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Конспект лекції № 1. 

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

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 лекції: ознайомити студентів із специфікою мистецтва публічного виступу, історією  

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

мовлення. 

 

План лекції (навчальні питання):  

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. 

 

Опорні поняття: публічний виступ, риторика, усне мовлення, оратор, мистецтво 

переконання, мистецтво говорити витончено, доповідь, промова, виступ, повідомлення. 

 

Інформаційні джерела: 

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/ 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

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


 

 
 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

Питання 1. Предмет і завдання спецкурсу, його наукові основи 
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 за галуззю знань "Менеджмент і адміністрування", яка покликана 

сприяти підвищенню загальної культури студентів, розвиткові лідерських якостей на основі 

формування їх комунікативної компетентності. 

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

різних сфер  людської життєдіяльності.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Мистецтво публічного виступу» полягає у  

формуванні риторичної компетентності студентів, удосконалення комунікативних умінь 

студентів, долучення їх до практики ораторського мистецтва, формування в них основ 

майстерності публічного мовлення. 

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.  

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. 

У процесі вивчення навчального курсу«Мистецтво публічного виступу»  студенти повинні 

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. 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.  

 

Питання 2. Мистецтво спілкування як історичний і сучасний феномен 
Оскільки публічний виступ у процесі комунікації є предметом риторики, слід розглянути 

поняття риторики. 

"Риторика" походить від давньогрецького слова "оратор" і означає теорію ораторського 

мистецтва, науку красномовства. Близьким за значенням до нього є латинське слово "oratoria". Ці 

терміни пов'язують з публічними виступами, живим словом. Ще в давнину люди, які майстерно 

володіли мистецтвом красномовства (ритори, оратори), відігравали значну роль у суспільному 

житті. 



 

 
 

 

Впродовж історичного розвитку значення терміну "риторика" дещо розширилось. На 

сьогоднішній день серед науковців не існує одностайності щодо витлумачення цього терміну, 

навіть у визначенні риторики як науки. Більше того, у деяких фахівців викликає сумнів навіть те, 

чи можна риторику взагалі вважати наукою. У Стародавній Греції, де саме й остаточно 

сформувалась ця сфера діяльності, риторика вважалась скоріше мистецтвом. 

Серед розмаїття визначень риторики можна виділити дві головні традиції, що мають дуже 

давню історію. 

o Перша традиція найбільш яскраво репрезентована у творчості давньогрецького філософа 

Аристотеля (IV ст. до н. е.). У її межах риторика визначається як "мистецтво переконання". 

Відповідно до цієї традиції головне завдання оратора - переконання аудиторії. 

o Друга традиція найбільш яскраво репрезентована у творчості давньоримського ритора 

Квінтіліана (I ст. н. е.). У її межах риторика визначається як "мистецтво говорити витончено". 

Відповідно до цієї традиції завдання оратора - краса, вишуканість, витонченість виразу думки. 

Переконання ж виступає як можлива, але далеко не головна мета оратора. 

Кожна з цих традицій, без сумніву, містить у собі раціональне зерно. Разом з тим, наголос 

лише на одному аспекті ораторської діяльності призводить до втрати цілісності у розумінні 

предмета й завдань риторики. 

З одного боку, категорія переконання є, дійсно, однією з головних у риториці. Сфери, в 

яких одна людина намагається переконати інших людей, досить різноманітні: наука, політика, 

мистецтво, реклама, повсякденне спілкування тощо. Ми намагаємося зробити так, щоб інші люди 

прийняли наші ідеї, товари чи послуги, наші уявлення про життя, зрештою - нас самих. 

Переконання може бути спрямованим не тільки на інших людей, але й на саму людину. 

Коли ми замислюємося над певними вчинками, плануємо своє майбутнє, ми зважуємо різні 

варіанти й намагаємося прийняти найбільш оптимальний. Цей вибір залежить від тих 

обґрунтувань, що людина наводить для себе (або може навести) на користь тієї чи іншої позиції. 

Найбільш яскраво зазначені моменти виявляються тоді, коли людина дає відповіді на запитання, 

наприклад: "Чи варто йти сьогодні на лекції?", "Чи треба вивчати математику, чи може вона не 

знадобиться мені в житті?", "Пора вставати чи можна ще трошки полежати?", "Чи надягти 

сьогодні цю яскраву сукню?", "Чи взяти з собою парасольку?" тощо. 

У всіхвищезазначених випадках провідну роль відіграє переконання, на чому власне і 

наполягав Аристотель, коли визначав риторику. 

З іншого боку, в тих самих сферах не менш важливі позиції іноді займає повідомлення, 

інформування інших про щось. І тоді на перше місце виходить витонченість у виразі думки, на 

чому наполягав у свій час Квінтіліан. Маються на увазі випадки, коли завдання оратора полягає в 

тому, щоб привернути увагу слухачів до чогось нового, цікавого; зробити так, щоб інші люди 

запам'ятали ораторську промову. 

Таким чином, можна зафіксувати дві головні мети оратора, між якими простягається поле 

риторики. Це переконання та інформування в процесі публічного виступу. 

На сьогоднішній день очевидно, що сферою інтересу риторики є спілкування, комунікація. 

Інколи її навіть визначають як теорію та майстерність ефективного (цілеспрямованого, 

впливового, гармонійного) мовлення. Однак слід зазначити, що спілкування - це надзвичайно 

складний і багатогранний феномен, який вивчає багато наук, зокрема лінгвістика, психологія, 

філософія тощо. Тому в такий спосіб специфіка риторики не прояснюється. 

Український письменник, лектор Ігор Шведов називає “ораторське мистецтво”, “публічне 

мовлення” одним із давніх і шанованих занять на землі, а мову в аудиторії, називає з одного боку, 

процесом духовного спілкування, з іншого – дією. Тому логіка виступу включає дотикання, подолання 

зустрічної інерції, утримання уваги аудиторії. Безпосередньо система “оратор – аудиторія” живе за 

принципом “ритмічного маятника”: “злет – верхня поворотна точка – спад – нижня поворотна точка”. 

Цикл “злет – спад” співпадає з “кризою уваги” слухачів і становить 12 – 15 хвилин. З огляду на це 

автор наголошує на правильному використанні технології виступу, яка б ґрунтувалась на точному 

психологічному розрахунку.  

Учений-психолог Г.В. Щокін розкриває секрети ораторського мистецтва в управлінській 

практиці, де велике значення має уміння переконувати партнерів зі спілкування у процесі публічного 



 

 
 

 

спілкування, долати бар’єри у спілкуванні, створювати емоційні передумови через прийом атракції 

тощо. 

Психолог В.І. Лєбедєв у науково-популярній формі описав психологічно-педагогічні 

особливості спілкування під час управління керівником трудовим колективом. Підкреслюється 

сила слова, його вплив на створення позитивного емоційного клімату в колективі ще й згубність 

грубого тону для здоров’я. Особливого значення в діяльності керівника автор надає умінню 

виступати перед аудиторією. Для успішності акту спілкування він пропонує використовувати 

єдину тріаду компонентів: інтелектуального, емоційного й вольового (зацікав, роз’ясни, 

переконай). Поширеною є інтерпретація управлінського спілкування як професійного, ділового, 

службового. Це пояснюється характером системних зв’язків процесів спрямованих на вирішення 

виробничих і управлінських проблем, досягнення відповідних цілей. Так, В.М. Шепель розглядає 

управлінське спілкування як специфічну форму спілкування і складову управлінської культури. 

У ситуації управлінського спілкування на широку аудиторію виникає така соціально 

важлива характеристика діяльності управлінця, як “підвищена мовна відповідальність” і “прийоми 

захоплення й утримання уваги слухачів”, що пов’язано з фасцинацією або вмінням організувати 

спеціальний вербальний вплив для збільшення обсягів засвоєння інформації аудиторією. Так, А.Б. 

Добрович серед способів фасцинації виділяє погляд, особливості голосу й ритму мови. Важливим 

є змістовний початок мовлення, але головною “фасцинативною” якістю є розум виступаючого, що 

має бути: 

–              високоімпровізаційний – виступаючий повинен відмовитись від мовних штампів, 

“пунктів і ліній” викладу й бути готовим новими засобами “виліпити” головну думку; 

–            озброєний словесними конструкціями і їх варіаціями – мається на увазі не лише 

глибина, широта розуму, а й здатність до вербалізації складних і раптових ідей ; 

–          загострено ситуативним – виявляється наявність точного й багатоканального зв’язку 

під час спілкування із слухачами, незалежно від їх кількості. 

Як приклад, А.Б. Добрович наводить слова А.С. Макаренка про необхідність умілого 

володіння аудиторією або слухачем так, як борець “використовує блискавичний прийом чи 

офіціант віртуозно жонглює посудом чи підносом”.  

Отже, кожному управлінцю для розуміння й співставлення поглядів, переконань, 

професійно-ціннісних орієнтацій співрозмовник необхідно:  

–          знати рівень своїх комунікативних, інтерактивних і перцептивних здібностей, 

коригувати їх в разі необхідності, розвивати й удосконалювати; 

–           під час спілкування займати найбільш комфортне для цього місце або позицію; 

–         враховувати, що повне і швидке сприйняття може забезпечити формування 

позитивного мотиву й установок партнера зі спілкування, формулювання чітких цілей і завдань.  

Ігнорування цих правил, недостатня розвиненість комунікативної, інтерактивної і 

перцептивної компонент знижують ефективність діяльності, ускладнюють виконання 

управлінцями своїх обов’язків. Вирішення проблеми соціально-психологічних утворень, що 

стосуються основних джерел розвитку й корекції сприйняття себе і сприйняття іншого в контексті 

спілкування Л.А. Петровська вбачає у виділенні п’яти джерел самосприйняття під час 

спілкування.  

Однією з перцептивних здібностей є ідентифікація особистості з оточуючими. 

Співвіднесення управлінцем власних якостей, здібностей, потреб і цінностей є основою для оцінки 

власного потенціалу. Це дає можливість керівнику в ситуації управлінського спілкування в разі 

ідентичності використовувати іншого як модель для побудови власної комунікативної поведінки. 

Сприйняття себе через сприйняття іншими сприяє самоусвідомленню особистості. 

Самосприйняття ґрунтується на міжособистісних зворотних зв’язках і рефлексії. Сприйняття 

управлінцем себе через результати власної професійної діяльності передбачає самооцінку. 

Переконуючись у значущості й корисності зробленого, він починає усвідомлювати власну цінність 

(мова не йде про самозакоханість) і з таких же позицій ставитись до інших. 

Сприйняття себе шляхом спостереження власних внутрішніх станів є основним джерелом 

самопізнання. Безпосереднє сприйняття власної зовнішності є додатковим джерелом інформації 



 

 
 

 

про себе. Вона є не лише невербальним засобом в управлінському спілкуванні, а й виразником 

внутрішніх станів.  

Таким чином, риторика - це наука про способи підготовки та виголошення ораторської 

промови з метою певного впливу на аудиторію. 

Відмітною рисою публічного виступу оратора є однобічний вплив на слухачів. Оратор, 

звичайно, повинен враховувати "фактор" аудиторії. Однак активна протидія слухачів не 

передбачається, на відміну, наприклад, від суперечки. Успіх ораторської промови визначається 

тим, чи вдалося йому досягти своєї мети під час впливу на аудиторію. 

Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних 

і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються зміни в поглядах чи поведінці. 
Психологічний вплив має багато різноманітних форм: маніпулювання, навіювання, 

переконання, примус тощо. Стосовно ораторської діяльності доцільно говорити про переконання, 

тому інші види залишимо поза увагою. 

У сучасній літературі досить популярним терміном для позначення подібних процесів є 

також термін "презентація". У багатьох моментах його визначення збігається з тим, що в риториці 

мається на увазі під публічним виступом. Наприклад: "публічна презентація - це персональне чи 

опосередковане через ЗМІ подання проектів, товарів, програм з метою здійснити на слухачів 

переконуючий вплив і спонукати їх до дій, які прямо чи опосередковано вигідні тому, хто 

виступає, або тим, від кого він виступає". 

Таке визначення презентації свідчить про певну тотожність термінів "публічний виступ", 

"презентація", "ораторська промова". Будь-який виступ перед аудиторією не позбавлений якихось 

інформативних частин, однак успішність презентацій, як підкреслюється у визначенні, у багатьох 

випадках залежить не стільки від інформування слухачів, скільки від спрямованості на виклик 

бажаної для оратора реакції. 

Проте обмеження риторики виключно категорією переконання призводить до її звуження, 

що не є виправданим в аналізі сучасних комунікативних ситуацій. Тому більш доцільно 

користуватися терміном "успіх публічного виступу", який далі може конкретизуватися залежно 

від мети оратора (переконати чи інформувати). 

Фактори, від яких залежить успіх публічного виступу, представляють у вигляді так званого 

риторичного трикутника: 

Оратор - це людина, яка впливає на інших людей таким чином, щоб вони прийняли певні 

твердження або виконали певні дії. 

Аудиторія - це група людей, у думках чи поведінці яких мають відбутися зміни, до яких 

прагне оратор. Промова - це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається до аудиторії. 
 

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

Виступ. Повідомлення 

Публічне мовлення - це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, 

орієнтований на переконання, що зумовлює його інтеграційну природу (письмово-усна форма 

реалізації, книжно-розмовний тип мовлення, підготовлено-імпровізаційний характер реалізації). 

Види і жанри публічних виступів. Залежно від змісту, призначення, форми чи способу 

виголошення, а також обставин він поділяється на такі жанри, як доповідь, промова, бесіда, 

лекція, репортаж. 

1)   Доповідь найпоширеніша форма. Буває політична, звітна, ділова.  

Політична - виголошується державним чи громадським діячем. Вона ставить нові 

проблеми, визначає програму дій держави та її органу. 

Звітна містить об’єктивно висвітлені факти та реалії за певний період життя й діяльності 

керівника, депутата, організації, підрозділу тощо. У процесі підготовки до звітної доповіді 

доповідач мусить окреслити мету, характер і завдання, до кожного положення добирати 

аргументовані факти, вивірені цифри, переконливі приклади, влучні й доречні цитати. Варто 

також укласти загальний план й усі положення та частини пов'язати в одну струнку систему 

викладу. Після обговорення, доповнень і коректив доповідь схвалюють зібранням і приймають 

остаточне рішення, як програму майбутніх дій на подальший період. 



 

 
 

 

Ділова містить виклад певних питань із висновками та пропозиціями. Інформація, що 

міститься в доповіді, розрахована на підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення 

та розв'язання запропонованих проблем. Максимальний результат буде досягнуто, якщо учасники 

зібрання будуть завчасно ознайомлені з текстом доповіді. Тоді можна очікувати активного 

обговорення, аргументованої критики, посутніх доповнень і плідно виваженого рішення. 

 

2) Промова - це усний виступ із метою виявлення певної інформації та впливу на розум, 

почуття й волю слухачів, логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та вольовими 

імпульсами мовця. 

Визначальною для промовця є схема що, для чого, у який спосіб. Отже, враховуючи вид 

промови, оратор повинен змінювати й. характер виступу, і засоби, якими він оперуватиме. Із 

промовою виступають на мітингах, масових зібраннях на честь певної події, ювілею. 

Мітингова промова зазвичай виголошується на злободенну тему й стосується суспільно 

значущої проблеми, яка хвилює широкий загал. Цей короткий, емоційний виступ розрахований на 

безпосереднє сприймання слухачів. Завдання оратора - виявити повні, нестандартні аспекти теми, 

спонукавши присутніх по-новому сприйняти уже відомі факти й реалії. Успішність її залежить від 

індивідуального стилю оратора, його вміння доречно використовувати весь арсенал вербальних і 

невербальних засобів спілкування та майстерності імпровізувати залежно від реакції аудиторії. 

Палка, заклична, актуальна, майстерно виголошена мітингова промова, як свідчить історія, - 

дієвий чинник впливу на свідомість слухачів. 

Агітаційній промови притаманні практично всі складові попередньої промови. 

Торкаючись актуальних суспільно-політичних проблем, активно впливаючи на свідомість, 

промовець спонукає слухача до певної діяльності, до нагальної необхідності зайняти певну 

громадянську позицію, змінити погляди чи сформувати нові. У ній розв'язують чи з'ясовують 

певні питання, пропагують певні думки, ідеї, активно агітуючи за їх втілення у життя. 

Ділова промова характеризується лаконізмом, критичністю спрямування, полемічністю та 

аргументованістю викладених у ній фактів. На відміну від мітингової та агітаційної вона 

орієнтована на логічно виважене, а не на емоційно схвильоване сприйняття слухача. Частіше цей 

виступ не має самостійного значення, він зрозумілий і сприймається лише в контексті проблеми, 

що обговорюється на конкретному зібранні. 

Ювілейна промова присвячується певній даті пов'язаній з ушануванням окремої людини, 

групі осіб, урочистостям на честь події з життя та діяльності установи, закладу тощо.. Якщо це 

підсумок діяльності, то до неї можна включити в хронологічному порядку найважливіші етапи 

діяльності та досягнення ювіляра, побажання подальшого плідного розвою та всіляких гараздів. 

Доречна пафосність не повинна переходити в заштамповану, нудну одноманітність. 

Слушними тут будуть експромти и імпровізація, тактовні жарти та дотепне акцентування уваги 

слухачів на своєрідних рисах ювіляра, спогади про цікаві й маловідомі широкому загалу факти з її 

діяльності й життя. Форма та зміст, попри певну емоційність і дотепність викладу, повинні бути 

морально та етично виважені промовцем, щоб не образити ні ювіляра, ні близьких чи слухачів. 

3)  Репортаж жива розповідь очевидця про якусь подію з суспільного життя. Тема: 

політична чи виробнича подія, спортивні, культурні заходи. 

4)  Лекція є однією з форм пропаганди, передачі, роз'яснення суто наукових, науково-

навчальних, науково-популярних та ін. знань шляхом усного викладу навчального матеріалу, 

наукової теми, та має систематичний характер. 

Навчально-програмові лекції становлять систематичний виклад певної наукової 

дисципліни. Обов’язковою частиною її має бути огляд і коментар наукової літератури, і 

акцентування уваги на ще не розв’язаних питаннях і проблемах. 

Настановча - вступна лекція має на меті ввести слухача в коло питань певної дисципліни, 

познайомити з її предметом, зацікавити слухачів подальшим вивченням запропонованого 

матеріалу. 

Оглядова лекція - читають після вивчення всього курсу. Вони мають на меті 

систематизувати знання слухачів із певного предмета, наштовхнути на подальше самостійне 

опрацювання якоїсь проблеми, активізувати думку. 



 

 
 

 

Лекції зі спеціального курсу зазвичай присвячені певній вузькій галузі науки, 

дослідження. Вони дають широкі можливості ввести слухачів у науку, збудити їх думку. Такі 

лекції значно легше побудувати як проблемні в порівнянні з навчально-програмовими. 

Ця форма публічного виступу вимагає більшої офіційності й академічності викладу. Як 

правило, лекція має традиційну чітку структуру - вступ, основна частина, висновки. Текст лекції 

пишеться. Майстерність лектора полягає в знанні матеріалу та вмінні донести його до слухачів. 

Вступ - своєрідний заспів, зачин до теми обраної лекції, мусить бути лаконічним, дещо 

інтригуючим. Зацікавивши слухачів, лектор має утримати їхню увагу. 

В основній частині повинно бути викладено, послідовно й логічно розкрито стрижневе 

питання лекції з увиразненням усіх причинно-наслідкових зв’язків кожної частини. Кількість 

частин не повинна перевищувати семи, щоб не розпорошувати увагу й не стомлювати слухачів. Не 

варто перенасичувати лекцію фактами, "засипати слухачів" цифрами, датами, цитатами. 

Висновки мусять логічно випливати з усього змісту лекції: узагальнювати основне й 

займати близько 5% часу й обсягу всього виступу. Доречним буде у висновку в підсумковий та 

настановний елемент щодо виконання певних дій. Лектор повинен бути готовий до запитань за 

темою виступу. Відповіді мусять бути короткими, виваженими. 

5)  Виступ, як правило, не готується завчасно, а є спонтанною реакцією на щойно почуте 

від промовця, доповідача. У лаконічному виступові промовець може порушити одне-два питання, 

чи дати на них конкретну відповідь, не відходячи від тематики порядку денного. 

Виступ на зборі, семінарі передбачає: 

-   виклад суті певного питання; 

-   акцентування на основному; 

-   висловлення свого ставлення й оцінки 

-   підкреслення значущості, важливості й актуальності (чи навпаки); 

-   підкріплення своїх доказів прикладами (посиланнями на джерела). 

Адресувати своє звернення промовець повинен не лише доповідачеві та президії, а й усім 

присутнім, слідкувати, щоб одержана ними інформація була зрозумілою і лягла в основу їхніх 

власних роздумів і висновків. 

Підготовка тексту виступу. Перш за все це тривалий процес нагромадження (збирання) 

інформації з чітким окресленням кола тем, проблем на найближчий період та перспективних. 

Полегшує роботу використання комп’ютерних технологій. 

Під час опрацювання матеріалу слід навчитися зафіксовувати інформацію для виступу за 

належним порядком (положення, постулати, гіпотези, хід міркування, аргументація, приклади, 

порівняння, ілюстративний матеріал, цифрові дані, висновки). 

Роблячи виписки з цитатами, іменами, цифрами, відповідними поясненнями, схемами, 

таблицями, доцільніше користуватися картками однакового формату. На них зазначають розділ 

науки чи тему, стосовно якої можна використати зафіксований матеріал. 

Опрацьовуючи наукові джерела, які безпосередньо не стосуються обраного дослідження, 

але з якими варто ознайомитися для загального уявлення про стан вивчення проблеми, пишуть 

анотацію. Вона складається з опису бібліографічних ознак книги, короткого викладу змісту, 

вказівок, кому адресовано це видання. Можна скористатися й готовою анотацією, якщо вона є в 

книзі. 

Стисло викласти інформацію можна в тезах. Вони являють собою коротко сформульовані 

головні положення тексту, авторські висновки, їх обґрунтування. Тезувати можна основні 

положення тексту, ідучи за розвитком авторської думки, цитуючи ключові фрагменти. А можна 

викладати основні положення твору власними словами, уникаючи громіздких цитат. 

Більш розгорнутою формою тез е конспект, у якому стисло викладають найчастіше в змісті 

джерела чи його фрагмента. Але цей вид роботи потребує попереднього укладання плану й тез 

опрацьовуваного твору. Як і тези, конспект можна укладати двома способами, але пам'ятати, що в 

тезах лише формулюється думка, ідея чи теорія, тоді як у конспекті треба відбити її розвиток. 

Уміння раціонально зафіксувати та упорядкувати одержану інформацію сприяє її 

глибокому засвоєнню і свідчить про високу культуру розумової праці. 



 

 
 

 

Ділова бесіда. Незважаючи на те, що ділова бесіда може мати різні форми, її учасники, 

спираючись на загальні підходи до ділового спілкування, керуються спеціальними для таких 

стосунків правилами. Давно помічено, що в ділових взаєминах вирішальну роль відіграють увага 

до співрозмовника, тактовність та вміння не лише говорити, а й терпляче й уважно слухати Ділова 

бесіда буде мати позитивний результат лише за умови уважного сприйняття співрозмовниками 

точки зору й доказів свого партнера, висловлених по суті, із відповідною тактовною реакцією 

щодо отриманої інформації. Ураховуючи проблематику, що буде порушуватися та час розмови, 

мету зустрічі, вік, стать, а також поведінку та характер взаємин учасників можна назвати такі 

основні фази ділової бесіди: 

-    установлення часу и місця зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій території); 

-    спосіб виступу в контакт, початок розмови (на своїй території ініціатива належить 

господареві, він диктує правила гри. На нейтральній - тому, хто прийшов першим: це вітання, 

початкові фрази й жести для мобілізації уваги); 

-    формулювання конкретної мети зустрічі (у формі проблеми чи завдання); 

-    обмін пропозиціями і випрацювання рішень (оцінка, пропозиції та ухвалення чи не 

ухвалення рішення за кожним пунктом порушеного питання); 

-    фіксування остаточної домовленості й вихід із контакту, закінчення розмови (підведення 

підсумків, фіксування (у писемній чи іншій формі взаємних зобов'язань і розподіл функцій щодо 

реалізації рішення). 

Обидві сторони повинні бути ввічливими, привітними, доброзичливими, виявляти інтерес і 

повагу до співрозмовника, чемність й емоційну стриманість у полеміці, тактовність і здатність до 

співчуття та розуміння проблем одне одного. Розмовляючи, слід дивитися на співрозмовника, щоб 

відповідно скоригувати подальший хід бесіди у разі втрати інтересу до теми. Для досягнення 

порозуміння слід не лише вміти переконливо говорити, а уважно слухати. 

Ефект ділової бесіди залежить від того, як учасники готуються до неї, чи знають, якими 

принципами слід керуватися на окремих її стадіях, чи вміють контролювати свою поведінку під 

час розмови, чи вміють перетворити розмову на плідний діалог, чи враховують психологію 

партнера. 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 

1. Антична риторика. 

2. Міфологія красномовства. 

3.  Риторика Стародавнього Риму. 

4. Мовотворчість Івана Вишенського. 

5.  Мовна спадщина Григорія Сковороди. 

6.  Специфіка мовно-стиліятичних особливостей счасного публічного мовлення. 

 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

Конспект лекції № 2. 

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

публічного виступу 

 

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 лекції: ознайомити студентів з видами промов за їх знаковим оформленням та 

розглянути основні етапи підготовки публічного виступу.  

План лекції (навчальні питання):  

1. Типи підготовки до публічного виступу.  

2. Види промов за знаковим оформленням та закріпленням. Промови, які читають за 

конспектом. Промови, які готують заздалегідь, але не вчать напам’ять. Промови, які готують 

заздалегідь і вчать напам’ять. Імпровізовані промови (експромти). 

3. Мета й завдання етапів підготовки публічного виступу. Вибір теми промови: мотиви, 

інтереси комунікантів, новизна, конфліктність. Складання плану. Відбір матеріалу для виступу. 

Опорні поняття: промови, що читають за конспектом; промови, що готують заздалегідь, 

але не вчать напам'ять; промови, що готують заздалегідь і вчать напам'ять; імпровізовані промови 

(експромти), докомунікативний, комунікативний і післякомунікативний етап. 

Інформаційні джерела: 

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/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 
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Тема № 2. Види промов за знаковим оформленням та закріпленням. Етапи підготовки 

публічного виступу 

 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Типи підготовки до публічного виступу 

Існують три типи підготовки до публічного виступу:    o написання повного тексту 

промови;   

o запис головних положень (тез та аргументів);   o виголошення промови експромтом. 

Перший тип підготовки (написання тексту)  
рекомендується для відповідальних, офіційних ситуацій. Написання повного тексту 

промови певним чином дисциплінує оратора, адже в нього є можливість ретельно продумати 

формулювання власних думок і точно розрахувати тривалість промови. 

Виступ з попередньо написаним текстом промови може здійснюватися трьома шляхами:  

o промову читають за рукописом; 

o промову повністю вивчають напам'ять; 

o промову виголошують з опорою на текст. 

Найменш прийнятною для успішного публічного виступу є промова, яку читають за 

рукописом. Вона не є живим словом. Оратору важко встановити контакт з аудиторією тому, що 

записи утворюють певний бар'єр між ним та слухачами. Погляд оратора в таких випадках 

зосереджений на тексті, а не на аудиторії. Відповідно, йому важко слідкувати за реакцією 

слухачів. Аудиторія навряд чи позитивно сприйматиме таку промову (згадайте вашу реакцію на 

виступи ораторів "за папірцями"). 

Промова, яку повністю вивчають напам'ять, вимагає чималих зусиль від оратора. Вона 

сприймається більш позитивно, ніж промова, яку читають. Однак під час виступу існує небезпека 

"застопоритися", адже точний словесний текст важко відтворювати, особливо великий. 

Найбільш прийнятною є промова, яку виголошують з опорою на текст. В аудиторії 

створюється уявлення про вільне володіння оратором даним матеріалом. У досвідченого оратора в 

таких випадках є можливість під час виступу вносити зміни до промови залежно від реакції 

слухачів. Однак для початкуючого оратора існує небезпека перейти до читання своєї промови. Це 

пов'язане з хвилюванням і з думкою про те, що краще, ніж написано, навряд чи вдасться сказати. 

Втім на початкових етапах бажаним є писати текст промови. Такі вправи сприяють 

формуванню стилю та вдосконаленню навичок письмової комунікації. Дійсно, вважати, що з 

першого разу можна точно виразити свою думку - це у більшості випадків занадто велика 

самовпевненість. Недоліки тексту стають виднішими, наприклад, наступного дня. І в оратора є 

можливість їх виправити та не припускатися недоречностей під час виступу. Для цього писати 

промову слід на одному боці окремих аркушів паперу, кожний з яких має завершуватися цілим 

реченням. 

Другий тип підготовки (запис головних положень) 
є оптимальним для досвідченого оратора. Текст не фіксується раз і назавжди. Промова 

допускає зміни під час виступу залежно від того, як аудиторія її сприймає. 

Однак навіть за відсутності повного тексту риторика рекомендує певні положення 

записувати, а при виступі зачитувати. Це цитати й цифровий матеріал. Адже цитата, яку 

зачитують, сприймається як заздалегідь точна. Крім того, найменша неточність у таких матеріалах 

може змінити смисл повідомлення. Наприклад, помилка у цифрах, перестановка слів може 

призвести до суттєвого викривлення інформації. Деякі оратори, правда, цим користуються. Коли 

їх викривають, то вони посилаються на "погану" пам'ять або обмовку. 

Якщо оратор вибирає такий тип підготовки до промови, то йому варто записати: 

1) перші та останні фрази промови; 

2) формулювання тез та аргументів; 

3) цитати й цифровий матеріал. 



 

 
 

 

При цьому тексти, що охоплюються пунктами 1 і 2 краще вивчити напам'ять, а матеріалу 

пункту 3 можна зачитувати при виступі. 

Третій тип підготовки (умовно) - це імпровізована промова.  
Проте, як відомо, найкращий експромт - це підготовлений експромт. Перевагою 

імпровізованої промови можна вважати розвиток впевненості у собі. Якщо оратору вдалось 

підготувати промову за кілька хвилин і його виступ був успішним, то значення для нього 

подібного досвіду важко переоцінити. З іншого боку, це може призвести до того, що в подальшій 

діяльності оратор відмовлятиметься від ретельної підготовки й буде покладатись на натхнення. 

Таким чином, для здобуття майстерності в мистецтві публічних виступів потрібно: 

o готуватись до промови (писати текст або головні положення); 

o читати промову тільки в тих випадках, коли вибір слів має надзвичайно важливе значення 

(з політичної, юридичної або іншої точки зору). 

 

Питання 2. Види промов за знаковим оформленням та закріпленням. Промови, які 

читають за конспектом. Промови, які готують заздалегідь, але не вчать напам’ять. 

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

Одне з найважливіших питань, що виникають при підготовці публічного виступу, — чи 

обов'язково складати письмовий текст промови. Слід сказати, що це залежить від досвіду оратора 

(початківцеві писати текст промови обов'язково, експромти може собі дозволити лише 

досвідчений оратор) і обставин, при яких відбувається виступ. Для мітингу чи політичного клубу 

характерним є спонтанність; науковий виступ, лекція — заздалегідь підготовлені і обґрунтовані. 

Звичайно, писати текст виступу — справа нелегка. Але це має багато переваг. Записану промову 

можна перевіряти, виправляти. її можна показати колегам, спеціалісту, добиваючись таким чином 

вдосконалення змісту і форми викладення, а цього не досягнеш, якщо промова тільки в голові. 

Написаний виступ легше запам'ятовується і довше утримується в пам'яті, ніж неоформлений в 

кінцевому  вигляді матеріал. Існує 4 типи підготовки до виголошення промови: 

- ті, що написані і читаються за конспектом; 

- ті, що готують заздалегідь, але не вчать напам'ять; 

- ті, що готують заздалегідь і вчать напам'ять; 

- імпровізовані (експромти). 

1. Промови, що читаються за конспектом  
У певних випадках «пописаному» говорити просто необхідно, і не завжди тому, що 

промовець сам не може сказати кілька живих та яскравих слів. Просто ситуація вимагає дуже 

точного слововживання. 

Першим прикладом читаної за рукописом промови є офіційна політична промова, бо те, про що 

говорять політичні діячі, є занадто важливим, і найдрібніша неточність може призвести до 

прикрих непорозумінь, навіть дипломатичних конфліктів. 

Наступним видом промови, яка читається, може бути наукова доповідь на конференції чи 

хоча б студентський реферат. Науковий текст, викладений на папері, дає змогу логічно 

скомпонувати матеріал, чітко викласти висновки.Іноді доводиться виступати по телебаченню чи 

радіо. Виступ по каналах масової комунікації також найчастіше готують заздалегідь і читають за 

конспектом. 

В усіх наведених випадках можна порадити оратору, щоб він мав перед собою рукопис, 

бажано в надрукованому вигляді, щоб легко і впевнено читати текст. Тоді увага зо-

середжуватиметься на логічній інтонації, наголосі, на під-вищенні чи зниженні тону тощо. Варто 

також пам'ятати, що одна сторінка машинопису (ЗО рядків) читається приблизно 2 хвилини, отже, 

можна легко вкластися у відведений регламент часу. 

2. Промови, які готують заздалегідь, але не вчать напам’ять  
Виступи тривалістю 1−2 години напам’ять не вивчити. Запам’ятавши певний обсяг 

матеріалу викладачі (оратори) викладають його перед аудиторією „з пам’яті”, часом імпровізуючи, 

що справляє враження плину живої думки та значної ерудиції оратора. 



 

 
 

 

За будь-яких обставин заглядати у заготовлений текст треба неначе мимохідь, не 

створювати враження, що без нього промовець виступити не зможе. 

Допоможуть у такому разі тези, короткий, стислий план виступу, можливо з певним 

фактичним матеріалом (цифрами та цитатами). Читати тези не слід, а заглядати в них − можна. 

Розгорнуті тези і план називаються конспектом. 

Отож, коли передбачається тривалий за часом виступ, оратору необхідно добре засвоїти, 

систематизувати матеріал, уявити канву майбутнього виступу. Коли є що сказати, то промовця 

«несе» сам матеріал, йому хочеться поділитися зі слухачами тим, що його зацікавило, що він 

добре знає. 

 

 

3. Промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять  
Бувають випадки, коли з тих чи інших міркувань читати промову недоцільно, але потрібно 

зберегти її зміст, нічим не знехтувавши. Наприклад, при вшануванні ювіляра. Спочатку 

рекомендують написати свій виступ (розміром приблизно на одну сторінку), а потім вивчити його 

напам’ять. Справа того варта: досконале володіння текстом дасть змогу зосередитись на власне 

ораторських прийомах.Це ж стосується і виступів на дипломатичних прийомах, де високо 

цінується лаконізм, щирість, вишуканість слова при добрих манерах. Коли немає впевненості в 

тому, що вдасться імпровізувати, краще знову-таки написати текст заздалегідь й вивчити його 

напам'ять (це не стосується офіційного документа, який читається з листа). 

4. Імпровізовані промови (експромти)  
Такі промови виникають спонтанно, самі по собі, за різних обставин. Але найкращий 

експромт − той, що заздалегідь підготовлено. 

Імпровізувати перед аудиторією може, як правило, дозволити собі або дуже досвідчений 

оратор, або ж людина, яка має від природи досить рідкісний дар. 

 

Питання 3. Мета й завдання етапів підготовки публічного виступу. Вибір теми 

промови: мотиви, інтереси комунікантів, новизна, конфліктність. Складання плану. Відбір 

матеріалу для виступу 

В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів: 

 Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу; 

 Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності; 

 Словесне вираження, літературна обробка мови; 

 Завчання, запам'ятовування тексту; 

 Проголошення. 

Сьогодні в ораторській діяльності виділяють 3 основних етапи: докомунікативний, 

комунікативний і післякомунікативний. Кожний з етапів містить перелік конкретних дій, які 

можна представити у вигляді таблиці 

Докомунікативний Комунікативний Післякомунікативний 

1. Визначення теми і 

мети виступу. 

Проголошення 

промови. 
Аналіз промови. 

2. Оцінка аудиторії і 

обстановки. 

Відповіді на питання, 

ведення полеміки. 
  

3. Підбір матеріалу.     

4. Вироблення тексту.     

5. Репетиція.     

 Підготовка до будь-якого ораторського монологу починається з визначення його теми і 

мети. Тему визначає або сам автор, або ті, хто запрошує його виголосити промову. Назва виступу 

повинна бути ясною, чіткою, по можливості короткою. Вона повинна відбивати зміст промови і 

привертати увагу слухачів (Наприклад: "Чи потрібні нам атомні електростанції?", "Стан охорони 

праці і техніки безпеки в цеху № 5", "ПРО підготовку до проведення сертифікації виробів". 



 

 
 

 

Важливе значення має назва теми. Вона повинна бути зрозумілою, чіткою і короткою, 

виражати зміст виступу і зацікавлювати слухачів. Довгі формулювання теми, які містять 

незнайомі слова, відштовхують слухачів. Не слід використовувати надто загальні теми, бо це 

зобов’язує промовця висвітлювати дуже широке коло питань, через що випускаються конкретні 

питання. 

Приступаючи до розробки тексту, необхідно визначити мету виступу. Наявність чіткої 

мети полегшує сприйняття виступу, впливає на формування концепції.Виступаючий повинен ясно 

представляти, якої реакції він домагається. Основні цілі публічного монологу - повідомлення і 

вплив. Оратор може поставити задачу інформувати слухачів, дати певні відомості. Або він 

розраховує схвилювати аудиторію, сформувати у людей переконання, уявлення, що стануть 

мотивами їх поведінки, тобто призиває до будь-яких дій. Часто ці цілі перехрещуються, 

сполучаються в одному виступі. Свої цілі і задачі варто повідомити слухачам. 

Наступна ступінь докомунікативного етапу - "кодування" - складання тексту - починається 

з добору матеріалу. Щоб виступ вийшов змістовним, краще використовувати не одне джерело, а 

кілька. Джерела матеріалу підрозділяються на групи: 

Безпосередні - матеріал, добутий автором з життя шляхом спостережень, власного 

досвіду: 
 знання, практика; 

 особисті контакти, бесіди, інтерв'ю; 

 уява - уявне створення нових картин, образів, проектів на основі минулого досвіду з 

елементами творчості. 

Опосередковані: 
 а) офіційні документи: 

 б) наукова і науково-популярна література; 

 в) художня література; 

 г) статті газет і журналів; 

 д) передачі радіо і телебачення; 

 е) довідкова література: енциклопедії, словники; 

 ж) результати соціологічних опитувань. 

Варто пам'ятати, що "живий" досвід завжди добре сприймається слухачами, він 

переконливий і йому вірять. 

Матеріал публічного виступу може бути теоретичним і фактичним. Насиченість промови 

тим або іншим типом матеріалу залежить від жанру. Так, у звітній доповіді потрібно приводити 

безліч фактів, щоб довести положення і переконати слухачів. Матеріал виступу повинен бути 

достовірним. Попередньо перевіряють точність інформації, цифр, дат, цитат, імен. 

Систематизуючи матеріал, оратор створює план, продумує композицію, логіку викладу, 

складає і редагує текст. 

Підготовка письмового тексту має багато переваг. Написану промову можна перевіряти, 

виправляти; вона легше запам'ятовується і довше утримується в пам'яті. Писати слід на окремих 

аркушах, на одній стороні. Досвідчений оратор може обмежитися складанням тез, конспекту або 

розгорнутого плану виступу. 

Репетиція являє собою проголошення тексту думкою або вголос, краще перед дзеркалом. 

Треба знайти таку позу, у якій ви почуваєте себе легко і зручно, і постаратися її запам'ятати; 

вивчити обличчя - розправити нахмурені брови, мімічні зморшки, що набігають на чоло; 

продумати жести, прийоми встановлення контакту. Досвід показує, що на кожну хвилину виступу 

припадає 20 - 25 хвилин підготовки. Якщо виступ ретельний розроблено, то в момент зустрічі зі 

слухачами виступаючий буде триматися впевнено. 

Після виступу оратор  часто відповідає на питання слухачів, полемізує з ними. Така форма 

спілкування жадає від оратора швидкої реакції, доброзичливості, володіння гумором. Відповідь 

доповідача  призначається не тільки опоненту але і всім присутнім. 

 Методика ораторського мистецтва рекомендує не квапитися з відповіддю, а спочатку 

переконатися, что питання правильно зрозуміле; відповідати лаконічно, ясно і  не давати 



 

 
 

 

необґрунтованих чи сумнівних відповідей; мати під рукою довідковий матеріал для тих, хто хоче 

одержати більш докладне обґрунтування ваших припущень. 

На етапі словесного оформлення виступу оратор повинен користуватися сучасною 

українською літературною мовою і не вживати ті мовні одиниці, які ускладнюють сприйняття, 

погіршують якість виступу. Такими є, наприклад, зужиті слова: більш-менш, нормально, нічого; 

слова-паразити: так би мовити, типу, чисто, конкретно, як би; жаргонізми: тусовка, круто, 

класно, прикольний, відтягнутися; розмовна лексика: електричка, мобільник; іншомовні 

вкраплення: о’кей, вау, ноу проблем; суржикові елементи: канєшно, в курсі дєла, тормозити, 

строїти. Не варто вживати незнайомі слова; якщо ж вони необхідні, то слід відразу їх пояснити. 

Публічний виступ ефективний лише за наявності чітких смислових зв’язків у викладі 

думки. Структура публічного виступу – закономірне, мотивоване змістом і задумом 

розміщення всіх частин виступу і доцільне їх співвідношення; система організування 

матеріалу. 
Незалежно від роду і виду виступу, в його структурі виділяють три частини: вступ, 

основну частину, висновок. Зважаючи на особливості публічної комунікації, виокремлюють 

також зачин і кінцівку. Кожна частина має свої особливості, які зумовлені специфікою 

сприйняття мовленнєвого повідомлення. 

Кожний виступ починається із зачину. Поява оратора, його поведінка, жести і міміка, 

перші слова звернення до слухачів мають створити позитивний образ промовця, ауру 

доброзичливості і спонукати присутніх до слухання виступу. 

Зачин промовця має заінтригувати слухачів. Цього можна досягти майстерно вибудуваним 

початком. Найчастіше це етикетні формули, стисла розповідь про якийсь випадок, якийсь 

парадокс, дивину, пов’язані з темою промови. Особливості зачину визначаються темою виступу і 

аудиторією. Промовець у зачині може зробити комплімент слухачам, що допоможе завоювати їх 

прихильність. Перші слова мають бути простими, доступними, зрозумілими і цікавими. Водночас 

зачин має бути функціонально зумовлений і тематично вмотивований. 

Вступ покликаний психологічно підготувати слухачів до суті виступу і ввести їх у процес 

сприйняття його змісту. Вступ виконує кілька функцій: психологічну – закріплення контакту, 

уваги і зацікавленості, які були викликані зачином, створення необхідного настрою; змістову –

опис цільової настанови виступу, повідомлення теми, перелік і коротка характеристика проблем, 

які аналізуються в основній частині; концептуальну –наголошення на специфіці теми, визначення 

її актуальності і суспільної значущості. 

В основній частині висвітлюють зміст виступу. Для цього промовець використовує факти, 

логічні докази, аргументацію, наводить різні теоретичні положення, аналізує приклади тощо. 

Основна частина передбачає виклад матеріалу, доказ, спростування. 

1. Виклад матеріалу. У цій частині використовують кілька функціональних типів мовлення: 

розповідь, опис, роздум. 

Розповідь – це динамічний функціонально-змістовний тип мовлення, що виражає 

повідомлення про послідовний розвиток подій. Як правило, це історія питання, ознайомлення із 

суттю проблеми, основні факти чи події, що сприятимуть висвітленню проблеми і можуть стати 

вихідною позицією при доведенні. За характером змісту виокремлюють конкретну, узагальнену, 

інформаційну розповіді. 

Опис – це систематизований виклад предмета виступу, його частин, особливостей. За його 

допомогою промовець готує слухачів до доказу. Опис може бути розгорнутим, стислим, 

об’єктивним і суб’єктивним, загальним і конкретним тощо. 

Роздум – це тип мовлення, за допомогою якого доводять або спростовують якісь тези, 

розкривають зв’язки між явищами дійсності. Переважають речення з причинено-наслідковими 

зв’язками. 

2. Доказ. Докази є логічним доведенням чогось. Вони, залежно від теми, постають у різних 

формах: пояснення, прикладів, дослідів, ілюстрацій. 

3. Спростування. Це доказ від протилежного, аргумент від опонента, який бачить істину 

інакше або в чомусь іншому. 



 

 
 

 

У висновках виступу підсумовують сказане, узагальнюють думки, висловлені в основній 

частині. Висновки мають бути обґрунтованими і чітко сформульованими, випливати із змісту 

виступу. 

Кінцівка, як і зачин, містить етикетні формули, але іншого змісту. Повідомляють, що 

наразі це все, час вичерпано, зустріч добігла кінця, дякують за увагу, доброзичливість, співпрацю. 

У цій частині можуть міститися формули заклику, побажання, повідомлення тощо. Обсяг 

висновків і кінцівки значною мірою залежить від теми, матеріалу, виду і роду виступу. Вступ і 

висновки сумарно повинні становити не більше 1/3 виступу. Всі частини мають узгоджуватися 

одна з одною для досягнення цілісності. Зв’язність досягається узгодженістю роду, числа, 

відмінка, особи, часу, способу, виду, синтаксичних позицій; шляхом використання мовних засобів 

зв’язку (лексичних повторів, синонімів, антонімів, займенників, прислівників, прийменників, 

сполучників, вставних слів і словосполучень, окличних і питальних речень тощо), стилістичних і 

образних засобів, семантичного узгодження частин тексту, а також інтонації, пауз, логічних 

наголосів тощо. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 

Завдання: Підготувати зразки промов, які читають за конспектом; які готують заздалегідь, 

але не вчать напам’ять; які готують заздалегідь і вчать напам’ять, та імпровізованої промови 

(експромти). 

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? 

 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

Конспект лекції № 3. 

 
Тема 3. Мистецтво аргументації та критики 

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 лекції: з’ясувати сутність та призначення аргументації та критики в публічному 

мовленні. 

 

План лекції (навчальні питання):  

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. 

 

Опорні поняття: тези, аргументи, риторичні методи, логічні помилки 

Інформаційні джерела: 



 

 
 

 

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:  
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

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

У процесі доведення оратор керується правилами, які являють собою конкретизацію закону 

тотожності. 

  Щоб забезпечити логічність міркування, слід пам’ятати, що центральним пунктом кожного 

доказу є теза — положення, правильність якого слід довести. Його обґрунтуванню 

підпорядкований увесь зміст промови. 

  При висуненні тези слід керуватися такими важливими правилами: 

1. Теза має бути чіткою, точно сформульованою. 

2. Теза не повинна містити в собі логічної суперечності. 

3. Теза має залишатися незмінною протягом усього доведення. 

Перше правило потребує повної визначеності, ясності та доступності формулювання тези 

для аудиторії. Нерідко розпливчастість і нечіткість визначення ускладнюють процес доказу, 

призводять до плутанини. Правило визначеності слід вживати не тільки по відношенню до своєї 

тези, але й до тези опонента. Щоб не припуститися необґрунтованості й невірної критики його 

суджень, корисно дотримуватись правила стародавньоіндійських мудреців: висловлюючи в спорі 

думку супротивника, вони запитували: “Чи так я вас зрозумів? ” — і тільки після позитивної 

відповіді переходили до критики цієї думки. 

Порушення другого правила — найбільш уразливе місце доказу. Впасти в протиріччя з 

самим собою — значить приректи невдачу виступу. І навпаки, виявленням протиріччя в тезах або 

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


 

 
 

 

аргументах супротивника йому завдається серйозна поразка. 

 Порушення третього правила призводить до серйозних логічних помилок, які називаються 

“утрататези” та “підміна тези” (ignoratio elenchi). Суть зводиться до того, що, розпочавши 

доводити одну тезу, поступово переходять до доказу іншої, порушуючи закон тотожності. Дуже 

часто це спостерігається в промовах недосвідченого оратора. Через хвилювання він втрачає 

головну нитку міркування, збивається на другорядне питання або починає говорити “взагалі”. 

У промові, а особливо в спорі, необхідно уважно стежити заходом (розвитком) своєї думки, 

постійно перевіряючи себе (“Чи те я довожу, чи не пішов я в бік?”), бо, переходячи від одного 

положення до іншого, можна втратити вихідну думку та виявити, що говориш зовсім про інше. 

Підміна тези нерідко використовується як навмисний софістичний прийом, коли, будучи не 

в силах довести висунуте помилкове (хибне) положення, оратор намагається зробити це за 

допомогою підміни тези або штучного переведення уваги публіки на інше питання. 

 Софістичні прийоми розраховані на те, щоб створити подобу істинності хибної тези чи, 

навпаки, хибності істинної тези. 

Якщо ви прагнете переконати слухачів у правильності того, про що говорите, то 

недостатньо буде сказати: “Це так і ось так”. Не сподівайтеся, що аудиторія повірить вам лише 

тому, що ви про це говорите. Слухачі прийняли б ваші слова на віру лише в тому разі, якби ви 

були фахівцем з цього питання, і, отже, розумілися на тому, про що виголошуєте. Якщо ж ви не 

фахівець або хоч і фахівець, але торкаєтесь речей, які не мають нічого спільного з вашим фахом, 

то у слухачів можуть виникнути сумніви щодо правильності або правдивості того, що ви 

промовляєте. Для того щоб їх переконати, треба неодмінно потурбуватися про вагомі аргументи.4 

Аргументами, або доводами, називають такі висловлювання, з яких з необхідністю 

випливає істинність тези. Аргументи відіграють роль підвалин, на яких засновується будова 

доказу. 

Судді, наприклад, оцінюють правильність думки прокурора та адвоката, насамперед, за 

ступенем значущості та цінності фактичного матеріалу. Тільки сила аргументів, їх переконливість 

мають значення для повного внутрішнього переконання суддів. 

Особливо необхідні переконливі доводи на користь застосування тієї чи іншої статті 

кримінального закону.Розв’язання стратегічного завдання аргументації передбачає дотримання 

низки логічних правил оперування аргументами. Правила ці такі: 

1) аргументи доведення мають бути істинними, такими, що не підлягають сумніву; 

2) істинність аргументів доводиться незалежно від тези; 

3) необхідно, щоб аргументи не суперечили один одному; 

4)  у сукупності аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування даної тези. 

 

   В античній риториці аргументи розподілялися на внутрішні, тобто логічні, та зовнішні: факти, 

документи та ін., які вагомо та переконливо діють самі по собі. Крім того, виділялися 

ірраціональні доводи. їх найбільш розповсюджені види: волання до жалю та симпатії; звернення 

до авторитетів, традицій, до почуття поваги; це так звані аргументи до співчуття, до особи, а не до 

сутності питання; вони використовуються замість об’єктивної оцінки злочину. Велике значення в 

таких випадках має красномовство оратора, його упевнений тон, пафос промови. Такі аргументи 

знаходимо в промовах Ф.Н. Плевако, напр.: “Плевако... згадавши слова обвинувача, сказав 

голосом, який йшов із душі в душу: “Вам говорять, що він високо стояв і низько впав, і в ім’я 

цього вимагають суворого покарання, тому що з нього повинно “спитатися”. Але, панове, ось він 

перед вами, він, який стояв так високо! Подивіться на нього, подумайте про його розбите життя — 

хіба з нього вже недостатньо запитано? Пригадайте, що йому довелось перетерпіти в неминучому 

очікуванні цієї лавки і під час перебування на ній. Високо стояв … низько впав... адже це тільки 

початок і кінець, а що було пережито між ними! Панове, будьте милосердні та справедливі...” Так 

Ф.Н. Плевако захищав священика1. Психологами доведено, що на процес переконання значний 

вплив здійснює суб’єктивне відношення слухачів до предмета промови. 

   Аргументи можуть бути викладені у вигляді фактів або свідчень. Особливу силу переконання 

має приклад. Він вносить у виклад чіткість, конкретність, збуджує зацікавлення. 

   Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже певна частина знань набувається не 



 

 
 

 

безпосередньо, шляхом спостереження або з власного досвіду, а й іншими способами. Отже, 

здебільшого знання опосередковано передаються людьми, які є фахівцями у тій чи іншій галузі. 

   Якщо ви доводите правильність того, що для слухачів невідоме, то пошліться на авторитетного 

вченого або спеціаліста в даній галузі. Для того, щоб доказ був переконливим, ви повинні назвати 

ім’я та прізвище авторитетної людини, на яку посилаєтесь. Не досить сказати: “Багато визначних 

учених вважають, що...” або “Авторитетні вчені у цій галузі підтверджують, що...”. 

   Особа, на яку ви посилаєтесь, має бути авторитетом саме в даній галузі. Не можна, наприклад, 

посилатися на лауреата Нобелівської премії з фізики, обговорюючи питання національного 

доходу. Якщо навіть той фізик і висловлював свої погляди на ці проблеми, це ще не означає, що, 

будучи авторитетом у фізиці, він так само компетентний у питанні національного доходу. 

   Іншою формою доказу є аргумент, який побудований на взаємозалежності причини й наслідку. 

   У процесі доказів оратори часто припускаються таких помилок: 

   1. Порушення правила про істинність аргументів призводить до логічної помилки(“хибна основа 

(підстава)” або “основна помилка (омана)”). Помилка “хибної підстави” має прямий зв’язок з 

іншою логічною помилкою — “випередженням підстави”, коли робиться неправильне 

припущення, що аргумент (або теза) є істинним, в той час як це ще потребує доказу. 

   2. Недотримання другого правила аргументації призводить до логічної помилки — “хибне коло”, 

коли теза доводиться за допомогою аргументів, останні ж обґрунтовуються тезою: “факти не 

залишають сумнівів у тому, що умови в країні є такими, якими вони в дійсності склались” . В 

цьому випадку і теза, і аргумент виявляються непідкріпленими, “висячими в повітрі”. 

   3. Порушення третього правила аргументації призводить до помилки — “недостатність 

підстави”. В цьому випадку наводяться доводи, з яких не повністю випливає теза, яка доводиться. 

Наприклад, питання про народжуваність частіше всього пов’язується в нашій країні з 

економічними заходами, зокрема, забезпеченістю житлом, дитячими закладами. Частка істини в 

такому поясненні є. Але як свідчить статистика, істина не тільки в цьому. Для вирішення даної 

проблеми необхідний цілий комплекс заходів, включаючи соціальні та виховні. 

   4. Доказ тези підмінюється оцінкою особи. Така помилка в логіці зветься доведенням ad 

hominem (“до людини”). її припускаються, наприклад, тоді, коли, доводячи тезу “він добрий 

оратор”, посилаються на те, що він хороша людина, активний громадський діяч тощо. Такі 

аргументи характеризують дану особу, але не висунуту тезу. 

   Цієї помилки припускаються й тоді, коли, ігноруючи факти і логічні докази, аргументують свою 

промову виключно посиланнями на авторитети, цитати. Зовні така промова може виглядати дуже 

переконливо. Але тільки зовні. Посилання на авторитети — прийом, вартий уваги, але ним не слід 

зловживати. Передусім авторитет має бути безперечним не тільки для оратора, а й для слухачів. 

Широко застосовуються посилання на думки найвидатніших учених, письменників і громадських 

діячів. Коли оратор не впевнений, що ці авторитети відомі слухачам, він повинен стисло розкрити 

значення їх діяльності. 

   5. Підміна доказу апелюванням до почуттів аудиторії (доказ “до публіки”). Як відомо, 

ораторське мистецтво — це вміння викликати певні почуття, емоції у слухачів. Однак чуттєве і 

раціональне в ораторській промові має перебувати в єдності, а не підміняти одне одним. Якщо 

оратор апелює лише до почуттів слухачів, цим він порушує один з основних принципів промови 

— її науковість. 

   6. Оратор не доводить те чи інше положення, а приховує свої твердження словами: 

“загальновідомо”, “усі знають”, “ви, звичайно, знаєте”. Цей прийом називають “підмащуванням 

аргументів”. У такому разі більшість слухачів не наважується заперечувати, щоб не виявити своєї 

необізнаності з питання, що обговорюється. 

   Враховуючи можливі логічні помилки у промові, вплив їх на слухачів, оратор повинен 

пам’ятати, що успіх промови досягається не кількістю аргументів, а якістю їх. “Аргументи не 

рахують, а зважують” — говорить давній вислів. 

   Аргументації, докази можуть бути двох типів. Перший тип ґрунтується на дійсних обставинах 

справи. Факти, які використовує в такому випадку оратор, істинні, логіка бездоганна, висновки 

правильні. Даний тип доказів називають логічним. Інший — ґрунтується на думках, почуттях тих, 

кого переконують, випливає з їх зацікавлення. Оратор намагається довести, що те, про що він 



 

 
 

 

говорить, відбиває інтереси слухачів, і тому це правильно. Такий вид доказів називають 

психологічним. 

   До речі, слід мати на увазі деякі переваги психологічних аргументів над логічними. На це 

вказував ще французький філософ Жан Робіне (1735-1820). Він писав: “Дух судить завжди лише 

на підставі ідей, які йому повідомляють, а пристрасть — спритний софіст, який приховує від неї 

(пристрасті. — Прим. авт.) все те, що говорить проти неї, і надає йому в спокусливому вигляді все 

те, в чому вона хоче його переконати...” І далі: “...Хай неправда викрита, —у пристрасті тисячі 

доказів, щоб пустити цю неправду знову в хід”. 

   Про деякі переваги психологічних доказів над логічними свідчать і експериментальні дані. 

Дослідженнями встановлено, що переконливість доказів визначається не стільки істинністю їх і 

логічною правильністю, скільки використанням шляхів, до яких звичайно вдається людина, коли 

робить умовивід і приводить нові положення відповідно до її минулого досвіду, поглядів, 

світогляду. 

   На дієвість аргументів під час переконування впливають такі чинники: 

   1) характер джерела інформації, тобто того, хто переконує; 

   2) характер самої справи, тобто переконливість того, про що говориться; 

   3) характер аудиторії (тобто її соціальний склад і погляди), яку переконують; 

   4) характер і важливість погляду, який має бути змінений; 

   5) характер слухачів. 

   Оратор, який складає свою промову на дійсних обставинах справи (особливо це стосується 

судового оратора), повинен навчитися досконало володіти логічним типом доведення. 

   Мистецтво переконання передбачає знання і вміле застосування демонстрації, способів 

поєднання тези й аргументів, тобто логічних методів мислення, до яких належать аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, аналогія. 

   Аналіз — це розчленування, розкладання подумки або реально цілого на частини, елементи, 

компоненти, властивості. Синтез — поєднання подумки або реально окремих частин, елементів в 

єдине ціле. 

   Ораторові необхідно логічно розчленувати об’єкт, про який ідеться, на складові частини, 

проаналізувати його. На цій стадії пізнання свідомо порушується цілісність предмета, об’єкта. 

Тому конче потрібно удаватися до теоретичного синтезу результатів аналізу, щоб систематизувати 

знання про об’єкт. За допомогою аналізу і синтезу досягається більша повнота опису, виявляються 

зв’язки, встановлюються структура явища, його сутність і закономірності, створюється певна 

теорія. 

   Індуктивний метод мислення передбачає перехід від часткового до загального. Спочатку оратор 

викладає окремі факти, часткові спостереження і випадки. Відтак після аналізу оцінка їх 

переходить до загальних висновків, рекомендацій, порад. 

   Дедуктивний метод передбачає інший шлях мислення: перехід від сформульованого загального 

положення до окремих висновків, часткових прикладів і випадків. 

   Кожен з цих методів має свої переваги і хиби. 

   Індуктивний метод мислення дає змогу виходити з окремих життєвих фактів і тим самим робить 

промову чіткою, переконливою. В процесі застосування індуктивного методу мислення 

розвивається здатність узагальнювати факти, вміння висувати й обґрунтовувати гіпотези. Однак 

індуктивний метод висвітлення матеріалу має і свої вади. Він не оформлює знання в логічно 

струнку систему і не забезпечує завершеного логічного обґрунтування висновків. 

   Дедуктивний метод мислення надає теоретичному матеріалу логічної зв’язаності, 

обґрунтованості, послідовності і систематичності. Даний метод розвиває хист до логічно 

правильного мислення як мислення послідовного, несупе-речливого, обґрунтованого. Однак 

можливості дедукції обмежені сукупністю найзагальніших положень, які покладені в основу 

дедуктивної системи. 

   Зважаючи на це, необхідно щоразу визначати, який з цих двох методів висвітлення доцільно 

застосовувати в кожному конкретному випадку. якщо матеріал важкий для засвоєння або 

аудиторія підготовлена слабо, потрібно не стільки обґрунтувати тему, скільки її роз’яснити. В усіх 

цих випадках оратор вдається до індукції. За індуктивним методом складені, як правило, промови 



 

 
 

 

на мітингах, під час демонстрацій. Там, де положення, про які йдеться, істотно відрізняються від 

буденних уявлень слухачів, де вимагається суворий доказ цих положень, де роз’яснення змісту 

цих положень недостатнє, оратор використовує дедуктивний метод викладу матеріалу. Наприклад, 

висвітлюючи філософські положення Гегеля, варто вдаватися до методу дедукції. 

   Доведення за аналогією — це один з видів умовиводу, що виникає від часткового до часткового. 

Тут на основі схожості двох предметів за одними ознаками робимо висновок про подібність їх за 

іншими ознаками. Використовувати аналогію слід обережно. Перш ніж наводити порівняння, 

треба переконатися у можливості такого порівняння, у дійсній, об’єктивній схожості цих 

предметів, їх параметрів і властивостей. 

   Іноді вправний оратор перетворює порівняння в алегорію, в розгорнутий образ, який не тільки 

переконує аудиторію, а й хвилює її, впливає на почуття і волю слухачів. Часто такі порівняння є 

засобами доказу. Вмінням створювати такі образи, картини, які вражали суддів і всю аудиторію, 

відзначалися судові промови відомого російського адвоката Ф.Н. Плевако. Адвокат вдається до 

аналогії у справі люторицьких селян, які звинувачувалися в опорі поліції. Прокурор намагається 

виявити ватажків, і тому Ф.Н. Плевако заперечує: “Ви не припускаєте такої незвичної 

солідарності, такої дивної одностайності без попередньої змови. Увійдіть у дитячу кімнату, де 

нянька забула вчасно нагодувати дітей, ви почуєте крики і плач, що лунають воднораз з декількох 

колисок. Була тут попередня змова? Хто викликав погодженість у дитячій кімнаті? Голод створив 

її, — робить висновок Ф.Н. Плевако. — Голод викликав одночасно непокору поліції з боку 

люторицьких селян”. 

   Впливова сила аналогії часто збільшується завдяки гумористичному порівнянню. Гумор 

прихиляє слухачів на бік промовця і нерідко допомагає йому зробити слухачів немовби своїми 

“спільниками”, довести свою правоту. 

   Оратор користується не лише одним із зазначених методів логічного мислення. Він 

зобов’язаний, як говорив М.Г. Чернишевський, використати всі можливі логічні засоби для 

доведення питання до “ найпрозорішої ясності”. Оратор неодмінно користується й аналізом, і 

синтезом в єдності їх, адже без аналізу немає синтезу. Доповнюють одна одну також індукція та 

дедукція. Загалом, всі логічні методи органічно взаємопов’язані: індукцію звичайно супроводить 

аналіз, дедукцію підтримує синтез і т. ін. 

 Помилки в демонстрації, які породжені відсутністю логічного зв’язку між аргументами та 

тезою, так зване уявлене прямування. 

 Логічність промови неможлива без її цілеспрямованості, тобто підкореності всіх висунутих 

положень основній меті, доведенню головної ідеї. Окремі судження в промові підпорядковані 

логічним законам, правилам логіки. Логічний зв’язок суджень утворює, формує умовивід. Це, 

зокрема, стосується судової промови. Відомий російський юрист П. Сергеїч (П.С. Пороховщиков) 

вважав, що промову слід складати і виголошувати як докладне логічне міркування. Крім того, 

кожна окрема частина міркування має бути викладена як самостійне логічне ціле, а ці частини, в 

свою чергу, поєднані в єдине ціле. 

В ораторській промові використовується прямий доказ, в якому істинність тези 

безпосередньо слідує з істинних аргументів. Наприклад, у промові судового оратора прямий доказ 

використовується, коли роль аргументів виконують показання свідків, письмові документи, речові 

докази. Інформаційні докази (показання свідків, письмові документи) повинні бути обов’язково 

перевірені, і їх достовірність повинна бути доведена. Ефективним у публічній промові вважається 

також непрямий доказ, який затверджує істинність тези тим, що доводиться хибність антитези, 

тобто судження, яке суперечить тезі. 

Хоча, за думкою фахівців, вплив прямого доказу вище, непрямий, у силу своєї 

“психологічності”, також вельми ефективний у логіці викладання. Як приклад непрямого доказу 

можна навести промову А.Ф. Коні зі справи про утоплення селянки Ємельянової її чоловіком, 

промову О.І. Урусова зі справи Волохової, промову Я.С. Кисельова зі справи Бердникова.Нерідко 

судовий оратор використовує непрямі докази, про складнощі вживання яких говорив ще Н.П. 

Карабчевський; він же вдало сформулював вимоги, які пред’являються до них: “Непрямі докази, 

на відміну від прямих, можуть бути дуже тонкими, дуже легковажними самі по собі, але одна 

внутрішня властивість їм обов’язково повинна бути притаманною: вони математично повинні 



 

 
 

 

бути точними. Точними в розумінні своєї власної достовірності, якості та розміру. Друга 

неодмінна умова: щоб ці малі самі по собі величини давали усе-таки деякий реальний результат, 

щоб вони уявляли собою одне безперервне сплетення ланків”. 

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

застосування 

Усі методи аргументації поділяються на такі види: залежно від сфери впливу на аудиторію 

- універсальні (поширюються на всі аудиторії) й контекстуальні (ефективні лише в певній 

аудиторії); залежно від мети учасників суперечки, - логічні, риторичні, психологічні 

(позалогічні). 

Логічні методи аргументації: 

- за формою побудови: дедуктивні, індуктивні, за аналогією; 

- за типом побудови аргументації та виведення тези з аргументів: аподиктичне (строге 

виведення тези з наданих аргументів), імовірнісне (нестроге виведення тези з аргументів); 

- за способом побудови - антиномічні ("за" і "проти", наведення аргументів і 

контраргументів); 

- за способом спростування (критика тези, критика аргументів, критика демонстрації). 

Риторичні методи аргументації. "На відміну від логіки, риторика наголошує на словах, 

які повинні виражатися і зафарбовуватися відчуттями" (Зенон Кітійський). До них належать: 

красномовство оратора, що виступає з промовою, використання метафор, життєвих прикладів, 

ілюстрацій, дотепність, гумор (як елемент міркування); апелювання до здорового глузду, 

прийнятих у суспільстві традицій та ін. 

Психологічні методи аргументації - це засоби, покликані створити певний емоційний 

стан, вплинути на відчуття учасників дискурсу, сферу їхніх вірувань, щоб змусити погодитися з 

поглядом того, хто використовує психологічні методи аргументації. До психологічних методів 

аргументації належать "аргумент до людини", "аргумент до публіки", "аргумент до авторитету",  

"аргумент до марнославства", "аргумент до жалю", "аргумент до сили", "залякування" 

тощо. 

Риторичні й психологічні методи аргументації повинні створити емоційний стан в 

аудиторії, суб'єктивну впевненість у доцільності чи недоцільності висунутих доводів, навіяти 

певні погляди, думки всім іншим учасникам дискурсу. Риторичні та психологічні методи 

аргументації для деяких учасників можуть бути переконливішими, ніж логічні. На це звернув 

увагу французький філософ Д. Дідро. На його думку, "всі хитрощі метафізики не варті одного 

аргументу ad hominem. Щоб переконати, інколи достатньо спровокувати відчуття - фізичне чи 

моральне. За допомогою палиці одному піроністові було доведено, що він помиляється, 

"заперечуючи існування палиці". 

Визначимо особливості аргументів, які використовують у дискурсі. Латинські назви певних 

аргументів засвідчують, що змінюються предмети (теми) обговорення, проблеми, котрі 

дебатуються, суб'єкти (учасники суперечок), а визначені ще в епоху античності методи 

аргументації дотепер активно використовують . 

"Аргумент, заснований на фактах" (argumentum ad rem) - істинний аргумент, відповідно, 

суперечність фактам не дає доведення {contra factum non datur argumentum). Оскільки факти є 

найважливішим доказовим і переконливим аргументом, то деякі учасники дискурсу навмисно 

здійснюють суб'єктивну гру з фактами: підтасовують їх, односторонньо добирають, замовчують 

певні факти, тенденційно висвітлюють їх. Мета такої гри - не дати скласти об'єктивної картини 

про предмет обговорення. "Аргумент до авторитету" (argumentum ad verecundiam; argumentum ipse 

dixit - сам сказав) - спосіб обґрунтування істинності або хибності висловлювання (тези чи 

антитези) внаслідок посилання на авторитет. Залежно від контексту авторитетом може бути: 

загальноприйнята думка; релігійні догми; висловлювання з певних питань відомих діячів 

політики, науки, філософії, мистецтва тощо, які вважаються істинними й актуальними. 

Посилаючись на авторитет, використовують такі вислови: "Як написано в Біблії...", "Як відзначав 

філософ Н.", "Я лише повторюю думку великого вченого Р."; "Як висловлювався мій учитель, 

якого я дуже поважаю..." "Аргумент до авторитету" не може замінити теоретичне обґрунтування 

певної тези через посилання на об'єктивні аргументи - наукові закони, наукові факти. 



 

 
 

 

"Аргумент до жалю" (argumentum ad misericordiam) - позалогічний (психологічний) засіб, 

який використовують окремі особистості в дискурсі (міркуваннях, суперечках) з метою викликати 

співчуття в інших учасників, щоб схилити їх на свій бік (наприклад, студент, звертаючись до 

викладача, каже: "Не ставте мені "задовільно", бо я не буду отримувати стипендію"). 

"Аргумент до здорового глузду" (argumentum ad Judicium) - спосіб обґрунтування певного 

твердження внаслідок звертання до здорового глузду: ("Те, що він каже, суперечить здоровому 

глузду", "Ваше твердження суперечить здоровому глузду, отже, його не можна сприйняти"). 

"Аргумент до більшості" (argumentum ad numerum) - засіб обґрунтування істинності 

висловлювання, посилаючись на те, що більшість людей так вважають, так думають: "Більшість 

завжди права", "Більшість людей підтримують мене, отже, те, що я кажу, - істинне"). 

"Аргумент до людини" (argumentum ad hominen) - поза-логічний метод, коли замість 

обґрунтування істинності чи хибності тези за допомогою істинних аргументів апелюють до 

людини, посилаючись на її інтелектуальні, моральні, естетичні й інші якості: "Мій підсудний не 

міг скоїти цей злочин, оскільки він - людина добропорядна"). 

"Аргумент до марнославства" - позалогічний засіб, сутність якого полягає в тому, що один 

учасник дискурсу вихваляє іншого (інших), щоб змусити погодитися з його твердженням (тезою 

чи антитезою). 

"Аргумент до незнання" (argumentum ad ignorantia) - спосіб обґрунтування висловлювання 

на істинність або виправдання певних дій суб'єкта х: "Я не знав, що цього робити не можна". 

"Аргумент до неосвіченості" (ignorantia поп est argumentum ) - метод обґрунтування 

висловлювання на істинність або виправдання певних дій суб'єкта х: "Ми університети не 

закінчували", "Що з них взяти, вони неосвічені". 

"Аргумент до публіки (до аудиторії)" (argumentum ad populum) - психологічний засіб 

переконання в дискурсі з метою впливу на відчуття слухачів, щоб викликати певний емоційний 

стан і вважати його підтвердженням істинності того, що стверджує один із учасників дискурсу. 

"Аргумент до скромності" {argumentum ad verecundiam) - посилання на морально-

психологічні якості людини, щоб особа х не дуже активно відстоювала свій погляд: "Скромнішим 

треба бути", "Поводьте себе скромніше". 

"Аргумент до сили" (argumentum ad baculinum, дослівно - аргумент за допомогою палиці) - 

позалогічний спосіб тиску на опонентів у дискурсі; залякування про використання фізичної сили, 

якщо інші учасники дискурсу не погодяться з поглядом того промовця, який використовує 

"аргумент до сили". 

"Все заперечувати" - поширений метод у дискурсі. Його мета - не погоджуватися з думкою 

інших учасників дискурсу, навіть якщо вона істинна. 

"Це брехня" - засіб одного з учасників дискурсу. На всі аргументи, наведені іншими з 

приводу нечесності або інших негативних характеристик особи Л., він відповідає: "Це брехня". 

"Не сперечатися" - маневр, який застосовують певні учасники дискурсу з метою 

промовчати й уникнути обвинувачення на свою адресу: "Ніколи не супереч. Стій на своєму - і 

баста!" (Б. Шоу). 

"Образа". Поширений метод для принижування когось з учасників дискурсу, щоб 

"ображений" не використовував логічних доводів, а змовчав або виправдовувався: "Ти такий 

дурень, світ не бачив такого", "Мій супротивник - брехун, вірити йому не можна". 

"Огульна критика". її використовують певні учасники дискурсу з метою дискредитації 

інших учасників - деструктивно критикувати все, що промовив інший, і навмисно не бачити 

позитивного в промові. 

"Подвійна мораль" - маневр, який активно використовують у сучасних дискурсах - за одні й 

ті самі дії критикувати інших (протилежну команду) і не критикувати себе, а лише 

виправдовувати. 

"Свавільний аргумент" - суб'єкт х наводить будь-які аргументи відповідно до його установ, 

логічно не зв'язаних із тезою, темою обговорювання. 

Окрім згаданих аргументів, у дискурсі застосовують: 



 

 
 

 

- засоби пов'язані з використанням інтонації голосу, зокрема підвищення чи пониження 

тону мовлення; надання голосу "металевого", чи навпаки, "оксамитового" тону ("довід слабкий, 

підвищити голос"), використанням міміки або жестів; 

- засоби, що засвідчують відсутність певної культури ведення дискурсу: підняти галас, 

перебивати, перекрикувати інших, підняти на сміх, свистіти тощо. 

У конкретному дискурсі, крім названих загальних методів аргументації, використовують 

специфічні методи аргументації, наприклад, у судових дебатах, політичній і парламентській 

полеміці, наукових дискусіях та ін. 

Питання 3. Причини логічних помилок у публічних виступах 

Причинами помилок у логіці викладу, на наш погляд, можуть бути: 

1. Поєднання логічно несумісних слів (за винятком оксюморона, коли поєднання логічно 

несумісних понять формує нове поняття, відмінне від тих, що формально наявні в структурі), 

порівн.: алогізми жахливо добрий, убивчо щедрий, страшно гарний і оксюморони солодка мука, 

дзвінка тиша, холодний жар, гарячий сніг та ін. 

2. Введення у фразу зайвих слів (плеоназмів), які структурно обтяжують фразу, залишаючись 

семантично “порожніми”, напр.: місяць травень, на долонях рук, відступити назад, цільове 

призначення витрат, моя власна думка, моя автобіографія, підвести вгору погляд, інтелектуальний 

розумовий процес. 

3. Підміна особової форми дієслова зворотною або навпаки: правильно вибачте мені — 

неправильно вибачаюсь; перестань цим нервуватись — перестань цим нервувати, надумав собі 

купити – надумався собі купити. 

4. Неправильна побудова рядів однорідних членів речення, коли в нього входять родові й видові 

поняття, напр.: письменники і поети, діти і дошкільнята, студенти і молодь, розумний брат і з 

сивиною чоловік; корови, свині, кури, птиця; кущі, дерева і ялини. 

5. Неправильне (архаїчне) утворення аналітичних граматичних форм: 

–  майбутнього часу, напр.: буду писав, буде хотів, будеш знала, будете сидіти, будете жили – це 

не лише діалектні форми, а й розмовні у агатьох носіїв літературної мови; повинно бути: буду 

писати, буде хотіти, будеш знати, будете сидіти, будете жити; 

– ступенів порівняння прикметників: самий найяскравіший, самий найкрасивіший, саме 

найдорожче, сама найдоросліша, самий найглибокий; треба: найкращий, найдорожче, 

найдоросліша, найглибший; 

— конструкцій на позначення неповноти ознаки: дещо грубуватий, ледь теплуватий, трохи 

синюватий, частково твердуватий, більш точніше, більш виразніше, більш чіткіше, більш вдаліше; 

треба: грубуватий, ледь теплий, синюватий, трохи твердий, точніше, виразніше, чіткіше, більш 

вдало. 

6. Неправильна координація між складним підметом і дієслівним присудком: дехто (кожен) з нас 

знали (зам. знав), дехто з дітей принесли книги (зам. приніс), батько з сином пішов (зам. пішли), 

сто один учень купили (зам. купив) путівки; ста п ‘ятдесяти одного процентів (зам. процента!) 

плану. 

7. Порушення порядку слів у простому реченні або порядку розташування компонентів складного 

речення, напр.: Гнів викликав біль (чи Біль викликав гніві). Успіх забезпечив досвід (чи Досвід 

забезпечив успіх?). Він знайшов книжку в бібліотеці, яку давно хотів мати (чи В бібліотеці він 

знайшов книжку, яку давно хотів мати?). 

8. Недоречне вживання дієприслівникових зворотів замість підрядних речень часу: Принісши цю 

книжку, йому дозволили взяти іншу. — Йому дозволили взяти іншу книжку, коли він приніс цю. 

їй, повернувшись у село, обіцяли знайти роботу за фахом. — Коли вона повернулась у село, їй 

пообіцяли знайти роботу за фахом. 

9. Неправильне використання сполучних засобів у складних реченнях: Ці листи не лише 

поповнили матеріали шкільного літопису, а (треба а її) назавжди запали в юні серця. Завтра вдень 

невеликий та мокрий сніг (сполучи, зайвий). А якщо люди працюють з азартом, тим (треба то) 

багатша і красивіша їх держава. Ця людина дуже цікава, хоч (треба але) не всі про це знають. 

10. Порушення смислового зв’язку (який досягається лексичним повтором, вживанням 

анафоричних займенників, “нанизуванням” речень) між окремими висловлюваннями у тексті: 



 

 
 

 

Наші сусіди давно захоплюються виробами з лози. Вони (хто – сусіди чи вироби?) дуже гарні й 

усім, хто їх знає, подобаються. 

11. Невміння поділити текст на логічні частини (на письмі – невміння виділити абзаци, які 

засвідчують етапи мислення, паузи у мовленні). 

12. Поява стилістичного дисонансу, який створюється недоречним вибором синтаксичних 

конструкцій (це т.зв. телеграфний стиль у розмовному і публіцистичному стилях або 

невмотивоване стягування в одне складне речення групи закінчених речень), порівн.: 1. Ще можна 

добре продумати план екскурсії. Адже буде вона восени, коли в Карпатах сніг і мороз. Ми 

поспішили зі списками. Не врахували вартість путівок. Тепер уже так і буде. 2. Якби я знала, що 

це буде так важко, то почала б працювати над темою раніше, бо я зволікала, а час не жде, тепер 

треба поспішати, а роботи й без цього багато, і ніхто її за тебе не зробить або зробить не так. 

13. Відсутність у тексті чіткої тричленної структурної побудови (вступу, основної частини, 

висновків) або інформативна недостатність якоїсь частини. 

  

Як бачимо, більшість причин має лінгвістичну основу – з’ясовується, як логіка викладу 

реалізується засобами літературної мови, зокрема її морфологічними та синтаксичними 

ресурсами. Проте й екстралінгвальні чинники не другорядні. Інтелектуальний розвиток, 

евристичні нахили, навички слухати себе (контролювати своє мовлення), почуття міри щодо 

кількості мовлення – усе це теж сприяє логічності. Отже, щоб причина можливого алогізму не 

“спрацювала”, необхідно подбати про високу культуру мислення і про культуру спілкування 

мовою, яку вивчатимеш усе життя. 

Логічність – ознака кожного функціонального стилю літературної мови (як і діалектного, 

просторічного мовлення), проте в кожному різновиді мовлення вона має не лише загальні, а й 

специфічні ознаки. Наприклад, у науковому стилі логічність “відкрита” – у ньому ми наче 

простежуємо хід пізнавальної діяльності мовця (ученого) від вихідної позиції до результатів 

пошуку і навіть їх перспектив. Співрозмовник стає учасником доведення істини. Тому тричленна 

композиція наукового тексту – це закон, який вимагає чіткості побудови фрази, недвозначності 

тексту, нейтральної (нульової) експресії. 

У розмовному стилі точності тексту сприяє й ситуація спілкування, тому порушенню 

деяких правил логічної організації мовлення може запобігти сама ситуація. Проте вміле 

використання ресурсів мови відповідно до ситуації (віку співрозмовника, емоційної наснаги 

спілкування, теми розмови, мети діалога і т.ін.) є однією з умов не лише логічності, а й етики 

мовлення. Зауважимо, що при афективному мовленні часто руйнується така обов’язкова ознака, як 

послідовність, що може породжувати суперечність викладу. Тому “напруга” афективного 

мовлення не повинна бути вищою за рівень, у межах якого людина контролює своє мовлення. 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 

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. 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

 

Конспект лекції № 4. 

 



 

 
 

 

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

структури та змісту виступу 

 

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 лекції: ознайомити студентів з особливостями композиційної побудови виступу та 

розглянути  методику запам’ятовування структури та змісту виступу. 

 

План лекції (навчальні питання):  

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. 

 

Опорні поняття: диспозиція, композиція, вступ, основна частина, висновки, меморія, 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Композиція виступу. Вступ до промови.  

Диспозиція (від лат. "dispositio" - "розташування") - це розділ риторики, який вивчає 

структуру ораторської промови. 
На цьому етапі оратор повинен організувати матеріал, винайдений у процесі інвенції, тобто 

розчленувати його та забезпечити певну послідовність у промові. Характерною рисою будь-якого 

мовлення є лінійність, тому оратору і потрібно так розташувати попередньо відібраний матеріал. 

Якщо на етапі інвенції головним було визначення стратегії, то на наступних етапах, 

починаючи з диспозиції, головним є визначення тактики. Вона передбачає систему дій для 

ефективної реалізації стратегії. На етапі диспозиції тактика полягає в тому, щоб структурувати 

матеріал та забезпечити зв'язок між окремими положеннями ораторської промови. У результаті 

промова представлятиме собою єдине ціле. 

Ще в класичній риториці існувало чимало поглядів щодо кількості необхідних частин 

ораторської промови. Деякі теоретики вказували на чотири обов'язкові частини (Наприклад: 

Арістотель, Ісократ), інші - на сім тощо. 

На сьогоднішній день оптимальною вважається така структура промови: 

1. Вступ. 

2. Головна частина. 

3. Завершення. 

Окремі частини промови та положення в межах самих частин мають бути пов'язані між 

собою. Тобто промова повинна мати так звану блочну структуру, в якій між блоками існує певний 

взаємозв'язок, а не просте  

нагромадження матеріалу. Зв'язок досягається завдяки використанню спеціальних слів чи 

словосполучень, які й забезпечують перехід. Ці "слова-перехідники" можна поділити на такі 

групи: 

o заперечувальні; 

o підтверджувальні; 

o нейтральні. 

Заперечувальні перехідні конструкції - це вирази, що покликані послабити ті положення, 

які оратор хоче розкритикувати. Наприклад: "але..."; "однак..."; "на жаль..."; "здавалось, що..."; "і 

все ж варто визнати, що..."; "фактично ж..."; "ніхто не очікував, що."; "цілком несподівано ми 

дізнаємось, що." тощо. 

Підтверджувальні перехідні конструкції - це вирази, покликані посилити ті положення, які 

оратор захищає. Наприклад: "до речі."; "окрім того."; "на користь цього свідчить й те, що."; "варто 

додати також і те, що."; "це можна підтвердити й тим, що."; "відомо також, що."; "а це означає, 

що." тощо. 

Нейтральні перехідні конструкції - це вирази, які виконують суто технічну роль зв'язку. Як 

правило, це вставні слова або речення. Наприклад: "цікаво, що."; "виявляється, що."; "слід 

відзначити, що."; "слід підкреслити, що."; "не варто забувати, що."; "по-перше., по-друге., по-

третє."; "а тепер дозвольте перейти до наступного питання" тощо. 

Завдяки використанню різноманітних перехідних конструкцій промова оратора набуває 

цілісного вигляду, де кожний елемент слугує загальній меті - впливу на аудиторію. 

Оратор може також застосовувати як перехідні конструкції вирази, що містять пряме 

звернення до слухачів. Наприклад: "а тепер давайте разом подумаємо над тим, що."; "давайте 
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пригадаємо, що."; "спробуйте уявити собі, що."; "зверніть увагу на те, що."; "давайте замислимось 

над питанням про те, що."; "а щоб ви робили у випадку." тощо. 

Вступ до промови 

В ораторській промові вступ має найважливіше значення. Загальна мета вступу - це 

встановлення контакту з аудиторією. Якщо в перші хвилини оратору це не вдалося зробити, тоді 

навряд чи його виступ у цілому буде успішним. 

Найбільш поширеними є три прийоми, які використовуються у вступі: 

o привертання уваги аудиторії; 

o "початок здалеку"; 

o "несподіваний вступ". 

 

 

Перший прийом (привертання уваги аудиторії)  
передбачає три випадки залежно від того, якому компоненту риторичного трикутника 

надається перевага: 

1) Оратор підкреслює своє право говорити на певну тему. Маються на увазі ситуації, коли 

аудиторія в принципі готова 

слухати, треба тільки стимулювати її інтерес до виступаючого. Риторика в подібних 

випадках рекомендує тактику, що зорієнтована не на презентацію особистості оратора, а на 

презентацію його ставлення до того, що відбувається. Наприклад: 

Шановні слухачі! Ви вже прослухали цікаві й яскраві виступи моїх колег з проблем... Я сам 

з великим задоволенням прослухав їх і тепер продовжу цю тему. Хочу запропонувати вам своє 

бачення цих питань. 

2) Оратор підкреслює важливість теми для аудиторії. 

Маються на увазі ситуації, коли слухачі не готові до сприйняття промови. Риторика в 

подібних випадках рекомендує виходити з "нагальної необхідності", тобто звернутись до того 

аспекту події, який залишався досі поза увагою присутніх, однак співвідноситься з їх потребами та 

інтересами. Наприклад: 

Шановні депутати! Я хотів би привернути вашу увагу до проблеми правового забезпечення 

економічних перетворень. Я вважаю, що це питання має стратегічне значення. Якщо не буде 

належного правового забезпечення реформи, то не буде й самої реформи. 

3) Оратор підкреслює значимість самого предмета промови. 

Маються на увазі ситуації сприятливого контакту між учасниками спілкування. 

Здебільшого такі ситуації є конвенційними, коли заздалегідь відомо, кому належатиме ініціатива в 

спілкуванні й аудиторія готова слухати. Риторика в подібних випадках рекомендує відразу 

презентувати тему. Як приклад розглянемо вступ до популярної лекції професора М. А. Мензбира 

"Історія Середземного моря, що розказана його берегами, хвилями та їхніми мешканцями": 

"Уявіть себе подорожнім, який вперше підходить до Середземного моря, вперше бачить 

синь його хвиль, оповиті димкою далекі берегові скелі, пишні зелені рослини, і дозвольте дати вам 

стислу характеристику сучасного нам середземноморського узбережжя, розпочавши з його 

географічного нарису". 

Другий прийом ("початок здалеку")  
використовується переважно в конфліктній аудиторії. Завдання оратора за таких умов 

полягає в тому, щоб налаштувати аудиторію на позитивне сприйняття промови. 

Риторика в подібних випадках рекомендує створити, по можливості, "нейтральний" фон 

для подальшого спілкування, відтягуючи момент "з'ясування стосунків". Для цього можна: 

- вказати на багатомірність істини, неможливість однобічної оцінки певного явища й тим 

самим підштовхнути слухачів до готовності вислухати інші погляди на проблему; 

- використати "обхідний маневр", тобто виразити думку аудиторії як власну й поступово 

завести її в "глухий кут" (показати, що наслідки з цього положення неслушні, неприйнятні, хибні). 

Прикладом подібного початку публічного виступу може бути вступ до промови Б. Єльцина 

на Генеральній Асамблеї ООН у жовтні 1995 року: 

"Шановний пане Голово! Шановний пане Державний Секретар! Пані і панове! 



 

 
 

 

Півстоліття тому, створюючи ООН, наші попередники прагнули здійснити одвічну мрію 

людства про світ без війн та насильства; 

про світ, в якому суперечливі питання вирішуються не силою зброї, а шляхом переговорів; 

про світ, гідний людини і людства. 

Історія пішла іншим шляхом. Виграти світову війну виявилось легше, ніж виграти мир"
2
. 

Третій прийом ("несподіваний вступ")  
передбачає безпосереднє звертання оратора до основної проблеми. Як правило, подібний 

прийом використовується в тих ситуаціях, коли аудиторія вже жваво зацікавлена в розгляді певної 

теми, пристрасті слухачів у розпалі. Тоді оратору потрібно розпочати промову з сильної 

риторичної фігури. Здебільшого такою фігурою виступає риторичне запитання. Класичним 

прикладом подібного вступу є початок Цицероном своєї першої промови проти Катиліни: 

"Доки ж ти, Катиліна, будеш зловживати нашим терпінням? Як довго ще ти, у своїй люті, 

будеш знущатися з нас? До яких меж ти будеш хизуватися своїм нахабством, що не знає шор? 

Невже тебе не збентежили ні нічні караули на Палати-ні, ні варта, що обходить місто, ні страх, що 

охопив народ, ні присутність всіх чесних людей, ні вибір цього так надійно захищеного місця для 

засідання сенату, ні обличчя і погляди присутніх? Невже ти не розумієш, що твої наміри розкрито? 

Не бачиш, що твоя змова вже відома всім присутнім і викрита? Хто з нас, на твою думку, не знає, 

що робив ти останньою, що попередньою ніччю, де ти був, кого скликав, яке рішення прийняв? О 

часи! О звичаї!". 

Вибір оратором того чи іншого прийому вступу диктується особливостями конкретної 

мовленнєвої ситуації, насамперед характером аудиторії. Перші фрази мають бути досить ретельно 

підготовлені, адже саме вони мають важливе значення для встановлення контакту зі слухачами. 

У риториці виділені також універсальні прийоми вступу, які можна використовувати в 

ораторських промовах на будь-яку тему в будь-якій аудиторії: 

- цитата; 

- яскравий приклад; 

- комплімент; 

- апеляція до загальновідомого джерела інформації; 

- проблемне запитання; 

- виклад мети й завдань виступу; 

- демонстрація певного предмета та ін. 

Окрім "позитивних" способів вступу, в риториці зафіксовані також і "негативні", невдалі 

прийоми початку промови. А саме: не варто розпочинати виступ з вибачень стосовно того, що ви 

не встигли підготуватись, що ви не заберете багато часу тощо. П. Сопер цитує з цього приводу 

гумориста Джорджа Еді: 

"Це вже остання справа - оголошувати прилюдно про свою неспроможність. Біда в тому, 

що, може статися, це вдасться і довести". 

Загальні характеристики першої частини промови можна окреслити таким чином: вступ має 

бути коротким та яскравим. 

 

Питання 2. Головна частина. Способи подання матеріалу. 

Після вступу оратор пропонує аудиторії той матеріал (тези, аргументи), який було відібрано 

на етапі інвенції. Загальна мета головної частини - це обґрунтування тез оратора. Якщо 

говорити більш точно, то завданням тут виступає подання цих доказів слухачам (адже для себе 

людина вже обґрунтувала тези). 

В головній частині інколи виділяють такий окремий компонент, як оповідання (від лат. 

"narattio" - "виклад"). Важливого значення ця частина набуває в судових промовах, коли подається 

загальна картина правопорушення. Щодо інших типів промов, то оповідання в чистому вигляді 

знайти буває дуже важко. 

Залежно від характеру впорядкування підібраного на етапі інвенцї матеріалу, він може 

подаватися шляхом: 

o природним; 

o штучним. 



 

 
 

 

Природний, або історичний, шлях подання матеріалу характеризується лінійністю 

та найменшим втручанням оратора у виклад. 
Найбільш яскраво суть цього шляху виразив давньоримський оратор Катон Старший: Rem 

verba sequentur ("Слова підуть слідом за предметом"). 

Матеріал викладається в хронологічній послідовності крок за кроком від більш ранньої 

події до більш пізньої. Цей спосіб зображує події так, як вони відбувались у реальній дійсності. 

Роль оратора в таких випадках подібна до ролі літописця (головне - не забути, що за чим 

відбувалось). Перевагою історичного способу є прозорість такого подання матеріалу для 

аудиторії. Він легко сприймається, запам'ятовується, не викликає напружень думки. 

Природний шлях викладу рекомендують використовувати у промовах, мета яких полягає в 

інформуванні аудиторії. 

Штучний шлях викладу характеризується ієрархічністю, коли оратор сам 

впорядковував певний матеріал, при цьому він міг порушувати хронологію, ставити наслідки 

перед причинами тощо. 
Подібне впорядкування матеріалу вимагає від оратора досить високого рівня майстерності, 

адже в таких випадках аудиторія є досить вимогливою. З іншого боку, слухачам теж доводиться 

докладати певних зусиль для того, аби вичленити людину з її промови, тобто розібратися, де самі 

факти, а де - робота оратора з фактами. 

Штучний шлях реалізується трьома способами: 

o дедуктивним; 

o індуктивним; 

o компаративістським. 

Слід підкреслити, що ці назви є дещо умовними. Наприклад, дедуктивний спосіб викладу 

зовсім не означає, що в основу аргументації були покладені дедуктивні міркування. Оратор для 

себе вже обґрунтував певні положення, тепер він обирає порядок представлення аргументації 

слухачам. 

Дедуктивний спосіб подання матеріалу характеризується рухом від формулювання тези до 

формулювання аргументів. 

ндуктивний спосіб подання матеріалу характеризується рухом від формулювання 

аргументів у вигляді окремих положень до формулювання тези. 

Компаративістський спосіб подання матеріалу характеризується зіставленням предметів і 

перенесенням властивостей з одного на інший. Цей спосіб може проявлятися у двох формах: 

спочатку подаються аргументи, які засвідчують подібність предметів у деяких ознаках, а потім 

положення про те, що предмет має ще одну ознаку (теза). Або навпаки: спочатку теза про 

властивість предмета, а потім - аргументи-зіставлення цього предмета з іншим. 

Таким чином, структура головної частини може мати такий вигляд: 

Штучні способи викладу матеріалу 

Дедуктивний Індуктивний 
Компаративістський 

І ІІ 

Теза Аргументи Аргументи-зіставлення Теза 

Аргументи Теза Теза Аргументи-зіставлення 

Розглянемо як приклад уривок з промови-відповіді П. А. Столипіна, як міністра внутрішніх 

справ, на запит Державної Думи: 

"Я передбачаю заперечення, що існуючі закони настільки недосконалі, що будь-яке їх 

застосування може викликати тільки нарікання. Мені бачиться чарівне коло, з якого вихід, на мою 

думку, такий: застосовувати існуючі закони до створення нових, захищаючи всіма способами і по 

мірі сил права й інтереси окремих осіб. Не можна сказати вартовому: у тебе стара кремнієва 

рушниця; застосовуючи її, ти можеш поранити себе й оточуючих; викинь рушницю. На це чесний 

вартовий відповість: допоки я на варті, допоки мені не дали нової рушниці, я буду намагатися 

вміло діяти старою. На завершення повторюю, обов'язок уряду - святий обов'язок захищати спокій 



 

 
 

 

і законність, свободу не тільки праці, але й свободу життя, і всі заходи, що застосовуються в 

цьому напрямі, знаменують не реакцію, а порядок, необхідний для розвитку самих широких 

реформ"
1
. 

У цьому фрагменті використано компаративістський спосіб викладу матеріалу. Спочатку 

формулюється теза про необхідність застосування старих недосконалих законів до створення 

нових. Потім наведено аргумент, який порівнює діяльність уряду з діяльністю вартового. 

Наприкінці фрагменту теза повторюється ще раз. 

Незалежно від способу викладу матеріалу при штучному впорядкуванні промови в 

риториці пропонують певний порядок розташування аргументів. Він полягає в тому, що спочатку 

подаються сильні аргументи, потім - слабкі, а наприкінці - найсильніший аргумент. Більшість 

майстрів ораторського мистецтва застерігають від "висхідного" чи "нисхідного" порядку 

аргументів. 

 

Питання 3. Завершення промови.  

Остання частина промови - завершення - дає можливість оратору посилити переконливість 

своїх думок, які було обґрунтовано в основній частині. Загальна мета завершення - закріплення 

оратором своїх положень у свідомості аудиторії. 

Найбільш поширеними є три прийоми, що використовуються в цій частині: 

· Формулювання висновків 

· Розгляд перспективи 

· Апелювання 

· Перший прийом (формулювання висновків) 

полягає в тому, що оратор повертається до найважливіших пунктів головної частини. У 

таких випадках завершення промови покликане нагадати про них. Воно може розгортатися на: 

1) предмет повідомлення; 

2) структуру повідомлення: 

Розгортання завершення на предмет промови передбачає підсумовування думок щодо 

нього. Для цього оратор повинний відібрати найбільш сильні суттєві положення головної частини. 

Визначальною є процедура розробки резюме. У завершеннях такого типу не рекомендується: 

вводити нові дані; занадто варіювати вихідні формулювання; відволікатися "цікавинками". 

Розгортання завершення на структуру повідомлення передбачає огляд того, в якій 

послідовності подавалась інформація про предмет промови. Тобто оратор наголошує не на 

головних рисах самого предмета, а на головному в повідомленні про нього. Для цього 

характеризується загальна структура промови та окремі частини. Головною тут є процедура 

розробки анотації. У завершеннях такого типу не рекомендується: на ходу перебудовувати 

повідомлення; надавати рівного значення всім частинам; випускати мотиви переходу від однієї 

частини до іншої. 

Формулювання висновків є досить поширеним способом завершення ораторських промов. 

Оратор ще раз наголошує на важливих думках свого виступу. При цьому доцільно перераховувати 

ті пункти, які повторюють, за допомогою конструкції: 

По-перше.... По-друге.... По-третє.... 

Другий прийом (розгляд перспективи)  
полягає в тому, що оратор окреслює гіпотетичний розвиток предмета промови. Для цього 

оратор може скористатися екстраполяцією: 

1) часовою; 

2) просторовою. 

Завершення через часову екстраполяцію передбачає розгляд того, чим предмет буде завтра. 

Промова ґрунтується на загальній схемі: "чим був об'єкт учора - чим він є сьогодні - чим він буде 

завтра". Слід підкреслити, що така схема підходить до повідомлень майже на будь-яку тему. 

Завершення через просторову екстраполяцію передбачає введення нових об'єктів для 

кращого засвоєння предмета промови. Ці об'єкти можуть бути подібними або контрастними до 

предмета промови. 



 

 
 

 

Прикладом завершення через розгляд перспективи може бути промова Ф. Рузвельта, 

виголошена ним 6 січня 1942 року: 

"Ніякий компроміс не завершить цей конфлікт. Ніколи не можна досягти задовільного 

компромісу між Добром і Злом. Тільки тотальна перемога може винагородити прихильників 

толерантності і пристойності, свободи і віри". 

Третій прийом (апелювання)  
полягає в тому, що оратор намагається емоційно завершити свою промову та вплинути на 

почуття аудиторії. Найчастіше використовується тоді, коли людина намагається сформувати у 

слухачів намір певним чином діяти. У завершеннях такого типу не рекомендується: надто 

підкреслювати дистанцію між оратором та аудиторією, характеризувати слухачів (особливо 

негативно), домагатися згоди аудиторії, протиставляти окремі групи слухачів між собою, 

примушувати аудиторію до відповідей на прямо поставлені запитання. 

Прикладом апелювального завершення може бути промова У. Черчилля "Час дерзати і 

вистояти": 

"Значить - до справи, в бій, до праці: кожний по своїх силах, кожний на своєму місці. 

Вступайте до армії, пануйте в повітрі, рухайте потік озброєнь, топіть німецькі підводні човни, 

виловлюйте міни, оріть землю, будуйте кораблі, охороняйте вулиці, доглядайте поранених, 

підбадьорюйте тих, хто занепав духом, і шануйте відважних. Вирушимо всі разом уперед, по всіх 

частинах імперії, по всіх закутках Острова. Не можна втрачати жодного тижня, жодного дня, 

жодної години"
2
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Вибір того чи іншого прийому завершення диктується конкретними умовами спілкування. 

Насамперед оратору слід зважити на мету промови. Для інформативних промов більше підходить 

завершення через формулювання висновків, а для переконуючих - розгляд перспективи (як 

правило, невтішної в разі відмови від певних дій) або апелювання. Крім того, тип завершення 

залежить і від способу подання матеріалу в головній частині. Для історичного способу викладу, 

наприклад, оптимальним буде завершення як розгляд перспективи. 

Останні фрази завершення мають бути ретельно продумані оратором, адже вони сприяють 

закріпленню того враження, яке склалось в аудиторії під час всієї промови. В межах риторики 

встановлені певні загальні прийоми завершення, що підходять до промов на будь-яку тему: 

- цитата; 

- ілюстрація; 

- подяка аудиторії, яка має вигляд розгорнутого компліменту. При виборі прийому 

завершення як подяки оратору не слід 

обмежуватися простою фразою: "Дякую за увагу!". Потрібно конкретизувати комплімент 

аудиторії. Наприклад: 

"На завершення я б хотів подякувати вам за те, що так уважно мене слухали і задавали 

цікаві запитання. Дуже приємно було з вами співпрацювати", або 

"Дякую за увагу. Було дуже приємно виступати у вашій уважній і доброзичливій аудиторії" 

та ін. 

Окрім "позитивних" варіантів завершення промови, фахівцями у галузі риторики 

встановлені й "негативні" способи. Ефективне завершення виступу має таке саме значення, як і 

вдалий вступ. Не треба завершувати промову: 

- вибаченнями; 

- додатковими даними після того, як сформульовано висновки; 

- безнадійною перспективою. 

Загальна риса завершення - це стислість (так само, як і вступу). 

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

мнемотехнічний.  

Меморія (від лат. "memoria" - "пам'ять") - це розділ риторики, який вивчає особливості 

запам'ятовування ораторської промови. 

У класичній риториці меморія виділялась як окремий етап ораторської діяльності, на якому 

людина повинна була запам'ятати вже підготовлену промову. 



 

 
 

 

Акція (від лат. "actio" - "дія") - це розділ риторики, який розглядає виголошення 

оратором промови. 
На етапі акції оратор повинен грамотно представити аудиторії результат своєї роботи, 

виконаної на попередніх етапах.  

Способи запам'ятовування промови 
На сьогоднішній день пам'ять є предметом вивчення психології. Хоча меморія складала 

окрему частину ще класичної риторики. В сучасній психології існує багато теорій пам'яті, які по-

різному пояснюють цю дивовижну здатність людини. Пам'ять не є одиничною функцією, вона 

являє собою складну сукупність процесів, що забезпечують фіксацію попереднього досвіду 

людини. Серед цього розмаїття функцій риторику цікавлять насамперед процеси "закарбування" в 

пам'яті певного матеріалу. Виділяють три способи запам'ятовування: 

o механічний; 

o логічний; 

o мнемотехнічний. 

Механічний спосіб запам'ятовування - це такий спосіб, основу якого складає 

багатократне повторення того, що треба запам'ятати. 
По суті, цей спосіб являє собою зубріння. Він самий неефективний, але інколи необхідний. 

Як правило, подібне запам'ятовування відбувається без усвідомлення зв'язку між окремими 

елементами матеріалу. 

Логічний спосіб запам'ятовування - це такий спосіб, основу якого складає усвідомлення 

смислового зв'язку між елементами матеріалу. 
Користуючись таким способом, людина часто порушує послідовність у часі, перебудовує 

матеріал відповідно до смислових відношень. Осмислене запам'ятовування ґрунтується на 

розумінні цих відношень, на усвідомленні внутрішнього зв'язку між частинами того, що 

запам'ятовується. 

Логічне запам'ятовування передбачає виконання двох умов: 

1) усвідомлення того, для чого потрібно запам'ятати матеріал; 

2) розуміння змісту того, що треба запам'ятати. 

Мнемотехнічний спосіб запам'ятовування - це такий спосіб, який Ґрунтується на 

тому, що матеріал переводиться в іншу знакову систему, в інші образи, які людині легше 

зберегти в пам'яті. 
Одним із провідних видів мнемотехніки є асоціативний спосіб запам'ятовування. Завдання 

тут полягає в тому, щоб створити асоціації. Широка сітка асоціацій - це ключ до гарної пам'яті. 

Цей спосіб був відомий ще в епоху Античності. Засновником мнемотехніки вважається 

давньогрецький поет Симонід. Йому належить думка про те, що для пам'яті найважливішим є 

розташування. Для цього в розумі потрібно тримати картину певних місць, які й будуть займати 

образи предметів, що треба запам'ятати. 

Відомий оратор Цицерон з приводу мнемотехніки писав: 

".пам'ять на предмети - необхідна властивість оратора; і саме її ми й можемо укріпити за 

допомогою вміло розташованих образів, схоплюючи думки за цими образами, а зв'язок думок за 

розташуванням цих образів"
1
. 

Сам Цицерон успішно користувався цим методом. Зокрема, перед виступом у сенаті він 

тренувався у себе вдома, проголошуючи промову і переходячи при цьому з однієї кімнати в іншу. 

Щоразу, коли він переходив до наступної думки, робив невеличку паузу й мисленно поєднував 

відповідний розділ промови з певним кутком своєї оселі. А при виступі у сенаті він мисленно 

повторював свій шлях по домівці і міг виголосити всю промову, не користуючись записами. 

Інколи в літературі спосіб, яким успішно користувався Цицерон, називають "римська 

кімната". Таку кімнату або приміщення можна вигадати і розташувати там які завгодно предмети. 

Головне - чітко зафіксувати порядок цих предметів. Спочатку виберіть місце для невеликої 

кількості речей, наприклад 20. Потім можна розширювати вашу кімнату, будинок, місто та ін. 

Кожний предмет вашої кімнати повинен мати яскравий образ (зоровий, слуховий чи такий, що 

пов'язаний з відчуттями), який розташовано в чітко визначеному місці "раз і назавжди". 



 

 
 

 

Після створення "римської кімнати", коли її образи добре запам'ятались, її можна 

використовувати при підготовці до публічного виступу. Для цього ключові думки промови 

пов'язуються з певними образами кімнати в тому порядку, в якому оратор рухається в своєму 

приміщенні. 

Ефективність "римської кімнати" визначається функціями лівої та правої півкуль головного 

мозку й принципами запам'ятовування. Цей спосіб вимагає чіткої структури й порядку, а також 

уваги й здатності відчувати. 

Слід підкреслити, що особливості пам'яті людини досить індивідуальні. Тому кожний 

оратор, як правило, самостійно розробляє для себе оптимальну методику запам'ятовування, щоб 

його спілкування з аудиторією було успішним, а не стало суцільним читанням промови. В будь-

якому випадку однією із запорук вдалого публічного виступу є постійне тренування пам'яті. 

Пам'ять тісно пов'язана з увагою. Для того, щоб аудиторія найкраще могла зосередитись на 

промові, оратору варто зважити на своєрідні періоди уваги, які дорівнюють приблизно 15 

хвилинам. Це означає, що увага слухачів значно понижується до 15, 30 та 45-ї хвилини. Тому у 

випадках тривалих промов у ці моменти оратор має надати можливість аудиторії "відпочити" 

(зробити паузу, завершити розгляд певного питання тощо). 

Оратор при виголошенні промови повинен також враховувати загальні особливості 

людського сприйняття. До них належать: 

o "ефект рамки"; 

o "магічне число". 

"Ефект рамки", або "закон межі", - це такий ефект, суть якого полягає в тому, що 

найкраще запам'ятовується початок і кінець промови. 
Криву уваги під час публічного виступу оратора можна зобразити таким чином: 

 
На вступ і завершення промови відводиться разом, як правило, від 10% до 30% загальної 

тривалості виступу. Тим не менш приблизно 80% загального враження від самого оратора та його 

промови визначається саме цими частинами, при цьому від вступу залежить більше. Тому перші 

та останні фрази мають бути ретельно продумані оратором. Крім того, "ефект рамки" стосується 

також і порядку розташування аргументів, про який йшлося в розділі "Диспозиція". Вже 

згадуваний Цицерон писав, що майстерний оратор: 

"...поставить найбільш важливі доводи частиною на початок, частиною в кінець, а між ними 

всуне слабкі". 

"Магічне число", або число Міллера (7 ± 2) характеризує обсяг оперативної пам'яті 

людини. 
Саме таку кількість різних структурних одиниць інформації ефективніше за все здатна 

схопити й зберегти оперативна пам'ять. На рівні промови "магічне число" означає оптимальну 

кількість різних (значимих, а не допоміжних) слів у реченні. 

Навіть у письмових текстах на сьогоднішній день перевага віддається "телеграфному 

стилю", оскільки встановлено, що найкраще сприймаються фрази з 10-13 слів, а фрази, що 

складаються більше ніж з 30 слів, практично не сприймаються. 

Таким чином, чіткість структури, ясність та стислість викладу, образність мовних 

конструкцій сприяють кращому запам'ятовуванню промови самим оратором на етапі підготовки. 

А на етапі виголошення ці компоненти сприяють кращому засвоєнню промови аудиторією. 

Питання 5. Тренування виголошення промови. Правильна артикуляція та чітка 

дикція. Інтонація та управління голосом. Паузи. 

Репетиція -своєї промови вголос. 

Тренування виголошення 



 

 
 

 

Недосвідчені оратори часто вважають, що готові виголосити промову, як тільки вони 

склали її конспект. Але мова, якої не репетирують, швидше за все, буде менш ефективною, ніж 

вона могла б бути, присвяти ви достатню кількість часу її тренуванні. Якщо ви не є досвідченим 

оратором, постарайтеся закінчити складання конспекту свого виступу, щонайменше, за два дні до 

нього, з тим щоб у вас було достатньо часу на перегляд, оцінку і осмислення всіх аспектів мови.  

Чи існує реальна зв'язок між часом підготовки промови і її ефективністю? Дослідження 

Мензела і Керрел (Menzel & Carrel, 1994) експериментально підтверджує загальну гіпотезу, згідно 

з якою більш тривале тренування веде до кращого виступу. Вони прийшли до висновку, що 

«значимість повторення вголос, по всій видимості, відображає наступний факт: вербалізація 

прояснює думку.  
Тим самим усна репетиція допомагає домогтися успіху під час фактичного проголошення 

промови  

Використання записів під час виступу 

Записи до промови включають в себе конспект мови у вигляді слів або фраз, а також 

труднозапомінаемую інформацію , таку як цитати і статистичний матеріал. Оптимальні записи 

складаються з ключових слів або фраз, які допомагають активізувати вашу пам'ять. Записи будуть 

вам найбільш корисні в тому випадку, коли вони складаються з мінімально можливої ??кількості 

слів, написаних літерами, досить великими, для того щоб їх можна було відразу ж побачити. 

Багато оратори скорочують свій конспект до окремих слів або фраз. 

Записи до промови - конспект промови, а також використовувані цитати і статистичний 

матеріал. 

Виберіть тему; починайте дослідження. 

Продовжіть дослідження. Напишіть конспект основної частини доповіді. Попрацюйте над 

вступом і висновком. 

Завершіть конспект; Побер додатковий матеріал, якщо він необхідний; підготуйте всі 

наочні посібники. Перша репетиція.  

Друга репетиція. Проголошення промови. 

Якщо ваша промова буде тривати від трьох до п'яти хвилин, вам достатньо мати одну-дві 

картки із записами розміром 8x12 см. У разі 5-10-хвилинної промови можна обмежитися двома-

чотирма картками того ж розміру: одна картка для викладу цілей і вступу, одна або дві - для 

основної частини доповіді і одна - для висновку. Якщо ваша мова містить важливу цитату або 

велику кількість статистичних даних, можливо, вам знадобиться записати їх детально на окремих 

картках. Репетируючи, користуйтеся записами, як би ви стали робити це під час свого виступу. 

Або покладіть їх на ораторську трибуну, або тримайте їх в одній руці, звертаючись до них тільки в 

разі потреби. Промовці часто виявляють, що складання карток настільки ефективно, допомагаючи 

закріпити в пам'яті основні ідеї, що під час підготовки або пізніше, в ході самого виступу, їм немає 

ніякої необхідності користуватися записами. 

Висока мовна й голосова техніка дозволяє оратору правильно інтонувати промову. Під 

інтонацією слід розуміти ритміко-мелодійну побудову промови, що передає її смисл і почуття за 

допомогою висоти тону, сили звуку, темпу мовлення і тембру голосу. За допомогою 

тонального забарвлення слів складаються протилежні за змістом речення: чи то піднесено-

урочисті, чи то доброзичливі, чи то наказові, чи то грубі, чи то зневажливі. Поза інтонацією немає 

ані побутового, ані художнього, ані наукового слова. 

Інтонована мова діє також емоційно. Емоційно забарвлені інтонації передають слухачам 

різноманітні почуття оратора. Крім голосу, техніку характеризують темп і ритм мовлення. 

Темп мовлення – це швидкість, з якою оратор вимовляє слова, речення, весь текст у 

цілому. 

Він залежить від індивідуальних особливостей промовця, його темпераменту, від теми та 

змісту промови, а також від умов, за яких виголошується промова, та особливостей аудиторії. 

Тому одна й та сама промова повинна бути викладена різним темпом в аудиторіях, що 

відрізняються за рівнем освіти, статтю, віком, професією. 



 

 
 

 

Ритм промови – зміна певних частин промови за довжиною звучання, а також чергування 

мовлення, що звучить, та пауз. Фізіологічні паузи, викликані необхідністю вдихнути повітря. Як 

правило, вони збігаються з іншими паузами – граматичними, логічними і психологічними. 

Логічні паузи пов'язані зі змістом, логікою промови. За їх допомогою оратор здійснює 

роздрібнювання потоку слів на змістовні частини. Це поділ або поєднання слів у мовні такти. 

Мовний такт – відрізок фрази, цілісний за значенням, об'єднаний інтонаційно й відокремлений з 

обох боків паузами. 

Логічна точність і виразність мови досягається постановкою логічних наголосів. Логічний 

наголос – підкреслена вимова етапних речень у промові (тези, висновки), а також найзначніших 

слів і словосполучень у фразах. 

Щоб набути навичок логічно виразного звучання мови, необхідно спочатку навчитися 

розбивати фрази на мовні такти, швидко визначаючи в них основне за змістом. 

Щоб виділити в тексті логічно наголошені слова й вислови, необхідно передусім вибрати зі 

всієї фрази одне ключове слово й виділити його наголосом. Потім треба зробити те саме з менш 

важливими словами, але з такими, які теж необхідно виділити. Неголовні, другорядні слова 

особливим наголосом не виділяються. Існує цілий комплекс наголосів: сильних, середніх, слабких 

– їх розподіляють залежно від змісту промови та її мети. 

Звучання логічно наголошених слів і фраз допоможуть підсилити такі прийоми техніки 

мовлення, як зміна сили або регістру звучання голосу; уповільнення темпу мови; паузи. 

Завдяки цьому промова стає "рельєфною", передає слухачам ставлення оратора до окремих 

фрагментів і положень у виступі як до найважливіших. Це впливає на формування у слухачів 

їхнього ставлення до тих проблем, які оратор порушує в промові. 

Окрім згаданих прийомів (варіація сили звучання голосу, логічних наголосів, що залежать 

від ступеня важливості предмета розмови, різноманітності темпу, що відтіняє значущість окремих 

думок), виразності звучання мові надає зміна висоти тону. 

Призначення психологічної паузи – емоційна інтерпретація тексту, розкриття 

психологічного навантаження думки. Крім голосу, інтонації, певне значення для промовця має 

його міміка й жести. 

Вираз обличчя оратора, його поза й жести – додатковий засіб виразності. Публічна 

промова – це результат складного духовного й фізичного процесу. У мозку й у тілі людини 

виникає безперервний потік емоцій, почуттів, ідей, фізичних рухів. 

Жести нерозривно пов'язані з перебігом думок і зміною почуттів оратора, їх ритмічний збіг 

з інтонацією, наголосом і паузами допомагає зосередити увагу слухачів на тих чи тих важливих 

частинах виступу промовця, вказати на його ставлення до висловлених положень і викликати в 

слухачів схоже ставлення. Жести не можна "запозичувати", вони повинні виражати темперамент, 

почуття самого оратора, відповідати особистості, думці виступу. Вони мають бути стриманими, 

економними, природними. 

Міміка оратора відбиває його духовний стан. На обличчі оратора слухачі бачать і радість, і 

сум, і подив, і блаженство: байдуже обличчя промовця породжує байдужість у слухачів. 

Якщо промова триває довго, оратор повинен говорити чітко, не кваплячись і абсолютно 

неупереджено. Щоб запобігти стомливій одноманітності, треба скласти промову в такому порядку, 

щоб кожний перехід від одного розділу до іншого потребував зміни інтонації, щоб тон голосу 

передавав упевненість, переконаність, силу. Проте слід уникати повчального тону. 

Справжня промова – це гармонія духовного стану оратора із зовнішнім проявом цього 

стану; у думці й серці мовця є певні міркування, певні почуття; якщо вони передаються точно й до 

того ж не тільки в словах, але й у всьому зовнішньому вигляді промовця, його голосі й рухах, 

людина промовляє як оратор. 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 

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? 

 

 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

 

 

 

Конспект лекції № 5. 

 
Тема 5. Оратор й аудиторія 

 

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 лекції: ознайомитися з принципами  та методами контактної взаємодії оратора та 

аудиторії. 

План лекції (навчальні питання):  

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. Запитання – відповіді. 

 

Опорні поняття: оратор, аудиторія, прийом"залучення" і "приєднання". 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1.Встановлення контакту зі слухачами.  

Контакт з аудиторією - найважливіша складова ораторського мистецтва, найважливіший 

момент спілкування, емоційне зіткнення оратора і його слухачів. Два оратора (два лектора) 

можуть говорити одне і те ж, але слухати одного цікаво, а іншого - нудно, навіть неможливо. 

Контакт з аудиторією необхідний: 

а) для залучення уваги слухачів, для того щоб мова сприймалася легко і з цікавістю; 

б) щоб впливати на слухачів (для цього ми і говоримо!). 

Контакт з аудиторією починається з початкової паузи (перед початком виступу, поки люди 

не зосередилися). Помилкою оратора буде зупиняти аудиторію, вимагати тиші, робити 

зауваження, що спізнилися. 

Потужний засіб контакту з аудиторією - зоровий контакт. Час від часу треба дивитися в очі 

слухачам, тоді аудиторія відчуває турботу про себе, а оратор бачить, чи цікаво, чи не час 

завершувати. 

Поширені помилки ораторів: 

- Дивитися поверх голів; 

- Дивитися в упор на одного і того ж людини; 

- Дивитися тільки в текст доповіді. 

Контакт з аудиторією відновлюється за допомогою майстерності викладу матеріалу, це: 

1) питання до аудиторії (тоді аудиторія пожвавлюється, беручи участь в обговоренні); 

2) інтрігованіе ( "Про це я скажу трохи пізніше"; "Зараз я розповім дивовижний факт ..."); 

3) так звані зачіпки (автобіографічна розповідь, анекдот, цікавий факт, легенда); 

4) невеликі відступи від теми. 

Налаштовують аудиторію проти виступає і руйнують контакт і енергетику залу 

зарозумілість, менторський тон, презирство, вияв переваги, суперечка зі слухачами, публічні 

зауваження, вираз вголос своїх переваг або антипатій, ворожі випади на адресу аудиторії. 

Прийоми утримання уваги аудиторії 
І. Іванова пропонує використовувати такі прийоми, як "залучення" і "приєднання". 

Прийом "залучення". 

Задати питання залу. 
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Як би помиляючись, попросити зал поправити. 

Попросити підняти руки тих, хто має вчений ступінь, підписаний на ділові видання, 

займається спортом (залежить від теми виступу); при цьому виступає також піднімає руку, 

показуючи приклад реагування, щоб спрацювала ланцюгова реакція. 

Попросити посунутися ближче. 

Запитати, чи не відсвічує чи дошка, чи не слід включити світло яскравіше. 

Таким чином, аудиторія втягується у процес прийняття рішення. 

Прийом "приєднання". 

"Свій чужий". Звернути увагу аудиторії на те, що вас з нею об'єднує: загальні інтереси, вік, 

професія, ступінь спорідненості з винуватцем торжества і т.д. Це можна робити і щодо окремо 

взятих людей. 

Контакт з аудиторією відновлюється з допомогою майстерності викладу матеріалу, це: 

1) запитання до аудиторії (аудиторія пожвавлюється, беручи участь в обговоренні); 

2) интригование ("Про це я скажу трохи пізніше"; "Зараз я розповім дивовижний факт..."); 

3) так звані зачіпки (автобіографічна розповідь, анекдот, цікавий факт, легенда); 

4) невеликі відступи від теми. 

Налаштовують аудиторію проти виступаючого і руйнують контакт і енергетику залу 

зарозумілість, менторський тон, презирство, вияв зверхності, спір зі слухачами, публічні 

зауваження, висловлення вголос своїх уподобань чи антипатій, ворожі випади в адресу аудиторії. 

Питання 2. Способи привернення та утримання уваги слухачів під час публічного 

виступу.  

При підготовці до публічного виступу не слід забувати про прийоми залучення уваги 

аудиторії. 

Будь-який виступ прийнято починати з звернення. Потрібно приділити особливу увагу 

відповідності ситуації і складу слухачів заданої зверненню. Наприклад, звернення "Дорогі друзі!", 

"Панове!", "Шановні гості!", "Колеги!" Диференціюються залежно від складу аудиторії. 

Цілі і основні моменти доповіді або виступу краще викласти на початку. Так, слухачам 

буде зрозуміла авторська позиція по відношенню до підіймається у виступі проблемам. 

Для залучення уваги доречне використання парадоксальних ситуацій і висловів. Наприклад, 

афоризми Марка Твена дозволяють нетривіально сформулювати думку: "Людина, що не читає 

хороших книг, не має ніякої переваги перед тими, хто не вміє читати", "Не можна покладатися на 

власне судження, якщо воно не засновано на уяві", "Я завжди намагався , щоб навчання не 

перешкоджала моїй освіті ". 

У середині мови привернути увагу допоможе апеляція до поточного моменту, до ситуації 

"тут і зараз". Для цього необхідно стежити за реакцією слухачів. Доцільно також доречне і 

тактовне звернення до мови попереднього виступаючого, використання мовних формул: "як вірно 

помітив ...", "про це сьогодні вже говорив ...", "як і попередній оратор, я ...", "хотілося б 

підтримати вже висловлену точку зору ... "," не можна не погодитися з ... "," дозволю собі 

заперечити ... "і т.п. 

Вставки, покликані викликати сміх і розкріпачити аудиторію, можуть бути доречні, якщо 

слухачі стомлені. Анекдоти, цікаві історії, посилання на особистий досвід, пов'язані з темою 

виступу, можуть бути приготовані заздалегідь. Відомо, наприклад, що американський президент 

Ф. Рузвельт привертав увагу, що відволікся співрозмовника словами: "Сьогодні вранці я вбив 

свою бабусю". Ефект несподіванки стимулював активне слухання. 

Риторичні питання (що містять у собі твердження і тому не потребують відповіді), 

питально-відповідний прийом (оратор самостійно формулює питання і сам дає па них відповіді), 

вступ в діалог з аудиторією -все ці прийоми допоможуть відновити загасаюче увагу до виступу. 

Провокаційний питання або твердження можуть бути використані з метою привернення 

уваги та активізації аудиторії. При цьому бажано, щоб виступаючий і слухачі прийшли до спільної 

думки з проблеми, поставленої провокаційним питанням чи затвердженням. 

Підпорядковуючи мова поставленим цілям, виступаючий повинен демонструвати 

переконаність, компетентність в обговорюваних питаннях, підготовленість до виступу чи дискусії, 

проявляти самовладання при негативної реакції аудиторії, контролювати міміку і жестикуляцію. 



 

 
 

 

Реакцію аудиторії можна визначити по поведінці кількох присутніх, що сидять у різних 

місцях залу. Дослідним шляхом встановлено, що найкраще мова сприймається слухачами, 

сидячими в середніх рядах. Всупереч природному бажанням, виступаючому не слід орієнтуватися 

на найбільш емоційних слухачів, навіть у тому випадку, коли вони висловлюють явне схвалення. 

Треба намагатися помічати різні реакції, не намагаючись негайно відреагувати на їх прояву. 

Не перериваючи зорового контакту з аудиторією, особливо уважно слід стежити за її 

реакцією в момент викладу думок або фактів підвищеної експресивності. Більш інтенсивна 

реакція аудиторії допомагає розкрити се дійсне ставлення до оратора і його мови. 

Досвідчений оратор але щонайменших змін в зовнішності і поведінці аудиторії вміє 

розпізнати її стан. У кожен момент своїй промові він здатний поставити себе на місце слухачів, 

відтворюючи їх стан і реакцію і належним чином розподіляючи увагу. Заслужений професор з 

оповідання А. П. Чехова "Нудна історія", читаючи лекцію, порівнює себе з хорошим диригентом, 

який, "передаючи думку композитора, робить відразу двадцять подів: читає партитуру, махає 

паличкою, стежить за співаком, робить рух у бік то барабана, то валторни і інш. Те ж саме і я, коли 

читаю. Переді мною півтораста осіб, не схожих одне на інше, і три сотні очей, що дивляться мені 

прямо в обличчя. Мета моя - перемогти цю багатоголову гідру. Якщо я кожну хвилину, поки 

читаю, маю чітке уявлення про ступінь її уваги і про силу розуміння, то вона в моїй владі ". 

Серед інших способів залучення уваги аудиторії (особливо в ситуації тривалого публічного 

виступу) можна виділити наступні. 

1. Несподіване переривання думки. Як вважав П. С. Пороховщиков, "увагу слухачів отримує 

поштовх, коли оратор несподівано для них перериває розпочату думка, - і новий поштовх, коли, 

поговоривши про інше, повертається до недомовленості раніше". До речі, подібний "перерва" 

може бути використаний і для того, щоб повернутися до того місця в мові, яке випадково було 

пропущено увлекшимся оратором ("Так, мало не забув ..."). 

2. Голосові прийоми. Для того щоб активізувати увагу аудиторії або зосередити його 

становищі виступи, досить буває посилити гучність мови або підвищити тон голосу. При цьому, 

звичайно, слід знати міру. Іноді може використовуватися зворотний прийом: зниження гучності до 

шепоту, а також зниження тону голосу. Відновити увагу можна зміною темпу мови, особливо її 

уповільненням. У всіх цих випадках залученню мимовільної уваги сприяє зовнішнє звукове 

роздратування. Однак етика публічного виступу припускає, що все, що було сказано тихо, 

необхідно після досягнутого ефекту залучення уваги повторити зі звичайною гучністю. 

3. Пауза. Розрахована і вміло витримана пауза не тільки на початку виступу, а й в середині 

мови може також надати "гіпнотизує" вплив, зосереджуючи увагу аудиторії на потрібному місці 

мови. Нерідко пауза діє навіть сильніше, ніж посилення гучності або підвищення тону мови, 

будучи різновидом припинення подразнення. 

У певних випадках рекомендується витримати паузу, зосередивши погляд на тих, хто 

заважає публічного виступу. Однак цей прийом можна використовувати один-два рази: при 

частому повторенні він втрачає свою дієвість. Можна також ввести подовжену паузу, терміново 

створивши у промові кульмінаційний момент. І цим прийомом потрібно користуватися в розумних 

межах, бо надто часто вводяться паузи будуть лише дратувати аудиторію. 

4. Жест і рух. Емоційний або вказуючий жест допомагає зосередити увагу аудиторії, 

особливо в поєднанні з іншими прийомами. Піднята в потрібний момент рука, стиснутий кулак та 

інші жести, як правило, приковують погляди слухачів і допомагають оволодіти їх увагою. 

5. Наочні засоби (ілюстрації, діаграми, географічні карти, реальні речі та ін.) Не тільки 

володіють інформативною значущістю, але й допомагають переключити або відновити увагу 

аудиторії, так як зміна слухового сприйняття на зорове обов'язково порушує мимовільне увагу. 

Хороший ефект дасть читання витяги з якого-небудь документа, який оратор виймає з кишені або 

розгортає на очах у публіки. Сучасні електронні презентації дозволяють об'єднати різні засоби 

наочності, проте потрібно стежити за тим, щоб презентація не ставала головним засобом 

залучення уваги і не відтискувала оратора на задній план. 

6. Гумор у публічній промові - це одне з найбільш ефективних засобів розрядки 

(докладніше про гумор див. П. 8.4). Ось як користується цим прийомом професор з "Нудної 

історії" А. П. Чехова: "Читаєш чверть, півгодини і ось помічаєш, що студенти починають 



 

 
 

 

поглядати на стелю ... один полізе за хусткою, інший сяде зручніше, третій посміхнеться своїм 

думкам .. . Це означає, що увага втомлено. Потрібно вжити заходів. Користуючись першою 

нагодою, я говорю який-небудь каламбур. Всі півтораста осіб широко посміхаються, очі весело 

блищать, чується ненадовго гул моря ... Я теж сміюся. Увага освіжити, і я можу продовжувати ". 

Звичайно, перераховані способи залучення мимовільної уваги мають "вимушений" 

характер. Оратор повинен прагнути до гармонійного використанню всіх засобів, що забезпечують 

зосередженість уваги слухачів на зміст промови. 
 

Питання 3. Шляхи подолання опору аудиторії. 

Щоб завоювати аудиторію, треба установити з нею і постійно підтримувати, зоровий 

контакт. Не дивіться гостро в очі, а ніби ковзайте поглядом по обличчях слухачів, так, щоб 

кожному здавалось, ніби ви дивитися саме на нього. Перед початком промови витримують 

невелику психологічну паузу - 5-7 секунд. Зокрема можна виділити такі аспекти керування 

аудиторією: 

· Промова повинна відповідати інтересам і загальному рівню підготовки аудиторії. 

· Повинна бути логічною та добре організованою. 

· Містити щось нове, цікаве, про що повідомляється на основі старого, відомого. 

· Бажано подавати факти чи ідеї у протиставленні, наводити яскраві аргументи. 

Абстрактні міркування чергувати з конкретними фактами. 

· Повторювати особливо важливі моменти. 

· Оратор повинен бути активним, щирим, небайдужим до повідомлюваного, показувати 

своє бажання до спілкування. 

· При шепотінні і спробах завадити виступу можна, не роблячи без потреби спеціальних 

дисциплінарних зауважень, просто зосередити на кілька секунд погляд на джерелі шуму. 

Негативні моменти, які знижують увагу слухачів: 

· Затягування виступу (у Давній Греції для спостереження за часом перед промовцем 

ставили водяний годинник). 

· Вживання довгих, заплутаних речень. 

· Повідомлення несуттєвих деталей та зайвих подробиць. 

· Безособовий виклад матеріалу або від імені 3-й особи однини чи множини. 

· Читання з листка з байдужими короткочасними, часто формальними, спогляданнями залу. 

Питання 4. Запитання – відповіді. 

 

ПОРАДИ ЩОДО НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ АУДИТОРІЇ 
1. Відповідаючи на питання, відповідати всім, а не тільки тому, хто поставив запитання. 

2. Керувати процесом надходження запитань та самостійно вказувати, кому надаєте слово 

для запитання. 

3. Відповідь на питання не повинна ставати лекцією. Відповідати стисло. 

4. Слухати питання до кінця, навіть якщо наперед знаєте, що відповідати. Корисно, 

вислухавши запитання, подякувати та трохи подумати. 

5. Якщо Вам незрозуміло, не соромтеся уточнювати, що мав на увазі слухач, який поставив 

запитання. 

6. Не починати відповіді на питання зі слів "ні" або "Ви не маєте рації". 

7. Якщо припускаєте наявність важких запитань з боку аудиторії, запропонувати слухачам 

ставити такі гострі запитання. 

8. Якщо питання закінчилися або Ви не одержали жодного питання для активізації 

аудиторії, спочатку доцільно дати відповідь на те питання, яке найчастіше ставлять інші слухачі. 

9. При підготовці до виступу припустити, які питання можуть бути поставлені на лекції, і 

підготувати відповіді на них. 

10. Відповіді на питання аудиторії у публічному виступі - не іспит. Якщо лектор не готовий 

відповідати - доцільно говорити про це прямо. Щирість цінується аудиторією вище за 

компетентність. 



 

 
 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 

1.Назвіть правила встановлення контакту зі слухачами.  

2.Для чого необхідний контакт з аудиторією? 

3. Які прийоми утримання уваги викладача ви знаєте? 

4.У чому суть риторичного питання? 

5. Назвіть аспекти керування аудиторією. 

6. Які негативні моменти, які знижують? 

 

 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

 

 

 

Конспект лекції № 6. 

 
Тема № 6. Невербальні засоби оратора 

 

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 лекції: ознайомити студентів з методикою використання невербальних засобів 

спілкування піл час проведення публічного виступу. 

 

План лекції (навчальні питання):  

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. 

 

Опорні поняття: культура оратора, невербальні засоби, міміка, жести, прийоми 

маніпулювання. 

Інформаційні джерела: 

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/ 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Зовнішня культура оратора 

Зовнішність є не останнім чинником того, хто виступає. Тут важливо володіти собою, вміти 

„створити імідж”, півний образ. 

Вираз обличчя, хода, якою ви проходите до місця виступу, постава − випростана чи 

згорблена, ваша жестикуляція − все це складає певне враження ще до того, як ви сказали перше 

слово. Симпатія чи антипатія до оратора формується саме в ці найперші хвилини. 

До місця промови треба йти спокійно, не бігти, не поправляти на ходу одяг, не слід на ходу 

зачісуватися тощо. 

Негарно спрямовувати погляд у вікно, у стелю або заплющувати очі під час виступу. Не 

слід дивитися й „крізь” людей байдужим, відчуженим поглядом. Досвідчений оратор уміє 

дивитися так, що кожен слухач відчуває його погляд „саме на собі”. Треба вчитися поступово 

переводити погляд з одного ряду облич на наступний, повертатися поглядом до тих, на яких 

виражено зацікавлення. Існує й такий прийом: час від часу повільно „малюйте” очима цифру 8, що 

наче лежить горизонтально на рівні очей залу. 

Жестикуляція ораторові необхідна. Заклякла постава сприймається погано. Але й 

„мавп’яча” жестикуляція недоречна. 

Жести поділяються на механічні, ілюстративні та емоційні. 

Механічні жести − це жести, що супроводжують промову без зв’язку з її змістом, тобто 

робляться автоматично. 

Ілюстративні жести − це жести, які зображують те, про що йдеться. Ані механічних, ані 

ілюстративних жестів допускати не слід. Вони тільки відволікають від промови, а іноді навіть 

створюють комічне враження. 

Емоційні жести − це жести, що підсилюють виразність промови, прикрашають її, 

допомагають у виділенні основних думок. 

Трохи повертайте голову й корпус, робіть жести руками лише в найважливіших місцях 

промови. Не тупцюйте на місці, а непомітно переносьте центр ваги тіла з однієї ноги на другу. 

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


 

 
 

 

Ноги треба тримати трохи розставленими, одну ногу виставити дещо вперед. Коліна мають 

почуватися гнучкими. Груди й руки треба тримати без напруження. 

Правильні артикуляція й вимова, добра дикція − запорука успіху. Слід чітко й правильно 

вимовляти кожен звук, боротися з шепелявістю, гаркавістю, недбалою вимовою. 

Кожне слово треба чути, не можна зливати кілька слів в якусь невиразну звукову масу. 

Чіткість вимови часто залежить і від аудиторії, в якій виступає оратор. Потрібно пам’ятати, що 

чим більша аудиторія, тим повільніше поширюються звукові хвилі. 

Усе базується на диханні, яке має бути досить глибоким і водночас інтенсивним. 

Дотримуйте паузи. Пауза − це теж засіб впливу на слухача. Паузи можна поділити на 

дихальні, логічні та психологічні. Дихальні паузи використовуються, щоб набрати дихання. У цей 

момент ви відпочиваєте самі і даєте відпочити аудиторії. Логічні паузи відбивають структуру 

тексту і в першу чергу розділові знаки. 

Питання 2. Невербальні засоби оратора 

Взагалі у комунікації виділяють два блоки:  

o вербальний; 

o невербальний. 

Вербальний блок - це ті фактори, які пов'язані безпосередньо з промовою 

(аргументація, критика, структурування тексту, словесне вираження матеріалу тощо). 
Різноманітні прийоми вербального впливу на аудиторію розглядалися у попередніх 

розділах риторики. 

Невербальний блок - це ті фактори, які присутні в спілкуванні, але безпосередньо не 

пов'язані з текстами (пози, жести, міміка, мова простору, одягу, кольорів, манера 

спілкуватися тощо). 
На етапі виголошення промови саме невербальні прийоми впливу оратора на аудиторію 

відіграють надзвичайно важливу роль. 

Останнім часом з'явилось дуже багато робіт, присвячених невербальному спілкуванню. Це 

пов'язане з усвідомленням проблеми співвідношення знакових систем свідомого та несвідомого в 

процесах комунікації. Вербальний блок реалізує в мовленні те, що хоче сказати людина, а 

невербальний - ті мотиви, що знаходяться у несвідомому. Напевно у кожної людини були в житті 

такі ситуації, коли під час спілкування співрозмовник пропонував можливо щось вигідне, але 

людина не дуже замислювалась над цим, оскільки їй здавалось, що тут щось не так (він говорить 

нещиро, погано до неї ставиться тощо). Здебільшого в таких випадках апелюють до інтуїції або 

"шостого чуття", які дозволили виявити неправдивість співрозмовника. Скоріше за все, ця 

неправдивість була "прочитана" по невербальних знаках. Люди здатні більше довіряти цим 

компонентам, бо їх важко проконтролювати. 

Знаки невербального спілкування різноманітні. Вони включають: 

o мову жестів і поз; 

o мову міміки; 

o парамовленнєві характеристики; 

o мову простору; 
o мову одягу та мову кольорів тощо. 

Майже всі ці мови мають національну специфіку, вони відрізняються в різних культурах. 

Тому не слід захоплюватися однозначною трактовкою окремих невербальних сигналів. Слід 

розглядати їх в усій сукупності, разом із текстом промови. 

невербального спілкування на сьогоднішній день є предметом вивчення такої 

міждисциплінарної науки, як невербальна семіотика. Г. Є. Крейдлін, наприклад, називає такі 

найбільш значні окремі науки, що входять до невербальної семіотики: 

Паралінгвістика - наука про звукові коди невербальної комунікації. 

Кінесика - наука про жести і жестові рухи, про жестові процеси й жестові системи. 

Окулесика - наука про мову очей і візуальну поведінку людей у процесі спілкування. 

Аускультація - наука про слухове сприйняття звуків і аудіальну поведінку людей у процесі 

комунікації. 

Гаптика - наука про мову доторкань і тактильну комунікацію. 



 

 
 

 

Гастика - наука про знакові й комунікативні функції їжі й напоїв, про прийняття їжі, про 

культурні й комунікативні функції частування. 

Ольфакція - наука про мову запахів, смисли, що передають за допомогою запахів, і про 

роль запахів у комунікації. 

Проксемика - наука про простір комунікації, його структуру та функції. 

Хронемика - наука про час комунікації, про його структурні, семіотичні та культурні 

функції. 

Системологія - наука про системи об'єктів, якими люди оточують свій світ, про функції та 

смисли, які ці об'єкти виражають у процесі комунікації
1
. 

На сучасному етапі ці науки перебувають на різних щаблях розвитку. Основними вважають 

паралінгвістику й кінесику. Найменш розробленими залишаються аускультація, гастика, 

ольфакція, хронемика й системологія. 

На які ж характеристики невербального спілкування оратору треба звернути особливу 

увагу? Насамперед потрібно відмітити, що велике значення для успішного виступу перед 

аудиторією має перше враження. Встановлено, наприклад, що під час лекції зміни в оцінці 

лектора складають лише 4-6%, при цьому за фактором "довіри" - не більше 1%. Перше враження є 

сильним, яскравим, таким, що добре запам'ятовується, тобто надзвичайно стійким. Якщо в 

подальшому його треба коректувати, змінювати, то це вимагатиме від оратора значних зусиль. 

Згадаємо приказку: 

"Не буде другого шансу створити перше враження". 

Основою формування в аудиторії першого враження про оратора є зоровий образ. 

Наведемо вже класичну статистику щодо каналів отримання інформації при першій зустрічі: 

o 55% інформації визначається тим, що люди бачать при першій зустрічі (насамперед 

мовою жестів і поз); 

o 38% інформації визначається тим, що люди чують (парамовленнєвими 

характеристиками); 

o 7% інфомації визначається тим, що люди говорять (власне текстами співрозмовників). 

Щодо специфіки поведінки оратора в аудиторії в межах риторики пропонують декілька 

основних порад. 

По-перше, що стосується мови жестів і поз, то оратору варто виступати стоячи й 

використовувати жести відкритості (жести розкритими руками у напрямку до слухачів; 

горизонтальна жестикуляція, а не вертикальна та ін.). Вони сприймаються аудиторією 

(здебільшого підсвідомо) як такі, що свідчать про намір спілкуватися. Відповідно, слід уникати 

закритих жестів, які можуть сприйматися не тільки як свідчення небажання спілкування, а й 

агресії (стиснуті кулаки, схрещені руки, схрещені ноги тощо). Оратор повинний також пам'ятати 

про так звані жести-поплавки, які є виразом нервування, невпевненості у собі, хвилювання: ручка 

в руках, папка, аркуші паперу, особливо, коли з ними роблять якісь маніпуляції; часте 

прокручування окулярів, волосся, обручок, ланцюжків, годинників, комірців, краваток тощо. 

Аудиторія позитивно сприймає впевненого у собі оратора, тому таких жестів теж слід уникати. 

Загалом жести виконують різні функції в процесі спілкування. Однією з них якраз є 

риторична функція. У таких випадках здебільшого значення певних жестів може бути 

охарактеризоване в термінах риторичних фігур. Г. Є. Крейдлін з цього приводу пише: 

"При застосуванні риторичних жестів акцент зі слова переноситься на візуальний образ, 

який це слово породжує; слова повинні бути побачені - у цій тезі криється сутність ораторського 

прийому використання такого риторичного жесту". 

По-друге, що стосується мови міміки, то важливим є зоровий контакт оратора з 

аудиторією протягом усієї промови. Він повинен дивитися на всіх слухачів таким чином, щоб не 

виділяти когось персонально. У великій аудиторії варто розбити зал на сектори й у процесі 

виступу переводити погляд повільно по черзі з одного сектора на інший. Оратору не слід дивитися 

повз слухачів (у простір), на підлогу, ноги, стелю, у вікно, розглядати сторонні предмети. У таких 

випадках саме ці предмети, а не слухачі будуть поглинати промову. Не дивлячись в аудиторію, 

оратор і не звертається до неї. З іншого боку, довгий пильний серйозний погляд в очі може 

викликати в слухача відчуття тиску, неспокою. Тому впродовж тривалого часу краще дивитись в 



 

 
 

 

обличчя, а не прямо в очі. Як вираз зацікавленості погляд в очі сприймається тоді, коли він є 

короткочасним. 

По-третє, що стосується парамовленнєвих характеристик, то оратору варто звернути 

увагу насамперед на інтонацію. Протягом всієї промови її треба змінювати, а не говорити 

монотонно. Звичайно, що інтонація має узгоджуватись зі змістом промови. Стосовно гучності, то 

в аудиторії оратору слід говорити голосніше, ніж він говорить звичайно. Оптимальним темпом 

вважається промовляння не більше 120 слів за хвилину. Досить важливим ораторським прийомом 

є пауза. Вона вимагає певного тренування. Насамперед не слід заповнювати паузу різноманітними 

вигуками ("м-м-м", "е-е-е", "ну" тощо). Зазвичай пауза здається довшою тому, хто говорить, ніж 

тому, хто слухає. Вона може тривати до 4-х секунд, перш ніж аудиторія почне думати, що у 

виступі щось не так. Оратор повинен робити невеликі паузи до та після важливих думок, щоб 

слухачі могли їх осмислити. Крім того, перед важливою думкою потрібно також трохи понизити 

голос. Починати та завершувати публічний виступ оратору варто з погляду на слухачів та паузи. 

Для оратора при виступі важливе значення має також володіння простором. Мова 

простору складається з кількох компонентів. Зокрема виділяють чотири зони дистанції у 

спілкуванні: 

o інтимна; 

o особиста; 

o соціальна; 

o публічна. 

Інтимна дистанція (до 50 см) - це зона спілкування між близькими людьми. 

При цьому настільки близькими, що людина готова обійняти співрозмовника, тобто 

скоротити цю дистанцію до 0. У процесах комунікації не варто втручатися в інтимний простір, 

спроба подібних дій сприймається як агресія. Справа в тому, що людина намагається підкорити 

собі оточуючий її невеликий простір і розглядає його як частину себе. Наявність відстані не менше 

50 см між слухачами під час промови здатна забезпечити можливість критичного сприйняття того, 

що їм говорять. 

Особиста дистанція (від 50 см до 1,5 м) - це зона спілкування між друзями. 

Саме на такій відстані люди, які добре знають один одного, у яких є спільні інтереси тощо, 

почуваються комфортно в повсякденній комунікації. 

Соціальна дистанція (від 1,5 до 3 м) - це зона спілкування між знайомими людьми (але 

не друзями). 
Така відстань є оптимальною для формальних контактів на роботі або з малознайомими 

людьми. 

Публічна дистанція (більше, ніж 3 м) - це відкрита зона для виступу оратора перед 

аудиторією. 
Варіювання цифр у визначенні дистанцій спілкування обумовлене національною 

специфікою та особливостями місць проживання. Для жителів сільської місцевості радіуси цих 

зон будуть довшими, оскільки вони звикли жити на великому просторі. Для жителів міст - 

меншими, оскільки вони часто перебувають у "скупченому" просторі. 

Таким чином, виголошувати промову потрібно з публічної відстані, особливо у великих 

аудиторіях. Під час виступу оратору варто наближуватись до слухачів. Наприклад, якщо оратор 

виступає з трибуни, то корисним є виходити час від часу з-за неї та ставати поруч. Хоча більш 

вдалим є взагалі стояти поруч з трибуною, а не за нею. Рухатись по аудиторії слід повільно і не 

дуже захоплюватись цим прийомом, щоб у слухачів не склалось враження, що оратор бігає, як 

тигр у клітці. 

Що стосується мови одягу та мови кольорів, то оратору для публічного виступу варто 

обрати діловий одяг (для чоловіків і жінок - це костюми переважно сірого або синього кольору). 

Такий одяг не пригнічує людину й у слухачів є можливість зосередитись на самій промові. Якщо 

головна мета для оратора - це переконання аудиторії, тоді йому слід уникати одягу яскравих 

насичених кольорів, занадто модного одягу, численних прикрас та інших компонентів, які будуть 

занадто привертати до себе увагу слухачів та відволікати від того, що говорить оратор. 



 

 
 

 

Впродовж публічного виступу слухачі теж відправляють оратору невербальні сигнали. У 

невеликій аудиторії йому легше фіксувати та реагувати відповідним чином на ці знаки. Вони 

дають можливість оратору встановити момент, коли він успішно доніс свої думки до слухачів. 

Невербальні сигнали аудиторії можна звести до трьох головних: 

o Слухачі стають більш розслабленими. Коли людина приймає точку зору співрозмовника, 

вона зазвичай розслабляється. 

o Слухачі підсуваються ближче. Ті, на кого вдалось вплинути оратору, часто схиляються в 

його бік, а ті, хто дотримується іншої думку, часто відхиляються назад. 

o Слухачі підтримують візуальний контакт з оратором, особливо ті, яких оратору вдалося 

переконати. 

Отже, під час публічного виступу оратору потрібно постійно слідкувати за своєю 

аудиторією і самому грамотно застосовувати невербальні сигнали спілкування. Звичайно, це 

легше робити, якщо промова підготовлена заздалегідь.  

Питання 3. Зоровий контакт як ознака професійності оратора.  

Одна з важливих складових успішного виступу - уміння оратора встановити зоровий 

контакт із аудиторією. Не можна починати виступ, не встановивши емоційного й зорового 

контакту з аудиторією. Необхідно, насамперед, продемонструвати доброзичливе вираження особи 

з напівпосмішкою. Тут важливо не переграти. «Американська посмішка» у цій ситуації не 

доречна. У нашій традиції посмішка не носить чергового й обов'язкового характеру. Із усього 

спектра посмішок варто вибрати ту, котра найбільш адекватна випадку. Не міняючи вираження 

особи, повільно й ґрунтовно оглядаємо зал. Сковзаємо по особах, на мить затримуючись на 

кожному (або майже на кожному). Якщо вдалося піймати доброзичливий погляд або відповідну 

посмішку, можна зробити ледь помітний мімічний рух: «Здрастуйте, і ви тут! Дуже радий вас 

бачити!». Навіть якщо ви бачите людину в перший раз у житті. Так ви простягаєте незримі 

ниточки від очей глядачів до своїх очей. 

Спочатку ми встановлюємо зоровий контакт із тими, хто й так на нас дивиться, потім 

піднімають очі ті, хто звик займатися своїми справами, коли оратор починає мовлення. Варто 

встановити зоровий контакт із ними. Вони тепер довго не опустять око. Далі необхідно 

дочекатися, поки на вас подивляться й ті, хто майже ніколи не піднімає око на ораторів. 

Установите зоровий контакт із ними. Варто дочекатися, поки не залишаться ні однієї пари очей, 

спрямованої не на вас. Це важливо для успіху публічного виступу. Можна уявити, що між вашими 

очами й очами сидячих у залі натягнуті проведення, по яких тече важлива інформація, і якщо ці 

проведення обриваються, інформація губиться. 

Зоровий контакт - це не тільки спосіб встановити стосунки з аудиторією й донести до її 

необхідну інформацію, але й спосіб одержати зворотний зв'язок від аудиторії: наскільки аудиторія 

зрозуміла сказане (може, потрібно щось повторити); чи не стомлена аудиторія (може, потрібно 

зробити перерву); чи цікава аудиторії тема (чи не час перейти до інших питань); чи цікаві 

аудиторії ви (або настав час перемінити оратора).  

У встановленні й підтримці зорового контакту самими зневажливими частинами залу є 

гальорка (останні ряди) і фланги (крайні місця ліворуч і праворуч). Саме звідти лунають самі 

каверзні питання. Саме там шелестять і кашляють. Чому? Ми не приділяємо сидячої там 

достатньої уваги. Сектор огляду починаючого оратора становить 30-35 градусів, досвідченого - 

40-45. Таким чином, ми вихоплюємо очами тільки центральну частину залу, з якої фактично й 

спілкуємося. Саме із сидячими там зберігається прекрасний зоровий контакт протягом усього 

виступу. Саме там нас слухають. Саме там кивають і іншими способами виражають згоду. 

Як вибрати місце для виступу таким чином, щоб забезпечити можливість установлення 

зорового контакту з усім залом? Зали бувають різні, просто в метрах зал охарактеризувати важко. 

Найчастіше вони бувають прямокутні. Виступаючий, як правило, коштує з вузької сторони. Треба 

встати так, щоб між оратором і крайніми ліворуч і праворуч глядачами в першому ряді утворився 

рівносторонній трикутник. Саме рівносторонній, а не просто рівнобедрений. Це буде та сама 

ідеальна відстань. Це правило допоможе вам і при інших конфігураціях залів. Саме із цієї крапки 

залу найкраще почати виступ. Почати, тому що в ході виступу оратор буде переміщатися по сцені 

- підходити ближче, відходити далі, зміщатися те до лівого, то до правого краю сцени.  



 

 
 

 

Особлива увага варто приділяти тим місцям, звідки оратор одержує сигнали втрати уваги: 

ворушіння, шелест, шепіт, храп. Увага відновлюється миттєво. Спілкуючись із обділеними 

зоровим контактом, ви здобуваєте вернейших союзників. Варто підійти ближче й сказати кілька 

фраз, звернених, наприклад, до правого краю. Задаючи питання, необхідно жестом і поглядом 

показати очікування відповіді від сидячих і в останніх рядах. Установлюючи й підтримуючи 

зоровий контакт у ході виступу, оратор тримає в поле уваги ці групи ризику. У жодному разі не 

можна втрачати цього контакту. Оратор може перекладати на мить погляд у підлогу, на таблицю, 

що демонструє, на свої руки. Але тільки на мить. Навіть якщо він збився, забув текст, його погляд, 

що бігає, відразу видасть прокол. Якщо ж оратор буде продовжувати дивитися на аудиторію, це 

створить враження задуманої паузи. І значення того, що він скаже після паузи, навіть зросте. 

Таким чином, зоровий контакт необхідний, адже він виражає турботу про слухача. Однак, 

варто помітити, що нітрохи не краще й порожній погляд оратора, тобто манера дивитися на 

людей, як у порожній простір. Слухач відразу зауважує це. Наявність зорового контакту з 

аудиторією зовсім не означає, що потрібно увесь час намагатися дивитися на всіх і кожний. 

Можна створити враження зорового контакту, якщо повільно перекладати погляд з однієї частини 

аудиторії на іншу. Це допоможе аудиторії уникнути зніяковілості, що випробовують багато хто від 

завзятого погляду. З кожною новою фразою або з кожним найбільш значним словом, оратор 

повинен перекладати погляд від однієї стіни до іншої. А разом із цим іноді повертати голову й 

небагато корпус. Але справа не в технічних прийомах, що мають метою налагодити контакт із 

аудиторією. Факт майже непояснений, але якщо оратор дійсно звертається до людей, вони це 

почувають. 

10 причин, чому і як треба підтримувати зоровий контакт під час публічних виступів 
1. Фокусування на очах слухачів допоможе вам сконцентруватися и не перестрибувати 

на сторонні теми й образи. 

2. Якщо вам не вдається встановити зоровий контакт, ви виглядаєте менш 

авторитетним, менш впевненим, слухачі вам менше довіряють. 

3. Ви уникаєте дивитися слухачам в очі – і вони відповідають вам взаємністю. І щойно 

вони дивляться на щось інше, як їхні думки линуть далеко від предмета вашого виступу, вас 

просто припиняють слухати. 

4. Той, кому ви дивитеся просто в очі, швидше за все також дивитиметься на вас, 

слухатиме вас, він буде лояльнішим до ваших ідей чи стане вашим покупцем. 

5. Контакт «очі в очі» свідчить про вашу довіру та впевненість у своїй позиції. 

6. Утримання зорового контакту дозволяє спікерові почуватися впевненіше й 

виступати наполегливіше. Спочатку це здається сумнівним, але лише розпочніть у цьому 

практикуватися – і отримуватимете від публічних виступів все більше сили і натхнення. 

7. Коли глядачі бачать, що ви скануєте їхні обличчя, вони відчувають свою значущість: 

їх запросили до розмови, їхня думка має значення. Ви побачите реакцію аудиторії – вам 

відповідатимуть нахилом голови, активною мімікою, скептичними чи підбадьорливими жестами. 

8. Результат зорового контакту та спілкування з аудиторією – з пасивних слухачів 

люди перетворюються в активних учасників процесу. Ваш монолог фактично трансформується в 

діалог, хоча вам відповідатимуть невербальними засобами. 

9. Підтримка діалогу з аудиторією також потребує вміння – слід відповідати на 

реакцію слухачів. Наприклад, на скептицизм можна відреагувати так: «Знаю, в це важко повірити, 

але я обіцяю, що інвестування має сенс – статистика підтверджує». 

10. Нарешті, зоровий контакт з конкретною людиною впродовж 3-5 секунд примусить 

вас трохи збавити темп промови, и ви звучатимете набагато солідніше. Мистецтво робити паузи – 

секрет популярності більшості президентів. 

 

Питання 4. Невербальне маніпулювання 

Невербальне (лат. verbum — слово) маніпулювання — використання з метою 

встановлення контролю за поведінкою особи (групи, маси) немовноі' форми комунікативного 

контакту, що охоплює жести, міміку, поставу, погляд, тембр голосу, дотики та передає образи й 

емоції. 



 

 
 

 

Вплив (дія) невербальної мови набагато потужніший, ніж вербальної. Це зумовлено тим, 

що словесний (вербальний) канал використовують, як правило, для прямого адресування і 

передавання інформації, а невер- бальний має ширший спектр, оскільки його застосовують для: а) 

непрямого (прихованого) передавання інформації, яку вербально передати неможливо; б) ство-

рення емоційного фону спілкування; в) розставляння необхідних акцентів у інформативному 

потоці; г) регулювання і корегування поведінки учасників комунікативного акту. 

З огляду на специфіку каналів передавання інформації фахівці виокремлюють первинні 

форми мови невербальної системи (система жестів, яка відрізняється від мови глухонімих, 

пантоміма, міміка тощо) і вторинні (азбука Морзе, музика, мови програмування). 

Фундаментальні засади розуміння (декодування) невербальної мови заклав англійський 

природознавець Чарльз-Роберт Дарвін (1809—1882) у праці «Вираз емоцій у людей і у тварин» 

(1872), визначивши у ній напрями і зміст дослідження мови тіла. У подальшому різноманітний 

емпіричний матеріал (у процесі дослідження було виявлено і зареєстровано понад 1000 

невербальних знаків та сигналів) дав змогу не лише підтвердити чи спростувати гіпотези Дарвіна, 

а й вийти на новий рівень осмислення змісту та структури комунікативного акту. Зокрема, 

американський психолог А. Мейєрабіан вивів своєрідну формулу «співвідношення впливу 

вербальної та невербальної лексики». Він установив, що за допомогою слів передають лише 7% 

інформації, звукових засобів (у т. ч. тон голосу, інтонація тощо) — 38%, міміки, жестів, пози 

(невербальне спілкування) — 55%. Фахівець із невербаліки М. Бердвіслл дослідив, що в 

середньому людина вербально доносить думку лише протягом 10—11 хв. на добу, а кожне 

речення звучить не більше 2,5. Як і А. Мейєрабіан, він з'ясував, що невербальними каналами 

передають понад 65% інформації в комунікативному акті. Отже, важливішим і впливовим є не 

зміст повідомлення, а спосіб його подання. Взаємозв'язок вербального та невербального 

спілкування — складне і парадоксальне явище. Парадоксальність полягає в тому, що потужніший 

невербальний вплив є майже не помітним. Мова тіла, що є елементом будь-якого комунікативного 

акту, зазвичай майже не усвідомлюється його учасниками. Однак реальний сенс інформації, яку 

передають під час спілкування, свідомо несвідомо сприймають саме у поєднанні вербального 

повідомлення (зміст) та невербального (ставлення). Невербальні засоби спілкування, впливу у 

процесі комунікативного акту виконують такі функції: 

— створення ефекту першого враження; 

— розпізнавання (ідентифікування) партнерів по Спілкуванню (визначення належності до 

тієї чи іншої 

пи соціально-психологічного типу, місця у соціаль- * ій стратифікації, характеру статусно-

рольових відносин тощо); 

— реагування на сприйнятий образ партнера по спілкуванню; 

формування власного образу (іміджу) в очах співбесідника; 

— регулювання і корегування поведінки (невербальні засоби спілкування допомагають 

людям глибше, адекватніше розуміти партнерів по комунікативному акту та відповідно реагувати; 

зваженіше та раціональніше формувати стосунки; швидше та органічніше сприймати соціальні 

норми і корегувати свої дії; краще орієнтуватися у різних соціальних ситуаціях і регулювати свою 

поведінку); 

— створення психологічного фону комунікативного акту; 

— «лакмусового папірця» (індикатора), який приховано сигналізує співрозмовникам про їх 

реальний психологічний стан; розкриває істинний характер взаємин партнерів по спілкуванню; 

— підтримання психологічного контакту; 

— забезпечення зворотного зв'язку; 

— розширення (доповнення) вербальних повідомлень; 

— економного передавання вербальної інформації; 

— заміни (заміщення) вербальних повідомлень; 

— спростування вербальних повідомлень; 

— створення підтексту вербального повідомлення (приховане передавання інформації); 

— обміну ритуалами; 

— маніпулятивного управління процесом спілкування; 



 

 
 

 

— розпізнавання реального змісту вербальної інформації; 

— приховування реального настрою та думок; 

— провокування (інспірування раптової зміни настрою опонента з метою дестабілізації 

його психологічного стану і створення ситуації, сприятливої для маніпулятивної дії); 

— регулювання просторових параметрів спілкування; 

— захисту, що полягає у використанні для боротьби із зовнішньою маніпулятивною 

агресією засобів невербального спілкування (закритих поз, пауз тощо). 

Широкий спектр функцій обумовлений тим, що саме невербальний канал є ключовим 

фактором у процесі обміну емоціями. Це стосується не лише спілкування між людьми, а й 

взаємодії з тваринами. Зокрема, дослідження засвідчили, що у комунікативному контакті між 

людиною і дресированою твариною 60—95% інформації передається за допомогою системи 

невербаліки. 

Невербальне спілкування може бути: 
а) усвідомленим, суть якого у свідомому, навмисному передаванні інформації одним 

суб'єктом спілкування (відправником) іншому суб'єкту (одержувачу) з метою донесення її до 

адресата (щира усмішка та доброзичливе рукостискання під час зустрічі; вказування рукою 

правильного напряму дороги тощо); 

б) неусвідомленим, що полягає у несвідомому, ненавмисному інформуванні 

співрозмовника своїми невербальними діями (жестами, інтонацією, тембром голосу тощо) про те, 

що хотілося приховати (емоційний стан, настрій, належність до певної етнічної чи соціальної 

групи тощо). 

Для диференціації невербальних дій фахівці використовують поняття «знак» і «сигнал». 

Знак — це елемент поведінки, зовнішності, рухів індивіда, який несе у собі інформацію, що 

сприймається іншим індивідом незалежно від волі і намірів першого. Знак перетворюється на 

сигнал, коли відправник використовує його усвідомлено з метою передати певну інформацію 

одержувачу. Саме плутанина у розшифруванні і розумінні специфіки знака та сигналу найчастіше 

призводить до нерозумінь та конфліктів і є підґрунтям для активних маніпулятивних дій. 

У політичній сфері невербальне спілкування відіграє важливу роль, оскільки значною 

мірою впливає на ріне враження про певного політика, створює або бло- _ є можливість 

ефективного контакту, приховано сиг- іізує про його позитивні та негативні риси. З огляду а це 

політтехнологи при формуванні іміджу політич- ого діяча намагаються врахувати найдрібніші 

деталі а фактори: тон, тембр, висоту голосу, інтонацію; зов- ішній вигляд, одяг, поставу, вирази 

обличчя, рухи, оду, жести тощо. Вони також контролюють і регулю- зть спосіб і манеру 

використання невербального арсеналу: а) рівень упевненості під час комунікативного (контакту; 

б) відсутність чи наявність виявів агресивності у спілкуванні; в) здатність мімічно наслідувати 

пове- .дінку співбесідника (підлаштовування); г) вміння контролювати і зберігати особистий 

простір (дистанцію між собою і співбесідником). 

Отже, суть невербального політичного маніпулювання полягає в застосуванні мови тіла 

(поз, жестів, міміки тощо) для впливу на свідомість особи (групи, маси) з метою отримання 

бажаного результату (завоювання, використання і втримання влади). У структурі комунікативного 

акту невербальний канал є найпотужнішим — фактично через нього передають основну 

інформацію при спілкуванні. Крім того, він є найбільш достовірним і адекватним, оскільки значна 

частина невербальних реакцій мови тіла обумовлена і визначена дією підсвідомості, що викриває 

приховані наміри співрозмовника. Передавання інформації невербальним шляхом здійснюється 

свідомо, навмисно (сигнал) або несвідомо, ненавмисно (знак). Успішність комунікативного акту 

значною мірою залежить від уміння партнерів по спілкуванню максимально чітко диференціювати 

«невер- бальну мову» на сигнали та знаки, адекватно їх розшифровувати та реагувати на них. 

Водночас практично всі опитані процеси є об'єктом активного маніпулювання, зміст якого полягає 

у свідомому зміщенні чи накладанні сигналу та знака, що утруднює і дезорієнтує процес 

сприймання, ускладненні правильного розуміння суті невербальних дій співрозмовника за 

допомогою відволі- кальних факторів у процесі декодування і розпізнавання. 

6.2. Невербальні засоби спілкування 

Найважливіше у спілкуванні — почути те, що не було сказано. 



 

 
 

 

Пітер Драквр 

У процесі комунікативного акту специфічним інтегративним фактором, який не лише 

створює фон для спілкування, а й комплексно та різнопланово демонструє, розкриває та пояснює 

суть адресованого співрозмовнику повідомлення, є невербальні інформаційні канали. 

Німецький філософ Фрідріх Ніцше (1844—1900) запропонував багатоярусну формулу 

невербального спілкування: «Найзрозумілішим у мові буває не саме слово, а тон, наголос, 

модуляція, темп, з якими їх вимовляють, — інакше кажучи, музика, яка прихована за словами, 

пристрасність, що приховується за музикою, особистість, яка приховується за пристрасністю, 

тобто все те, що не може бути написано. І все це без врахування міміки, жестів, темпу, дистанції... 

спілкування». 

Невербальне спілкування реалізується через низку міні-каналів (засобів): просодія, 

екстралінгвістика, кі- несика, такесика, проксеміка. Кожний із них має свої засоби впливу і 

специфіку їх використання у політичній сфері. 

Просодія та екстралінгвістика 

Голос людини є унікальним явищем, оскільки може не лише донести до співрозмовника 

вербальну інформацію, а й завдяки темпу, тональності, діапазону, інтонації, логічним наголосам 

тощо здатний передати емоційний настрій, позицію, приховану думку партнерів по спілкуванню, 

регулювати процес їх контактування. 

Такий невербальний накал як просодія розкриває міст повідомлення. 

Просодія (грец. prosoidia — наголос, приспів) — система вокалізу мови (тональність, 

тембр, висота, діапазон, інтонація, гучність,логічні наголоси). 

Канал екстралінгвістики створює фон комунікатив- :ого повідомлення. 

Г Екстралінгвістика (лат. extra — поза, зовні і lingua — мова)— І емоційний звуковий 

супровід (темп, паузи; сміх, плач, покашлювання, зітхання; звуконаслідування). 

ї Фахівець у галузі просодії та екстралінгвістики ■А. Штангль виокремив кілька 

характеристик голосу і мовлення, що надають додаткову інформацію про суб'єкта: 

— швидкість мовлення. Динамічна або жвава манера говорити, швидкий темп мовлення, як 

правило, прита- 

; манні впевненій у собі, імпульсивній людині; уповільне- : ний, спокійний темп є 

свідченням незворушності, розсудливості; помітні коливання швидкості мовлення — характерні 

ознаки схильності до швидкого, часто неадекватного реагування, невпевненості, неспокою, 

неврівноваженості; 

— гучність голосу. Гучний голос свідчить про схильність до активних дій або є показником 

невихованості або чванливості та самовдоволеності; слабка гучність вказує на стриманість, 

скромність, тактовність або нестачу життєвих сил, безвольність людини; помітні зміни гучності 

голосу у процесі спілкування свідчать про емоційність, хвилювання співрозмовника; 

— артикуляція. Чітка і зрозуміла вимова слів демонструє внутрішню дисциплінованість, 

схильність суб'єкта комунікативного акту до максимально зрозумілих висловлювань і водночас 

може бути свідченням недостатньої жвавості; невиразна вимова притаманна людині з м'яким 

характером, слабкою волею, схильній до покори, поступливості; 

— висота голосу. Цей чинник визначає основний фактор (емоції, інтелект) регулювання 

поведінки людини та є своєрідним «лакмусовим папірцем» емоційних станів. Як правило, фальцет 

притаманний людині, мислення і мовлення якої ґрунтуються на інтелекті; грудний голос свідчить, 

що мислення і мовлення визначаться (контролюються) емоціями; високий пронизливий голос — 

ознака страху і хвилювання; низький тон вказує на гідність, спокій та розслабленість. 

Для визначення суті та природи політичного невер- бального маніпулювання важливим є 

адекватне розуміння експресивних засобів «мови тіла» та «прихованої мови голосу». Експресія 

голосу — ключ до розуміння багатьох можливих маніпулятивних дій, оскільки дає змогу 

підвищити емоційність діалогу, загострити процес сприйняття та відображення, гротескно 

деформувати судження або образ, тобто створити майже ідеальні умови для маніпулятивного 

впливу. Західні психологи Д. Хансен, Р. Стевік та Р. Ворнер виокремлюють кілька експресивних 

рівнів мови, що існують у будь-якій мовній комунікації і створюють емоційний фон вербального 



 

 
 

 

повідомлення: вокальні ознаки (vocal qualifiers), вокальні розмежовувачі (vocal differentiators), 

вокальні визначники (vocal identifiers). 

До вокальних ознак належать: 

а) інтенсивність (підвищення і зниження) гучності голосу. Підвищення гучності зазвичай 

свідчить про тривогу або роздратування, зниження — про незадоволеність або розчарування; 

б) загальний рівень тону (підвищений або знижений). Підвищений тон, як правило, є 

виявом роздратування або тривоги, знижений — недовіри; 

в) розширений і стислий регістри. Вони означають розширення або звуження звичайного 

інтервалу між тонами фонем, що вимовляють; 

г) затиснутість або відвертість. Функціонування голосового апарату значною мірою 

пов'язане з напруженням м'язів обличчя. Тому емоційна напруга під час намагання сказати 

неправду одразу викликає «ефект скутості», побічним наслідком якого може стати, наприклад, 

нехарактерний для людини «скрипучий» голос. Натомість відверті слова вимовляють, як правило, 

легко, гучним, природним голосом; 

ґ) розтягування або скорочення. Ці ознаки характеризують індивідуальний темп 

вимовляння складів, хоча за певних обставин можуть відігравати роль маніпулятивних засобів 

впливу; 

д) прискорений або сповільнений темп мовлення. Його застосовують для оцінювання 

великих фрагментів мовлення, що можуть містити більший обсяг невербаль- ної інформації. У 

багатьох контекстах прискорений емп мови сигналізує про роздратування або тривогу, 

вповільнений — про нерішучість. 

Нетипово велика кількість цих ознак або незвичайний контекст їх вияву є свідченням 

маніпулятивної іДЇЇ- 

До вокальних розмежовувачів фахівці зараховують сміх, плач, уривчастість голосу, які 

переривають або деформують вербальне повідомлення і виявляють глибокі емоційні переживання 

людини щодо власних слів. 

До невербальних феноменів належать також вокальні визначники. Однак у науковій 

літературі є тлумачення лише одного з них — різке переривання комунікативного контакту 

паузою, що може означати як відмову від попередніх власних слів, так і намагання уникнути тиску 

співрозмовника, спробу виграти час для обмірковування. 

Потужним елементом просодії є інтонація — система змін відносної висоти тону в складі, 

слові і вислові (словосполученні). У широкому значенні термін «інтонація» застосовують на 

означення мелодично-ритмічно- силових засобів мовної виразності. 

Важливими функціями інтонації є відокремлення фрази, завершеної думки від частини 

речення, групи слів і визначення модальності вислову, тобто диференціація вербального 

повідомлення як оповідного, питального чи вигукового. 

Оповідна інтонація характеризується помітним зниженням тону останнього складу і легким 

його підвищенням на одному із попередніх складів. Найвищий тон називають інтонаційною 

вершиною, найнижчий — інтонаційним зниженням. У простій оповідній фразі зазвичай одна 

інтонаційна вершина і одне інтонаційне зниження. 

Питальна інтонація існує двох типів: а) у питаннях, що стосуються всього вислову 

(підвищення тону відбувається на останньому складі); б) підвищеним тоном вимовляють слово, 

яке стосується питання. Від розташування цього слова (на початку, в кінці або в середині фрази) 

залежить інтонаційний малюнок. 

У вигуковій інтонації розрізняють: а) власне вигу- кову інтонацію, що характеризується 

вищим, ніж при оповідній інтонації, але нижчим, ніж при питальній, вимовленням 

найважливішого слова; б) інтонацію спо- нукальну з широкою амплітудою та численними града-

ціями від прохання до рішучого наказу; цій формі інтонації властиве зниження тону, близьке до 

інтонації оповідної. 

Інтонація також виконує функцію з'єднання і роз'єднання синтагм — слів і словосполук — 

членів складного цілого. 

Потужним важелем невербального маніпулятив- ного впливу в політиці є логічний наголос, 

який дає змогу одному й тому самому реченню, не змінюючи у ньому слів, надати різного смислу, 



 

 
 

 

передати підтек- стовий зміст, акцентувати потрібну думку. Наприклад, інтонаційне 

використання логічного наголосу у фразі «Наша партія готова вас підтримати» може суттєво 

скорегувати зміст сказаного: «Наша партія готова вас підтримати»; «Наша партія готова вас 

підтримати»; «Наша партія готова вас підтримати»; «Наша партія готова вас підтримати»; «Наша 

партія готова вас підтримати». 

У кожному конкретному випадку саме логічний наголос на певному слові може 

кардинально змінити сприйняття (розуміння) всього повідомлення. 

Використання просодії та екстралінгвістики у політичній сфері. Просодія уможливлює 

визначення (формування загальної тональності) спілкування; акцентування ключових слів, гасел, 

думок; маніпулювання вербальним повідомленням. Екстралінгвістика дає змогу політикам 

регулювати (контролювати) комунікативні акти; цілеспрямовано передавати свій емоційний 

настрій (сміх, плач тощо); здійснювати маніпулювання або захищатись від нього (нарощування, 

зниження темпу мовлення, уникання або затягування пауз тощо). 

Кінесика 

Крім специфічних характеристик голосу (просодія та екстралінгвістика) на процес 

обміну інформацією суттєво впливають такі важливі фактори поведінки співрозмовника, як 

міміка, пози, жести, погляд тошо- рюють своєрідну підсистему пеое«
0
"-- формації. Характеп»- 

несвідомо її передавали, як правило, вона є більш до- овірною та правдивою, ніж вербальна. 

Кінесина (грец. кіп^іков — рухливий) —- мімічні, пантомімічні рухи, жести, хода, танець, 

візуальний контакт тощо. 

Міміка. Мускулатура обличчя людини диференцію- ться на 80 великих і малих м'язів, які 

можуть утворю- ти велику кількість взаємопоєднань, тобто своєрідних масок. Виразні рухи м'язів 

обличчя, що виявляють ереживання людини, її прагнення, оцінки, ставлення о явищ життя тощо, 

називають мімікою. Потужний ,арсенал мімічної гри, доповнений емоціями, зумовлює появу 

широкого спектра варіантів виразу обличчя (у спеціальній літературі вказано більше 20 тис. описів 

виказу обличчя). 

За характером змін міміки та їх динамікою німецький психолог X. Рюкле виокремлює три її 

типи: 

1. Рухлива міміка. Вона засвідчує швидку зміну внутрішніх станів людини, демонструє 

жваве, підкреслено емоційне, різнобічне, активне переживання. Цей вид міміки характеризується 

підвищеною напруженістю м'язів, що, в свою чергу, зумовлює енергійну, розкуту та впевнену 

поведінку. Однак рухлива, але одноманітна і повторювана міміка сигналізує про занепокоєння, 

поспіх та нездатність узгодити власну реакцію з конкретною ситуацією. 

2. Малорухлива міміка. Цей вид міміки вказує на постійність психічних процесів і 

структури настрою. Такий вираз обличчя, як правило, асоціюють зі спокійною, розсудливою, 

надійною, впевненою та врівноваженою людиною. 

3. Монотонна міміка. їй притаманна нечаста зміна мімічних виразів. Цей спосіб мімічної 

реакції характеризують такі одноманітні душевні стани, як туга, печаль, безсилля, меланхолія, 

цілковита закомплексованість. Водночас він може бути зумовлений іншими чинниками: 

хворобою, мрійливістю або честолюбністю натури. 

Російський психолог т* 

2) рефлекторна м'язова міміка (спокою, стомленості, бадьорості, млявості, нападу, оборони, 

фізичної слабкості); 

3) статева міміка (хтивості, цнотливості, сором'язливості тощо); 

4) шкірно-дотикова міміка (ласки, болю і фізичного страждання, впливу холоду тощо); 

5) сглакова міміка (куштування, смакування, гіркоти, кислого смаку тощо); 

6) нюхова міміка (обнюхування, впливу неприємних запахів або пахощів тощо); 

7) слухова міміка (прислухування, слухового зосередження, реакції на несподівані звуки 

тощо); 

8) зорова міміка (зорового зосередження, зорової насолоди, уникнення неприємної сцени, 

впливу сліпучого блиску тощо). 



 

 
 

 

Особливістю міміки як ключового, найпотужнішого невербального засобу є те, що, 

незважаючи на всі відмінності людей (національні, релігійні, станові, статеві тощо), практично всі 

відчуття і емоції виражені єдиними мімічними формами. 

Жести- Це виразні рухи головою, руками, які використовують як засоби спілкування або 

супровід (віддзеркалення) емоційного стану людини. Жести можуть бути СВІДОМИМИ і 

несвідомими (рефлекторними). 

З огляду на характер та рольові функції жестів фахівці їх диференціюють на такі групи: 

— демонстративні жести, що пояснюють зміст інформації (розмір, вагу тощо); 

— вказівні жести, що слугують для привертання уваги; 

— ілюстративні, або ідеографічні, жести, якими «малюють» у повітрі за допомогою пальців 

і предметів (указок, лінійок, ручок тощо); 

— акцентувальні жести, які посилюють вербальну інформацію? 

— жести-регулятори, які налаштовують на певний вид комунікативного контакту 

(рукостискання); 

— диригентські або ритмічні жести, застосовувані для надання ритму та мелодики 

мовленню; 

— пунктуаційні жести, що акцентують та організовують важливі сегменти розмови, 

розбивають мовний потік на частини; 

;; — жести-дотики, спрямовані на налагодження кон- акту; 

— обмежувальні жести, які встановлюють просто- ові умови або взаємозв'язки; 

— символічні жести, які замінюють мовні вирази, асла; 

— жести, що замінюють мову, за допомогою яких символічно передають зміст мовного 

повідомлення (навеликій відстані або у разі таємності інформації). 

При тлумаченні цих знаків слід враховувати швидкість виконання, такт і ритм, специфіку 

ситуації, у якій здійснюється жестикуляція. 

Поза. Це положення, якого набуває тіло людини, реагуючи на обставини, відображаючи її 

внутрішній стан; елементарна одиниця просторової поведінки людини. Складовими пози є 

розташування тіла і його частин (голови, плечей, тулуба, рук, ніг) щодо одна одної і спів-

розмовника, м'язова напруженість, місцеперебування » тіла у просторі. Дослідники кінесики при 

аналізі поз враховують також напрям і темп рухів, ритм змін положення тіла і його частин. 

Психологи вважають, що пози можуть виконувати певні функції, що контролюють процес 

спілкування: розчленовувати мовленнєвий потік на одиниці, виражати стан, ставлення, статус 

людини, її особисті риси та регулювати міжособові відносини. 

Феномен пози складний і неоднозначний. Це пояснюється тим, що вона — явище 

багатофакторне та багатопланове, оскільки її складовими є різновекторні рухи частин тіла, їх 

комбінація (поєднання) і такі складні для дослідження і сприйняття чинники, як інтенсивність, 

виразність; також тим, що людське тіло здатне прибрати (зобразити) приблизно тисячу різних 

стійких положень. Тому єдиного підходу до систематизації поз не існує. 

Найпоширенішими є класифікації поз за такими критеріями: 

— етапи спілкування (налагоджування — припинення контакту); 

— види стосунків і взаємин (симпатії — антипатії; покори — зверхності; включеності — 

відчуженості); 

— психофізіологічні стани (напружена — розслаблена; активна — пасивна); 

— узгодженість поз партнерів під час спілкування (синхронні — несинхронні); 

— спрямованість пози (віч-на-віч, спиною до спини тощо); 

— відповідність пози міміці, жестам тощо (гармонійна — дисгармонійна); 

— походження (природна — штучна); 

— динамічність (статична — динамічна); 

— психологія (психологічно однозначна — багатозначна); 

— естетика (потворна — прекрасна); 

— етика (культурна — вульгарна); 

— поширеність (типова — індивідуальна). 



 

 
 

 

На відміну від жестів, які є рухами окремих частин тіла (рук, ніг, брів тощо), особливість 

поз полягає в одночасній участі усіх частин тіла людини. 

Досвідчений маніпулятор здатний комбінацією символічних поз і рухів викликати в об'єкта 

впливу довіру на підсвідомому рівні. Фахівці поділяють усі пози, які здатна опанувати та 

продемонструвати людина, на симетричні та несиметричні (асиметричні). Вважають, що 

симетричні пози нівелюють індивідуальність, тому, як правило, вони характерні для офіційного 

спілкування. Асиметричні пози, навпаки, розкривають характерні риси та особливості 

індивідуальності людини і підсвідомо створюють у співрозмовника (опонента) позитивне 

враження, сприяють розвиткові комунікативного контакту. Крім того, пози поділяють на закриті 

(руки схрещені на грудях, нога покладена на ногу), відкриті і напівзакриті (руки в кишенях). 

Характерно, що у процесі спілкування закриті пози зазвичай викликають на підсвідомому рівні 

недовіру у співрозмовника. 

Погляд. Потужним засобом невербального впливу є погляд. Від нього, як правило, 

залежать початок комунікативного контакту і подальший контроль та регулювання процесу 

спілкування. Погляд — це стан і динаміка руху очей, що підсвідомо ілюструють процеси 

формування і сприйняття думки. Оскільки його практично неможливо натренувати або 

контролювати вольовими зусиллями, фахівці вважають, що через зоровий контакт відбувається 

найадекватніший обмін ін- рмацією щодо емоційно-психічного стану партнерів їх намірів. 

Психологи встановили, що співрозмовники дивиться одне на одного ЗО—60% часу 

комунікативного нтакту, триваліше розглядання засвідчує більшу за- кавленість у особі 

співбесідника, ніж у його словах. Залежно від ставлення до партнера по спілкуванню окремлюють 

такі різновиди погляду: 

1) діловий погляд (концентрація погляду на верхньому сегменті голови співрозмовника 

(лоб — очі)); 

2) соціальний погляд (зосередження погляду на нижньому сегменті голови співрозмовника 

(очі — рот)); 

3) дружній погляд (спрямованість погляду у середи- у трикутника, утвореного очима 

співбесідника і ценром його грудей); 

4) інтимний погляд (динамічне оглядання всього співрозмовника; як правило, стосується 

представників протилежної статі); 

5) прощальний погляд (зосередження уваги на середині лоба співрозмовника). 

Крім того, рухи очей інформують і про перебіг думки співрозмовника: 

а) погляд вгору і вправо — зорове конструювання (візуальні образи або картини, які 

створює індивід); 

6) погляд вгору і наліво — зоровий спогад (візуальні образи або картини минулих подій, що 

зберігаються у пам'яті); 

в) погляд горизонтально і вправо — слухова реконструкція (слухова уява звуків, яких 

людина ніколи не чула раніше); 

г) погляд горизонтально і наліво — слуховий спогад (спроба відтворення відомих слухових 

образів — мелодій, інтонацій, ритмів тощо); 

ґ) погляд вниз і наліво — слуховий внутрішній діалог (активна внутрішня мова, яка 

періодично виривається назовні). 

Використання кінесики у політичній сфері. Арсенал кінесики є потужною зброєю будь-

якого політика. Основними напрямами його застосування є: а) використання міміки як 

ситуативної маски, засобу тиску або демонстрації граничної лояльності, вірусу емоційного 

зараження тощо; б) вживання жестів для акцентування думки, демонстрування невербально!' 

символіки певного гасла, регулювання процесу комунікативного акту; в) вияв позою статусу, 

емоційного стану, налаштовано- сті на контакт; г) використання погляду як сигналу партнеру по 

спілкуванню, певної установки на характер подальшого перебігу комунікативного контакту, як ін-

струменту оцінювання та контролю, регулятора процесу спілкування. 

Такесика 

Із моменту появи на світ людина для отримання більш повної інформації про об'єкт, з яким 

контактує, намагалась до нього доторкнутися. Із часом дотик став не лише джерелом інформації, а 



 

 
 

 

й потужним інструментом впливу, своєрідним інформаційним сигналом, що суттєво регулює 

комунікативний контакт, визначає його динаміку та емоційний фон. 

Такесика — знаки вітання (рукостискання, дотик, поцілунок, поплескування, обійми). 

Будь-яка форма дотику є свідченням демонстрування тісного зв'язку або намагання його 

налагодити. Фахівці виокремлюють 457 типів тілесного контакту, які умовно об'єднують у 14 

категорій: 

1. Рукостискання. Воно є найбільш формальним знаком, але одним із найважливіших на 

початковій стадії політичного спілкування або під час зустрічі після тривалої відсутності. 

Характер встановленого зв'язку або наміри його встановити чи уникнути значною мірою 

визначаються тривалістю, силою та манерою рукостискання: 

— «мертва» хватка (тривале утримування руки партнера із сильним потиском) — виражає 

прагнення перемоги за будь-яких обставин (ситуацій); 

— владне рукостискання (простягнута для рукостискання рука накриває зверху руку 

партнера) — типовий для керівників і впевнених у собі людей жест, що демонструє зверхність і 

сигналізує про неможливість рівноправних відносин; 

довготривале рукостискання (утримування довгий час руки партнера) — прихована 

установка на захоцлення лідерства (перемагає той, хто забирає руку останнім); 

— рівноправне, дружнє рукостискання (зустрічні [вертикальні рухи рук партнерів) — 

свідчення взаєморозуміння і довіри; 

— швидке рукостискання (стрімке прибирання руки після рукостискання) — сигнал, що 

засвідчує діловитість партнера по комунікативному акту або його підозрілість і прихованість 

намірів; 

— слабке, мляве рукостискання (простягнута для рукостискання рука розслаблена) — 

вказує на відсутність спротиву, невпевненість при обстоюванні власних позицій, схильність бути 

жертвою; 

— уникання процесу рукостискання (держання рук за спиною, дотримання значної 

дистанції тощо) — свідчення боязкості, замкнутості партнера по спілкуванню або акцентоване 

демонстрування відсутності бажання спілкуватися. 

Виявом зацікавленості у налагодженні або продовженні комунікативного контакту є, як 

правило, міцніше або триваліше стискання руки, використання лівої руки як додаткового засобу 

контакту (обхват руки партнера, доторкування до його плеча). У політиці тривале рукостискання і 

прямий погляд на партнера кваліфікують як знак прихильності. Історичне рукостискання Мао 

Цзедуна та Генрі-Алфреда Кіссінджера тривало 90 секунд, у той час як на процедуру потиску рук 

відведено не більше 3 секунд. 

2. Підштовхування і супроводжування. Зазвичай людина, яка вказує напрям, кладе руку 

на спину іншій і легким натискуванням підштовхує її вперед. Прихований зміст цього 

невербального повідомлення доповнює супровід: «Я знаю оптимальний вихід із ситуації», «Ви 

можете мені довіряти», «Я тримаю ситуацію під контролем». Цей спосіб, як правило, 

використовують досвідчені політики при спілкуванні з молодими, дипломати великих країн — з 

представниками дипломатичного корпусу невеликих держав, начальники з підлеглими тощо. 

Однак це непростий засіб контакту, оскільки вимагає витонченості та почуття міри. 

3. Поплескування. Це доторкання до руки, плеча або спини, яке фахівці називають 

«мініатюрними обіймами однією рукою». Його застосовують для вітання, позитивних побажань, 

тобто демонстрування доброзичливого ставлення до партнера. У політичному спілкуванні цей вид 

дотику часто означає псевдобатьківські почуття, поблажливість («Ми в ваші роки...», «Нічого, все 

мине...», «Правильним шляхом йдеш, синку...»). 

4. Брати під руку. Цей невербальний жест свідчить про намір іти разом, скоординовано. 

При цьому його ініціатор прагне контролювати партнера. У політичній сфері беруть під руку для 

публічного демонстрування близькості, тісного контакту, взаєморозуміння. 

5. Рука на плечі співрозмовника. У повсякденному спілкуванні близьких друзів цей тип 

тілесного контакту є звичним і прийнятним. Політики часто використовують його для 

демонстрування єдності. Деякі фахівці вважають цей жест владним рухом, тому залежно від 

ситуації дотик до плеча може викликати позитивну або негативну реакцію. 



 

 
 

 

6. Міцні обійми. До них вдаються у разі близьких стосунків, особливо під час 

поздоровлень або прощань. У політиці обійми, незважаючи на формальний (ритуальний) характер, 

покликані продемонструвати (засвідчити) взаєморозуміння, тісний контакт. 

7. Триматися за руки. Це є знаком зв'язку, яскравим жестом, притаманним дітям і 

закоханим, що символізує рівноправність стосунків. До нього також вдаються, щоб допомогти 

супутнику піднятися вгору або протиснутися через натовп. У політичній сфері триматися за руки 

при ходьбі не прийнято. 

8. Обіймання за талію. Воно означає високий ступінь близькості. За цієї форми дотику між 

партнерами зникає дистанція, що символізує глибину і силу стосунків. 

9. Поцілунки. Існує багато різновидів цих сигналів мови тіла. Вони доречні при 

спілкуванні з родичами, близькими людьми, на знак привітання з друзями тоіцо. Цей жест, однак, 

поширений і серед політиків (наприклад, відомі брежнєвські поцілунки). Політики значно більше 

цілуються, ніж тримають один одного за руки чи обіймають один одного за талію. 

10. Дотики до голови. Вони символізують близькі, довірливі стосунки, оскільки голова є 

найчутливішою частиною тіла людини, а рука — найнебезпечнішою. 

Тому дозвіл доторкнутися рукою до голови Є ВИЯВОМ високого ступеня довіри до 

співрозмовника. Фахівці рекомендують: «Можете доторкнутися до плеча незнайомця, але не 

чіпайте його голови». 

11. Голова до голови. Інтимний знак закоханих або подружжя психологи називають 

символічним поцілунком. Іноді цей дотик свідчить про близьку дружбу. 

12. Пестощі. Ніжне погладжування, потирання, притискання зазвичай із сексуальним 

підтекстом. Як правило, до цього жесту вдаються у разі інтимної близькості. 

13. Підтримування. Здебільшого його потребують діти, хворі або літні люди. Якщо до 

нього вдаються фізично здорові особи, це стає ігровою формою мови тіла. Наприклад, ритуальною 

формою цієї поведінки є перенесення нареченої через поріг будинку. 

14. Імітаційна атака. Це ігрові форми мови тіла (легкий удар рукою з одночасною 

усмішкою, покусування вуха партнера, штовхання, підніжки тощо). Зазвичай їх супроводжують 

позитивні емоції, однак до певної межі, за якою може виникнути конфлікт. 

Використання такесики у політичній сфері. Різні форми (типи) дотику дають змогу 

політикам продемонструвати ставлення до співрозмовника, з'ясувати настрій партнера по 

комунікативному акту; засвідчити прагнення до лідерства; за допомогою прихованого впливу схи-

лити опонента на свій бік, нав'язати йому власну позицію; публічно виявити агресивність, що 

невербально підтверджує рішучість в обстоюванні власних політичних поглядів і переконань. 

 

Питання 5. Секрети розумного використання дистанції. 

Проксеміка 

Міжособовий простір є одним із ключових чинників та обставин, що визначає умови 

невербального політичного маніпулювання. Взаєморозташування людей у просторі при 

комунікативному акті вивчає проксеміка. 

Проксеміка (лат. ргохітиБ — найближчий) — дотримання певної дистанції між 

партнерами. 

У науковий обіг це поняття запровадив американський антрополог Е. Холл на початку 60-х 

років XX ст. Дослідник дійшов висновку, що практично всі люди на планеті мають особисту 

територію — повітряний простір, який оточує тіло. Він виділив чотири просторові зони, які можна 

розглядати (залежно від обставин) як чотири своєрідні рубежі захисту власної території: 

1. Інтимна зона (0—45 см). Цей простір обмежується відстанню, меншою за довжину руки, 

і за певних обставин його порушення становить загрозу здоров'ю. Характерно, що реакція 

організму на порушення інтимної зони не просто енергійна, а й має мобілізаційний характер: різко 

зростає активність серця (пришвидшується серцебиття), збільшується виділення адреналіну й 

спонтанний прилив крові до голови. Невмотивоване вторгнення в інтимну зону в процесі 

комунікативного акту, як правило, кваліфікують як агресію. У ній вільно почуваються лише 

родичі або близькі люди. Стосункам у цій зоні притаманні тактильний контакт, дотики, пестощі, 

довіра. 



 

 
 

 

2. Особиста (персональна) зона (45—120 см). Дистанція між партнерами у цій зоні 

практично дорівнює довжині рук, простягнутих для рукостискання. Вона є оптимальною для 

візуального контакту, сприяє правильному тлумаченню знаків невербальної мови, а отже, і 

взаєморозумінню. З огляду на це у ній відбувається більшість міжособистісних комунікативних 

контактів. 

3. Соціальна зона (120—400 см). Її ще називають суспільно-діловою, зоною професійного 

спілкування. Цієї дистанції дотримуються під час переговорів, ділових зустрічей, спілкування з 

малознайомими людьми. 

4. Публічна зона (більше 400 см). Встановлення такої дистанції характерне при 

спілкуванні з великою групою людей — на мітингу, демонстрації, лекції, а також під час 

комунікативного контакту з відомими акторами, політиками. 

Використання проксеміки у політичній сфері. Дотримуючись певної дистанції з окремою 

людиною, групою, масою під час комунікативного акту, політик, як правило, має на меті 

акцентування свого соціального статусу; демонстрування показного популізму при допусканні 

електорату в особисту та інтимну зони; дотримання політиком дистанції, за якої його 

невербальний імідж є максимально привабливим. 

6.3. Технологія, засоби і прийоми невербального політичного маніпулювання 

Мистецтво подобатися — це вміння обманювати. 

Люк Вовенарг Акторство — це гра, в якій ти весь час не ти, а хтось інший. 

Марчелло Мастроянні 

Інтрига — це сила слабких. Навіть у дурня завжди вистачає розуму, щоб нашкодити. 

Вільям Шекспір 

Невербальне формування політичного іміджу та імітація емоційних станів як інструменти 

маніпулювання 

Невербальне політичне маніпулювання здійснюється двома шляхами: а) формування 

невербальними засобами іміджу політика; б) імітування суб'єктами політичної дії певного 

емоційного стану з метою викликати необхідну маніпуляторові емоційну реакцію у людини, 

групи, маси. 

Російська дослідниця Н. Творогова дійшла висновку, що для успішного формування іміджу 

важливим є органічне «входження в образ». Вона виокремила у цьому процесі такі етапи: 

1. Моделювання імітаційного образу. Його формують як бажаний у власній уяві, 

осмислюють, віртуально апробують. Людина, як одяг, «приміряє» на себе обраний імідж; аналізує 

баланс позитивних і негативних наслідків його впровадження; визначає необхідні для цього умови 

і засоби, корегуючи образ залежно від персональних особливостей. Необхідно також визначити 

сумісність обраного іміджу із внутрішніми переконаннями виконавця ролі. 

2. Апробація рольового образу. На цьому етапі відбувається практична перевірка образу, 

створення його «зовнішньої моделі» (пози, жести, манера спілкування тощо), заряджання її 

енергетикою адекватних емоцій та почуттів. Як «лакмусові папірці» на цьому етапі ви-

користовують оцінки, думки та судження оточення, які аналізуються, узагальнюються і слугують 

основою для внесення необхідних корективів. 

3. Створення життєвого образу. Тривалі тренування формують у людини стереотип 

поведінки відповідно до створеного образу. Унаслідок парадоксального «злиття» особистості з 

образом дії людини виглядають природними, а застосування технічних засобів — непримітним. 

Фіксується результативність впливу на аудиторію. 

Н. Творогова охарактеризувала три етапи маніпулятивної дії, спрямовані на створення 

фантомного іміджу політичного діяча, дезінформацію пересічних громадян щодо його реального 

образу. Невербаліка у цьому процесі посідає одне з чільних місць. 

Потужним фактором невербального політичного маніпулювання є також імітація 

емоційних станів з метою забезпечення ефективного впливу на потенційну жертву (окрему 

людину, групу чи натовп). Емоційні стани визначають та регулюють рівень інформаційно- 

енергетичного обміну і спрямованість поведінки. Психологи виокремлюють шість основних 

емоційних станів: радість (задоволення, щастя, тріумф); смуток (горе, скорбота, депресія); гнів 



 

 
 

 

(агресія, ненависть, ворожість); страх (розгубленість, боязнь, жах); здивування (допитливість, 

цікавість, подив); огида (відраза, презирство, зневага). 

Для описування процесу політичного маніпулювання крім основних слід враховувати 

емоційні стани, використовувані акторами під час імітування реальних почуттів, а також ті, що 

характеризують готовність до дії і невербальну мову особи, яка говорить неправду. Тобто 

складовими невербальної політичної маніпуляції є акторські здібності, здатність швидко 

реагувати, вміння природно підтримувати на невербальному рівні вербальну неправду. 

Наприкінці XX ст. група європейських психологів на чолі із С. Блохом запропонувала 

систему підготовки акторів, засновану на холоднокровному, формальному імітуванні емоцій за 

допомогою «мови тіла». Вони визначили шість основних емоцій, кожній з яких відповідає 

унікальна комбінація трьох невер- бальних складових (пози тіла, виразу обличчя, дихальних 

рухів): щастя, печаль, страх, гнів, еротизм, ніжність. 

Якщо узагальнити результати досліджень (П. Андер- сен, Г. Вільсон, М. Непп, А. Піз, Б. 

Піз, X. Рюкле, Д. Фаст, Дж. Холл, В. Лабунська, С. Попов та ін.), то можна сформулювати базові 

комплексні моделі опису основних емоційних станів, імітування яких використовують у процесі 

політичного маніпулювання. 

Радість (задоволення, щастя, тріумф). Рот і губи: рот напіввідкритий або закритий, зуби 

виставлені або прикриті губами; куточки губ розтягнуті в боки та підняті. 

Очі: примружені або розкриті, у них з'являється блиск, нижні повіки підняті, але не 

напружені; у зовнішніх куточках очей з'являються зморшки — «гусячі лапки». 

Лоб і брови: горизонтальні зморшки на лобі, внутрішні куточки брів підняті вгору. 

Колір і рухливість обличчя', почервоніння обличчя, помітне посилення його динаміки. 

Руки: активна жестикуляція з періодичним відкриттям долоней. 

Поза: тіло розслаблене, тулуб нахилений уперед, плечі відведені назад (демонстрація сили); 

голова відкинута назад, символізуючи прагнення до лідерства. 

Дихання: домінування різкого видиху. 

Інтонація: широкий діапазон сили та висоти голосу. 

Печаль (горе, скорбота, депресія). Рот і губи: рот закритий, куточки губ опущені, але не 

напружені. 

Очі: звужені, тьмяні, внутрішні куточки верхніх повік підняті. 

Лоб і брови: вертикальні зморшки на лобі та переніссі, шкірні складки між бровами 

набувають трикутної форми; брови зсунуті до перенісся, їх внутрішні куточки підняті догори. 

Колір і рухливість обличчя: обличчя бліде, динамічне. 

Руки: опущені вздовж тіла, з розслабленими кистями та вивернутими назовні долонями. 

Поза: голова опущена та нахилена вперед, тіло розслаблене, налаштоване на ухиляння від 

контакту; плечі опущені вперед і вниз; 

Дихання: поверхневе з періодичною комбінацією різкого вдиху та видиху. 

Інтонація: м'яка, приглушена тональність голосу, із зниженням інтонації в кінці кожної 

фрази. 

Гнів (агресія, ненависть, ворожість). Рот і губи: рот відкритий, губи міцно стиснуті, з 

прямими чи опущеними куточками або розкриті та напружені, як під час крику. 

Очі: нерухомі, розкриті або звужені, блискають; повіки напружені. 

Лоб і брови: вертикальні зморшки на лобі та переніссі, брови опущені, зсунуті до перенісся. 

Колір і рухливість обличчя: обличчя бліде або почервоніле, з динамічною мімікою. 

Руки: активна жестикуляція, періодичне стискання кулаків. 

Поза: тіло напружене і демонструє бажання наблизитися до партнера; голова нахилена 

вперед, плечі відведені назад. 

Дихання: посилення частоти глибоких вдихів. 

Інтонація: широкий діапазон сили, тональності і висоти голосу. 

Страх (розгубленість, переляк, жах). Рот і губи: рот трохи розкритий, його контур 

нагадує квадрат, дещо втягнутий всередину; губи напружені та розтягнуті, їх куточки підняті. 

Очі: широко розкриті, зіниці розширені, іноді, навпаки, зіниці звужені, очі вологі. 



 

 
 

 

Лоб і брови: лоб нахмурений, із горизонтальними зморшками в центрі; брови підняті та 

зсунуті. 

Колір і рухливість обличчя: обличчя застигле, бліде або почервоніле, іноді на ньому 

з'являються плями, часто виступає піт на лобі та скронях, іноді на потилиці. 

Руки: безсило опущені або здійснюють різновектор- ні рухи у пошуках місця, можливий 

ефект тремору (тремтіння, що виявляється у швидких коливальних рухах внаслідок м'язових 

скорочень). 

Поза: тіло напружене, демонструє бажання ухилитися від контакту, плечі опущені, голова 

нахилена дещо вперед і вбік, можливі тремтіння із сіпанням плечей. 

Дихання: уривчасте, із зупинками, прискорений вдих і короткий видих, іноді 

спостерігається апное (тимчасове припинення дихання). 

Інтонація: широкий діапазон сили, тональності та висоти голосу; неадекватність інтонацій, 

переходи від різких тонів до верещання. 

Здивування (допитливість, цікавість, подив). Рот і губи: рот відкритий, щелепа опущена, 

зуби роз'єднані, куточки губ підняті. . 

Очі: широко розкриті з нечітко вираженим блиском. 

Лоб і брови: горизонтальні зморшки на лобі, внутрішні куточки брів підняті вгору або 

брови округлені, шкіра під ними натягнута. 

Колір і рухливість обличчя: обличчя бліде або почервоніле із застиглим виразом. 

Руки: розведені в боки, з відкритими долонями. 

Поза: тіло і голова відхилені назад, плечі відведені назад і вниз або (залежно від 

темпераменту) можливе поперемінне піднімання та опускання плечей. 

Дихання: домінування глибокого вдиху. 

Інтонація: надмірно високий і гучний голос, різка тональність. 

Огида (відраза, презирство, зневага). Рот і губи: рот закритий, куточки губ опущені, 

верхня губа піднята, нижня — опущена і злегка випнута. 

Очі: тьмяні, звужені; нижні повіки підняті, але не напружені, під ними утворюються 

зморшки. 

Лоб і брови: вертикальні зморшки на лобі та переніссі, брови опущені, зсунуті до перенісся. 

Колір і рухливість обличчя: обличчя зазвичай бліде з динамічною мімікою. 

Руки: витягнуті вперед, ніби створюють бар'єр не- сприйняття. 

Поза: тіло та голова відхилені назад, можливе пересмикування плечима. 

Дихання: інтенсивні видихи через ніс і рот. 

Інтонація: широкий діапазон сили та висоти голосу, різка тональність. 

Рішучість (готовність до дії, наполегливість). Рот і губи: рот злегка відкритий, напружений, 

нижня губа дещо втягнута. 

Очі: зіниці звужені, погляд прямий, «колючий». 

Лоб і брови: лоб гладенький, брови зсунуті та опущені. 

Колір і рухливість обличчя: природний, можливе періодичне збліднення. 

Руки: витягнуті, пальці злегка стиснуті у кулаки. 

Поза: голова і тіло дещо напружені, відхилені назад, плечі відведені назад і злегка підняті. 

Дихання: ритмічне, з дещо напруженою скороченою фазою видиху. 

Інтонація: впевнений тон, металеві нотки у голосі, дещо приглушена артикуляція. 

Незадоволення (внутрішній протест, прикрість, неприємність, досада). Рот і губи: зуби 

злегка стиснуті, куточки губ опущені. 

Очі: «колючі» або каламутні, зіниці злегка звужені, погляд спідлоба. 

Лоб і брови: лоб і брови злегка насуплені, зазвичай асиметрично. 

Колір і рухливість обличчя: незначне збліднення, динамічна міміка. 

Руки: стиснуті в кулаки, іноді розташовуються навхрест. 

Поза: тіло злегка нахилене вперед, голова — уперед і вбік, плечі злегка підняті. 

Дихання: прискорене, з дещо скороченою порівняно із вдихом фазою видиху. 

Інтонація: голос уривчастий, приглушений. 



 

 
 

 

Злість (обурення, лють, шаленство). Рот і губи: нижня щелепа і губи висунуті вперед, 

дещо асиметричні, зуби вишкірені або зціплені, при сильному гніві рот може бути широко 

відкритий. 

Очі: «виблискують вогнем», іноді налиті кров'ю, зіниці зазвичай звужені. 

Лоб і брови: лоб насуплений, із паралельними зморшками, брови зсунуті всередину і вниз. 

Колір і рухливість обличчя: збліднілість або почервоніння, динамічність міміки. 

Руки: із стиснутими кулаками. 

Поза: голова і тіло нахилені вперед, плечі часто асиметрично підняті. 

Дихання: переривчасте, прискорене, зі скороченою фазою видиху. 

Інтонація: голос уривчастий, хрипкий. 

Емоційна напруга (тривога). Рот і губи: зуби зціплені, губи стиснуті, дещо асиметрично 

розташовані жовна на щоках; рот відкритий, нижня щелепа ніби відвисла, губи витягнуті, іноді 

здійснюються смоктальні рухи губами або нижня губа зміщується вбік і вниз. 

Очі: спустошені, каламутні, погляд спрямований у невизначеному напрямку. 

Лоб і брови: ніби заціпенілі. 

Колір і рухливість обличчя: застиглий вираз обличчя, незначне почервоніння. 

Руки: напружено витягнуті (як шлагбаум) або з піднятими передпліччями унаслідок 

мимовільного напруження м'язів плечового пояса, однак зазвичай не мають визначеного 

положення. 

Поза: тіло помітно скуте внаслідок мимовільного напруження м'язів, тіло та голова можуть 

бути нахилені вперед, плечі асиметрично підняті. 

Дихання: прискорене, уривчасте, з порушенням структури дихального циклу, фаза видиху 

різко скорочена (максимум 1/3 від фази вдиху). 

Інтонація: фонація й артикуляція, не властиві саме цій людині. 

Еротизм. Рот і губи: рот трохи відкритий, губи вологі, іноді їх провокативно облизують 

язиком. 

Очі: примружені або широко розкриті, у них з'являється блиск. 

Лоб і брови: горизонтальні зморшки на лобі; швидке піднімання брів угору. 

Колір і рухливість обличчя: динамічна міміка та почервоніння. 

Руки: часто і дуже органічно торкаються волосся, обличчя, шиї або стегон. 

Поза: тіло розслаблене, нахилене вперед, налаштоване на зближення; голова трохи 

відкинута назад, ноги не схрещені або демонстративно схрещені (у жінок). 

Дихання: здійснюється з малою амплітудою та низькою частотою. 

Інтонація: м'яка, приглушена тональність, із зниженням інтонації. 

Ніжність (ласка, пестощі). Рот і губи: рот закритий, губи стиснуті у розслабленій 

посмішці. 

Очі: примружені. 

Лоб і брови: горизонтальні зморшки на лобі, внутрішні куточки брів підняті вгору. 

Колір і рухливість обличчя: обличчя природного кольору, міміка спокійна. 

Руки: уповільнена жестикуляція, демонстративна обережність під час дотиків. 

Поза: тіло розслаблене, нахилене вперед, налаштоване на зближення; голова може бути 

нахиленою вбік. 

Дихання: із малою амплітудою та низькою частотою. 

Інтонація: м'яка, приглушена тональність, із зниженням інтонації. 

Обман (брехливість, неправда, омана). Рот і губи: рот та губи можуть набувати будь-

якого виразу — від радості до гніву залежно від мети маніпулятора. 

Очі: розширення або звуження зіниць, повільніше або прискореніше, ніж зазвичай, 

кліпання очима; уникання зорового контакту. 

Лоб і брови: спітніння лоба; розташування брів із широкою варіативною театральною 

амплітудою від піднятих до опущених. 

Колір і рухливість обличчя: рум'янець на щоках, неприродна міміка обличчя. 



 

 
 

 

Руки: різке зниження порівняно зі звичайним станом активності жестикуляції; положення 

рук варіюється: а) напружені, сховані у кишенях; б) торкаються власного тіла (прикривання рота 

рукою, дотик до носа, потирання повік або відтягування комірця); в) розведені у різні боки. 

Поза: часта зміна поз тіла; рухи головою, значно рідші і менш активні, ніж завжди; часте 

схрещування та випрямляння ніг; вертіння на стільці. 

Дихання: скорочена фаза видиху. 

Інтонація: уривчасте мовлення, підвищений тон голосу або підкреслено уповільнений темп 

мовлення; різкі перепади тональності; тривалі паузи у розмові; невиразність, монотонність 

мовлення; звуження інтонаційної палітри. 

При оцінюванні впливу невербального маніпулювання у політичній сфері слід враховувати 

основні не- вербальні засоби маніпулятивного впливу і специфіку їх використання. 

Розумінню природи практичного застосування не- вербаліки у політичному маніпулюванні 

сприяє досвід 

І роботи у театрі, кіно, на телебаченні. Зокрема, С. Блох і Його колеги, вивчаючи 

психологію театральної гри, експериментально встановили, що актори можуть навчитися 

передавати публіці емоції, свідомо контролюючи три групи невербальних сигналів: 

1) поза тіла: напруження або розслаблення м'язів, налаштованість на наближення до 

партнера або ухилення від нього; 

2) вираз обличчя: відкриті або закриті очі, насуплене чоло тощо; 

3) дихальні рухи: амплітуда і частота. 

Ці форми експресивної моторики найбільше піддаються свідомому контролю, тому їх 

можна натренувати. Саме на них і роблять ставку політики і політтехнологи, вдаючись до 

маніпулятивної гри. Однак, як і в театрі, у політичній сфері для успіху необхідний артистизм ви-

сокого ґатунку, а не механічне ремісництво. Зокрема, театральний діяч К. Станіславський 

зазначав: «За допомогою міміки, голосу, рухів актор-ремісник демонструє глядачам зі сцени лише 

зовнішні штампи, які нібито адекватно відображають внутрішнє життя, "людський дух" ролі, а 

насправді — мертву маску неіснуючого почуття». Отже, політик-ремісник приречений на провал, 

як і актор-ремісник. 

Крім професійного володіння невербальним арсеналом важливу роль відіграє адекватність 

його використання, що значною мірою залежить від дистанції, на якій відбувається 

комунікативний акт. Практика засвідчує, що політичний діяч під час спілкування може перебувати 

зі своїм співрозмовником (співрозмовниками) на різних відстанях: короткій (інтерв'ю, діалог, 

переговори); середній (зустріч із виборцями, політичне ток- шоу, робоча нарада, прес-

конференція, брифінг, презентація); великій (з'їзд, мітинг, демонстрація). Цей поділ є умовним, 

оскільки, наприклад, політичні переговори можуть відбуватися як на короткій, так і на середній 

дистанціях, а спілкування із виборцями — практично у всьому діапазоні дистанцій. Водночас 

відстань суттєво впливає на характер маніпулятивного застосування не- вербального арсеналу. 

Наприклад, український кінорежисер М. Ільєнко під час роботи над черговим фільмом 

використовував таку дистанційну розкадровку: 

— збільшений (наближений) план (портрет). На цій дистанції основним інструментом є 

міміка (артикуляція); 

— середній план. У цьому ракурсі важливого значення крім міміки набувають жести і 

розташування співрозмовників; 

— загальний план (віддалений). Він дає змогу використовувати динамічну та рухому 

масовку, залишаючи при цьому дієвим інструментом жести. 

Отже, на близькій відстані основними засобами в арсеналі політичного маніпулятора є 

дихальні рухи та вираз обличчя; на середній — міміка та жести; на далекій — жести і поза. 

Ефективність використання голосових чинників (інтонації, тембру, логічних наголосів тощо) як 

маніпулятивних засобів значною мірою залежить від технічних можливостей і дистанції, на якій 

перебувають учасники комунікативного акту. 

Сутність і використання невербальних маніпулятивних прийомів 

Засоби невербального спілкування та дистанція у комунікативному акті є своєрідною 

системою координат для формування та використання невербальних маніпулятивних прийомів. 



 

 
 

 

Невербальний маніпулятивний прийом — комплекс дій, який охоплює демонстрування 

певних жестів і поз, імітування міміки та дихання, що відповідають емоційним станам, 

дотримання певної манери поведінки, яка має на меті дезінформування партнера по 

комунікативному акту (особи, групи, натовпу) із метою контролювання його думок, вчинків та 

діяльності. 

Можна виокремити такі прийоми невербального політичного маніпулювання: 

1. Прийом «підробки» пози: штучне зображення певного емоційного стану за допомогою 

рухів тіла (напруження або розслаблення м'язів, налаштованості на наближення до партнера або 

ухилення від нього). 

2. Прийом акторської маски: зображення з допомогою міміки (відкриті чи закриті очі, рот 

тощо) чітко зрозумілих емоцій та відчуттів, які створюють необхідний психологічний фон для 

маніпулятивної дії. 

3. Прийом імітації дихальних рухів: свідома та цілеспрямована зміна амплітуди та частоти 

дихання для імітування стану людини, яка переживає певну емоцію (страх, радість, злість тощо). 

4. Прийом мімікрії: вміння, здатність змінювати поведінку, пози, жести, тональність мови 

тощо залежно від ситуативної потреби. 

5. Прийом підлаштовування: запозичення маніпулятором елементів поведінки іншої 

людини для того, щоб усунути бар'єр відчуження, увійти в довіру і стати «своїм». (На прийомі 

підлаштовування ґрунтується нейролінгвістичне програмування (НЛП).) 

Цей прийом є комплексною дією, яка охоплює: підлаштовування під тіло (поза, рухи, 

міміка), ритм (дихання, ритмічні рухи, кліпання), голос (тембр, інтонація, висота голосу). 

Використання його дає змогу певною мірою контролювати поведінку людини, спрямовувати її 

думки та діяльність у потрібному маніпуляторові напрямі, вести її як вербально, так і невербально. 

6. Прийом імітації: намагання наслідувати кого- небудь, відтворювати елементи його 

поведінки із метою часткового перенесення враження від чужого позитивного іміджу на себе 

(наприклад, копіювання інтонації, ходи, поз тощо відомого політика, який вирізняється чіткою 

оригінальною та експресивною поведінкою). 

7. Прийом розтягування темпу вимовляння складів: приховане провокування вияву 

емоційної нестриманості політичного опонента. 

8. Прийом спекулювання на символіці: спроба продемонструвати власну думку, позицію, 

зобразивши, наприклад, жест «перемога» або з'явившись в одязі з елементами символіки власної 

політичної сили або супротивника. 

9. Прийом гри логічним наголосом: а) надання завдяки логічному наголосу та інтонації 

одному й тому самому реченню різного змісту залежно від політичних обставин; б) приховане 

передавання підтекстової інформації; в) невербальне акцентування необхідної думки. 

10. Прийом спекулювання на дефектах мовлення: демонстративне використання 

мовленнєвих дефектів із метою викликати бажану реакцію співрозмовника. Наприклад, 

проголошення персонажем, який гаркавить, рекламного тексту із великою кількістю слів із 

літерою «р» (таке запам'ятовується надовго) або участь у переговорній групі людини, мова якої 

може дратувати опонентів, затягувати паузи тощо. 

11. Прийом зараження власною емоцією чи дією: активне передавання (нав'язування) 

співрозмовнику свого емоційного стану з допомогою інтонації, жестикуляції, тембру з метою 

створення сприятливих умов для маніпулювання. 

12. Прийом паузи: штучне створення певного інтервалу у процесі комунікації з метою: а) 

відкритого навіювання («Наша політична сила не може гарантувати, що чинна влада... знайде 

вихід із фінансової кризи,., реалізує щось, що дасть змогу... здійснити... зміни...), у цій ситуації, як 

правило, співрозмовник намагається заповнити звукову порожнечу власними пропозиціями та рі-

шеннями; б) надання фразі іншого сенсу («У разі коли політичні переговори зайшли у глухий кут, 

буває корисно... нічого не робити... або, навпаки, ...); в) виділення необхідного мобілізуючого 

слова ( «Беручи участь у цій політичній акції, Ви боретесь... за Ваше майбутнє»). 

13. Прийом мовчання: використання трансформаційного впливу мовчання на людину. 

Мовчання одразу після слова, яке мобілізує, перетворює його на потужний інструмент 

переструктурування думок (сприйняття) в об'єкта маніпулятивного впливу. 



 

 
 

 

14. Прийом використання акцентуючих жестів: посилення вербальної інформації 

виразними жестами. 

15. Прийом використання пунктуаційних жестів: застосування жестів, які розбивають 

мовленнєвий потік на частини. 

16. Прийом взаємодії руху (жесту) з музикою: залежно від обставин і цілей маніпулятора 

взаємодія руху і музики може відбуватися у трьох варіантах: а) коли рух — фон для музики; б) 

коли музика — фон для руху; в) коли рух — це музика. 

17. Прийом регулювання позою процесу спілкування: маніпулювання положенням тіла у 

просторі з метою невербального передавання інформації щодо вступу і виходу з комунікативного 

контакту; демонстрація симпатії — антипатії, покори — зверхності тощо. 

18. Прийом випробовування рукостисканням: прихована, але активна боротьба за 

лідерство, яку маскує жест; дія, що символізує толерантність і доброзичливість. 

19. Прийом імітаційної атаки: демонстрація агресивної дії тілом при зберіганні 

доброзичливого виразу обличчя. Як правило, використовують цей прийом у провокативних цілях 

із метою дискредитації партнера («Я пожартував, а він уже злякався»), випробування його 

нервової системи, апробації «меж дозволеності», епатажності задля самореклами тощо 

(наприклад, склянка води, вилита В. Жириновським на свого політичного опонента Б. Нємцова). 

20. Прийом балансування дистанцією: демонстративне скорочення дистанції від 

співрозмовника (рекламування своєї близькості до відомої особи чи до своїх виборців) або різке 

збільшення відстані (уникнення контакту з політичним ізгоєм чи небажаною політичною 

фігурою). 

21. Прийом нав'язування контакту: а) використання з метою означення чи ствердження 

свого домінування засобів такесики — поплескування, розташування руки на плечі тощо; б) 

спроби прохача (різного рівня) торкнутися руки людини, від якої залежить вирішення питання 

(фахівці помітили, що дехто свідомо використовує природну потребу людини уникнути 

неприємного контакту: американські психологи з'ясували, що жебрак, який торкається руки 

перехожого, збирає більше грошей, ніж той, який висловлює своє прохання лише вербально). 

22. Прийом каталепсії (грец. к^аіерзіз — захоплення, утримування): штучне викликання в 

об'єкта мані- пулятивної дії шляхом навіювання стану заціпеніння, загального «застигання» тіла в 

певних позах, положеннях, що супроводжуються втратою здатності до довільних рухів («воскова 

гнучкість»). 

23. Прийом маскування (камуфляжу): приховування за широкою усмішкою, впевненим 

рукостисканням, вільною позою, спокійним темпом розмови реального емоційного стану в 

критичній ситуації. А. Піз стверджує, що політичні діячі, адвокати, актори, щоб приховати 

неправду, вдаються до тренувань. Природа підготовки полягає у двох діях: з одного боку, 

відпрацьовують, доводять до автоматизму ті жести, які створюють враження правдоподібності 

сказаного (фахівці стверджують, що для досягнення бажаного ефекту практикуватися у брехні 

необхідно систематично протягом тривалого часу), з іншого — організм (тіло) привчається до 

блокування чи усування у разі потреби майже цілком будь-якої жестикуляції, оскільки саме цим 

каналом можуть вийти назовні сигнали, що засвідчують неправдивість вербальної інформації. 

24. Прийом гри на контрасті: привернення уваги до власної персони невербальною 

поведінкою, яка у певний момент відрізняється від дій тих, хто поруч (різкі рухи політика, 

асиметричні пози, які різко контрастують зі спокоєм тих, хто його оточує, або, навпаки, — 

гранично збіднена його міміка та жестикуляція порівняно з іншими). 

25. Прийом повторювання: використання для нав'язування потрібної маніпуляторові 

позиції не лише повторення слів, а й поз та знакових жестів. 

26. Прийом провокування: використання дотиків, провокаційні пози, проникливі погляди, 

зітхання, нев- мотивоване перебігом розмови розширення діапазону мови та її гучності, 

форсування зростання емоційної напруги, що виявляється у жестах, позах, міміці. 

27. Прийом прихованого передавання інформації: передавання під час спілкування 

важливої для співрозмовника додаткової інформації, яку внаслідок певних обставин не озвучують 

словесно, а пропускають через невербальні канали — погляд, жест, інтонацію тощо. Для 

маніпулятора цей прийом є дуже важливим у процесі політичної гри, оскільки, з одного боку, дає 



 

 
 

 

змогу натякати на певні думки та дії, з іншого — у разі потреби відмовитись від реально 

переданої невербальним каналом інформації, мотиву 

Питання 5.  

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 

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? 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

Конспект лекції № 7. 

 
Тема 7. Техніка публічних презентацій 

 

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 лекції: Ознайомити студентів з типами публічних презентацій, їх композиційними 

особливостями, розглянути мовлено-стилістичні та комунікативні принципи їх побудови. 

 

План лекції (навчальні питання):  

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. 

 

Опорні поняття: презентація, брифінг, ексклюзив, конференція, шоу, мовні норми, 

мелодика, модуляція. 

Інформаційні джерела: ·  
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: Світ, 2001. – 240 с. 
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Публічні презентації, їх типи та композиційні особливості.  

Різновидом публічного мовлення є презентація. Презента ція (від лат. praesentatio) – 

ознайомлення широкого загалу з новими, нещодавно створеними (знайденими, дослідженими, 

відтвореними) суб’єктами, предметами культури, матеріалами, технологіями, науковими 

відкриттями; також демонстрація будь-чого на будь-яку тему з використанням технічних засобів 

чи без них. 

У своїй професійній діяльності дипломати, фахівці зовнішньої політики, економісти та 

юристи, менеджери постійно стикаються з необхідністю виступати публічно. Поширеною формою 

таких виступів є презентація, тобто виступ перед аудиторією з метою представити ідею, проект, 

програму тощо; проінформувати про хід виконання або результати проведеної роботи; переконати 

аудиторію у правильності підходу або позиції, у перевагах запропонованої програми тощо. 

Поняття презентація вживається у двох значеннях: 

1. Дія, акція (загальновживане значення): показ нового товару, представлення широкому 

загалу нової інформації (книжки, колекції мод, кінофільму) як рекламна, популяризуюча акція. 

Іншими словами, презентація – це демонстраційні матеріали практично для будь-якого 

публічного виступу – від доповіді керівникові до рекламної акції або лекції перед слухацькою 

аудиторією. 

Проведення презентації як акції може супроводжуватися показом документу-презентації 

для більшої наочності та демонстрації об’єктів і подій, які не можуть бути в певний час 

безпосередньо представлені аудиторії. Презентація завжди передбачає живе спілкування в режимі 

діалогу. На відміну від інших видів реклами, презентація передбачає початкову зацікавленість 

аудиторії в отриманні інформації та добровільне відвідування місця проведення її. 

Презентація надає додаткову можливість швидкого зворотного зв’язку, аналізу статистики, 

проведення опитувань, анкетування. Правильно організована презентація сприяє суспільному 

визнанню, підвищенню популярності, зміцненню іміджу компанії, корисним і цікавим 

знайомствам. 

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


 

 
 

 

2. Документ, створений за допомогою комп’ютерної програми PowerPoint. Синонімами 

терміну «презентація» у цьому розумінні є поняття «комп’ютерна презентація» та 

«мультимедійна презентація».  

Презентація як комп’ютерний документ являє собою послідовність змінюючих один одного 

слайдів, тобто електронних сторінок. Демонстрація такого документу може відбуватися на екрані 

монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – 

мультимедійного проектора, плазменного екрана, мультимедійного плато, телевізора тощо. 

Глядачі бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, 

діаграми, графіки, відеофрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням – 

музикою чи голосовим коментарем диктора. Частіше демонстрація презентації супроводжує 

доповідь окремої людини. 

При демонстрації об’єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з’являтися на 

них поступово, у певний час, визначений доповідачем для підсилення наочності доповіді та 

акцентування на особливо важливих моментах її змісту. При потребі доповідач може порушити 

визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них у 

довільному порядку. 

У літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій за типом змісту та 

оформленням. Так, Л. Й. Ястребов пропонує класифікувати презентації за ступенем їх 

«оживлення» різними ефектами. Він виокремлює такі групи презентацій: 

· офіційна презентація – різного роду звіти, доповіді тощо перед серйозною аудиторією, в 

якій необхідним є строгий дизайн, витриманість, єдиний шаблон оформлення для всіх слайдів, 

вимагається чітке структурування та розміщення на слайдах усіх тез доповіді; 

· офіційно-емоційна презентація.Така презентація має на меті передати слухачам деяку 

офіційну інформацію та надихнути їх, переконати в чомусь. Напр., таку презентацію можна 

зробити на батьківських та колективних зборах; 

· «плакати». У цьому випадку презентація складається тільки з ілюстративного матеріалу. 

На слайдах – тільки ілюстрації з мінімумом підписів, комп’ютер використовується як звичайний 

слайд-проектор. Уся робота з пояснення змісту покладається на доповідача. Дуже бажаний єдиний 

шаблон оформлення; 

· «подвійна дія». На слайдах презентації, крім зображень, використовується текстова 

інформація. Вона може або пояснювати вміст слайду або його «розширювати»; 

· інтерактивний семінар створюється для проведення семінару в режимі діалогу з 

аудиторією. Стають допустимими різноманітні анімації, рухомі малюнки, фотографії, що 

обертаються, об’єкти навігації, і особливо – варіативні презентації: відповіді слухачів, їх реакції на 

запитання й твердження передбачають різні варіанти проведення презентації; 

· електронний роздатковий матеріал. Матеріал презентації має викладатися вичерпно, 

докладно, оскільки у слухача немає можливості перепитувати доповідача. Додатковий матеріал 

може міститися в гіперпосиланнях або у спеціальних примітках до слайду. Якщо презентація 

призначена для самостійної роботи, її інтерфейс, навігація по слайдах, можливості розгалуження 

повинні бути добре продумані та обґрунтовані; 

· «інформаційний ролик». Ролик має демонструватися самостійно й незалежно від 

доповідача, причому автоматично повертатися до його початку. Увесь показ проходить в 

автоматичному режимі. Презентація містить матеріали інформаційно-рекламного характеру, 

наочні матеріали, розраховані на швидке сприйняття. Напр., така презентація може 

використовуватися на виставках. Добре, коли така презентація супроводжується дикторським 

пояснюючим текстом, що звучить з колонок. 

Презентації можна класифікувати і за такими ознаками: 

· за кількістю медіазасобів: мультимедіа (звуки, зображення, відеофрагменти); текстова (з 

мінімальним ілюструванням); комбінована; 

· за призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру); інформаційні; 

навчальні тощо. 

За об’єктом презентації розрізняють такі її типи: 



 

 
 

 

· презентація організації(фірми, акціонерного товариства, корпорації, громадської 

організації тощо). Мета: створення іміджу фірми серед ділових кіл, створення або відтворення 

сприятливого образу фірми, реклама імені фірми. За своєю суттю така презентація є частиною 

рекламної кампанії організації; 

· презентація товару. Мета: інформування цільового ринку про нову марку, товар або 

послугу; ознайомлення споживачів з новими можливостями товару, режиму роботи магазину 

тощо; досягнення віддання переваги марці та ін.; 

· презентація проекту.Мета: інформування слухачів про проект, визначення зворотної 

реакції, пошук зацікавлених у підтримці розроблення та реалізації проекту. Під час презентації 

має бути продана ідея, проект або продукція. Цей вид презентації найбільш вимогливий до форми 

подання, змісту й підготовки, оскільки передбачає переконання аудиторії в необхідності 

розроблення або втілення проекту. Слухачами найчастіше є група осіб, які на основі цієї 

презентації повинні ухвалити рішення щодо розроблення проекту. Часто такий вид презентації 

водночас є й першим контактом з інвестором. Вимоги: оскільки в більшості випадків термін 

проведення такої презентації обмежений (максимум  

15 хв.), презентатор повинен уміти за декілька хвилин донести до слухачів переваги та відмінні 

риси своєї ідеї, проекту. Оскільки він не знає аудиторії, він повинен під час презентації розпізнати 

«невербальні» ознаки реакції слухачів і використовувати пов’язану з цим важливу (цінну) 

інформацію. Особливі вимоги висуваються до структури презентації та засобів упливу: мова рухів, 

риторика, жестикуляція та структура допоміжних засобів (слайди, дошки тощо). Хід презентації: 

1) привітання; представлення презентатора; 2) презентація згідно з обраною структурою; 3) 

запитання та відповіді; 4) висновки; 5) коротка подяка за увагу та прощання; 

· презентація результатів(обсягу й змісту виконаних робіт). Мета: представити 

значущість результатів своєї праці, надати певній вузькій групі осіб звіт, ознайомити з 

результатами виконаних робіт. Така презентація менш вимоглива до дотримання певних правил 

підготовки й цілком може бути спонтанною, якщо заздалегідь підготовлено та впорядковано 

необхідні дані, а презентатор добре знайомий із цим матеріалом. Зазвичай майже всі слухачі 

презентатору знайомі, але він може впливати на їх склад. Презентація результатів часто є 

приводом для подальших замовлень. Вимоги: упевнений виступ і знання проекту/проектів, на 

яких базується доповідь, уміння маніпулювати засобами інформування. Доцільно перейти до 

дискусії й провести її. Допоміжні засоби: проектор, дошка, підручні засоби. Хід презентації: 1) 

привітання; 2) формулювання мети презентації, представлення перебігу та тривалості її; 3) 

формулювання мети проекту (так, як це визначено у проекті); 4) доповідь згідно з основною 

структурою; 5) перехід до дискусії через постановку запитань; 6) ведення дискусії; 7) підбиття 

підсумків дискусії; 8) оголошення подальшого перебігу подій; 9) подяка за увагу та прощання. 

Тривалість – мінімум 30 хв., максимум – 60 хв. плюс час на дискусію; 

· презентація плану майбутніх робіт.Цей вид презентації аналогічний попередньому, але 

об’єктом тут є майбутні роботи організації або особи. Її метою може бути: інформування певного 

кола осіб про намічені роботи, їх опис для піддання об’єкта презентації критичному аналізу та 

зміні. 

За метою та масштабами проведення виділяють такі типи презентацій: брифінг; 

ексклюзив; конференція; шоу. 

Презентація-брифінг. Мета: представлення нововведень компанії. Проводиться середніми 

й великими компаніями (банками, операторами зв’язку, туроператорами, рекламними агентствами 

тощо) для інформування постійних клієнтів про зміни в діяльності компанії. 

Цей вид презентації збирає тільки професіоналів у певній сфері і, звичайно, не підлягає 

розголосу у пресі. Це дійовий і доступний вид реклами, що підвищує імідж, зв’язки з партнерами, 

створює образ стабільної компанії. Найчастіше презентація проводиться в конференц-залі з 

подальшим фуршетом у банкетному залі. Роздається друкована інформація про новинки, звіти 

компанії за минулий період часу, доречними можуть бути пам’ятні подарунки. Щоб відбулася 

тепла дружня дискусія, має бути запрошено не більше 25 осіб. 

Презентація-ексклюзив. Мета: залучення нових клієнтів. Зазвичай проводиться невеликими 

фірмами вузької спеціалізації, які точно знають свою клієнтуру. Компанія запрошує незначну 



 

 
 

 

кількість потенційних споживачів до себе для демонстрації можливостей фірми, переваг і вигоди 

співпраці з нею. Як правило, проводиться випробування товарів або надаються безкоштовні 

послуги. 

Цей вид презентації доцільно провести компаніям, що пропонують на ринок товари або 

послуги постійного попиту. Для організацій, що займаються ремонтними роботами, 

консультуванням, іншими видами послуг, такий вид презентації є недоцільним. Ефективніше 

застосовувати інформаційну рекламу в засобах масової інформації. 

Презентація-конференція. Мета: привернення уваги громадськості та фахівців до нових 

компаній і товарів. Проводиться за здійснення стратегії просування компанії на новий ринок або 

виведення нового товару на існуючий ринок (автомобілі, комп’ютерна та оргтехніка, косметика та 

парфумерія, товари народного споживання). Така презентація під силу тільки великим компаніям, 

оскільки передбачає великі витрати. 

Запрошуються представники різних засобів масової інформації, потенційні клієнти, 

постійні партнери. Аудиторія може досягати 300 осіб. Захід проводиться у великому конференц-

залі з подальшим фуршетом. Презентатор, яким може бути голова компанії або відомий 

телевізійний ведучий, розповідає про історію створення й розвиток компанії, розроблення ідеї 

нового товару, його переваги та унікальні якості. У процесі презентації демонструють рекламні 

фільми, слайди, товари-новинки. Запрошують авторитетних осіб і одного – двох артистів для 

виступу й випробування представленого товару. Часто серед гостей проводять лотерею з 

розігруванням товарів, що представляються. Іноді така презентація набуває вигляду семінару з 

виступом фахівців. Обов’язковими є прес-релізи, буклети, проспекти, бажана дрібна сувенірна 

продукція. 

Презентація-шоу. Мета: підвищення престижу та підтримка іміджу компанії. Такий вид 

презентації проводять великі компанії, святкуючи ювілеї, особливі досягнення, представляючи 

наукомісткі високотехнологічні товари, тим самим зміцнюючи прихильність споживачів до їх 

компанії. Часто такі презентації намагаються приурочити до традиційних або національних свят, 

ушановуючи водночас і компанію, і клієнтів, чим здобувають загальне визнання й прихильність 

публіки. 

Презентація-шоу – капіталомісткий захід, оскільки передбачає багато гостей (від 500 до 

1000 осіб – реальних і потенційних споживачів), велику концертну програму за участю зірок 

естради, театру й кіно. При цьому сценарій необхідно скласти так, щоб увага акцентувалася на 

винуватцеві свята, а не на артистах. Скрізь має бути символіка фірми, транслювання та 

демонстрування іміджевої реклами компанії. Звичайно, під час таких акцій підбиваються підсумки 

річних конкурсів, розігруються призи серед найбільших партнерів організації, нагороджуються 

кращі працівники компанії, керівництво фірми виступає з короткою доповіддю про досягнення 

компанії, плани на майбутнє. Сценарій має включати поздоровлення артистів і гостей на адресу 

організаторів презентації, залучення присутніх до імпровізованих розіграшів і конкурсів. 

Основним результатом презентації-шоу має бути підвищення уваги громадськості до 

компанії, чому сприяє так званий «галас» навколо фірми, який підтримується певний час засобами 

масової інформації. Тому величезна частина витрат, крім витрат на концертну програму і 

пригощання, припадає на оплату послуг мас-медіа. Звичайно, це питання вирішується за 

допомогою створення медіа-поля й залучення інформаційних спонсорів. Так, телебачення надає 

ефірний час для анонсування презентації, а за це дістає право на трансляцію відеоверсії концерту, 

можливість розміщення логотипу компанії TV у концертному залі та в усіх інших засобах, що 

підтримують акцію (на радіоканалах, у пресі, зовнішній рекламі, запрошеннях). 

Техніка презентації – важлива комунікативна навичка, якої треба спеціально навчатись. 

Це вимагає не тільки знання мови, але й уміння правильно відібрати, обробити та подати 

інформацію, адаптувати її до конкретної аудиторії, ураховуючи її професійні, демографічні, 

соціальні, ґендерні, етнічні, релігійні й культурні особливості та можливі міжкультурні 

розбіжності у сприйнятті інформації. 

Можна виокремити певні складові успішної презентації (див. табл. 5) Про деякі з них (мета 

та масштаб, об’єкт та медіазасоби презентації) ішлося вище. 



 

 
 

 

Зміст – це інформація, яку виступаючі відбирають для донесення до аудиторії. 

Аналізуючи зміст виступу, необхідно врахувати три фактори: вибір теми виступу (залежно від 

рівня професійної компетентності); відповідність інформації потребам та інтересам більшості 

аудиторії; обсяг інформації; точність інформації. 

Структура презентації – це організація відібраної інформації в єдиний, логічно зв’язаний 

текст. Уміло структурована презентація характеризується виразними початком, серединою та 

завершенням, а також чітко окресленим переходом до кожної наступної частини виступу. 

Спосіб подачі (манера виступу) – це індивідуальні прийоми, що використовують 

виступаючі, щоб досягти запланованого впливу на відповідну аудиторію. Вирішальними 

факторами успіху тут є невербальна комунікація та наочні засоби. 

Композиція презентації  

Під час розробки композиції презентації слід визначити цілі її створення та призначення. 

Залежно від цього планується приблизна кількість слайдів і об’єктів, які будуть на них розміщені 

(зміст презентації). Визначається структура презентації, використання в презентації слайдів різних 

типів, а також система навігації – переходи від одного слайда до іншого, наявність гіперпосилань 

та інших елементів керування. Потім переходять до розробки композиції (структури) кожного зі 

слайдів.  

При цьому потрібно враховувати такі властивості композиції:  

 Цілісність – властивість, яка створює у глядача відчуття єдиного цілого. Усі 

елементи презентації повинні бути чимось зв’язані – єдиним стилем оформлення, єдиним 

підходом до реалізації анімації, стандартним для даної презентації розміщенням елементів, що 

повторюються, тощо.  

 Виразність – властивість, що визначає, наскільки точно подається основна ідея 

презентації чи окремого слайда. Її високий рівень досягається вмілим використанням контрастних 

кольорів, зміною форми об’єкта, розміщенням у центрі слайда найбільш важливих об’єктів  

або вставленням їх у просту геометричну фігуру – круг, овал, квадрат, трикутник.  

 Динамічність – властивість, яка вказує на швидкість зміни станів об’єкта. Для 

забезпечення високої динамічності використовують  

зміну пропорцій окремих об’єктів. Спрямована або видовжена вліво чи вправо форма 

об’єкта відображає динамічність. Так, наприклад, кнопка для початку відтворення аудіо- чи 

відеокомпозицій у більшості програвачів має зображення трикутника з вершиною, спрямованою 

вправо, – ознаку динамічності, а кнопка зупинки – зображення прямокутника – ознаку 

статичності. Також ефект динамічності досягається використанням похилих відрізків і кривих . 

Прикладом кривої, що надає динамічності композиції, може бути зображення стрічки в малюнку 

на кнопці Вставити кліп з колекції .  

 Симетрія і асиметрія – властивості композиції, що вказують на взаємне розміщення 

об’єктів. Симетричне розміщення об’єктів підкреслює статичність, надійність і гармонійність 

композиції, а асиметричне – здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність 

композиції.Слід зважати на те, що наявність полів у слайда надає відчуття простору, а їх 

відсутність – зменшує комфортність, створює почуття замкнутості.  

 

Питання 2. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. 

Вербальні засоби (мовні). Мова презентації передбачає передусім дотримання норм, 

прийнятих у культурі мови, якою здійснюється презентація. З культурою мови пов’язують уміння 

правильно говорити та писати, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети й обставин 

спілкування. Мовні норми (нагадуємо) – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що 

вважаються правильними та зразковими в певний час. Норми бувають лексичні (розрізнення 

семантичних значень слів, закономірності лексичної сполучуваності), граматичні (вибір 

правильної морфологічної й синтаксичної форми), стилістичні (доцільність використання мовних 

засобів у конкретному лексичному оточенні, у відповідній ситуації спілкування), 

орфоепічні(сукупність правил літературної вимови) та інші. До культури мови відноситься також 

загальноприйнятий мовний етикет, тобто система стійких мовних формул спілкування, 

притаманних конкретній мові: звертання(пані; пане; панно; добродію; добродійко; друже; 



 

 
 

 

приятелю); вітання (Доброго ранку! Добрий день! Доброго дня! Добрий вечір! Добривечір! 

Здрастуйте!); побажання (будьте щасливі; щасливої дороги; успіхів тобі (Вам); зичу радості 

(успіхів, гараздів); прощання (Прощайте! Прощавайте! До зустрічі! До побачення! Щасливо! 

Дозвольте попрощатися!); подяки (Спасибі! Дякую! Прийміть мою найсердечнішу подяку!); 

прохання (будь ласка; будьте ласкаві; будьте люб’язні; прошу Вас; чи можу я попрохати Вас; чи 

можу я звернутися до Вас із проханням; не відмовте, будь ласка); згоди, підтвердження (згоден; 

я не заперечую; домовилися; Ви маєте рацію; це справді так; ми в цьому впевнені; з приємністю 

(із задоволенням); заперечення, відмови (ні, це не так; нас це не влаштовує; це не точно; Ви 

помиляєтеся; дякую, я не можу; про це не може бути й мови) тощо. 

Успіх презентації залежить від того, наскільки правильно та адекватно виступаючі 

вживають лексико-граматичні й синтаксичні одиниці, стилістичні засоби, а також форми мовного 

етикету, властиві усному діловому мовленню. 

Конкретні рекомендації щодо мови презентації можна сформулювати як набір наступних 

правил: 

1. Дотримуйтесь норм усного мовлення, не переобтяжуючи свій виступ складними 

граматичними та синтаксичними конструкціями, характерними для писемного спілкування. 

2. Уживайте прості короткі речення, уникаючи складнопідрядних, особливо з декількома 

підрядними. Довгі складні речення переключають увагу аудиторії на форму висловлення, 

заважаючи розумінню його смислового змісту. 

3. Віддавайте перевагу активним дієслівним формам та особовим реченням, частіше 

вживайте особові займенники першої особи однини та множини. 

4. Активно вживайте логічні та хронологічні маркери тексту, які допомагають аудиторії 

слідкувати за його логіко-семантичною структурою й смисловою схемою та сприяють 

концентрації уваги. 

5. Зважайте на те, що виступають промовці переважно перед аудиторією, яка складається з 

представників різних культур. Тому вживайте нормативну та нейтрально забарвлену лексику, 

уникаючи кліше, жаргону, сленгу та ідіом, за винятком тих випадків, коли ви абсолютно певні, що 

більшість аудиторії їх зрозуміє. 

6. Уживайте конкретну, а не абстрактну лексику, не зловживайте вузькогалузевими 

термінами та професіоналізмами, оскільки аудиторія, як правило, складається з фахівців, які 

працюють у різних галузях виробничої, наукової сфер. 

7. Уникайте абревіатур, якщо ви не впевнені, що вони зрозумілі більшості присутнім в 

аудиторії. 

8. Періодично користуйтеся таким стилістичним прийомом, як повтор, який є ефективним 

засобом ритмічного оформлення висловлення. 

9. Періодично звертайтеся до аудиторії з риторичними питаннями, а також частіше 

вживайте особові займенники ви, ми, нас. Це допомагає утримати увагу аудиторії та створює 

атмосферу особистого залучення кожного з присутніх до питань, що розглядаються. 

10. Будьте обережні, включаючи анекдоти, цитати, а також наводячи конкретні приклади 

для ілюстрації фактів або думок, тому що міжкультурні розбіжності, які неминуче присутні у 

міжнародній аудиторії, можуть призвести до непорозумінь у сприйманні такої інформації і навіть 

до конфліктних ситуацій. 

11. Не слід зловживати образними засобами мови – метафорами, порівняннями, 

прислів’ями, приказками тощо. 

Складовими невербальної комунікації є візуальний контакт, жести, експресія обличчя, 

міміка та пантоміміка, рухи тіла, загальний зовнішній вигляд, на яких ми зупинялися під час 

висвітлення попередньої теми, а також вимова, інтонація та модуляція голосу, темп мовлення, 

паузи. 

Спеціально розглянемо комплекс акустичних засобів – голос, інтонацію та вимову, які 

мають безпосереднє відношення до характеристик мовлення. 

Характеристики голосу. Доведено, що промовці, які вміють регулювати та слушно 

змінювати діапазон, висоту голосу, темп мовлення й інтонаційні моделі, уникаючи одноманітності 

звучання, сприймаються аудиторією як кращі знавці своєї справи. Для того, щоб уникнути 



 

 
 

 

однотонності звучання, промовець повинен добирати влучний і образний мовний матеріал, 

шукати свої прийоми поєднання слів і виразів, часом епатажні, вигадані звороти, у результаті чого 

його мовлення набуватиме оригінальних ознак. Неабияке значення в подоланні одноманітності 

звучання мають навички володіння модуляцією власного голосу. Модуляцією називають зміну 

тональності, сили, ритму, звучності голосу. 

Під інтонацієюрозуміють сукупність фонетичних засобів, які служать для вираження 

синтаксичних значень і емоційно-експресивного забарвлення. Головними компонентами інтонації є 

мелодика, фразовий наголос, паузи, ритм, тембр і темп. 

Мелодика – підвищення та зниження основного тону голосу, що служить засобом 

оформлення думок і почуттів, тобто вона виконує комунікативну та емоційну функції. 

Комунікативна функція мелодики виявляється в тому, що вона служить засобом розрізнення й 

опізнавання різноманітних синтаксичних структур (речень за метою висловлювання, вставних 

конструкцій, відокремлених членів речення тощо). Емоційна функція мелодики виявляється в 

тому, що вона передає стан мовця (схвильований, спокійний, веселий), а також ставлення мовця 

до повідомлюваного. В україністиці основними типами мелодики вважаються три: завершеності 

(у розповідних реченнях мелодика знижується наприкінці речення), незавершеності (протягом 

усього речення, і особливо в кінці, тримається на майже однаковому рівні), питальна (наприкінці 

речення мелодика різко піднімається вгору й досягає найвищого рівня). 

Фразовий наголос – наголошення неоднакової сили, яке дістають слова та мовні відрізки 

в межах фрази. 

Пауза – більш або менш тривала зупинка в мовному потоці. Найбільші паузи виступають у 

кінці речень (//), менші (/) – у кінці частин складного речення, а також у середині речення між 

відрізками фрази. Паузи не завжди збігаються з розділовими знаками. 

Ритм мовлення – визначається чергуванням наголошених і ненаголошених, довгих і 

коротких складів. 

Тембр мовлення – звукові модуляції, які надають мовленню тих чи інших емоційно-

експресивних відтінків (тембр «лагідний», «веселий», «загрозливий»). 

Темп мовлення – швидкість або повільність протікання мовлення в часі і тривалість пауз 

між мовними відрізками. 

Вимовазаслуговує на окрему увагу. Нечітка вимова заважає сприйняттю інформації. Як ми 

вже наголошували, орфоепічні мовні норми регулюють літературну вимову, під якою розуміють 

нормалізовану вимову освічених людей без діалектних або індивідуальних рис. 

Наочні засоби. Ефективність наочних засобів залежить від того, наскільки вдало вони 

підтримують і підсилюють те, що говорять виступаючі. Головне – пам’ятати, що наочні засоби 

мають полегшувати сприйняття інформації та робити її більш привабливою. Надмірне захоплення 

наочністю може посунути особистість виступаючого (виступаючої) на другий план. 

Перенасичення наочних засобів технічною інформацією, статистичними даними та фактами, як 

правило, утомлює аудиторію. При цьому втрачається інтерес до змісту презентації, унаслідок чого 

порушується контакт виступаючих з аудиторією. Але ж саме цей контакт є головною 

передумовою успіху виступу. 

Таким чином, урахування всіх складових презентації, уміння володіти голосом, 

дотримуватися норм літературної вимови забезпечують успішність презентації. 

Питання 3. Робота промовця з технічними засобами 

Проте для створення будь-якої презентації необхідне відповідне технічне та програмне 

забезпечення.  

Прикладні програми, призначені для створення комп'ютерних презентацій, називаються 

системами опрацювання презентацій.  

Для демонстрації комп'ютерних презентацій використовують персональні комп'ютери, 

демонстраційні монітори великих розмірів, мультимедійні проектори та ін.  

Серед комп'ютерних презентацій розрізняють слайдові та потокові презентації. Доповідач, як 

правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об'єктів. Він може 

попередньо налаштувати автоматичний показ об'єктів через певні інтервали часу.  

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. До цього виду 



 

 
 

 

систем опрацювання презентацій відносяться Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, 

Quick Slide Show, MySlideShow.  

Іншим видом презентацій є потокові презентації. Вони призначені для неперервного 

відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. 

Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для 

опрацювання цього виду презентацій є Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design, 

Virtual Tour Builder.  

Основні можливості систем опрацювання комп'ютерних презентацій  

Сучасні системи опрацювання слайдових комп'ютерних презентацій – це різнопланові програми, 

які надають широкі можливості для створення і представлення презентації:  

включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень, відео і звукових об'єктів;  

редагування та форматування об'єктів презентації;  

використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;  

застосування ефектів анімації до об'єктів презентації;  

налаштування послідовності та тривалості відтворення об'єктів презентації;  

налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора або з використанням 

мультимедійного проектора;  

демонстрація створеної презентації;  

підготовка до друку слайдів презентації на монохромному або кольоровому принтері;  

збереження презентації у файлах різних форматів для відтворення з використанням різних 

програмних продуктів; 

Питання 4. Правила мовної поведінки перед мікрофоном. 

Підготовка і виступ перед мікрофоном в основному не відрізняються від звичайних 

виступів. Проте слід зважати на деякі особливостями такої промови. Найбільш часті помилки 

оратора полягають в тому, що вони кричать в мікрофон або говорять монотонно і без наснаги. 

Завжди виникає надмірна відбивна дзвінкість, хаотичність звучання, деякі приголосні набувають 

надмірну силу, чується неприємне відлуння. 

Прагнучи опанувати технікою мови по мікрофону, ми повинні домогтися невимушеного тону, 

чіткої артикуляції, кілька зниженого темпу мови, намагатися зберігати постійну відстань до 

мікрофона (20-30 см) і постійний рівномірний, стійкий потік повітря (при видиху), щоб уникнути 

вибухового звучання. Мікрофон володіє дратівливою надчутливістю до шумів, що виникають, 

коли його пересувають, коли покашлює, прицмокує, човгає ногами і т.п. Мікрофон не повинен 

обмежувати свободу рухів. Але не можна розгулювати біля нього; захитався з боку на бік або 

вперед і назад - це викликає то наростання, то завмирання звуку. При підготовці в виступу 

репетируйте перед яким-небудь предметом. Звикайте дивитися не на мікрофон, а поверх нього і 

через нього на слухача. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції.  
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? 

Підготувати повідомлення  за темою: “Сфери використання комп’ютерних презентацій”. 
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Конспект лекції № 8. 

 
 Тема 8. Сучасний етикет публічного виступу 

 

Міжпредметні зв’язки: 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. 

 

Мета лекції: ознайомити студентів з культурою публічного виступу та основними 

складовими етикету поведінки аратора та аудиторії. 

 

План лекції (навчальні питання):  

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. 

Опорні поняття:  

Інформаційні джерела: 

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 

http://www.ritorika.igro.ru/
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо. 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

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

Кожен виступаючий повинен володіти певними уміннями та навичками роботи з 

аудиторією. 

Промовцям властиві публічне мислення і мистецтво говоріння, а слухачам — мистецтво 

слухання. Це особливе уміння, якому потрібно вчитися упродовж усього життя. Ще стародавні 

мудреці казали, що слово наполовину належить тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає. 

Публічне спілкування людей під час виступу передбачає їх активну мислительно-мнемічну 

діяльність, концентрацію їхньої уваги для прийняття та обробки інформації. 

Хто більш активний під час виступу: промовець чи слухач? 

Звичайно, промовець. 

Він повинен мати нахил до цієї діяльності, бути психологічно готовим до виступу, не 

боятися аудиторії, уміти своїм словом змусити слухачів емоційно співпереживати, хвилюватися 

вирішенням тих чи інших проблем. 

Учені застерігають, що згідно із законом психічного зараження, емоційний стан слухачів 

може стати таким сильним, що з ним можна не справитися і втратити контакт з людьми. 

На це потрібно зважати і знати, перед якою аудиторією краще виступати (великою чи 

малою). 

Щоб зацікавити людей, промовець повинен бути добре ерудованим, досконало розбиратися 

в проблемі, про яку говорить. Слухачі стають співучасниками процесу мислення промовця. Між 

ними встановлюється інтелектуальний контакт (свідченням цього є погляди та жести схвалення, 

тиша або мовчання під час паузи) та ін. Це свідчить про те, що слухачі включились у спільну з 

ним мислительну діяльність. Задоволення від такого спілкування отримують обидві сторони. 

Доповідач усім своїм виглядом має демонструвати глибоку повагу до слухачів, 

дотримуватися правил етикету. 

Ще одна ситуація, в якій культура мовлення відіграє вирішальну роль, - це публічний 

виступ. 

 

Публічний виступ 

Якщо Ви хочете мати успіх перед масовою аудиторією слухачів, заздалегідь підготуйте план і 

основні тези свого публічного виступу. 

Під час виступу намагайтеся уникати повчального тону. 

Намагайтеся вкласти в свою ораторську мова якісь живі емоції. Передати власне небайдужість до 

проблеми Вам допоможе правильна інтонація. Говоріть від душі, але при цьому просто і грамотно 

- і тоді Ви справите позитивне враження на слухачів, захопить їх темою свого публічного виступу. 

Для того щоб зацікавити аудиторію і привернути увагу всіх слухачів, переконати їх у своїй 

правоті, необхідно використовувати дані порівняльної статистики як аргумент на захист своєї 

позиції.Постарайтеся виключити обридлі всім штампи з тексту свого публічного виступу. 

Використовуючи слова, які були сказані вже сотні раз, Ви тим самим «приспати» увагу всієї 

аудиторії.У завершенні публічного виступу буває ефективним повернення до початку ораторської 

мови, до повторного акцентуванню уваги на проблемі. 

Мовний етикет. Правила культури мовлення: 

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


 

 
 

 

Уникайте багатослів'я в будь-якій ситуації спілкування. Якщо Ви хочете донести до 

слухача якусь думку, не потрібно зайвих слів, що відволікають увагу від головного предмета 

мовлення. 

Перед тим як вступити в розмову, чітко сформулюйте для себе мету майбутнього 

спілкування.Намагайтеся завжди говорити коротко, зрозуміло і точно. 

Прагніть до мовного розмаїття. Для кожної конкретної ситуації спілкування Ви повинні знаходити 

відповідні слова, відмінні від тих, які застосовні в інших ситуаціях. Чим більше комплексів 

різноманітних слів для окремих ситуацій у Вас буде, тим вище стане Ваша мовна культура. Якщо 

людина не вміє підбирати слова, що відповідають вимогам тієї чи іншої ситуації спілкування, 

значить, він не володіє культурою мовлення.Навчіться знаходити спільну мову з будь-яким 

співрозмовником. Незалежно від манери спілкування візаві, дотримуйтесь принципи культури 

мови, будьте ввічливі і доброзичливі.Ніколи не відповідайте грубістю на грубість. Не опускайтеся 

до рівня свого погано вихованого співрозмовника. Дотримуючись принципу «око за око» в 

подібній ситуації, Ви продемонструєте тільки відсутність власної культури мовлення. 

Навчіться бути уважним до співрозмовника, слухати його думку і слідувати ходу його думок. 

Намагайтеся завжди проявляти правильний відгук на слова свого візаві. Неодмінно відповідайте 

співрозмовнику, якщо бачите, що він потребує Вашої раді або уваги. Пам'ятаєте, коли Ви не 

відповідаєте на слова співрозмовника, Ви грубим чином порушуєте мовний етикет. 

Слідкуйте за тим, щоб під час розмови або публічного виступу емоції не пересилювали Ваш 

розум. Зберігайте самоконтроль і самовладання.Порушення правил мовного етикету можливо в 

тих випадках, коли необхідно домогтися виразності мовлення. Проте ні в якому разі не можна 

опускатися до вживання нецензурних слів. В іншому випадку, ні про яку культуру мови не може 

бути й розмови.Спілкуючись із співбесідником, не переймайте його стиль спілкування: 

дотримуйтеся своїх позитивних мовних звичок. Звичайно, необхідно шукати спільну мову з будь-

яким співрозмовником, але наслідуючи його манері спілкування, Ви втрачаєте свою 

індивідуальність. 

Уміння слухати.  Нерідко, захоплюючись темою розмови, ми зовсім забуваємо про 

культуру спілкування: намагаємося нав'язати співрозмовникові свою точку зору з приводу теми 

розмови; не намагаємося вникати в доводи, які наводить наш візаві, просто його не слухаємо, і, 

нарешті, прагнучи змусити всіх оточуючих погодитися з нашим поглядом на речі, нехтуємо 

мовним етикетом: перестаємо стежити за власними словами. 

За правилами культури спілкування, категорично заборонено чинити тиск на співрозмовника. 

Крім того, що нав'язувати свою думку - дуже некрасиво, це ще й неефективно. Ваша манера 

поведінки, швидше за все, викличе захисну реакцію партнера, і тоді Ваша розмова в кращому 

випадку просто не складеться.Якщо Ви мало того, що не слухаєте свого візаві, та ще й постійно 

перебиває його, не дозволяючи договорити, знайте, Ви не просто демонструєте відсутність у себе 

культури мови, але й проявляєте неповагу до особистості співрозмовника, що характеризує Вас аж 

ніяк не з позитивного боку 

Уміння слухати - неодмінна складова культури спілкування. Якщо Ви проявляєте 

непідробне увагу до думок і почуттів того, з ким говорите, якщо щиро поважаєте думку свого 

візаві, можете бути впевнені в тому, що Ви гарний співрозмовник і людям приємно з Вами 

спілкуватися. Уміння слухати є запорукою Вашого успіху в будь-якій життєвій ситуації і в будь-

якому суспільстві. 

 

Але як бути в тому випадку, коли Ви дотримуєтеся правил культури спілкування і прямуєте 

мовному етикету, а Ваш співрозмовник, нехтуючи правилами хорошого тону, намагається 

перетягнути Вас «на свій бік»? Якщо Вам не подобається манера спілкування Вашого візаві або 

Ви не згодні з тим, у чому він Вас намагається переконати, висловіть свою точку зору, почавши 

промову з етикетної кліше: «Вам не здається, що ...». 

Якщо під час розмови у Вас зі співрозмовником зав'язалася суперечка, в результаті якого 

Ви усвідомили свою неправоту, за правилами культури спілкування, Ви повинні визнати свою 

помилку. Не доводьте ситуацію до конфлікту. 

 



 

 
 

 

Виділимо насамперед правила для мовця 
 Доброзичливе ставлення до співрозмовника, повага до адресата.  

 Необхідно виявляти доречну у певній ситуації ввічливість (враховувати стать, вік, 

службовий чи суспільний статус тощо). Потрібно знімати надмірну категоричність.  

 Мовцеві не рекомендується ставити в центр уваги своє «я», нав'язувати свої думки й 

оцінку подій.  

 Необхідним для мовця є відокремлення власного «я» слухача у центр уваги.  

 Мовцеві треба вміти вибирати тему для розмови, доречну в кожній ситуації, яка є 

цікавою, зрозумілою партнерові.  

 Мовець повинен стежити за логікою розгортання тексту, за тим, щоб висновки не 

протирічили задуму бесіди.  

 Мовець повинен пам'ятати, що межа смислового сприйняття і концентрації уваги у 

слухача – обмежені.  

 Мовцеві необхідно постійно відбирати мовні засоби відповідно до вибраної 

тональності тексту, орієнтуючись не тільки на адресата, але й на ситуацію спілкування загалом, на 

офіційність або неофіційність ситуації.  

 Мовець повинен пам'ятати, що в усному контактному безпосередньому спілкуванні 

слухач не тільки чує, але й бачить його, отже, сприймає жести, міміку, пози, загальну манеру 

триматися при розмові й культуру поведінки.  

Правила для слухача 
 Необхідно перервати всі справи й уважно вислухати мовця.  

 Слухаючи, необхідно доброзичливо, з повагою і терпляче ставитися до мовця, бути 

тактовним.  

 Намагатися не перебивати мовця, не вставляти недоречних зауважень, не переводити 

власне слухання у говоріння.  

 Слухаючи, треба перевести в центр уваги мовця та його інтереси.  

 Необхідно вміти вчасно оцінити мовлення співрозмовника, погодитися чи не 

погодитися з ним, відповісти на питання.  

 Необхідно перервати всі справи й уважно вислухати мовця.  

 Слухаючи, необхідно доброзичливо, з повагою і терпляче ставитися до мовця, бути 

тактовним.  

 Намагатися не перебивати мовця, не вставляти недоречних зауважень, не переводити 

власне слухання у говоріння.  

 Слухаючи, треба перевести в центр уваги мовця та його інтереси.  

 Необхідно вміти вчасно оцінити мовлення співрозмовника, погодитися чи не 

погодитися з ним, відповісти на питання.  

У кожному суспільстві етикет поступово розвивався як система правил поведінки, система 

дозволу й заборон, що формують загалом моральні норми. Етикет і мовлення тісно пов'язані між 

собою. Манера мовлення, стиль, дозвіл чи заборона говорити одне й не говорити інше, вибір 

мовних засобів як маркер приналежності до певного середовища – все це наявне в наших 

мовленнєвих виявах. Мовленнєвий етикет можна визначити як правила, що регулюють 

мовленнєву поведінку. Це широка зона одиниць мови й мовлення, яка словесно виражає етикет 

поведінки, дає нам в руки ті мовні багатства, які є в кожному суспільстві для вираження 

неконфліктного ставлення до людей, а етикет регулює складний вибір доречного засобу 

конкретною людиною, для її конкретного адресата, у конкретному випадку, ситуації. 

 

Питання 2. Культура сприймання публічного виступу. 
 

Важливим компонентом техніки професійного спілкування є вміння слухати. Слухання - не 

просто мовчання, а активна діяльність, своєрідна робота, якій передує бажання почути, інтерес до 

співрозмовника. Розпізнання істинного змісту повідомлення або поведінки означає перший крок 

до правильного вибору засобів впливу на співрозмовника. 



 

 
 

 

Часто заважає слухати зосередженість на власних думках, проблемах або бажаннях, іноді 

буває так, що формально ми чуємо партнера, а насправді - ні, тобто виникає "нсевдослухання", 

імітація уваги до співрозмовника. 

Поширеним є "агресивне" слухання - прагнення якомога швидше висловити власні погляди 

і судження, не беручи до уваги позицію партнера. "Вибіркове" слухання дає можливість 

зосередитися лише на деяких деталях повідомлення, найбільш важливих або цікавих для 

реципієнта, за цих умов не вимальовується загальна картина, вона залишається мозаїчною. 

Розглядаючи слухання як елемент техніки професійного спілкування, виділяють два його 

типи: пасивне й активне. Пасивне - це таке слухання, за якого відсутні дії реципієнта, що 

інформували б про те, чи сприйняли й зрозуміли його повідомлення. 

З метою кращого порозуміння співрозмовників рекомендують використовувати техніку 

активного слухання: з'ясування, дослівного повторювання, перефразовування і резюмування. 

З'ясування полягає у зверненні до співрозмовника за уточненнями та у постановці перед 

ним відкритих запитань. 

Дослівне повторювання - відтворення частини висловлення партнера або усієї його фрази. 

Воно допомагає зосередитися на його словах й постійно стежити за міркуваннями співрозмовника. 

Повторювання дає змогу партнерові зрозуміти, що його чують і сприймають. 

Перефразовування - коротке відтворення основного змісту повідомлення співрозмовника, 

сутності його висловлення. 

Резюмування використовується, якщо під час виступу увага переключається на інше, 

нерідко другорядне питання. 

Під час сприймання публічного виступу слухачів зазвичай дратують: 

o розповіді про особисті справи; 

o банальність (розмова про відомі всім речі, повторення жартів та афоризмів); 

o пасивність (підтакування співрозмовникові та небажання висловлювати умотивовану 

думку); 

o самозаглиблення (зосередженість лише на своїх успіхах і проблемах); 

o надмірна серйозність; 

o відсутність такту, схильність до спішних висновків; 

o гордовитість і зневага до співрозмовника; 

o брутальність, надмірна балакучість. 

Логічності виступу сприяють питальні конструкції, оскільки розвиток суджень відбувається 

шляхом переходу від раніше відомого до нового, більш точного твердження. Ставлячи питання, 

формують відповідь на нього. Функції питальних висловлювань визначаються їх місцем в 

структурі тексту виступу і комунікативним завданням. За їх допомоги окреслюють проблему, 

викладають нову інформацію. Розрізняють такі види запитань, якими послуговуються під час 

виголошення і сприймання публічного виступу. 

Закрите запитання - це запитання, на яке можна відповісти однозначно, наприклад: 

"так/ні", назвати точну дату, ім'я або число тощо, їх використовують, щоб отримати конкретну 

інформацію, уточнити твердження, сфокусувати розмову. 

Відкриті запитання - це запитання, на які важко відповісти одним словом. Воно зазвичай 

починається словами чому, навіщо, у який спосіб, яка ваша думка з цього приводу, що ви могли б 

нам запропонувати тощо - це вимагає розгорнутої відповіді. Ними послуговуються на початку 

дискусії. 

Альтернативні запитання - це щось середнє: ставлять їх у формі відкритого запитання, але 

при цьому пропонують варіанти відповіді. 

Риторичні запитання не потребують відповіді на відміну від звичайних. До них вдаються у 

двох випадках: 1) відповідь і так усім слухачам відома, треба тільки актуалізувати її для 

сприймання слухачем; 2) таке запитання, на яке ніхто не знає відповіді або її й зовсім не існує, на 

взірець: Хто винен? Що робити? Куди йдемо? Однак промовець, не чекаючи відповіді, вважає за 

потрібне поставити запитання, щоб підкреслити незвичайність ситуації
45

. 



 

 
 

 

Підтверджу вальні запитання (техніка Сократа): одержати від співрозмовника низку 

відповідей "так", щоб або створити атмосферу згоди, або додати розмові інерції та змусити 

вимовити "так" на головне запитання. 

Це можна зробити за допомоги зв'язок, тобто фраз, складених за схемою: спочатку 

твердження, потім запитання, що потребує твердження. Стандартні зв'язки: Правда? Ви згодні? 

Справді? Правильно? Дійсно? Чи не так? Чи не правда? 

Спрямовувальні запитання використовують тоді, коли потрібно скерувати розмову у 

потрібному напрямку. 

Запитання-кристалізатори допомагають шліфувати думку. 

Інформаційні запитання забезпечать отримання інформації. 

Однополюсні запитання віддзеркалюють запитання співрозмовника. 

Проблемні запитання формулюють мету виступу, мікротему, визначають завдання. 

Провокаційні запитання підбурюють на певні дії, спонукають до бажаних. 

Навідні запитання стимулюють мислення, спрямовують хід думок у потрібному напрямку 

(Що б трапилося, якщо... ? Чи віддаєте ви перевагу...?), на отримання відповіді, яка зміцнить 

позицію промовця (Так, Ви думаєте, що було б доцільно... ?). 

Прикінцеві запитання використовують на етапі завершення розмови, виступу, їм мають 

передувати одне-два підтверджу вальні запитання. Наприклад: Чи переконалися ви, наскільки ця 

думка є слушною? Чи зміг я вас переконати, у чому перевага саме цієї пропозиції? Потім без 

додаткового переходу можна ставити прикінцеве запитання. 

Уміле використання промовцем у своєму виступі різних запитань сприятиме ефективному 

сприйманню слухачами виступу. 
 

Питання 3. Види слухання. Принципи ефективного слухання.  

Необхідно розрізняти вміння слухати та здатність чути (фізіологічну спроможність). 

Умінню слухати необхідно вчитися. 

Дослідження процесів комунікації свідчать, що понад 70 % активного дня люди проводять 

у спілкуванні. При цьому приблизно 42 % цього часу відводять слуханню, 32 % – мовленню, 15 % 

– читанню та 11 % – писанню. Тобто людина у повсякденному житті слухає більше, ніж говорить. 

Роль слухання в комунікації надзвичайно важлива, оскільки воно допомагає залагодити 

непорозуміння, сприяє співпраці, допомагає у прийняттірішень, посилює впевненість людини в 

собі. 

Слухання – вид мовленнєвої діяльності, активний процес відбору звукових сигналів у 

комунікації. Це цілеспрямована, організована діяльність людини в комунікації. 

 1. Сприйняття слухом. Швидкість людського мовлення становить приблизно 100 – 150 

слів на хвилину. Водночас людина здатна сприйняти і зрозуміти до 400 – 500 слів на хвилину, 

тобто потенціал сприйняття людиною мовлення значно більший, ніж можливості породження 

мовлення. 

2. Уважність. Це явище психологічне. Складовими уважності є мінімальний поріг 

сприйняття(все, що людина може фізично сприйняти), рівні зацікавленості та мотивації.  

3. Розуміння (інтерпретація). Це надання особою почутим словам, повідомленням, текстам 

певних значень, смислів. Процес сприйняття залежить від психічних, психологічних, ситуативних, 

рольових, вікових, статевих, культурних та інших чинників. Тому розуміння (точніше, 

витлумачення) того, що сказав адресант, може не відповідати його інтенціям. 

Інтерпретація повідомлень адресатом спирається на такі принципи: 

– розуміння граматики, лексики та інших елементів мови; 

– розпізнавання та розуміння інтенцій мовця; 

– орієнтація в контексті й ситуації спілкування. 

4. Запам'ятовування. Це процес зберігання інформації з метою пізнішого її використання. 

Буває короткотривалим (оперативним) і довготривалим. Короткотривалезапам'ятовування дає 

змогу учасникам орієнтуватися в процесі комунікації, пам'ятати попередні репліки, аргументи, 

цифри, факти тощо. Довготривале– сприяє орієнтуванню у світі загалом, підтримуванню контактів 

з людьми, збереженню в пам'яті важливих подій, слів, вчинків тощо. 



 

 
 

 

За даними досліджень психологів, відразу після почутої інформації людина запам'ятовує 

лише 50 %, через вісім годин – 35 %, за два місяці – заледве 25 %. Ці 25 і називають осадовою 

інформацією. 

 Слухання є активним складним процесом і має різне спрямування. З огляду на це 

виділяють чотири його типи: 

1. Слухання заради задоволення: слухання музики, трансляцій спортивних матчів, вистав 

тощо; розмови на дружніх вечірках, товариські дискусії. Інтелектуальна або ж інша користь від 

такого слухання є не запланованою. 

2. Уважне, вдумливе слухання: слухання лекцій, новин по радіо, інструкцій з певних 

проблем тощо. Мета такого слухання – розуміння та запам'ятовування. У разі безпосередньої 

інтеракції важливою умовою є партнерська, симетрична комунікація. 

3. Критичне слухання: наявне у разі невпевненості в достовірності інформації, її 

тенденційності й однобічності; критично слухають людину, погляди якої відверто неприйнятні 

тощо. 

4. Емпатичне (англ. «співчуття, співпереживання») слухання (спостерігається у тому разі, 

коли слухач прагне увійти в ситуацію мовця і його слова сприймає крізь призму його (мовця) 

досвіду, почуттів тощо). Сприяє дружнім стосункам між людьми, робить слухача 

«гросмейстером» спілкування. 

 

Принципи ефективного слухання.  

1. Не ухиляйтеся від відповідальності за спілкування перепитуванням, з’ясуванням 

незрозумілих для адресата місць, «білих плям». Якщо Вам незрозуміло, що говорить 

співрозмовник, дайте йому це зрозуміти (прийоми активного слухання). 

2. Будьте уважні. Велика роль у вираженні уваги належить погляду, виразу обличчя, рухам 

голови, позі, меншою мірою – жестам і неканонічним звуковим знакам. Переконайтеся в тому, що 

Ваша поза та жести говорять про те, що Ви слухаєте: поверніться обличчям до співрозмовника, 

підтримуйте з ним візуальний контакт, знаходьтесь на такій відстані від співрозмовника, яка 

забезпечує зручне спілкування вам обом. 

3. Зосередьтесь на тому, що говорить співрозмовник. Намагайтеся звести до мінімуму 

ситуаційні перешкоди (наприклад, телефон). Не допускайте «блукання думок». Ваша увага 

повинна бути свідомою. Увагу до того, що адресант хоче сказати, чого не хоче сказати і чого не 

скаже, якщо йому не допомогти, а також до нього самого, зокрема, до його почуттів, треба 

виявити на всіх стадіях його мовлення. 

4. Намагайтеся зрозуміти не тільки зміст слів, але й почуття співрозмовника сприйманням 

не тільки раціональної, змістової, а й емоційної сторони мовлення адресанта. 

5. Спостерігайте за невербальними сигналами того, хто говорить (невербально передається 

частина інформації більша, ніж за допомогою слів). 

6. Дотримуйте позитивної установки щодо свого співбесідника словами і короткими 

фразами, які підтверджують комунікативний контакт і заохочують до продовження мовлення та 

коректної форми зауважень, незгоди з позицією адресанта. Позитивну налаштованість на 

адресанта можна виражати тільки невербальними засобами. Зауваження адресата мають бути 

належно аргументовані. Негативна установка з боку слухача викликає захисну реакцію, почуття 

непевності й обмеженість у спілкуванні. 

7. Намагайтеся показати розуміння інтерпретуванням мовлення адресанта з метою 

з’ясувати головне чи якісь деталі; резюмуванням сказаного адресантом; перефразуванням 

висловлень адресанта, щоб він відчув, що його правильно розуміють, у разі потреби вносив певні 

корективи у своє мовлення або й сам краще усвідомлював свої думки й почуття (використовуйте 

прийом рефлексивного слухання). 

8. Слухайте самого себе. Коли Ви емоційно зворушені, то менш всього спроможні слухати 

те, що говорить Ваш співрозмовник. Якщо яке-небудь повідомлення зачепило Ваші почуття, 

скажіть про це співрозмовнику: це прояснить ситуацію і допоможе зробити подальшу бесіду 

більш ефективною. 



 

 
 

 

9. Відповідайте на прохання відповідними діями. У випадку, коли метою співрозмовника є 

одержати що-небудь відчутне, наприклад, інформацію, адекватна дія – краща відповідь. 

Слухаючи співрозмовника: 

1) не сприймайте мовчання за увагу. Якщо співрозмовник мовчить, він може бути 

занурений у власні думки; 

2) не прикидайтеся слухаючим. Відсутність інтересу чи нудьга виявляються у виразі 

обличчя чи в жестах. Співрозмовник сприймає це як неповагу до себе.Коли Ви подумки не 

погоджуєтеся зі співрозмовником, то, як правило, припиняєте слухати і чекаєте своєї черги 

висловитися. Якщо виникає непорозуміння, варто обов’язково вислухати співрозмовника уважно і 

до кінця для того, щоб зрозуміти, з чим саме Ви не згодні. Тільки після цього можна висловлювати 

свою точку зору; 

3) не робіть поспішних висновків; 

4) не задавайте занадто багато питань, щоб не збити адресанта з головного напрямку його 

думки вимушеним відхиленням від неї. Велика кількість питань гнітить співрозмовника, відбирає 

в нього ініціативу і ставить в оборонну позицію. Вибирайте форму питання, яка відповідає 

моменту бесіди; 

5) не будьте занадто чутливі до емоційних слів; 

6) не давайте порад, поки Вас про це не попросять; 

7) не прикривайтеся слуханням як укриттям. Пасивні, невпевнені в собі люди іноді 

використовують слухання як можливість уникнути спілкування. Вони утримуються від 

висловлення своїх думок, тому що бояться несхвалення чи критики. Як не парадоксально, але таке 

слухання заважає ефективному спілкуванню.  

Адресат має менше говорити і більше слухати. «Невміння правильно слухати, – стверджує 

Дж. Скотт, – є одним з основних джерел конфлікту, крім очевидних причин. Коли людина бачить, 

що її не слухають, у неї можуть виникнути почуття ворожості, упередженості або осуду. 

Похмурий вигляд, поквапливість, нетерплячі жести можуть свідчити про відсутність зацікавлення, 

поваги та співчуття до мовця». 

Питання 4. Уміння ставити запитання. 

Логічності виступу сприяють питальні конструкції, оскільки розвиток суджень відбувається 

шляхом переходу від раніше відомого до нового, більш точного твердження. Ставлячи питання, 

формують відповідь на нього. Функції питальних висловлювань визначаються їх місцем в 

структурі тексту виступу і комунікативним завданням. За їх допомоги окреслюють проблему, 

викладають нову інформацію. Розрізняють такі види запитань, якими послуговуються під час 

виголошення і сприймання публічного виступу. 

Закрите запитання - це запитання, на яке можна відповісти однозначно, наприклад: 

«так/ні», назвати точну дату, ім'я або число тощо, їх використовують, щоб отримати конкретну 

інформацію, уточнити твердження, сфокусувати розмову. 

Відкриті запитання - це запитання, на які важко відповісти одним словом. Воно зазвичай 

починається словами чому, навіщо, у який спосіб, яка ваша думка з цього приводу, що ви могли б 

нам запропонувати тощо - це вимагає розгорнутої відповіді. Ними послуговуються на початку 

дискусії. 

Альтернативні запитання - це щось середнє: ставлять їх у формі відкритого запитання, 

але при цьому пропонують варіанти відповіді. 

Риторичні запитання не потребують відповіді на відміну від звичайних. До них вдаються 

у двох випадках: 1) відповідь і так усім слухачам відома, треба тільки актуалізувати її для 

сприймання слухачем; 2) таке запитання, на яке ніхто не знає відповіді або її й зовсім не існує, на 

взірець: Хто винен? Що робити? Куди йдемо? Однак промовець, не чекаючи відповіді, вважає за 

потрібне поставити запитання, щоб підкреслити незвичайність ситуації . 

Є кілька правил формування запитань: 

· оптимальна лаконічність у викладі думок; 

· відмова від уживання слів з подвійним значенням та фраз, які можна неправильно 

тлумачити. 



 

 
 

 

У запитання потрібно вводити слова «чому», «для чого», «як», «яким чином», «коли», «де», 

«звідки» тощо. Це змусить співрозмовника відповідати широко, а не обмежуватися лаконічними 

«так» або «ні». 

4. Функції запитань, їх різновиди, способи введення та типи відповідей на них 

Прокоментуйте відомий вислів німецького філософа І.Канта: "Уміння ставити розумні 

запитання вже є важливою й необхідною ознакою розуму чи проникливості". З'ясуйте роль і 

функції запитань у спілкуванні. 

Ознайомтесь уважно з класифікацією запитань, з'ясуйте сутність запитань та проілюструйте 

їх прикладами. Складіть таблицю "Класифікація запитань". 

 За логічною структурою запитання бувають: 

 Уточнювальні (закриті; мета з'ясувати істинність / неістинність поданого в них судження; 

використовується частка чи. Типи відповідей: "Так", "Ні"). 

Доповнювальні (відкриті; мета з'ясувати нові завдання відносно подій, явищ, предметів, 

що цікавлять слухача; використовуються питальні слова хто? що? де? коли? як? чому? Існують 

різні типи відповідей на запитання такого роду). 

За складом запитання поділяють на: 

Прості (не розчленовуються на інші запитання; їх мета -з' ясувати істинність / неістинність 

одного судження чи нове знання. Типи відповідей : "Так", "Ні"). 

Складні (розчленовуються на два і більше простих запитань; мета з' ясувати істинність / 

неістинність кількох суджень чи нові знання; містять у собі кілька питальних слів; можуть 

вимагати різні типи відповідей). 

За формою запитання бувають: 

Логічно коректні (правильно поставлені й сформульовані; їх підґрунтя істинні судження). 

Логічно некоректні (неправильно поставлені й сформульовані; їх підґрунтям є 

псевдосудження або невизначені судження). 

За характером запитання розподіляють на: 

Нейтральні. 

Доброзичливі. 

Недоброзичливі. 

Ворожі. 

Гострі (є актуальними, життєво важливими, принциповими). 

Тон голосу під час озвучення цих запитань стриманий, спокійний, виважений. 

Прочитайте наведений мовою оригіналу фрагмент з оповідання М.Салтикова-Щедріна. 

Прокоментуйте розмірковування судді та з'ясуйте, чому його запитання є некоректними. 

Ш Есть у меня приятель судья, очень хороший человек. Пришла к нему экономка с 

жалобой, что такой-то писец ее изобидел: встретившись с ней на улице, картуза не снял... Подать 

сюда писца. 

Ты по какому это праву не поклонился Анисье? 

Да помилуйте, ваше высокоблагородие... 

Нет, ты отвечай, по какому ты праву не поклонился Анисье? 

Да помилуйте, ваше высокоблагородие. 

Нет, ты отвечай, по какому ты праву не поклонился Анисье? 

Да помилуйте, ваше высокоблагородие. 

Ты мне говори: отвалятся у тебя руки? а? отвалятся? 

Да помилуйте, ваше высокоблагородие. 

Нет, ты не вертись, а отвечай прямо: отвалятся у тебя руки или нет? 

La question ainsi carrément posée, писец молчит и переминается с ноги на ногу. Приятель 

мой во всем блеске заслуженного торжества. 

Что же ты молчишь? ты говори: отвалятся или нет? 

Нет, отвечает подсудимый с каким-то злобным шипением. 

Ну, следственно. 



 

 
 

 

Прочитайте наведений мовою оригіналу фрагмент з казки М.Салтикова-Щедріна. 

Прокоментуйте скрутну ситуацію, в яку потрапляє карась-ідеаліст через розпач і зніяковіння від 

прямо поставленого запитання. 

Ш Да за что же меня есть, коли я не провинился? по-прежнему упорствовал карась. 

Слушай, дурья порода! Едят-то разве "за что"? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят 

потому, что есть хочется, только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а 

ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон (т.е. брюхо 

Авт.) с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты 

их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: "Вот кабы все рыбы между собой 

согласились, сладко ли тебе, простофиле, тогда было?" 

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка 

покраснел. 

Но ракушки ведь это... пробормотал он смущенно. 

Ракушки ракушки, а караси караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями щуки. И 

ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть 

сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь. 

 
5. Ознайомтесь із таблицею, яка визначає типологію запитань за метою та ситуації їх 

використання. Доповніть таблицю прикладами. 



 

 
 

 

 
Складіть офіційні й неофіційні діалоги з усіма видами запитань, наведеними в завданнях 2 

та 5. 

З'ясуйте причини найтиповіших помилок у формулюванні етикетних та інформаційних 

запитань. 

Проаналізуйте найтиповіші помилки мовців при формулюванні запитань і наведіть 

приклади нормативних речень. 

 Запропонуйте для мовця поради-рекомендації щодо формулювання запитань та для 

слухача щодо конструювання відповіді як реактивної репліки. 

Прокоментуйте пораду видатного англійського філософа Ф.Бекона щодо доцільності 

запитань. Перекладіть твердження Бекона українською мовою і сформулюйте відповідну 

рекомендацію співрозмовникам. 

Др Тот, кто задает много вопросов, много узнает и много получает, в особенности если его 

вопросы касаются предметов, особенно хорошо известных тем лицам, кого он спрашивает, ибо 

тем самым он предоставляет им случай доставить себе удовольствие в разговоре, а сам постоянно 

обогащает свой ум знаниями. Однако его вопросы не должны быть слишком трудными, дабы 

разговор не походил на экзамен. Он также должен поступать так, чтобы и всем остальным людям 

была предоставлена возможность говорить в свою очередь. 



 

 
 

 

Обґрунтуйте та проілюструйте прикладами народну мудрість: "Яке запитання, така й 

відповідь". 

Ознайомтеся з прикладами відповідей на запитання та ситуаціями їх використання. 

Доповніть наведену таблицю яскравими прикладами з професійної діяльності. 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
Складіть офіційні та неофіційні діалоги з усіма типами відповідей на запитання, 

наведеними в завданні 12. 

Спираючись на таблицю "Типи відповідей на запитання", 

з'ясуйте, які типи запитань-відповідей і чому домінують в освітянській та управлінській 

сферах. 

Проілюструйте прикладами та поясніть види відповідей за змістом (правильні й 

неправильні), за мотивом (позитивні й негативні), за обсягом висловлюваної інформації (короткі й 

розгорнуті), за характером (коректні й некоректні). 

Прочитайте притчу знаменитого сирійського письменника-енциклопедиста Абуль-

Фараджа, який жив у ХІІІ столітті, та висловте своє ставлення до поставленої проблеми. 

Др Некто рассказывал про своего учителя, что однажды тому было задано более пятидесяти 

вопросов, на которые он без излишнего смущения отказался ответить, ссылаясь на незнание. "Не 

знаю", говорил он, даже когда знал, но в чем-то сомневался. У него было обыкновение отвечать 

только на те вопросы, в которых он безукоризненно разбирался. 

Пригадайте, який тип відповідей на запитання найбільшою мірою характеризує вас і чому 

ви їм надаєте перевагу. Сформулюйте поради-рекомендації для коригування своєї мисленнєво-

мовленнєвої поведінки під час спілкування. 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу 

лекції, для підготовки до семінарського заняття за темою лекції. 



 

 
 

 

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? 

 

 

 

Укладач:____________                                     Бобко Л.О. доцент канд.. пед. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Додаток 6 

Урок  розвитку зв’язного мовлення  

 «Техніка підготовки ораторського виступу»  

 11 клас (профільний філологічний рівень) 

Урок  скачати https://yadi.sk/i/nKIShjDVeDJuR 

  

Презентація до уроку https://yadi.sk/d/hN02JTeNeDKGj 

  

Картка взаємооцінювання   https://yadi.sk/i/elFiLuQyeDJgE 

  

Віддеозапис промови Стіва Джобса  Стів Джобс відео     або коротший шлях Промова 

Стіва Джобса відео 

  

Текст промови Стіва Джобса  тут 

  

Відеозапис виступу Олександра Довженка в Москві 1943 р.  тут 

  

Матеріали для оформлення уроку Демосфен, Петро І, Сухоруков, Полігімнія, плакат для 

дошки  

 

Тема:  Способи активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії.  Засоби 

встановлення контакту зі  слухачами.  

Мета:  

Освітня:   

     повторити та узагальнити знання про доповідь, правила її складання,  

      вимоги до виголошення; 

     ознайомити з прийомами встановлення та збереження контакту з  

      аудиторією. 

Розвиваюча: 

   розвивати навички аналізу публічних виступів;  

   формувати комунікативні навички; 

   розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, збагачувати словниковий запас. 

Виховна:  

     виховувати допитливість, самостійність, прагнення до самовдосконалення.  

Тип уроку:  урок розвитку комунікативних умінь і навичок. 

https://yadi.sk/i/nKIShjDVeDJuR
https://yadi.sk/d/hN02JTeNeDKGj
https://yadi.sk/i/elFiLuQyeDJgE
http://uchitelochka.blogspot.com/2015/01/blog-post_24.html
https://yadi.sk/i/y_B6wTyDeE54x
https://yadi.sk/i/y_B6wTyDeE54x
http://uchitelochka.blogspot.com/2015/01/blog-post_77.html
https://yadi.sk/i/Ab4ihHhweE57R
https://yadi.sk/d/Sz-v2wjJefCqs
https://yadi.sk/d/Sz-v2wjJefCqs


 

 
 

 

Обладнання: зошити; олівці чи ручки, продезінфековані медичним спиртом; 

                         картки зі словами «бронежилет», «цинк», ономастика»; ноутбук 

                         з пакeтом Microsoft Office; мультимедійний проектор. 

Епіграф: «Мета оратора не стільки відкривати свій рот, як вуха слухачів». Таранов Павло 

Сергійович (сучасний російський і український учений, психолог, спеціаліст з логіки й риторики). 

Хід уроку  

 І. Організаційний момент.  

           ІІ. Активізація знань з теми. 

1.       Яку тему ми зараз вивчаємо на уроках української мови? (Підготовка публічного 

виступу) 

2.       Що таке публічний виступ? (Публічний виступ - це усне монологічне висловлення з 

метою впливу на аудиторію.  Це проголошення промови) 

3.       Ми вивчили 5 етапів підготовки ораторського виступу,  розташуйте їх у правильній 

хронологічній послідовності та дайте визначення кожному поняттю.  

На  магнітній дошці: картки «акція», «диспозиція», «меморія», «елокуція», «інвенція» 

4.       Перевірка домашнього завдання. На попередніх уроках ми докладно 

познайомилися із першими чотирма етапами підготовки до промови. Додому ви отримали групові 

завдання. Давайте перевіримо, як ви впоралися з ними. 

(Учні оголошують завдання й відповіді) 

              Звіт 1 групи. Отримали завдання дібрати аргументи «за» і «проти»  до 

висловлювання «Чи може дівчина запрошувати на побачення хлопця?»  

              Звіт 2 групи.  Отримали завдання скласти тавтограму (буквену анафору).  див. 

Додатки до уроку 

              Звіт 3 групи. Перетворювали подану фразу на варіанти з тропами, щоб уникнути 

банальності висловлювання. Фраза: «Учень Простаков не вартий посади президента школи». 

5.       І, як завжди, проведемо мовну розминку. 

5.1. (Слайд) Прочитайте фрази. Поясніть, чому подані судження є невизначеними. 

1)      Віра гори рухає. 

2)       Іван побачив горб.  

3)       І що я йому товкла?  

4)       Вона сховала в кишеню записку від чоловіка.  

5)      Істина у вині. 

6)      Магазин був порожнім. 

5.2.         (Слайд) Серед поданих міркувань знайдіть софізми та закінчіть їх. 

1.      Людина здійснила політ у космос.  Наш учитель – людина. Значить… 



 

 
 

 

2.     Будь-який злочин карається.  Крадіжка чужого майна карається.Значить… 

3.    Рух вічний.  Ходіння до школи – це рух.   Значить… 

4. Ліки, що приймаються хворим, є добро. Чим більше робити добра,тим краще. Значить... 

5.   Якщо людина вбила іншу людину, вона не може спати спокійно. Він спав спокійно.   

Значить… 

 5.3. Поясніть афоризм, який сьогодні стане епіграфом до уроку: «Мета оратора 

відкривати не стільки свій рот, як вуха слухачів». /Мета ораторської промови – вплинути на 

розум, волю і почуття слухачів. Тому слід  готувати  виступ так, щоб людям було цікаво слухати/ 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. 

     Про те, як змусити аудиторію слухати промовця, ми й говоритимемо на уроці. Тож  

сьогодні у нас урок розвитку комунікативних умінь і навичок. 

(Запис дати, теми, епіграфа в зошитах) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів та оголошення проблемного  

         питання.(Слайд) 

«Якось молодий священик запитав свою чесну бабусю, чи сподобалася їй його перша 

проповідь. На що та відповідала: 

- Я помітила в ній лише три недоліки. По-перше, ти читав. По-друге, читав не дуже добре, 

а по-третє, ця проповідь взагалі не варта того, щоб її читали!» 

  Яких помилок припустився молодий священик як оратор? На це питання дамо відповідь, 

коли познайомимося з матеріалами уроку.  

V. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу  

Слово вчителя. (Слайд «Прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією»)  

Інформація, яку аудиторія отримує від оратора, складається з двох частин: 

1)      вербальне повідомлення - те, що передається словами (інформація про зміст); 

2)   невербальне повідомлення (метаповідомлення) (безсловесна інформація) –  те, що 

передається через позу, міміку, жести, голос, дихання, інформація про внутрішній стан людини та 

її  ставлення до оточення, до того, що відбувається). 

      Оратор виходить на сцену. Він ще жодного слова не промовив, а вже всім тілом 

транслює в аудиторію море інформації: «Я хвилююся» чи «Я впевнений», «Я радий вас бачити» 

чи «Як ви мені набридли». 

   Метаповідомлення зазвичай більш важливе, ніж вербальне повідомлення.    

   Дослідження виявили: вплив на слухачів під час презентації в основному складається з 

невербальної комунікації: 55% - це мова тіла (поза, рух, міміка), 38% - голос (тон, інтонація, 

тембр, ритм). І лише близько 7 % припадає на слова.                                                

Отже, невербальне повідомлення має сильний вплив на аудиторію. 



 

 
 

 

Невербальні засоби впливу (запишіть у зошит підтему) 

Група учнів заздалегідь отримала індивідуальні завдання з цієї теми. Надамо їм слово. 

Виступ учня. Як ви гадаєте, з чого починається виступ доповідача? …(діти пропонують 

варіанти відповідей…) Контакт з аудиторією починається з паузи – з паузи, як це не дивно, перед 

початком виступу.   

1.       Пауза перед початком виступу  (запис у зошитах) 

Виступ учня. Пауза перед виступом допомагає привернути увагу на початку зустрічі з 

аудиторією. Необхідно витримати паузу, поки не «збереш» погляди слухачів і не зрозумієш, що 

вони готові тебе слухати. Майстерно цим прийомом володіють учителі: навіть у класі, збудженому 

після уроку фізкультури,  їм достатньо 5-6-секундної  паузи, щоб запанувала тиша. 

Якщо завоювати увагу слухачів на початку виступу, дати зрозуміти, що пауза – це сигнал 

для тиші, то далі можна легко використовувати паузи, щоб повертати увагу аудиторії під час 

промови. 

Помилка оратора на початку виступу – вимагати тиші, робити зауваження тим, хто 

спізнився, сердитися на аудиторію.  

2.       Зоровий контакт (запис у зошитах) 

Зоровий контакт – ще один спосіб, щоб зберегти увагу слухачів, завдяки якому ми 

бачимо, наскільки люди зрозуміли сказане.  

Виступ учня.  Необхідно, перш за все, продемонструвати доброзичливе обличчя з 

посмішкою. Потім повільно оглянути зал, на мить затримуючись майже на кожній особі. Можна 

зробити ледь помітний мімічний рух: «Здрастуйте, і ви тут! Радий вас бачити!», - навіть якщо ви 

бачите людину вперше.  

Сектор огляду оратора становить 40-45 градусів. Таким чином, ми вихоплюємо очима лише 

центральну частину залу. Саме там нас слухають. Саме там кивають та реагують іншими 

способами. 

У залі треба встати так, щоб між оратором і боковими флангами в першому ряду утворився 

рівносторонній трикутник. Це й буде ідеальна відстань. 

З кожною новою фразою або значним словом оратор повинен переводити погляд від однієї 

стіни до іншої. Разом із цим іноді повертати голову й трохи корпус. 

3.       Поза та міміка  (запис у зошитах) 

       Виступ учня.  Вигляд людини, що тривалий час стоїть нерухомо, стомлює слухачів. 

Крок уперед  у певний момент підсилює значимість фрази, допомагає зосередити на ній увагу. Але 

й не варто постійно рухатися з боку в бік під час виступу. 

Типові помилки ораторів у виборі пози рук. Руки за спиною. Враження, що руки зв’язані 

за спиною, створюється відчуття, ніби  



 

 
 

 

людина щось там ховає. 

Якщо глядач не бачить рук, вигляд оратора підсвідомо асоціюється з якоюсь небезпекою. 

Руки схрещені на грудях в позі «Наполеона»  –це демонстрація переваги. Руки оратора схрещені 

спереду нижче пояса: «поза футболіста». Тільки ледачий не запитає себе, що ж він там захищає. 

Руки в кишенях. Це є грубим порушенням етикету. Особливо, якщо руки в кишенях продовжують 

грати з ключами чи брелоками. 

Міміка – рух м’язів обличчя - здатна передати гаму почуттів. У досвідченого оратора 

«обличчя говорить разом з мовою». Аудиторія не любить сердитих чи байдужих облич. 

4.       Жести  (запис у зошитах) 

Виступ учня. Жести – це будь-які рухи, що підсилюють враження від слів оратора. Широкі 

жести демонструють упевненість, дрібні й скуті, навпаки, - вашу нерішучість. Є жести механічні, 

ілюстративні та емоційні. Ні механічних, ні ілюстративних жестів під час промови робити не 

рекомендують. А емоційні жести мають бути. Серед них виділяють символічні.  

          Жест категоричності – шабельна відмашка пальцями правої руки. (учень наводить 

фразу для демонстрації жесту…) 

          Жест протиставлення – руки виконують в повітрі рух «там» і «тут»…. 

          Жест роз’єднання – долоні розкриваються в різні сторони…. 

          Жест узагальнення – овальний рух двома руками одночасно….  

          Жест об’єднання – пальці чи долоні з’єднуються. … 

Жести-паразити – потирання носу, рухи з окулярами, з волоссям, скидання з одягу пилинок 

тощо – відволікають увагу від змісту промови. 

Правильно дібрані жести посилюють вплив слів на аудиторію в кілька разів. 

5.       Голос, дикція  (запис у зошитах)      

    Учень. Важливий критерій оцінки того, хто виступає перед аудиторією, — техніка 

мовлення. Треба слідкувати за дикцією. Дикція  — це вимова звуків. Ясність і чистота звучання 

мови залежать від роботи апарату артикуляції.  Для вироблення чіткої артикуляції я пропоную 

таку вправу. Берете в зуби олівець і вимовляєте якусь фразу, слів на 10-15, міцно стискаючи 

олівець зубами. Потім виймаєте олівець і вимовляєте ту ж саму фразу. 

Відчуєте різницю з першого вправляння! Щелепа, язик, губи, дорвавшись до свободи, 

починають працювати не «шаляй – валяй», як зазвичай, а дуже точно й акуратно! Давайте 

спробуємо. 

Учень проводить вправу з олівцем (заздалегідь приготовлено олівці чи ручки, які 

продезінфековано медичним спиртом) - фраза для вправи: «Молюсь і вірю. Вітер грає і п’яно віє 

навкруги».   



 

 
 

 

Відчули, як легко стало вимовляти ці слова після вправи? Потім працюєте з новою 

фразою. Щоб не думати над текстом, можна взяти для вправи будь-який вірш. 

Також добре тренуватися скоромовками. Відомі заняття Демосфена з камінцями також 

стануть у пригоді. 

Учень.  Говорити треба не поспішаючи, слідкувати за темпом.  Темп — це швидкість 

мовлення. Оптимальний темп української мови — 120 слів за хвилину. Це означає, що одна 

сторінка комп’ютерного тексту, який надруковано через 1,5 (полуторний) інтервал, повинна 

читатися за 2–2,5 хвилини. Однак це стосується процесу читання, а під час промови оптимальний 

темп – 100 слів за хвилину, що дозволяє слухачу слідкувати за ходом думки. 

 Інтонація — важливий засіб, за допомогою якого можна не лише точно передати зміст 

висловлення, але й емоційно впливати на почуття слухачів.  

Слово вчителя. Щоб зацікавити слухачів, недостатньо жестикулювати. Як можна 

домогтися, щоб тема, близька оратору, стала цікавою і для слухачів? Запишіть другу підтему: 

«Вербальні засоби впливу»  (слайд).  

Познайомтеся -  вербальний прийом – риторична інтимізація. Наведу приклад.  

Локальне поняття Загальне поняття Шлях інтимізації 

 

Турбулентність 

Стан атмосфери, 

хаотичні зміни 

тиску, температури, 

напрямку вітру 

тощо; «бовтанка» 

літака 

«Літак потрапив у зону турбулентності», - 

почувши це, малодосвідчені туристи гадають, що 

можуть означати ці слова й чого чекати від 

польоту далі – невинної «бовтанки» літака чи 

пошуку  на землі «чорних скриньок». 

              

Базилік 

Трав'яниста рослина, 

прянощі, 

лікарська рослина 

«Чи можна якусь рослину порівняти з навчанням 

у школі? Я знаю таку рослину. Її харчові 

властивості виявляються у стравах поступово: 

спершу вона гірчить, а потім дає солодкуватий 

присмак. А ви знаєте?» 

 

ІV. Закріплення вивченого  матеріалу 

1.       Робота в групах. 

 Зараз кожна група застосує прийом інтимізації до запропонованих понять. (Учні 

отримують картки зі словами: «бронежилет», «цинк», ономастика») Обговоріть варіанти й 

запишіть приклади зацікавлення слухачів поданою темою. 

Локальне поняття Загальне поняття Шлях інтимізації 

Бронежилет 

 

Засіб індивідуального 

захисту 

 

Цинк Хімічний елемент, метал  

Ономастика Розділ мовознавства, 

власні назви 

 

 



 

 
 

 

Учні зачитують варіанти «шляхів» інтимізації тематичних понять.                                 

2.   Обговорення промов видатних людей. 

  2.1. Пропоную вам прослухати вступ «Промови Стіва Джобса перед випускниками 

Стенфордського університету в 2005 році».   

- Чи відоме вам це ім’я?  (всесвітньовідомий підприємець, засновник компаній Apple і 

Pixar.) 

-  Але ви, мабуть, не знаєте, що Стів Джобс вважається блискучим промовцем, генієм 

публічних виступів. Тож під час перегляду відеоролика подумайте, які вербальні й невербальні 

засоби встановлення контакту зі слухачами використав Стів. 

Відеозапис промови Стіва Джобса. 

 

 Діти відповідають на поставлене питання: «Які вербальні й невербальні засоби 

встановлення контакту зі слухачами використав промовець?» 

Ви, мабуть, звернули увагу, що доповідач стояв за кафедрою, яка розділяла оратора та 

слухачів, до того ж Стів Джобс виступав на вулиці, а не в приміщенні. Проте це не зменшило 

уваги аудиторії. Невипадково ця промова вважається в колі спеціалістів з риторики ідеальною з 

точки зору ораторського мистецтва. Раджу вам прослухати  цей виступ в повному обсязі. Промова 

Стіва Джобса цінна не лише як зразок ораторського мистецтва, а також як матеріал для роздумів 

про особистісні життєві позиції. 

      2.2. Перегляньте ще одне відео. Промова Олександра Довженка  була виголошена в 

Москві в 1943 році, коли Радянський Союз переживав страшні роки війни з фашистською 

Німеччиною. І звучала вона -  в Москві - українською мовою. Дайте свою оцінку виступу. 

Відеозапис промови О. Довженка.  

 

Учні відповідають. 

V. Підбиття підсумків уроку  

Отже, на початку уроку ви почули історію про молодого священика та його проповідь.  

«Я помітила лише три недоліки, - сказала його бабуся. - По-перше, ти читав. По-друге, 

читав не дуже добре, а по-третє, ця проповідь взагалі не варта того, щоб її читали!» 

Яких же помилок припустився молодий священик як оратор?  

                                 Варіанти відповідей учнів: 

  по-перше, він читав, значить, не було зорового контакту зі слухачами, тим самим 

викликав недовіру, бо напевне сам не володів інформацією, не вірив у те, про що говорив; 

  по-друге, не продемонстрував правильності мовлення, чіткості вимови, скоріш за все, 

це було монотонне читання 

  по-третє, не зацікавив риторичними прийомами 

   скоріш за все, не жестикулював. 



 

 
 

 

Яку інформацію, отриману на уроці, ви практично застосуєте й у яких життєвих 

ситуаціях? 

                             Варіанти відповідей учнів: 

   Зараз дуже актуальним є вміння красиво й правильно говорити, переконувати. Ми маємо 

справити враження під час іспитів у вишах або під час співбесіді з роботодавцем, у 

повсякденному житті, спілкуючись із друзями, батьками, вчителями. Прийоми володіння 

аудиторією: інтимізація, використання відкритих жестів, а також тренування темпу, дикції,  

уміння тримати паузу; вправа на вироблення артикуляції –  усе це незабаром стане в пригоді, 

адже ми готуємося до виголошення промови.     

Після канікул на нас чекає цікава робота. Кожен з вас готується до публічного виступу, тож 

тепер ви знаєте, що слід змінити в змісті своєї промови, правильно підготуєтеся до її виголошення, 

враховуючи інформацію, яку отримали сьогодні на уроці. Це й буде вашим домашнім завданням. 

VІ.  Домашнє завдання 

1.       Підготуватися до публічного виступу: 

а) удосконалити за потребою вступ і заключну частину промови. 

б) тренуватися перед дзеркалом виголошувати текст, слідкуючи за  

    жестами, вимовою.  

2.     Ознайомитися з «Карткою взаємооцінювання промов» (картки роздає  

 вчитель) 

Оцінювання. 

Сьогодні на уроці ви добре працювали, виявили достатні знання з теми, що вивчається. 

Були активними. Дружно працювали в групах. Виявили креативність мислення (творчість). Маєте 

такі оцінки… 

Додатки до уроку  

 

1. Інвенція (підбір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу)  

2. Диспозиція (складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній 

послідовності) 

3. Елокуція (літературна обробка мови) 

4. Меморія (заучування, запам'ятовування тексту) 

5. Акція (виголошення) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


