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Передмова 
 

Сьогодні проблеми вербальної комунікації, зокрема мистецтва мовлення, 
досліджує низка дисциплін, центральною із них вважають риторику (зокрема 
ораторське мистецтво), яка спирається на такі дисципліни, як філософія, логіка, 
психологія, педагогіка, етика, естетика, літературознавство, лінгвістика. 
Ораторське мистецтво можна вважати лише одним із напрямків риторики. 

Риторика як наука і власне термін риторика сягають своїм корінням 
грецької античності. Саме у цей період античні філософи порушили питання, 
які визначили шляхи розвитку цієї науки. Прикметно, що давні вчені не 
обмежували проблематику науки лише мовленням. Вони вважали, що риторика 
охоплює значне ширше коло завдань. Відомий софіст і ритор Горгій та його 
послідовники вважали риторику інструментом громадянського керування і 
навчали мистецтва керувати. Аристотель вважав, що суспільне державний 
устрій є насамперед мовною організацією суспільства. Античний філософ 
бачив цю науку як “здатність знаходити можливі способи переконання щодо 
кожного даного предмета”1.  

У наш час ораторське мистецтво вважають одним зі специфічних видів 
людської діяльності, який можна опанувати як будь-яку іншу діяльність.  

Ю. В. Рождественський зазначає, пишучи про погляди давніх мислителів: 
“Майстерність красномовства в умовах демократії життєво необхідна, тому що 
кожен громадянин поліса в умовах демократії перебуває в потенційній 
небезпеці від своїх співгромадян. Будь-який зі співгромадян може, так би 
мовити, міцно “причепитися”, звинуватити іншого з вигодою для себе, 
покликати до суду і виграти суд, відняти майно і життя. Отже, вправність в мові 
допомагає захиститися й в умовах аристократичного сусідства, і, у разі потреби, 
у судовій боротьбі. Якщо ж громадянин бажає запропонувати місту що-небудь, 
то він зіштовхується з громадською думкою, яка завжди консервативна й 
ситуативна в тому сенсі, що натовп судить всякі пропозиції стосовно своєї 
думки, яка міняється у зв’язку з поточними подіями. У цьому випадку 
вправність в красномовстві допомагає переконати співгромадян погодитися на 
пропозицію. Всяка самодіяльна і заповзятлива людина відчуває перешкоди 
через громадську думку і, пропонуючи нове, завжди ризикує і життям, і 
майном. Вправність в красномовстві… допомагає людині посісти вигідніше 
становище в суспільстві, завоювати певну пошану співгромадян і поліпшити 
свої матеріальні справи”2. 

М. Фуко, досліджуючи відношення між владою, знаннями та мовою, 
дійшов висновку, що соціальні зміни за своєю суттю є дискурсивними, тобто 
боротьба за владу реалізується через дискурс: зміна дискурсивної практики -це 
центральний процес для соціальних змін3. Зіставний підхід пропонують й інші 
вчені, які вважають, що “…дискурси визначають хто може говорити, про що, у 
                                                           

1 Аристотель. Риторика // Античные риторики. М.: Изд-во МГУ, 1978. 
2 Рождественский Ю. В. Теория риторики / Рождественский Ю. В. // М.: Добросвет, 1997. 
3 Титц С. Язык организаций. Интерпретатация событий и создание значений / Сьюзан Титц, 

Лори Коэн, Джилл Массон // Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. 
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яких контекстах и стилях (як) і через яку причину”4. Власне через це уміння 
створювати тексти у межах різних дискурсів набуває особливої значущості. 

Цікаво, що до сьогодні тривають дискусії щодо предмету цієї науки. 
Різноманітні дефініції риторики як науки містять низку ідей. Дослідники 
зазначають, що риторика -фундаментальна теорія й мистецтво мовлення. Теорія 
досліджує закони й правила побудови промов усіх типі, а мистецтво розуміють 
як певні уміння, навички володіти думками й словами у різних комунікативних 
ситуаціях. Ще один важливий аспект риторики – мистецтво думати. Один із 
класиків риторики зауважив, що “граматика займається тільки словами, 
риторика думками”5. Російський дослідник О. О. Волков акцентує увагу на 
тому, що “у всій різноманітності видів і родів творів словесності риторика 
вивчає певний аспект словесної творчості — аргументацію”6. 

Сьогодні говорять про риторику як вчення про досконале мовлення -
переконливе, забарвлене, доцільне, ефективне, оскільки вона формує через 
стиль мовлення стиль життя. Завдяки риториці можна виховати досконалу 
мовленнєву особистість. Дослідники переконані, що завдяки опануванню 
риторики можна випрацювати низку якостей, які стосуються процесу 
мислення – критичність, гнучкість, оперативність; мовлення -точність, 
стислість, правильність, виразність тощо, а окрім того вдосконалити 
комунікативну поведінку. 

Отже, сьогодні риторику визначають як науку про закони керування 
мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. Іншими словами, риторика -це наука про 
мистецтво спілкування, зокрема способи переконання, ефективні форми 
мовленнєвого впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. 

Ефективність мовлення визначають найменші втрати у процесі його 
передавання від мовця до слухача в усіх трьох типах інформації, які зазвичай 
містять мовлення: поняттєво-логічні, оцінні (+ або -), емоційні. Доцільність 
мовлення – це його відповідність основній меті мовця, його мовленнєвому 
наміру. Впливовість мовлення – це його здатність розбудити розум і почуття, 
змусити слухача спочатку прислухатися, прихильно та зацікавлено, а потім 
змусити прийняти те бачення довкілля, яке йому запропонує мовець”7. 

Саме з риторики розвинулася низка сучасних дисциплін, пов’язаних із 
розвитком мовленнєвих технологій. Часто такі дисципліни мають виразне 
“національне” забарвлення. Так, американські вчені розробляють теорію 
комунікації (основне призначення якої – це розвиток у людині 
комунікабельності). Широковідомими стали праці Дейла Карнегі, Наполеона 
Хілла, Поля Сопера. 

Фахівці зазначають, що особливих успіхів досягла японська теорія 
мовного існування, спрямована на розвиток ефективних комунікацій у всіх 

                                                           
4 Титц С. Язык организаций. Интерпретатация событий и создание значений / Сьюзан Титц, 

Лори Коэн, Джилл Массон // Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008.  
5 Кошанский Н. Ф. Общая риторика. М., 1829.  
6 Волков А. А. Курс русской риторики. М: Издательство храма св. мц. Татианы, 2001. 
7 Словарь полемиста. Ел. ресурс: <http://www.distedu.ru/mirror/_rus/ www.mediaterra. 

ru/rhetoric/10_17.htm> 

http://www.distedu.ru/mirror/_rus/
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сферах суспільного буття. Натомість російські вчені пишуть про те, що 
“Поразки нашої перебудови багато у чому пов’язані з відсутністю у свідомості 
нації ідеї побудови світу через мову. Революційні зміни в суспільстві неможна 
починати, не визначивши значення слів як головних понять, у які суспільство 
має повірити”8. 

Сучасна риторика – це не лише технології мовлення за вузьким 
розумінням слова. Поряд із питаннями вербальної комунікації приділяють 
значну увагу проблемам невербальної комунікації. Важливими складниками 
сучасного ораторського мистецтва вважають такі, як9: 

Проксеміка – використання/знання просторів чи територій у процесі 
комунікації. Холл увів поняття “просторової бульбашки”, у якій ми всі живемо. 
У різних культурах особистий і соціальний простір використовують по-
різному. 

Кінестетика – використання жестів, рухів, виразів обличчя, зокрема 
зоровий контакт у процесі комунікації. 

Хронеміка – спосіб використання часу і його зв’язок із цінностями. 
Парамова – невербальні елементи голосу, такі, як сміх, схлипування, 

інтенсивність і немовні висловлювання, типу “ех”, “гм”. 
Мовчання – у деяких культурах цінується більше, ніж в інших. У 

західній культурі мовчання спричинює незручність. 
Хаптика – використання доторків для комунікації. 
Ольфактика – використання запахів як частини комунікативного 

процесу. 
Окулістика – використання погляду у процесі комунікації. 
Одяг та зовнішній вигляд – важливість одягу під час передачі 

соціальних значень. (Додамо, що люди, які гарно виглядають є успішніші: 
швидше знаходять бажану роботу, швидше просувається кар’єрними східцями і 
заробляють на 30 відсотків більше, ніж їхні “непривабливі” колеги10.  

Сьогодні пильну увагу приділяють саме професійній риториці чи 
професійному ораторському мистецтву, яка досліджує теорії спілкування для 
різних спеціальностей, розвиває професійну мовну особистість. Професія 
державного службовця належить до основних “мовних” професій у сучасному 
суспільстві. Окрім того, сьогодні вже ніхто не сумнівається у тому, що лише 
однієї професійної компетенції не достатньо для того, щоб бути успішним 
працівником чи керівником, важливим чинником для кар’єрного зростання стає 
здатність до спілкування. Спеціалісти навіть послуговуються терміном 
інтелект стосунків, яким позначають здатність завойовувати, мотивувати і 
налаштовувати людей, завдяки власній поведінці11.  
                                                           

8 Аннушкин В.И. Искусство мыслить и говорить. Риторика и культура речи . – Ел. ресурс: 
<http://www.pravmir.ru/article_3356.html>. 

9 Подано за: Титц С. Язык организаций. Интерпретатация событий и создание значений / 
Сьюзан Титц, Лори Коэн, Джилл Массон // Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. 

10 Дик У. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки / Ула Дик / Пр. с нем. – Х.: Изд-во 
Гуманитарный Центр, 2007.  

11 Дик У. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки / Ула Дик / Пр. с нем. – Х.: Изд-во 
Гуманитарный Центр, 2007.  

http://www.pravmir.ru/article_3356.html>
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Відомий спеціаліст із риторики професор О.О.Волков висуває перед 
своїми слухачами низку завдань, які допоможуть грамотно будувати публічне 
мовлення: “1. Розуміти, як влаштована аргументація, тобто знати теорію. 2. 
Читати й розуміти класичні твори, розвити у собі вміння розуміти будову твору 
та задум його автора. 3. Вправлятися у побудові різних усних та письмових 
висловлювань, засвоїти навички самостійної творчої роботи зі словом. 4. 
Говорити й писати публічно. 

Державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування 
часто доводиться виступати під час різноманітних комунікативних заходів, 
спілкуватися з колегами та відвідувачами. На жаль, не завжди зазначені 
категорії працівників мають у достатньому обсязі сформовані комунікативні 
навички. Труднощі для багатьох осіб становить виголошення промов.  

 
Етапи підготовки публічного виступу 

 
Промови поділяють на:  
1) написані повністю й завчені напам’ять;  
2) написані повністю і прочитані з рукопису;  
3) виголошені експромтом; 
4) виголошені з попередньою підготовкою, але без запису і без 

заучування12.  
Заучують промову напам’ять за обставин, що мають особливо офіційний 

характер, а також в інших випадках, якщо в оратора для цього достатньо часу. 
Читають із рукопису найчастіше під час виступів по радіо, перед групою 
учених-фахівців. Імпровізовані промови виголошують на неофіційних зборах, 
на засіданнях комісій, і така промова може замінити підготовлений виступ13. 

Готуючи виступ, треба пам’ятати про те, що не лише важливо мати, ЩО 
повідомити аудиторії, значущим чинником успішної комунікації є й вміння 
виголошувати доповіді, застосовувати сучасні технічні засоби.  

Беручись за підготовку публічного виступу, необхідно для себе 
усвідомити його МЕТУ, як-от: переконати аудиторію, закликати її до певних 
дій; щось пояснити слухачам; інформувати публіку тощо. З огляду на це, 
виокремлюють чотири основних типи промов14: предметна доповідь 
(роз’яснення стану справ); промова з викладом поглядів або переконувальна 
                                                           

12 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 

13 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 

14 Жанри ораторського мистецтва – класифікація ораторських промов відповідно до їх 
специфіки, способів і форм публічного виголошення, завдань. Розрізняють такі основні роди 
красномовства: соціально-політичне (парламентська промова, мітингова промова, агітаційне 
красномовство), академічне – наукове й навчальне, соціально-побутове (ювілейна промова, застільна 
промова, поминальна промова), лекційно-пропагандистське (науково-теоретичні, науково-популярні, 
науково-методичні лекції, кінолекція, лекція-екскурсія, репортаж, інструктаж), судове (судова 
промова), військове, дипломатичне, церковно-богословське (проповідь), а також красномовство 
діалогічне (Струганець Л. Культура мови: словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 
2000. – 88 с.). 
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промова; промова з певного приводу, з урахуванням ситуації (вітальна промова, 
святкова промова тощо); розповідь (наприклад, повідомлення про пережите).  

Фахівці радять на окремому аркуші паперу написати мету свої промови, 
що допоможе Вам під час добирання матеріалу вирішити, які залучити 
матеріали, дані, факти, ілюстрації тощо. 

Важливо також проаналізувати перед КИМ доведеться виступати. Аналіз 
аудиторії дасть змогу уточнити зміст виступу, його складність, правильно 
добрати приклади та аргументи. Треба з’ясувати і кількість слухачів, оскільки 
від цього залежатиме вид наочності, який можна буде застосувати. 

Обов’язково треба скласти план доповіді, який допоможе зрозуміти, чи 
висвітлено всі необхідні аспекти проблеми, чи наявна логіка у викладі, чи 
пов’язані структурні частини між собою тощо. Дослідники дійшли висновку 
про те, що у плані має бути не більше семи головних пунктів15. 

Виокремлюють кілька структурних моделей побудови промови: проблема 
і вирішення (оратор порушує проблему і пропонує її вирішення); минуле, 
теперішнє і майбутнє (її використовують у разі, коли треба розповісти про 
низку подій); причина і наслідок; місце розташування (застосовують тоді, коли 
розповідають про події, що відбулися в різних місцях); розгорнута метафора; 
поділ цитати (кожне слово чи частина цитати стає предметом окремого 
розгляду); теорія і практика (у разі потреби пояснити відмінність між теорією 
та практикою; оратор подає теоретичну інформацію, а потім пояснює, що 
відбувається на практиці)16. 

В усному мовленні радять використовувати короткі і зрозумілі речення. 
Під час публічного спілкування треба використовувати середній темп мовлення 
(за різними даними, це приблизно 60–100 слів на хвилину). Для виокремлення 
думок у писемному мовленні використовують абзаци, в усному мовленні із 
цією ж метою – паузи, дещо довші, ніж між реченнями. Прислухайтеся до 
поради Поля Л. Сопера: “Ретельно підрахуйте час, потрібний для вимовлення 
300 слів. Якщо ви вимовляєте менше 100 слів в хвилину, мова дуже повільна 
навіть для вагомого повідомлення. Якщо ви не маєте винятково чіткої вимови і 
гнучкості інтонацій, навряд чи можна виходити за межі 150 слів на хвилину. 
Більшість ораторів вимовляє від 120 до 150 слів на хвилину”17. Цей дослідник 
зазначає, що: “Квапливість мовлення, спричинена боязкістю, – один із 
найпоширеніших і серйозних недоліків. Дуже швидке мовлення як наслідок 
повної байдужості оратора також заслуговує осуду. В останньому випадку 
єдина мета оратора щонайшвидше “звільнитися”. Збуджене мовлення часто 
буває спричинене завзяттям і захопленням оратора. Але оратор має зрозуміти, 
що виразність і швидкість мовлення – різні речі. Необхідно дати слухачеві час 
вникнути в найзмістовніші думки.  

                                                           
15 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 368 с. – С. 79. 
16 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 75, 76. 
17 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
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Працюючи над текстом доповіді, треба пам’ятати, що доповідь має бути 
інформативною, зрозумілою і цікаво поданою, крім того варто підготуватися, 
що доведеться обстоювати власні погляди. Недосвідченим ораторам краще 
відмовитися від звичної схеми підготовки доповідей: пишу текст, а потім його 
виголошую. Спочатку краще спробувати піти іншим шляхом: спочатку 
вимовляю, а потім записую. 

Конспект промови належить відредагувати. Редагуючи промову, треба 
звернути увагу на стилістичну грамотність; зрозумілість викладу інформації; 
конкретність формулювання тез; специфіку висвітлюваного питання; 
лаконічність (стислість18) викладу.  

Готуючи промову, зверніть увагу на такі поради: 
Будьте обережні з мовними варіантами і синонімами.  
Не нагромаджуйте довгі заголовки. Економте на словах, які містять 

багато складів. 
Уникайте надміру інформації. 
Не використовуйте більше десяти слів, щоб висловити одну думку. 
Найголовніше ставте в кінці речення. Висловлюючи емоції, найголовніше 

можете поставити спочатку. 
Не зосереджуйтеся на тому, що не має особливого значення. Уникайте 

стереотипів. 
Висловлюйте думки коротко і влучно. 
Не використовуйте часто метафори. Обережно з цифрами. 
Не перескакуйте з одного аспекту на інший. 
Варто репетирувати доповідь. Завдяки цьому можна запам’ятати та 

перевірити змістове наповнення, логіку викладу, визначити час необхідний для 
виголошення доповіді, наявність і доречність засобів унаочнення, а окрім того 
набути впевненості.  

Відомо, що в кожної людини домінантним є один видів із пам’яті: 
моторна (Такі люди запам’ятовують краще тоді, коли запишуть необхідну 
інформацію. Так, Наполеон тричі записував кожне нове ім’я, а потім викидав 
записку); акустична (Людині, налаштованій на цей вид пам’яті, треба чути те, 
що вона заучує, тобто заучувати вголос); візуальна (У цьому разі допомагає 
підкреслювання, виокремлення кольором, малюнки, посилення запам’ято-
вування за допомогою схем)19. 

Гайнц Леммерман зазначає: “Що потрібно ораторові стосовно пам’яті? 
Звичайно, не дослівно заучувати всю промову (щонайбільше – початок і 
кінець), але добре пам’ятати основу, складену зі стрижневих слів, і докладно – 
причинові зв’язки і контури задуму. Якщо промову тупо завчено напам’ять, то 
ораторові постійно загрожує небезпека, що навіть невелике хвилювання обірве 

                                                           
18 Стислість мови – комунікативна якість мови; прагнення виразити максимальну за обсягом 

інформацію мінімальною кількістю усіх мовних засобів. Струганець Л. Культура мови: словник 
термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с.  

19 Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов / Хайнц Леммерман. – Пер. с нем. – М.: ООО 
“Издательство “Уникум Пресс”, 2002. – 336 c. – Ел. ресурс: <http://evartist.narod.ru/text10/68.htm> 
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нитку розповіді. Крім того, гладку промову не прорвуть гострі думки, завдяки 
яким промова стає подією”20. 

Експерти стверджують, що одна сторінка тексту, надрукованого 10-им 
шрифтом через два інтервали, дорівнює двом хвилинам виступу. Окрім того, 
варто зважати на те, що кожна хвилина виступу на репетиції збільшиться в 
середньому на 33% під час виступу перед публікою21.  

Усне мовлення дуже відрізняється від писемного насамперед умовами 
його сприймання. Якщо перед читачем складний текст, то він може обрати 
відповідний темп читання, може повертатися до незрозумілих уривків, 
звертатися до довідкової літератури, до колег за роз’ясненнями. Під час 
сприйняття усного мовлення слухач позбавлений усіх зазначених можливостей. 
Певною мірою компенсувати ці “недоліки” покликана наочність. В усному 
мовленні треба використовувати точні та якнайстисліші вислови.  

Спеціалісти зауважують, що легко зрозуміти те речення, яке можна 
вимовити на одному диханні, тобто в реченні має бути не більше 10 слів. 
Репетируючи доповідь, варто вилучити із неї всі ознаки “писемного” стилю, 
позбутися складних для вимовляння фраз. Домашнє “читання” доповіді вголос 
дасть змогу почути та скоректувати її звучання, її ритм22 (який не має бути 
монотонним, чергуйте короткі й довгі речення!). Не радять захоплюватися 
вставлянням у промову слів іншомовного походження, жаргонізмів і 
професіоналізмів. Виняток становить ситуація, коли впевнені, що аудиторія їх 
зрозуміє. 

У прямому сенсі читати доповідь непристойно. Мовчазно передбачено, 
що промовець володіє матеріалом настільки, щоб мати змогу його викладати 
вільно. Можна і треба зачитувати цитати, щоб не спотворити думку інших осіб, 
скористатися із записів можна й у тому разі, якщо необхідно повідомити велику 
кількість цифрових даних. Не варто в цьому разі покладатися на те, що буде 
змога “озвучити” ці дані, читаючи їх з екрану. Цього не можна робити, оскільки 
в такому разі промовець повернеться спиною до аудиторії. Окрім того, 
зачитування цифрових даних унеможливить сумніви слухачів у недостовірності 
такої інформації. 

М. Кушнер подає “ПРАВИЛО ТРІЙКИ”. Він зазначає: “Правилом трійки 
я називаю техніку об’єднання трьох слів, висловів чи речень. Через певні 
причини таке групування трьох предметів сильно вражає людей. (Не запитуйте 
мене, чому. Головне, що це працює. У різний час цей прийом використовували 
у свої виступах знамениті оратори світу: “Прийшов. Побачив. Переміг” (Юлій 
Цезар); “…уряд народу, із народу, для народу…” (Авраам Лінкольн). 
                                                           

20 Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов / Хайнц Леммерман. – Пер. с нем. – М.: ООО 
“Издательство “Уникум Пресс”, 2002. – 336 c. – Ел. ресурс: <http://evartist.narod.ru/text10/68.htm> 

21 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 81. 

22 Ритм (від гр. rhythmós – розмірність, узгодженість) – один з елементів інтонації; 
рівномірне чергування наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів у реченні, у 
віршовій строфі та інші форми звукової організації мови. Головне у ритмі – повторюваність через 
рівні проміжки часу певних одиниць. В основі ритму – людське дихання (Струганець Л. Культура 
мови: словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с.).  
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Перелік ораторських засобів не обмежується лише тропами і фігурами. 
Оратори використовують також наведення прикладів; цитати; прислів’я і 
приказки; елементи гумору; різноманітні звернення; архаїзми, історизми та 
неологізми; стилізацію мовлення; різноманітні інтонації та модуляції голосу 
тощо. 

Дієвим засобом є наведення прикладів та авторитетних тверджень. 
Загалом, зазначає Поль Л. Сопер, існує три види авторитетних тверджень: 
твердження, що спираються на авторитет самого оратора (але не завжди він є 
достатнім); твердження, в основі яких лежить громадська думка; твердження 
досвідчених осіб (але авторитет цих осіб має бути перевірений; не посилайтеся 
на авторитети, що викликають упередження; посилання на джерело має бути 
точним). 

Довіру аудиторії треба завоювати: бути добросовісним, прямолінійним, 
об’єктивним і добре знати предмет. І лише в цьому разі можна спиратися на 
свій авторитет. Можна спиратися на авторитет громадської думки: офіційні 
дані, наприклад, про підсумки голосування, про результати масового 
опитування і вивчення анкет тощо. Важливими є також посилання на висновки 
експертів – визнаних спеціалістів у певній галузі23.  

Використання цитат – це достатньо дієвий засіб. Однак хорошою є та 
цитата, яку сказано вчасно, – пише К. Бредемайер. “Причому існують латинські 
цитати, які пасують практично до всього, не тому що вони містять потрібний 
вислів, а радше тому, що самі по собі є універсальними”24. 

Зверніть увагу на те, що є різні типи повідомлень: можна говорити від 
першої особи (однина – я); можна вживати неозначено-особові речення 
(говорять); можна говорити від першої особи (множина – ми). 

 
Принципи мовного впливу 

 
Існують принципи мовного впливу: доступність; асоціативність; 

експресивність; інтенсивність25. 
Принцип ДОСТУПНОСТІ. Необхідно враховувати культурно-освітній 

рівень слухачів, їх життєвий і виробничий досвід. Готуючи текст будь-якого 
виступу належить врахувати рівень компетентності слухачів, подумати над 
тим, яких заперечень чи запитань треба очікувати. Для підвищення доступності 
існує ефективний прийом, що полягає в повідомленні маловідомої інформації 
(новизна й оригінальність). 

Принцип АСОЦІАТИВНОСТІ. Оратор, звертаючись до емоційної та 
раціональної пам’яті слухачів, викликає в них аналогічні відчуття та роздуми. 

                                                           
23 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
24 Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! / К. Бредемайер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 272 с. – С. 136, 137. 
25 Див. про це : Кузин Ф. А. Культура делового общения : практическое пособие / Кузин 

Феликс Алексеевич. – М.: Издательство "Ось-89". – С. 13-15. 

http://www.klikovo.ru>
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Для появи відповідних асоціацій використовують низку прийомів, як-от: 
аналогія, посилання на прецедентні тексти26, образність висловлювань.  

Принцип ЕКСПРЕСИВНОСТІ. Оратор емоційно забарвлює своє 
мовлення, міміку, жести тощо. 

Принцип ІНТЕНСИВНОСТІ. Належить застосовувати різний темп під час 
подавання інформації. Різна інформація і різні люди потребують 
диференційованого темпу викладу. Треба враховувати темперамент людей, їх 
підготовленість до сприймання конкретного виду інформації. З огляду на це є 
важливим: уміння оратора орієнтуватися в настрої аудиторії; здатність аудиторії 
працювати в певному інформаційному кліше; уміння оратора пропонувати 
аудиторії необхідний швидкісний режим засвоєння інформації. 

Спеціалісти не радять використовувати стереотипні вислови (штампи та 
канцеляризми) на зразок: Необхідно зупинитися на проблемі... Такі звороти 
надають мовленню канцелярського забарвлення. Сьогодні оратори часто 
послуговуються засобами так званої провокувальної риторики. К. Бредемайєр 
наводить перелік ознак, які свідчать про те, що та чи інша особа застосовує 
саме провокувальну риторику27. 

 
Виголошення промови 

 
Вихід на сцену. З цього приводу спеціалісти дають такі поради: “Не 

метушіться. Спокійно прямуйте до вибраного місця. Не перебирайте на ходу 
ваші записи, не застібайте піджак або жакет, не впорядковуйте зачіску, не 
поправляйте краватку. Про все це треба подумати заздалегідь. Не починайте 
промову, поки не займете зручного і стійкого положення. Станьте у потрібну 
позу відразу, зробивши останній крок. Не дивіться вниз на ноги або руки і 
понадто не дивіться відразу в записи. Як тільки займете своє місце, зверніться 
до президії, а потім до слухачів”28. 

Важливо подолати страх перед сценою. Цікаві факти наводить 
М. Кушнер: “Страх перед сценою. Ці слова вже самі по собі мене лякають. 
Можливо, саме тому соціологи відмовились від такого “страшного” терміна. 
Спочатку вони переробили його на “комунікаційну тривогу”, а сьогодні 
говорять уже про “комунікаційні побоювання”. <…> Проте як страх не назви, 
симптоми його однакові. Серце божевільно калатає у грудях, руки тремтять, 
чоло покривається потом, у роті пересихає, а у шлунку починається буревій. І 
все це особливо яскраво виявляється після оголошення вашого виходу на сцену. 
                                                           

26 Прецедентні тексти (від лат. praecedens (praecedentis) – той, що передує) – тексти, важливі 
для мовця пізнавально й еволюційно; мають надособистісний характер (тобто добре знані широким 
загалом). Звернення до них в дискурсі мовної особистості відбувається неодноразово. Так, до 
прецедентних текстів належать поезії Т.Шевченка: "Заповіт", "Садок вишневий коло хати" та ін. 
(Струганець Л. Культура мови: словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 
88 с.). 

27 Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! / К. Бредемайер. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 272 с. – С. 84-87. 

28 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 

http://www.klikovo.ru>
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Коли надходить ваша черга виголошувати промову, ви почуваєте себе 
якнайгірше. Скажу вам одну річ. Яка має вас утішити. Якщо вам трапилося 
відчути страх перед виступом, то ви належите до більшості людей на Землі”.  

Поради для подолання страху: 
Аудиторія бажає вам успіху. Слухачі не мають наміру марнувати свій 

дорогоцінний час. Щоб прийти й побачити ваш провал. Навпаки, вони хочуть 
почують блискучу промову. 

Ви маєте знання, цінні для аудиторії. Тільки ви (і ніхто крім вас) 
можете викласти власне унікальне розуміння цього питання. Ніхто не знає 
вашого тлумачення того чи іншого матеріалу. Думайте про себе як про людину, 
яка може поділитися з аудиторією цінними знаннями та ідеями.  

Аудиторія не знає про ваш страх. Часто аудиторія навіть не помічає 
ознак страху в оратора, який сам стверджує, що надзвичайно хвилюється. 
Головне не бути спокійним, а виглядати спокійним (Аллен Вайнер)29. 

Однак у цьому разі важливо уникнути найпоширеніших ознак 
хвилювання30:  

Метушня. Найочевиднішими ознаками того, що ви хвилюєтеся, є нервові 
рухи, до них, наприклад, належать торкання обличчя вказівним пальцем, 
потирання носу чи почісування над губою. Тримайте руки перед собою в 
“позиції шпилю”. У разі, коли ви стоїте перед трибуною, покладіть на неї руки 
так, ніби ви граєте на фортепіано. 

Ходіння вперед і назад. Ще однією ознакою хвилювання є постійне 
ходіння по сцені. Підійдіть ближче до публіки й зупиніться на декілька хвилин. 
Потім зробіть декілька кроків в іншу сторону і знову зупиніться.  

Спітніння. Велике значення має те, як ви витираєте крапельки поту. 
Якщо ви берете носову хустинку, розгортаєте її і починаєте терти чоло, то під 
час цього виглядаєте як людину на межі нервового зриву. Ніколи не 
розгортайте хустинку. Тримайте її згорнутою. Витріть піт легкими рухами й 
відразу кладіть до кишені.  

Тремтіння рук. Якщо ваші руки тремтять, як листя на вітрі, то ви боїтеся 
виступати перед публікою. Робіть свої нотатки не на аркушах паперу, а на 
картках. Оскільки картки мають менший розмір і тремтіння рук буде не таким 
помітним. Не тримайте весь час у руках маркер, указку чи інші предмети, які 
можуть зрадити тремтіння рук.  

Багатьом дуже допомагає візуалізація (унаочнення) свого успіху. 
Спеціалісти радять уявити вдалу промову. Уявіть, як ви будете виступати перед 
публікою. Уявіть, що ви виходите на сцену і починаєте виголошувати 
надзвичайно розумні думки. Люди вас дуже уважно слухають. Ловлячи кожне 
слово. Після виступу зал вам аплодує стоячи. 

Подолати страх, як зазначають експерти зі стресів, допоможуть вправи:  

                                                           
29 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 186. 
30 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 182. 
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Дихання. Глибоко вдихніть. Затримайте дихання. Затримуйте, ще 
затримуйте. А тепер повільно видихайте. Повторіть вправу. Дихайте глибоко та 
повільно.  

Фізичні вправи. Це – спосіб зняти м’язову напругу. Навіть вправа, 
виконувана 10–15 секунд, допоможе.  

Поверніть голову в один бік, а потім в інший. І лише тоді починайте 
обертати голову за годинниковою стрілкою. Змініть напрямок обертів31.  

Піднімання рук. Підніміть вгору праву руку і витягніть її якомога вище. 
Затримайтесь в такому положенні на кілька секунд, а потім опустіть руку. 
Повторіть те саме з лівою рукою.  

Допомагає також швидка хода, або біг на місці, що також знімає м’язову 
напругу. Однак у цьому разі важливо не перебрати міри, щоб н6е вийте до 
публіки задиханим32. 

Порухайте інтенсивно щелепою назад-вперед разів двадцять. У результаті 
таких рухів подразнюються корінці блукаючого нерва, сигнал передається в 
центральну нервову систему, відбувається викид норадреналіну і ваш стан 
врівноважується.  

Сидячи в очікуванні оголошення вашого виходу, опустіть руки і 
розслабте їх. Уявіть, що вони стали настільки довгими, що уперлися в підлогу... 
Уявили? Тепер ту напругу, яку ви відчуваєте, спрямуйте по руках у землю. 
Відчуйте, як вона стікає. Порухайте кистями та пальцями в повітрі, розімніть 
руки. Лікарі й психологи підтверджують, що гімнастика кистей рук дає змогу 
не тільки понизити паралізувальний ефект хвилювання, але і стимулює роботу 
мовного апарату, підвищує кмітливість і красномовство. Задовільного 
пояснення цьому наука досі не дає. 

Оскільки зв’язок мозку з м’язами тіла має двосторонній характер, ми, 
впливаючи на тіло, впливаємо і на свої емоції. Опустіть плечі, підніміть 
підборіддя, випряміть спину. У вас повинна бути постава спокійної та 
упевненої в собі людини33. 

Під час висловлювань під час сперечання учасники можуть застосовувати 
невербальні засоби. Вони допомагають створити образ опонента, слугують для 
уточнення, а іноді і зміни смислу вербального повідомлення, для надання або 
посилення емоційного забарвлення сказаного.  

СИГНАЛ — ТРАКТУВАННЯ 
Руки схрещені на рівні грудей  Позиція оборони 
Легке постукування по столу Нетерпіння 
Руки складені як у молитві, пальці 
трохи розставлені  

Почуття переваги 

                                                           
31 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 185. 
32 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 186. 
33 Гандапас Р. Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и доставлять 

максимальное удовольствие, выступая публично / Гандапас Радислав. – М.: “Олимп-Бизнес”, 2005. – 
С. 21-22. – Ел. ресурс: <http://www.treko.ru/show_dict_692> 

http://www.treko.ru/show_dict_692>
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Руки під столом Не готовий до розмови або боїться 
виказати свою невпевненість, 
нервовість  

Руки на столі не схрещені Готовність вступити в контакт 
Посмішка, злегка нахилена голова, 
ритмічне похитування головою 

Розуміння, готовність до контакту  

Підйом голови і погляд угору, 
нахилена голова і зосереджений 
погляд 

Не готовий до контакту, розмірковує 

Довгий нерухомий погляд в очі 
співрозмовника 

Бажання підкорити собі 

Погляд в підлогу Страх і бажання втекти 
Погляд убік Нехтування 

 
Поль Л. Сопер рекомендує додержуватися таких правил, коли ви вдаєтеся 

до жестів: 
Жести мають бути мимовільними. Застосовуйте жест при відчутті 

потреби в ньому. Не стримуйте імпульсу наполовину. 
Жестикуляція не повинна бути безперервною. Не жестикулюйте 

руками протягом усієї розмови. Не кожна фраза потребує підкреслення жестом. 
Керуйте жестами. Не намагайтесь уподібнитись вітрякові, зберігайте 

сили про запас; пам’ятайте, що жестикуляція - елемент рівноваги всієї пози. 
Жест не повинен відставати від слова. 

Урізноманітнюйте жестикуляцію. Не користуйтесь одним і тим самим 
жестом у всіх випадках, коли треба надати словам виразності. 

Жести мають відповідати своєму призначенню. Кількість та 
інтенсивність їх повинні узгоджуватися з характером повідомлення і 
співрозмовників. Приміром, дорослі на відміну од дітей віддають перевагу 
помірній жестикуляції. 

Треба зазначити, що використання невербальних засобів спілкування 
обмежене національними, культурними й релігійними традиціями.  

Зоровий контакт. Спочатку необхідно встановити зоровий контакт з 
аудиторією. Т. Ковалевська та С. Бронікова радять: “Коли ви вже перебуваєте у 
позиції для виступу, не поспішайте його розпочинати. Повільно, з легкою 
приємною посмішкою огляньте учасників зустрічі. Подивіться на обличчя, 
затримуючись на мить на кожному (бодай на обличчях більшості). Якщо ви 
“впіймали” доброзичливий погляд або відповідну посмішку, зробіть ледь 
помітний мімічний рух: “Добридень, і Ви тут? Дуже радий Вас бачити!”. Навіть 
якщо ви бачите цих людей уперше в житті, то в такий спосіб ви протягаєте 
незримі ниточки від їх очей до своїх. Потім ви будете утримувати їх увесь час, 
доки будете говорити, і саме ці симпатики будуть підтримувати вас у складні 
моменти виступу. Тільки встановивши такий зоровий контакт із кожним з 
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присутніх, можна починати виступ”34. У разі сильного хвилювання варто 
знайти так звану позитивну точку опори, тобто слухача, який позитивно до вас 
налаштований.  

Вираз обличчя. “Найголовніше у виразі обличчя – це посмішка. Проста 
посмішка, подарована нашій аудиторії, може встановити почуття взаємодовіри 
та симпатії. Її зрозуміють у будь-якому куточку світу. На жаль, багато хто з 
ораторів – здебільшого бізнесмени – вважають, що завжди належить надягати 
на себе маску турботи про справи. Вони ж бо серйозні ділові люди. Вони 
оперують фактами і цифрами. У них є цілком конкретні прагматичні 
зобов’язання. Якщо вони посміхнуться, то можуть здатися… людяними”35  

Існує таке правило: необхідно звертатися по черзі щоразу до одного 
слухача, наприклад, під час однієї думки (від трьох до п’яти секунд). При цьому 
“ходіть” між слухачами, як по пунктах, слідуючи задуманій фігурі “М”. За 
допомогою цього інтенсивність зорового контакту підвищується. 

М. Кушнер зазначає: коли оратор стоїть у недбалій позі, аудиторія може 
подумати, що він лінивий, погано себе почуває чи дуже втомився. Оратора, 
який стоїть прямо, як молода тополя, вважатимуть людиною порядною, 
відвертою та щирою людиною. Стійте прямо, злегка розставивши ноги і 
приготувавши руки для жестикуляції. Ця поза підходить практично для будь-
якого виступу. Можете злегка нахилитися в бік до аудиторії. Невеликий нахил 
уперед свідчить про те, що ви хочете стати слухачам ближче. Нахил назад 
свідчить про протилежне. Спирайтеся на трибуну якнайрідше та й лише для 
особливого ефекту. Постійне “лежання” на трибуні сигналізує аудиторії про те, 
що ви в’яла та слабохарактерна людина. Не стійте, поклавши руки на стегна. 
Жестикуляція має підкріплювати слова. Не розхитуйтесь вперед і назад. Такі 
рухи відволікають увагу слухачів від предмета обговорення. Намагайтеся 
зберігати верхню частину тіла нерухомою. Не стійте, схрестивши руки перед 
грудьми. Не тримайте руки за спиною. Це дасть вам змогу вільно 
жестикулювати. Не стійте у “позі футболіста, тобто в позі, коли руки опущені і 
схрещені, причому одна рука лежить поверх іншої – ніби ви футболіст, який 
стоїть на воротах в очікуванні штрафного. Не тримайте руки в кишенях36.  

Передусім треба привітатися та звернутися до слухачів: “Шановні пані 
та панове!”; “Шановні колеги!”; “Шановні учасники...!”. Якщо присутні 
почесні гості, високоповажні особи, то з привітанням належить звернутися 
спочатку до них. За допомогою привітання оратор встановлює з аудиторією 
емоційний контакт. 

Ще одним з ефективних прийомів встановлення емоційного контакту з 
аудиторією є прийом залучення. Наприклад, можна попросити допомоги 
аудиторії: “дати знак, коли мине 20 хвилин виступу; закрити кватирку; 

                                                           
34 Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник 

управлінцеві на щодень) / Ковалевська Т. Ю., Бронікова С. А. – Одеса: Фенікс, 2008. – 140 с. 
35 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 193. 
36 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 195. 
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вимкнути світло; роздати матеріали; покликати тих, які запізнилися тощо. У 
цих випадках аудиторія відчуває себе єдиним організмом (що так і є насправді) 
і сприймає допомогу окремих осіб (бо ж хтось один виконав прохання 
доповідача) як “ми допомогли”. Спочатку від аудиторії можна очікувати лише 
простих дій, лише згодом переходячи до складного, а не навпаки. Так і 
запитання: якщо відразу поставити запитання, яке вимагає розгорнутої 
відповіді, не дивуйтеся, якщо в залі зависне тиша. Набагато результативніше 
залучення працює, якщо спочатку ставити питання прості, відповіддю на які 
може стати просто кивок голови: “Зрозуміло?”, “Так?”, “Згодні?”, 
“Продовжимо?”. Поступово ускладнюйте, поглиблюйте інтерактивність і до 
фіналу ви вже цілком обґрунтовано можете очікувати активної співучасті 
аудиторії”37. 

Далі – короткий вступ, мета якого – назвати тему, вказати мету і план 
доповіді. Давно помічено, що існує ефект ПЕРШИХ ФРАЗ38. У перших фразах 
має міститися цікава інформація, яка привертає до себе увагу. Окрім того, 
аудиторії варто натякнути про те, яку користь вона матиме, прослухавши 
доповідь. 

Гучність, інтонація, темп. Важливо навчитися регулювати гучність 
мовлення залежно від розміру аудиторії. Від хвилювання недосвідченому 
ораторові може здаватися, що він говорить достатньо голосно, однак насправді 
лише відкриватиме рот. Не варто “вмикати” гучність на повну потужність, це 
не сприяє кращому розумінню.  

Належить чітко вимовляти слова. Варто також звернути увагу на те, чи не 
трапляються у мовленні слова-паразити, які засмічують нашу мову (так би 
мовити, розумієте, значить, так, гм, о’кей, ага тощо), оскільки не мають 
жодного смислового навантаження.  

Треба пам’ятати про такий допоміжний, але дуже важливий, засіб усного 
мовлення, як інтонація. “…Монотонність може бути спричинена 
використанням однієї інтонації чи незмінного тембру голосу. Проте вона може 
виникнути й у результаті постійної швидкості мовлення, однакового рівня 
гучності чи стабільної висоти звуку”39. 

Варто виділяти голосом окремі слова. “Ви можете повністю змінити 
значення речення, просто виділивши голосом потрібне слово: Ви це говорите 
мені? Ви це говорите мені? Ви це говорите мені?40 

Монотонність може бути ворогом оратора. Монотонна промова заколише 
аудиторію. Спеціалісти з ораторського мистецтва радять використовувати не 
менше ніж сім повних тонів або діапазон октави. Однак не варто 
послуговуватися дуже високими тонами. Сперечальники, наприклад, у запалу і 
                                                           

37 Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник 
управлінцеві на щодень) / Ковалевська Т. Ю., Бронікова С. А. – Одеса: Фенікс, 2008. – с. 40. 

38 Кузин Ф. А. Культура делового общения : практическое пособие / Кузин Феликс Алексеевич. 
– М.: Издательство "Ось-89". – С. 15. 

39 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 216. 

40 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 216. 
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часто починають говорити дуже високим голосом. Але те ж саме може 
відбутися в результаті недостатнього дихання або соромливості. Натомість 
використання дуже низького тону справляє враження відсутності енергії в 
оратора та його байдужості до предмета обговорення.  

Варто змінювати і швидкість мовлення. “Сила звуку – це досить потужна 
зброя, якою легко керувати”41. Тихе мовлення може бути надзвичайно 
ефективним. Особливо якщо використовують мікрофон, який дає змогу 
застосувати весь діапазон голосу.  

Використовуйте паузи між фразами і думками. “Коротка пауза перед 
кульмінаційним пунктом промови і після – один із способів найяскравіше 
підкреслити його. Нарешті, самий ритм мови багато в чому залежить від 
інтервалів і тривалості пауз”42. 

Зазвичай ми робимо в усному мовленні паузи на місці розділових знаків, 
які сигналізують нам про зупинку. Однак в усному мовленні належить робити 
паузи частіше, щоб досягти виразності промови.  

Хороша риторика – це зоровий контакт, міміка, жестикуляція, поза, голос, 
дихання і артикуляція; чіткий план, зрозуміле й переконливе аргументування; 
вільне мовлення або вміння подолати страх перед виступом. 

Утримання уваги аудиторії. Важливо також навчитися утримувати 
увагу слухачів. “Щоб утримати увагу публіки, ви повинні навчитися 
перемикати канали сприйняття – візуальний, аудіальний, сенсорний, 
нюховий та смаковий. “Послухайте, а тепер подивіться, а тепер доторкніться до 
… А тепер знову послухайте” – за допомогою такої зміни каналів, увага на 
певний час знову концентрується на об’єкті оповіді”43. 

Окрім того, досвідчені оратори послуговуються ефектом РЕЛАКСАЦІЇ44. 
Увагу аудиторії не можна тривалий час утримувати на достатньо високому 
рівні (після 20 хвилин настає природній спад, що пояснюють фізіологією 
людини). Важливо вчасно пожартувати, перемкнути увагу на щось інше, 
вставити “ліричний відступ”, що дасть змогу слухачам відпочити.  

Окрім того, треба навчитися керувати неслухняною аудиторією. Мова йде 
насамперед про сторонні зауваження, мета яких – утруднити виступ. Не треба 
дозволяти виводити себе з рівноваги, не варто відповідати агресивно; іноді 
краще вдати, що нічого не чув; не треба відповідати на кожне зауваження із 
залу, проте якщо їх багато, потрібно реагувати, використовуючи один із 
наведених нижче прийомів.  

1. Відповісти так, щоб поставити запитувальника в безвихідь. Найкраще, 
звичайно, “відрубати”, особливо якщо зауваження агресивне. Відомо, що 
У. Черчилль до своїх виступів свідомо готував вислови, які використовував, 
                                                           

41 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 217. 

42 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 

43 Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник 
управлінцеві на щодень) / Ковалевська Т. Ю., Бронікова С. А. – Одеса: Фенікс, 2008. – 140 с. 

44 Кузин Ф. А. Культура делового общения : практическое пособие / Кузин Феликс Алексеевич. – 
М.: Издательство "Ось-89". – С. 15. 
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коли його перебивали. Можна, наприклад, здивувати супротивника, коротко 
відповівши: “Дякую”, після чого продовжувати виступ. Супротивник напевно 
задумається.  

2. Повторити запитання або негативне зауваження, наче подаючи його 
слухачам для оцінювання. Цей прийом доречний, коли є впевненість 
уприхильному ставленні інших слухачів. Належить вибрати для відповіді того з 
присутніх, із яким є зоровий контакт, і помічено, що він схвально киває 
головою. Мабуть, він встане на вашу сторону. Можна змусити супротивника 
повторити зауваження. Непоганий прийом, якщо дозволяє час. Можна змусити 
супротивника повторити не все, а окремі формулювання. Результат буде 
вражаючим, оскільки важко повторити зауваження швидко й точно або його 
обґрунтувати. Окрім того, додає К. Бредемайер, “якою би хорошою і смішною, 
зухвалою і вдалою не була репліка, вона втрачає свою силу, лише мовець 
повторить її... При цьому спонтанність і комічність ситуації втрачає свою силу, 
здебільшого голос мовця змінює інтонацію і звучить тихше. Так саме 
зауваження випадає з контексту”45. 

3. Запитати точні дані. Це – доречний прийом для того, щоб виграти час 
для відповіді. Можна попросити, щоб людина, яка кинула отруйне зауваження, 
встала і представилася, вказала місце роботи і т. ін. Цей прийом часто 
примушує супротивника заспокоїтися. Якщо зауваження конструктивне, 
належить подякувати та висловити схвалення діловитості. Це допомагає 
виграти час для репліки. 

4. Використовувати метод “так, але...”. Уникайте довгих висловлювань і 
діалогів. Відповідайте коротко, використовуючи тактику “так, але...”. Проте не 
треба вимовляти слово “так”, краще удаватися до близьких формулювань, 
наприклад до таких: “Згоден з вами, але разом з тим треба врахувати, що...”. 
Так само “але” можна замінити на “тільки”, а “разом із тим” – на “проте”. 

5. Провокаційні зауваження можна нейтралізувати, кажучи: “Я 
передбачав це запитання. Проте впевнений, що буде краще і цікавіше для всіх 
присутніх, якщо я продовжу свій виступ”. Треба чітко відзначити, що в 
інтересах інших слухачів не можна вести приватні бесіди. Якщо є змога, 
запропонуєте тому, хто вас перебив, поговорити після один на один. Це формує 
сприятливу атмосферу.  

6. Застосовувати прийоми відволікання. Якщо, звичайно, можливо, треба 
звернути увагу на важливість ситуації або більш значущі цінності, сказати, що 
зараз не час розмінюватися на дрібниці. 

7. Звернутися до благородства присутніх. Якщо кинуте зауваження 
неетичне, треба запитати для обеззброєння супротивника, а як би людина сама 
поводилася в такій ситуації. Цей прийом впливає не стільки на супротивника, 
скільки на інших присутніх. 

8. Попросити запитувальника почекати, спокійно відповісти, що саме цієї 
теми торкнетеся далі. Але не варто потім про це “забувати”. Уміння розгорнути 

                                                           
45 Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! / К. Бредемайер. – Ростов н/Д: 
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думку зарекомендує оратора з хорошого боку. Якщо зауваження збігається із 
загальною ідеєю виступу, до нього можна поставитися серйозно, але варто 
перервати виступ і записати зауваження, та так, щоб всі бачили. Це покаже, що 
оратор серйозно ставиться до проблеми. 

9. Уникати висловів типу “не заважайте”, “я вас попереджаю”. Краще 
всього сказати: “Дякую за запитання”. І ще одна порада. Відповівши, не варто 
продовжувати дивитися запитувальнику в очі. Відразу після відповіді треба 
звернути увагу на інших слухачів. Інакше ця ж людина знову почне перебивати. 
Відповідаючи не треба переходити межі ні ввічливості, ні часу. 

10. Якщо відповідь була жартівливою, треба негайно перейти на 
серйозний тон. Жартівливі перерви варто трактувати серйозно, а серйозні – 
жартівливо”46.  

Жестикуляція. Під час промови жестикулювати дозволено. Але 
використовувані рухи мають бути контрольованими, тобто промовець має чітко 
усвідомлювати навіщо він використовує той чи інший жест. Жести 
застосовують для того, щоб привернути увагу до певних частин 
повідомлюваного. Інколи недосвідчені доповідачі, ймовірно, через хвилювання 
бавляться предметами, у гіршому разі – чухають потилицю і т. ін. Відсутність 
жестикуляції – це також знак, який несе певну інформацію. С. Шипунов подає 
основні принципи правильної жестикуляції47:  

Симетрія. Якщо людина жестикулює тільки однією рукою – це часто 
виглядає неприродно. Належить використовувати обидві руки одночасно або 
рівною мірою й ліву, і праву руку, якщо вони вмикаються поперемінно.  

Широта. Якщо розмовляєте з однією людиною, то широко розмашисто 
жестикулювати не варто. Проте якщо перед вами зал у 20-30-100 осіб, то дрібні 
жести побачать лише ті, хто сидить у першому ряду (та й то не завжди). Тому 
не бійтеся робити широкі жести. Широкі жести свідчитимуть про те, що ви 
впевнена в собі людина, тоді як дрібні, затиснуті репрезентують вас як 
невпевнену особу. Найчастіше свідчення переляку – це притиснуті до боків 
лікті. Руки від ліктів до плечей – не працюють. І рухи виходять скутими, не 
вільними. Відривайте лікті від боків! Рубайте від плеча! 

Закінченість. Можливо спостерігали, як іноді оратор виступає, руки по 
швах, а кисті рук злегка смикаються. Відчувається, що народжується рух, однак 
далі кистей рук не йде чи затухає десь посередині. Виходить незакінчений, 
змазаний жест.  

Відкритість. Часто можна спостерігати – жести наче і є, але весь час 
тильним боком долоні до слухачів. Це закриті жести. На рівні інстинктів вони 
сприймаються негативно: чи не тримає оратор камінчик у руці). Треба спокійно 
робити відкриті жести до аудиторії (принаймні 50% жестів мають бути 
відкритими). 

Жести-паразити. Іноді якийсь жест оратор повторює дуже часто. 
Трапляється. що такий жест не має жодного смислового навантаження. Це 
                                                           

46 Урбанович А.А. Психология управления / Урбанович А.А.. – Минск: “Харвест”, 2005. –  
С. 594-596. 

47 Шипунов С. Тренинг-центр “Оратор” // Dokument HTM. – http://www.orator.biz 

http://www.orator.biz
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“жест-паразит”: потирання носа, потилиці, підборіддя, дуже часто поправляють 
окуляри, крутять якийсь предмет у руках. Якщо ви помічаєте подібні жести за 
собою, то давайте їм відсіч. Навіщо перенавантажувати свій виступ 
безглуздими, беззмістовними рухами?  

Цей перелік можна доповнити такими порадами: 
Жестикуляція має бути свідомою. Треба вдаватися до жестикуляції за 

потреби. Не варто її пригнічувати. 
Не варто жестикулювати безперервно під час усієї промови, оскільки не 

кожна фраза потребує підкреслення жестом. Ніколи жест не має відставати від 
підкріплюваного ним слова. 

Жестикуляція має бути різноманітною та відповідати своєму 
призначенню48.  

Ефективне використання трибуни. Дослідники пишуть про те, що 
трибуну треба використовувати як стратегічний об’єкт. Трибуна – це не лише 
підставка для ваших записів і місце для виголошення розумних фраз. Дивіться в 
записи тоді, коли рухаєтеся за трибуною. Хочете приховати свою залежність 
від паперів? Зазирайте до них після того, як зробите той чи інший рух. Під час 
жестикуляції, зміни пози чи руху головою ваш погляд вниз ніхто не помітить. 
Використовуйте трибуну як “схованку”. Навіть якщо ви не полюбляєте 
виступати за трибуною, інколи все-таки треба зосереджувати увагу аудиторії на 
собі. Наприклад, використовуєте слайди, прозірки для епіпроектора чи 
добровільного помічника з аудиторії. Для таких ситуацій якнайкраще підходить 
трибуна, за якою можна сховатися, особливо якщо вона стоїть дещо збоку. Не 
спирайтеся на трибуну и не тримайтеся за неї. Вона не має бути вашою 
підпоркою49. 

Унаочнення (візуалізація). Важливий чинник успішного ділового 
спілкування – унаочнення інформації. Наявні різні способи унаочнення. Можна 
використовувати інформацію, розміщену на паперових носіях, як от плакати чи 
роздатковий матеріал, призначений для кожного слухача. Сьогодні 
використовують різноманітні технічні засоби. Обираючи той чи інший засіб 
унаочнення, варто врахувати кількість присутніх, розміри аудиторії, обсяг 
інформації, який необхідно умістити на носіях. Плакати можна 
використовувати в порівняно невеликій аудиторії.  

Щоб не зіпсувати ваш виступ неправильним використанням лекційних 
плакатів, дотримуйтеся таких рекомендацій50: пишіть якнайменше тексту; 
пишіть тільки на двох верхніх третинах аркуша. Тоді аудиторії буде набагато 
легше побачити написаний текст. Якщо не писати в нижній частині аркуша, то 
не треба буде нахилятися.  

                                                           
48 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
49 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 214. 
50 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 161. 

http://www.klikovo.ru>
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Роздатковий матеріал на паперових носіях готують у тому разі, коли 
відомо точну кількість слухачів. “Збираючись підготувати для аудиторії 
роздаткові матеріали, пам’ятайте, що вони мають бути привабливими. <…> 
Обов’язково використовуйте папір хорошої якості, і, якщо це можливо, 
роздавайте матеріали, умістивши їх до спеціальної папки”51. 

Сьогодні популярний спосіб унаочнення – за допомогою 
мультимедійного проектора та програмного забезпечення PowerPoint. Таке 
унаочнення має низку переваг, оскільки доповідач може подати в такий спосіб 
великий обсяг інформації – різноманітні графіки, діаграми, схеми, ілюстрації, 
тези тощо. За допомогою візуальних образів складну інформацію можна подати 
зрозуміло, в осяжній формі.  

Стандартні види графіків, що можуть бути реалізовані засобами пакету 
Excel: гістограма (дуже зручна для порівняння різних однотипних даних); 
лінійчаті діаграми добре демонструють зміни, які відбулися за певний період 
часу; графік; кругова (секторна) діаграма; діаграма; кільцева; пелюсткова 
діаграма. 

Схеми операцій добре ілюструють певну низку дій. Їх об’єктом може 
бути діяльність певної служби – від дзвінка диспетчеру і до дій відповідних 
фахівців. Організаційні схеми легко унаочнюють структуру установи та 
підпорядкування певних підрозділів.  

Натомість таблиці числових даних видаються найбільш нудними. Однак у 
разі використання статистичних матеріалів належить: перевіряти статистичні 
дані з погляду компетентності і безсторонності джерела; точно вказувати 
джерело; уникати загальних, невизначених формулювань; 
порівнювати сумісні величини; говорити тільки про те, що підтверджене 
сукупністю даних52. 

Наочність – це креслення на дошці, карти, плакати, ілюстрації, моделі, 
зразки. Наочність привертає увагу слухачів. оскільки не все можна усно 
пояснити.  

Висловлено думку про те, що програма PowerPoint фактично впливає на 
те, як ми мислимо, компонуємо наші ідеї та структуруємо наші думки: світ 
звернуто в декілька оптимістичних слайдів, де приблизно 7 слів у рядку і 7 
рядків на слайді53.  

Отже: 
не вміщуйте занадто багато інформації на слайді, оскільки це утруднить 

сприймання і відволікатиме слухачів від доповіді;  
робіть прості підписи; 
використовуйте малі (для основного тексту) і великі (для заголовків) 

літери, що полегшить читання; 

                                                           
51 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С.  
52 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
53 [Титц, Коэн, Массон, 2008, с. 301] 

http://www.klikovo.ru>
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радять застосовувати не більше двох шрифтів, оскільки застосування 
більшої кількості шрифтів створює враження безпорядку та неакуратності; 

не використовуйте більше чотирьох кольорів. Винятком із цього правила 
можуть бути лише графіки та складні зображення; 

перевірте текст, щоб у ньому не було помилок; 
старанно добирайте графічні зображення: вони мають стосуватися теми 

доповіді; 
будьте послідовними. Не радять змішувати слайди, виконані у різних 

стилях для різних презентацій; 
логотип має займати якнайменше місця на слайді54.  
Також використовують правило “Торкнися-Повернися-Назви”, суть 

якого полягає у тому, що спочатку вказують на потрібний об’єкт, повертаються 
до аудиторії й лише тоді його коментують. В іншому разі промовець буде 
говорити до екрану, бо стоятиме спиною чи впівоберта до аудиторії. 

Спеціалісти з комунікації радять відвідати приміщення перед виступом, 
щоб призвичаїтися до нього, а також перевірити технічні засоби, які 
заплановано використати.  

Для того, щоб уникнути помилок надалі варто проаналізувати власний 
виступ, запитавши думку колег про темп мовлення, його гучність, виразність, 
логічність викладу, жестикуляцію, міміку, пантоміміку тощо.  

Окрім того, належить вчитися “на чужих помилках”. Існує онлайновий 
банк виступів (Online Speech Bank, www.americanrhetoric.com), який містить 
виступи знаменитих людей. 

 
 

РЕЗЮМЕ55 
Чи усвідомили Ви, що... 
• заповітна мрія кожного промовця — комунікативний контакт зі слухацькою 

аудиторією; 
• причиною невдач багатьох ораторів було невміння встановити, утримати й 

посилити контакт зі слухачами; 
• психологічний вплив оратора на слухачів починається до його промови, з 

моменту появи його перед публікою; 
• головні показники взаєморозуміння мовця і слухачів - це позитивна реакція 

на слова мовця, зовнішній вияв уваги у слухачів (їх поза, контакт очима, 
зосереджений погляд, погодження у хитаннях головою, занотовування, 
усмішки, оплески тощо), “робоча” тиша у залі; 

• активізація уваги слухачів досягається різними прийомами, як окремо, так і 
в сукупності, а саме: ерудицією мовця, його принциповістю, риторичними 

                                                           
54 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 158-160.  
55 За навчальним посібником Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навч. посіб. – К .: Центр учбової 

літератури, 2008.- 592 с., С. 280-282. 

http://www.americanrhetoric.com
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та проблемними запитаннями; драматизацією промови, вмілою орієнтацією 
у проблемах, наведенням цікавої, нової, несподіваної інформації; 
гіперболізацією; цитуванням; ефектним початком і яскравим завершенням 
промови; переорієнтацією оригінальних пропозицій; 

• майстерність слухати цінується не менше, ніж талант оратора; 
• спілкування буває індивідуальним, груповим, публічним; 
• є різні види монологічного мовлення: опис, розповідь, розмірковування; 
• за характером комунікативної установки діалоги розподіляються на 

диктальні й модальні; 
• діалогічність є основною ознакою судової промови і пов’язана з 

переконливим характером промови; 
• є кодекс правил спілкування для мовця й слухача; 
• запитання класифікуються за метою, логічною структурою, складом, 

характером, формою; 
• відповіді на запитання залежать від ситуації та культури спілкування; 
• “коефіцієнт корисної дії” спілкування залежить від багатьох чинників та 

являє собою багатомірне поняття; 
• вербальна агресія становить реальну соціальну небезпеку, виявляє чітку 

специфіку в різних культурах і може статися під час міжкультурних 
контактів; 

• науковці розробили різні реальні стратегії розв’язання конфліктів; 
• не слід доводити очевидного та наводити яскраві приклади без належної 

підготовки, пояснювати те, в чому самі не повністю переконані; 
• треба уникати ненадійних доказів і не забувати головну думку промови; 
• необхідно уникати в публічних виступах демагогічних прийомів (підміна 

діяння високими словами й закликами; пояснення труднощів сьогодення 
наслідками минулого; псевдопафос промови; використання великої 
кількості неперевірених цифр, неймовірних фактів без їх аналізу й 
зіставлення; ображання, крик замість спокійного обговорення проблеми; 
подання неповної інформації; перекладання вини на інших тощо); 

• обов’язково контролювати своє мислення, мовлення, поведінку й емоції під 
час спілкування. 
Чи відомо Вам, що... 

• типи мовленнєвої культури залежать від комплексу ознак як суто 
лінгвістичних (вимова, формотворення, слововживання тощо), так і 
етичних, комунікативно-риторичних (якість та ефективність спілкування, 
доцільність побудови тексту промови тощо), загальнокультурних; 
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• сфера літературної мови маніфестується елітарним та середньо 
літературним типами мовленнєвої культури; найстійкішою до мовних 
зрушень є елітарна мова; 

• збереження національної самобутності української мовленнєвої культури в 
елітарному типі найбільше виявляється в дотриманості українських 
комунікативних норм; 

• сучасний публічний діалог – динамічна сфера мовної комунікації, яка 
представлена великою кількістю видів та різновидів (від коротких 
опитувань на вулиці до “круглих столів” і прес-конференцій), що об’єднані 
спільною структурно-мовною ознакою - почерговим мовленням 
співрозмовників; 

• носій елітарного типу мовленнєвої культури може помилитися, однак він 
усвідомлює, що припустився помилки у промові, та знає, де і якої; носій 
середньолітературного типу мовленнєвої культури і не підозрює, що 
помилився, наприклад, у наголошенні слів, використанні прийменників, 
сполучників тощо; 

• існує поняття “мовленнєва самодисципліна”; 
• ще 1720 року Петро І видав Указ №740, зміст якого був таким: “Указую: 

господам сенаторам речь в присутствии схода держать не по писаному, а 
токмо словами, дабы дурь каждого всем видна была”; 

• зібрати слухачів, а потім читати їм писаний матеріал - це все одно, що, 
запросивши приятеля прогулятися, запитати, чи не заперечує він пройтися 
пішки, а самому їхати поруч з ним на автомобілі (лауреат Нобелівської 
премії фізик Уільям Брегг); 

• відомий політик та досвідчений парламентарій У.Черчилль ставив на полях 
у тих місцях своїх промов, де відчував слабкість аргументування, дві букви: 
S. L. (slower - “повільніше”; lander –“голосніше”); 

• на дії, вчинки людини впливають шість причин: випадок, природа, 
примушення, розум, бажання, пристрасть (Арістотель); 

• треба бути найуважнішими до своїх думок - вони початок вчинків (Лао-
Цзи); 

• саме слово як семантична одиниця мови є тією територією, яка об’єднує 
співрозмовників; 

• уміння ставити запитання та відповідати на питання- це важлива й 
необхідна ознака розуму; 

• одна із заповідей неориторики закликає говорити не їм, а з ними, або геть 
монолог; 

• Res est magna tacere (Велика справа - мовчання).  
• Чи переконані Ви, що... 
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• мовлене слово має більше переваг над писаним; (Ж.Лабрюйєр) 
• якщо хочеш примусити когось заплакати, то перш за все повинен заплакати 

сам (Горацій); 
• людина, яка багато говорить, скаже, нарешті, дурницю (О.Дюма); 
• можна відповісти на будь-яке запитання, якщо воно поставлене правильно 

(Платон); 
• бесіда - мистецтво, в якому суперником людини виступає все людство 

(Емерсон); 
• і найблискучіша промова набридає, якщо її затягти. (Б.Паскаль); 
• Dictum ас factum (Сказано - зроблено); 
• всім необхідно поширювати нормативне мовлення для досягнення 

комунікативного успіху. 
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Додаток 1 
ПОРАДИ ОРАТОРОВІ 

(за матеріалами: Гандапас Р. 101 совет оратору / Радислав Гандапас. –  
М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 56 с.)  

 
Поради з подолання страху публічної мови 

Якщо є можливість, виступайте на власній території. 
Якщо немає можливості, заздалегідь відвідайте місце виступу, звикніть до 
нього.  
Тримайте в руках або в кишені тези виступу на картках, навіть якщо вони не 
знадобляться, це зробить вас більш упевненим. 
Знайдіть спосіб отримати максимум інформації про склад аудиторії. 
Посадіть у залу хороших знайомих або познайомтеся з ким-небудь із учасників 
перед вашим виступом. 
Повторюйте текст мінімум тричі. 
Приходьте в аудиторію раніше за тих, перед ким будете виступати. 
Перед виступом активно порухайтеся. 
Стежте за диханням, воно має бути глибоким, ритмічним і спокійним. 
Ніколи не використовуйте алкоголь і заспокійливі препарати. 

 
Поради щодо підготовки до виступу 

Розпочніть готуватися відразу, не відкладайте на останній момент. 
Визначте мету виступу: яких дій аудиторії ви очікуєте в результаті. 
Визначте аргументи переконань для вашої аудиторії. 
Складіть план виступу згідно з порадами, які ви прочитаєте в наступному 
розділі. 
Ніколи не пишіть текст виступу повністю – це тільки ускладнить завдання.  
Повторюйте ваш виступ, зазираючи до плану, з кожною репетицією все частіше 
відриваючи погляд від паперу і все довше затримуючи його на уявній аудиторії. 
 Кожний пункт плану напишіть на невеликому прямокутникові з кольорового 
паперу. Ви можете тримати ці прямокутники в руці під час виступу, звіряючи в 
разі необхідності. 
Проведіть репетицію в присутності доброзичливої публіки: друзів чи родичів. 
Перед виступом обов’язково потрібно відпочити.  

 
Поради щодо формування структури 

Приділіть увагу початку виступу – він задасть відповідний тон. 
Приділіть увагу фіналу виступу – він закріпить досягнуте. 
Під час виступу обов’язково скажіть, скільки буде тривати виступ і про що буде 
мова. 
Ніколи на початку розмови не кажіть, що не готувалися. Не кажіть також про 
своє хвилювання. 
Пам’ятайте, що початок і фінал звертаються до почуттів, а не до розуму. 
Основна частина виступу має бути не більше  75 % загального часу. Решта – 
вступ і заключна частина. 
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Відповідати на запитання потрібно в кінці основної частини перед заключною. 
Завчіть першу й останню фрази вашого виступу напам’ять. 
Формуючи структуру, готуйте виступ тривалістю на 20% менше за відведений 
час. 
Не робіть суттєвих змін у структурі безпосередньо перед виступом.  

 
Поради щодо оформлення слайдів 

Використовуйте не більше 3 кольорів на слайді. 
Використовуйте не більше 3 шрифтів на одному слайді. 
Оформляйте всі слайди в одному стилі. 
В одному слайді повинно бути не більше 40 слів. 
Усю інформацію, яку можна подати образами або символами, подайте 
образами або символами. 
Не використовуйте шрифтів із засічками, вони погано сприймаються. 
Не перевантажуйте виступ слайдами, людина здатна сприйняти за 20 хвилин 
лише 7 унікальних слайдів. 
Не дублюйте на слайді те, про що говорите. Слайд тільки ілюструє ваші слова 
або закріплює ключові моменти. 
Якщо виступаєте зі слайдами від імені органу, установи тощо, потурбуйтеся 
про те, щоб стиль ваших слайдів був близьким за стилем до інших презентацій. 
Покажіть слайди вашим знайомим і запитайте, що в них погано видно чи не 
зрозуміло. 

 
Поради щодо підготовки приміщення до виступу 

Посадіть учасників таким чином, щоб усі бачили вас і ви бачили кожного. 
Не повинно бути тих, хто сидить боком або спиною до оратора. 
Якщо передбачається президія, вона має бути на одній лінії з оратором або 
трохи попереду. 
Якщо стільців у залі більше ніж учасників, потурбуйтеся, щоб слухачі 
розмістилися щільно у перших рядах. 
Заберіть із приміщення всіх і все, що не пов’язано з вашим виступом.  
Розмістіть обладнання таким чином, щоб екран і фліп-чарт були ліворуч від 
вас.  
Розмістіть меблі так, щоб ви могли вільно рухатися по сцені, не ризикуючи 
щось зачепити. 
Оратор зі свого місця повинен бачити вхідні двері. 
Розмістіть стільці і розсадіть людей так, щоб той, хто запізниться найменше 
потурбував тих, хто прийшов вчасно. 
Підберіть освітлення, щоб зображення на екрані було чітким. 

 
Поради щодо привернення й утримання уваги 

Постійно підтримуйте зоровий контакт зі всіма присутніми в залі. 
Час від часу ставте учасникам запитання, навіть такі, що не потребують 
відповіді. 
Просіть допомоги в залу. 
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Робіть паузи в мовленні. 
Змінюйте темп мовлення та гучність голосу. 
Переміщуйтеся, жестикулюйте. 
Час від часу пропонуйте аудиторії якусь дію. 
Під час тривалого виступу не рідше одного разу за 20 хвилин змінюйте 
характер діяльності аудиторії: розповідайте, відповідайте на запитання, 
показуйте слайди, давайте щось по рядах. 
Час від часу звертайтесь особисто до кого-небудь у залі. 
Своєчасно робіть перерви і провітрюйте приміщення. 

 
Поради щодо пози і жестикуляції 

Не схрещуйте ноги, не ставте їх разом. Положення тіла повинно бути стійким – 
поставте ноги на ширині плечей. 
Стежте, щоб коліна були завжди випрямлені, коли ви стоїте. 
Змістіть центр ваги трохи вперед. 
Спина має бути прямою. 
Стежте, щоб плечі були розслаблені. 
Жестикулюючи, тримайте руки вище за лінію пояса. 
Уникайте дрібних, нефункціональних рухів руками. 
Не стійте на місті, рухайтеся по сцені. 
Можна тримати одну руку в кишені брюк. Але тільки одну і тільки в кишені 
брюк. 
Не ховайте долоні рук. Частіше демонструйте їх у жестикуляції. Це формує 
довіру. 

 
Поради щодо відповідей на запитання аудиторії 

Відповідаючи на запитання, відповідайте всім, а не тільки тому, хто запитав. 
Керуйте надходженням запитань самі, вказуючи, кому ви даєте слово. 
Відповідь на запитання не має ставати лекцією. Відповідайте коротко. 
Слухайте запитання до кінця, навіть якщо ви заздалегідь знаєте, що 
відповідати. Корисно, вислухавши запитання, трохи подумати. 
Без сорому уточнюйте, що мав на увазі той, хто запитував, якщо вам не 
зрозуміло. 
Не починайте відповідь на запитання зі слів “ні” або “ви не маєте рації”. 
Якщо ви передбачаєте, що вам будуть ставити важкі запитання, самі 
запропонуйте, щоб запитання були “гострими”. 
Якщо запитання закінчилися або ви не отримали жодного запитання з початку, 
для зачіпки відповідайте на ті запитання, які вам частіше ставлять. 
Під час підготовки до виступу передбачте, які запитання можуть поставити, і 
підготуйте відповіді на них. 
Відповіді на запитання аудиторії в публічному виступі – не екзамен. Якщо ви 
не готові відповідати, скажіть про це. Щирість ціниться аудиторією вище ніж 
компетентність. 
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Поради щодо роботи з мікрофоном 
Тримайте мікрофон, як тримають столовий ніж, - кінчиками всіх пальців, не 
обхоплюючи всією долонею та не випинаючи мізинець. 
Утримуйте мікрофон від губ на одній відстані і під одним кутом протягом 
усього виступу. 
Тримайте мікрофон у правій руці. Якщо ви лівша – у лівій. 
Якщо мікрофон закріплений на штативі, перед виступом налаштуйте висоту під 
свій зріст. Це краще, аніж стояти в безглуздій позі. 
Не постукуйте по мікрофону, щоб перевірити, чи працює він. Достатньо 
привітатися з аудиторією, і відразу зрозумієте, чи чують вас. 
Якщо ви зняли мікрофон зі штатива, віднесіть штатив на край сцени. 
Якщо мікрофон встановлений на столі чи трибуні, не нахиляйтеся до нього. 
Обов’язково потренуйтеся говорити у ввімкнений мікрофон до виступу. 
Не наближайтеся з мікрофоном до динаміків, вони стануть заводитися та 
свистіти. 
Пам’ятайте, що у радіомікрофона ресурс батарейок невеликий і вони можуть 
“сісти” через кілька годин. Майте нові запасні батарейки. 
 

Різні поради 
Стежте за темпом мовлення. Намагайтеся говорити повільніше. 
Не підходьте надто близько до присутніх у залі і тим паче не доторкайтеся до 
них.  
Якщо в аудиторії чутні розмови, зробіть паузу. Коли всі замовкнуть, 
продовжуйте говорити. 
Стежте за диханням. Не набирайте надто багато повітря, а нову невелику 
порцію не беріть до того, як закінчиться попередня. 
Під час виступу чітко тримайтеся логіки. Постійні відходи від теми заважають 
збереженню уваги і можуть дратувати аудиторію. 
Якщо ви помилилися, не виправдовуйтесь і не робіть вигляд, що нічого не 
трапилося. Попросіть вибачення без самоприниження і продовжуйте. 
Підтримуйте діалог з аудиторією. 
Жартуйте тільки в тому випадку, якщо вам це гарно вдається. Але навіть у 
цьому випадку жарт не сподобається аудиторії, якщо вона - в поганому настрої. 
Говоріть “І насамкінець...” тільки один раз. 
Закінчіть виступ трохи раніше ніж планувалося. 

 
Остання і найголовніша порада 

Постійно практикуйте, використовуйте кожну можливість виступити 
публічно.  
Пам’ятайте, що з кожним виступом страх стає все меншим, а якість 
виступів вища. 
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Додаток 2 
Рекомендації для ділової полеміки  

Дії співрозмовника-опонента Прогноз реакції на дії опонента 
у формі запитання 

Голослівне ствердження чогось Пане... (пані..), Ви, мабуть, готові 
навести аргументи? 
Чи можете Ви навести вагомі докази? 
Скажіть, будь ласка, на які аргументи Ви 
спираєтесь? Що спричинило Вашу 
непохитну переконаність? 

Відхилення пропозиції (рішення) за 
моделлю: “Все одно не вийде!” 

А що б Ви запропонували? 
Як Ви думаєте, чи є можливим інше 
рішення?  
Як особисто Ви вчинили б за ситуації, 
коли необхідно підтримати цю 
пропозицію? 

Звинувачення в теоретизуванні за 
моделлю: “Ваші теорії є не нові і нам 
давно відомі! 
А де ж факти?” 

А які практичні рішення пропонуєте Ви? 
Які аргументи Ви б навели? Які факти 
Вас би переконали? 

Перенесення полеміки, дискусії на 
периферію проблеми (або до іншої 
проблеми) за моделлю: “А як би ви 
розв’язали ось таке питання (таку 
ситуацію)?” 

Перепрошую, але як це пов’язано з 
обговорюваною проблемою? 
Вибачте, чи є потреба обговорювати 
зараз цю нову проблему? 
Хіба цей аспект проблеми заслуговує 
зараз на увагу? 

Спрощення рішення проблеми за 
моделлю: “Це само собою 
зрозуміло!”. 

Спрогнозуйте, будь ласка, які при цьому 
можуть виникнути протиріччя, 
перепони? 
Скільки часу вирішуватиметься ця 
проблема? 
Як Ви думаєте, що саме найвірогідніше 
ускладнюватиме вчасне і належне 
розв’язання проблеми? 

Ускладнення проблеми за моделлю: 
“Ви не враховуєте такі факти 
(ситуації, питання), як...” 

Як, на Ваш погляд, можна найрозумніше 
(найдоцільніше) розв’язати це завдання? 
Ви, мабуть, уявляєте реальний вихід із 
ситуації, що склалася? 
Переконаний (переконана), що Ви 
можете оптимально розв’язати це 
завдання 

Дотримання стереотипу за моделлю: 
“Всі та завжди так учиняли, і нічого, 

Чи знаєте Ви наукові підстави цього 
підходу? 
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все обходилося”. Чи сприятиме такий підхід бажаним 
результатам? 
Яким, на Вашу думку, може бути 
прогноз щодо наслідків цих дій? 

Звинувачення в багатослів’ї за 
моделлю: “Говорите легко, а 
наділі...”, “Багато слів - мало діла”. 

Перепрошую, що Ви маєте на увазі? 
Поясніть детальніше, у чому сенс 
Вашого твердження? 
Чи можете Ви подати конкретні 
пропозиції? 
Прокоментуйте, будь ласка, суть Вашої 
позиції. 

Заплутування смислу проблеми 
через уживання складних, 
незрозумілих конструкцій, 
високопарних та незнайомих слів 
іншомовного походження. 

Прошу Вас якнайточніше висловити 
свою думку. 
Чи можете Ви пояснити своє твердження 
зрозумілими для всіх словами? 
Лаконічно і чітко сформулюйте, будь 
ласка, свою позицію. 

Введення теорії у складні аспекти 
питання за моделлю: “Без глибокого 
теоретичного аналізу проблеми не 
можна практично розв’язати її”. 

У чому Ви вбачаєте значущість цієї 
проблеми? 
У чому, на Вашу думку, є практична 
цінність обговорюваної проблеми? 
Як Ви думаєте, чи можна без серйозного 
теоретизування підійти до практичного 
розв’язання проблеми? 
Чи є приклади розв’язання подібних 
питань без теоретичного їх 
обґрунтування? 

Поспішне узагальнення за моделлю: 
“Навряд чи сьогодні це питання є 
актуальним”, “Сьогодні не можна 
вирішити це питання, потрібен 
певний час” 

Чи не здається Вам, що цей висновок 
стосується лише одного з аспектів цієї 
проблеми? 
Чого, на Вашу думку, не вистачає для 
розв’язання цієї проблеми? 
За яких умов, на Ваш погляд, стане 
можливим вирішення цієї проблеми 
сьогодні? 

Самонадіяне ствердження за 
моделлю: “Я на сто відсотків 
переконаний (переконана) у 
правильності застережень”. 

Що спричиняє таку Вашу думку? 
Що Ви обрали критеріями такої оцінки 
ситуації? 
Що сприяло стовідсотковому Вашому 
переконанню? 

Довільне, безпідставне порівняння за 
моделлю: “Ми вже чули про такі 
спроби”, “Ми вже знаємо, до чого 
можна дійти таким шляхом”. 

Чи не здається Вам, що є сенс ще раз 
обговорити цей підхід? 
Чи є перспективи в інакшому рішенні 
цієї проблеми через детальніше й 
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всебічне обговорення її? 
Які інші оцінки цієї ситуації Ви знаєте 
або можете спрогнозувати? 

Емоційна, гонорова поведінка, 
основа якої - повторення одного й 
того ж та відхилення будь-яких 
аргументів співрозмовників. 

Може, є потреба обговорити Ваші 
пропозиції та їх наслідки? 
Що може змінити Вашу думку? 
Якими Ви уявляєте нові можливості 
свого остаточного рішення? 
У чому Ви вбачаєте переваги та 
перспективи свого рішення? 

Нав’язування власних інтересів за 
моделлю: “Мене це аж ніяк не 
влаштовує”, “Мені це зовсім не 
потрібно”. 

Скажіть, будь ласка, що є кращим у 
розв’язанні ділових проблем: спільні 
інтереси або ніщо? 
Як Ваша власна позиція сприяє 
(узгоджується з ...) розв’язанню 
проблеми? 
З’ясуйте, будь ласка, перспективи своєї 
позиції у розв’язанні спільних 
професійних проблем? 

Наполягання на власній позиції за 
моделлю: “Не заважайте, своєї 
думки я не зміню!”. 

Може, є сенс повернутися до Вашої 
однієї цікавої думки, висловленої 
нещодавно? 
Чи не здається Вам, що розв’язати 
завдання можна й інакше - так, як Ви на 
це і вказували? 
Що не дозволяє Вам обговорити й інші 
підходи до розв’язання цієї проблеми? 
Що так безапеляційно впливає на Вашу 
думку? 

Уявне нерозуміння за моделлю: 
“Всього не можна з’ясувати”, “Це 
все не зрозуміло”. 

Перепрошую, але, може, Вам незрозумілі 
якісь деталі обговорюваної проблеми? 
Якщо я правильно зрозумів (зрозуміла), у 
Вас є багато сумнівів відносно моїх 
аргументів. Які ж саме? 
За яких умов, на Вашу думку, можна 
розв’язати цю проблему? 
Що, на Ваш погляд, сприяє 
незрозумілості цієї проблеми? 

Загострення протиріччя за моделлю: 
“А от цього мені не потрібно 
розказувати!”, “Не треба локшину на 
вуха вішати!”, “Все це байки!” 

Чи не перебільшуєте Ви моїх 
можливостей? 
Що спричиняє таку Вашу оцінку? Якої 
позиції власне Ви дотримуєтесь? На який 
результат Ви чекаєте? 
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