як спосіб 

маніпулювання — це: 

1) брехня; 

2) замовчування; 

3) напівправда; 

4) навішування ярликів; 

5) упровадження іміджів і кліше. 

115. Проблеми формування й створення в суспільній свідомості віртуальних образів 

суспільних інститутів, окремих політичних лідерів вивчає: 

1) політологія; 

2) культурологія; 

3) іміджелогія; 

4) соціальна психологія. 

116. Тактовність – це: 
1) підкреслено офіційна, переважно службова й дещо сухувата, холодна ввічливість, 

особливе вміння стримувати себе в будь-яких обставинах, конфліктах; 

2) ввічливість, яка підкреслює повагу до людини виявляється у ставленні до літніх людей; 

3) це чуття міри, яке підказує людині в певній конкретній ситуації передбачливо не 

зауважувати помилок і вад іншої людини, не робити їй зауважень у присутності інших осіб, не 

ставити запитань, які ставлять співрозмовника в невигідне становище; 

4) ввічливість у поєднанні з особливою м'якістю й глибоким розумінням внутрішнього 

стану та настрою інших людей. 

117. На основі сприйняття суб’єкта політики зовнішнім середовищем, виборцями, мас-

медіа складається такий вид функціонального іміджу: 

1) дзеркальний; 

2) поточний; 

3) бажаний; 

4) негативний; 

5) множинний.  

118. Який вид бесіди можна розглядати як різновид виробничої наради? 

1) проблемну; 

2) дисциплінарну; 

3) кадрову; 

4) інформативну. 

119. Доведення до працівників завдання, розпоряджень, уточнення поставлених 

завдань, термінів їх виконання для конкретних виконавців — це мета нарад: 

1) оперативних; 

2) директивних; 

3) інструктивних; 

4) інформаційних. 

120. На пристосуванні до різних контекстів реалізації базується такий підхід до 

формування іміджу: 

1) функціональний; 

2) контекстний; 

3) порівняльний. 

121. Під час ділової бесіди недоцільно: 

1) переривати співрозмовника; 

2) виявляти надмірну емоційність; 

3) негативно оцінювати особистість партнера; 

4) демонструвати повагу до співрозмовника. 

122. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) — це: 



 

 

 

1) покращення іміджу суб’єкта суспільних відносин; 

2) спеціалізована діяльність відповідних підрозділів державних,  

політичних, громадських структур; 

3) наука, що займається організацією комунікаційного простору  

суспільства; 

4) спеціалізована галузь менеджменту інформаційно-комунікаційної сфери суспільства, що 

спрямована на гармонізацію його комунікаційних зв’язків; 

5) усе зазначене. 

123. Яке розташування оратора в аудиторії є найбільш вдалим: 

1) оратор ходить по аудиторії під час виступу; 

2) оратор сидить перед слухачами; 

3) оратор стоїть перед слухачами.  

124. моніторинг повідомлень ЗмК та оперативне реагування на  

негативні випади конкурентів — це функція: 

1) прес-служби; 

2) іміджмейкера; 

3) фахівця з PR; 

4) інформаційного менеджера. 

125.  В основі ділового рівня спілкування лежить принцип спілкування: 

1) об’єктивності; 

2) суб’єктивності; 

3) раціональності; 

4) соціабільності. 

 126. Стандартна послідовність фраз у зверненні до незнайомої людини може мати 

таку послідовність: 
1) Щиро вдячний за ...; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати ...; 

2) Вибачте, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка, ...; Добрий день!; 

3) Добрий день!; Будьте ласкаві, скажіть ...; Щиро дякую Вам. 

 

127. Регулярна організація зустрічей з журналістами в одному місці, в один і той же 

час — це: 

1) прес-конференція; 

2) брифінг; 

3) прийом; 

4) прес-реліз. 

128. Шум — це: 

1) будь-яка інформація, передбачена джерелом, вона створює помилки в передачі; 

2) додатковий сигнал, непередбачений джерелом інформації, що створює помилки в 

передачі; 

3) додаткова інформація, непередбачена отримувачем, що створює помилки в передачі; 

4) будь-який додатковий сигнал, непередбачений джерелом інформації. 

129. Основна роль комунікацій: 

1) досягнення мети організації; 

2) звернення; 

3) досягти бажаного результату; 

4) досягти бажаної поведінки як окремих осіб, так і колективу. 

130.Аналіз документальних джерел з метою відбору факторів для поглибленого 

розкриття теми характерний для: 
1) аналітичного огляду; 

2) експрес-інформації; 

3) реферативного огляду; 

4) тематичної підбірки; 

5) доповіді. 

131. Зазначте, які концепції інформації є основними: 



 

 

 

1) якісна; 

2) атрибутивна; 

3) функціонально-кібернетична; 

4) семіотична (знакова); 

5) соціальна; 

6) наукова. 

132. Протиборство – це: 

1) відкрите висловлення незгоди з якогось питання; 

2) зіткнення інтересів; 

3) боротьба думок. 

4) суперництво з приводу якого-небудь предмета. 

133. Що не належить до типів ділової бесіди: 
1) ділові переговори; 

2) бесіда при прийомі на роботу, бесіда при звільненні; 

3) телефонна розмова; 

4) бесіда при консультуванні. 

134. Зазначте, в яких напрямках передається інформація неформальними каналами: 

1) тільки вертикально; 

2) тільки горизонтально; 

3) тільки по діагоналі; 

4) тільки вгору-вниз; 

5) у всіх напрямках. 

135. З чим пов'язані соматичні проблеми в комунікаціях: 

1) вибором символів, що найточніше відображали б бажаний зміст; 

2) ступенем впливу повідомлення на поведінку суб'єкта; 

3) точністю передачі комунікаційних символів; 

4) невмінням слухати? 

136. Як називається неформальний ланцюг передачі інформації, що 

використовується, найчастіше характеризується вибірковістю комунікацій та 

оперативністю передання інформації: 

1) "одножильним"; 

2) кластерним; 

3) ланцюгом "пліткаря"; 

4) імовірнісним? 

137. Організація інформаційної діяльності передбачає: 

1) аналіз системи задоволення інформаційних потреб користувача; 

2) формування інформаційного ринку на основах інформаційного маркетингу; 

3) усе зазначене. 

138. Культура мовлення керівника – це: 
1) доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі; 

2) досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення; 

3) форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій; 

4) сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для 

використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником. 

 

139.Фізичні дані людини, її одяг, манери поведінки відносять до: 

1) внутрішнього іміджу; 

2) зовнішнього іміджу; 

3) поведінкового іміджу; 

4) ментального іміджу. 

140. Службовий етикет – це: 
1) прагнення бути приємним і корисним; 

2) форма взаємовідносин між людьми, сутність яких - доброзичливість, бажання добра 

іншій людині; 



 

 

 

3) це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в 

конкретній організації; 

4) глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників. 

 

141. Існують такі класи комунікацій: 

1) між двома індивідами; 

2) між індивідом і групою; 

3) усні; 

4) письмові; 

5) всередині групи; 

6) між рівнями і підрозділами організації. 

142. Співбесіди, які проводяться під час прийому на роботу чи при звільненні, 

називаються: 

1) кадрові; 

2) проблемні; 

3) дисциплінарні; 

4) раціональні. 

143.  Людині з аудіальною модальністю притаманна: 

1) помірна жестикуляція, невисока рухливість, погляд, спрямований на чоло; 

2) невгамовна активність, жвава жестикуляція, крикливість; 

3) любов до горілчаних напоїв, великої кількості жирної їжі. 

144. Наявність постійних запитів споживачів інформації та зворотного зв’язку між 

ними і службою інформації є основною властивістю системи: 

1) диференційованого обслуговування керівництва (ДОК); 

2) тематичного забезпечення керівництва (ТЗК); 

3) вибіркового поширення інформації (ВПІ); 

4) проблемно-орієнтованого інформування керівників (ПОІК); 

5) не властиво жодній із систем. 

145.  Візуальна модальність означає: 

1) здатність мислити образами; 

2) бажання виглядати модно; 

3) відкритість характеру. 

146. Диспозиція - це розділ риторики, який вивчає: 
A) засоби виразності ораторської промови; 

Б) способи запам'ятовування ораторської промови; 

B) структуру ораторської промови. 

147. Ораторська промова складається з: 
A) вступу, аргументації, висновку; Б) вступу, аргументації, критики; 

B) вступу, головної частини, завершення. 

148. Метою вступу є встановлення контакту з аудиторією: 
А) так; 

Б) ні. 

 

149. "Початок здалеку" як прийом вступу рекомендується застосовувати в 

конфліктній аудиторії: 
А) так; 

Б) ні. 

150. Метою головної частини є: 
А) обґрунтування тез оратора; Б) розкриття теми промови. 

151. Шляхами викладу матеріалу є: 
А) дедуктивний, індуктивний; Б) природний, штучний. 

152. Природний шлях викладу матеріалу може реалізуватися дедуктивним, 

індуктивним або компаративістським способами: 
А) так; Б) ні. 



 

 

 

153. Штучний шлях характеризується найменшим втручанням оратора у виклад 

матеріалу: 
А) так; 

Б) ні. 

154. Дедуктивний спосіб викладу матеріалу - це рух: 
А) від формулювання аргументів до формулювання тези; Б) від формулювання тези до 

формулювання аргументів. 

155. Індуктивний спосіб викладу матеріалу - це рух: 
А) від формулювання аргументів до формулювання тези; Б) від формулювання тези до 

формулювання аргументів. 

156. Оптимальним вважається такий порядок розташування аргументів у промові: 
A) сильні, слабкі аргументи; Б) слабкі, сильні аргументи; 

B) сильні, слабкі, найсильніший аргумент. 

157. Виділяють таку кількість груп правил щодо аргументації/критики: 
A) три; 

Б) чотири; 

B) п'ять. 

158. Порушення правила незмінності тези призводить до помилок: 
А) зміна тези, втрата тези; Б) підміна тези, втрата тези. 

159. Різновидами помилки "необґрунтований аргумент" є: 
A) безпідставний аргумент, випередження основи, коло в обґрунтуванні; 

Б) коло в обґрунтуванні, не підтверджує, хибний аргумент. 

B) випередження основи, коло в обґрунтуванні, хибний аргумент. 

1560 Порушення правила достатності аргументів призводить до помилки: 
A) безпідставний аргумент; Б) надмірне обґрунтування; 

B) необґрунтований аргумент. 

161. Порушення правила відповідності аргументів тезі призводить до помилки: 
A) безпідставний аргумент; Б) надмірне обґрунтування; 

B) необґрунтований аргумент. 

162. Порушення правила щодо форми аргументації призводить до помилки, що має 

загальну назву: 
A) "від сказаного умовно до сказаного безумовно"; Б) "хибна аналогія"; 

B) "не підтверджує". 

163. Метою завершення є: 
А) закріплення оратором своїх положень у свідомості аудиторії; Б) нагадування аудиторії 

про основний зміст промови. 

164. Суть прийому завершення "формулювання висновків" полягає у часовій або 

просторовій екстраполяції: 
А) так; 

Б) ні. 

165. Суть прийому завершення "апелювання" полягає у: 
A) впливі на почуття аудиторії; 

Б) розгортанні завершення на предмет повідомлення; 

B) розгортанні завершення на структуру повідомлення. 
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