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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

З демократизацією суспільного життя і гуманізацією 

освітньої системи в Україні посилюється інтерес до такої 

призабутої за тоталітарних часів класичної науки, як риторика. У 

наш час викладання риторики у вищих навчальних закладах 

України не розпочинається, а відновлюється, тому що з давніх часів 

в українській освітній системі риторика була однією з основних 

гуманітарних дисциплін, і ми маємо з тих часів риторів світового 

рівня, зокрема києво-могилянської риторичної школи.  

Риторика – універсальна наука, яка потрібна в усіх галузях 

професійного навчання, в усіх сферах суспільного життя, бо не 

може бути суспільства без мови. Актуальність риторики як 

лінгвістичної науки зумовлюється універсальністю й 

феноменальністю самої мови, адже мова підносить людину над 

світом природи, виділяє її як інтелектуальний феномен, який 

здатний пізнавати, освоювати і творити світ. Мова дає можливість 

людині реалізувати себе як духовну особистість, увідомити власне 

«я», ідентифікувати себе з колективом, суспільством, нацією, 

моделює вчинки, щоденну прагматику людини. Знецінення мови 

знецінює її носіїв – мовців, знецінює націю і її духовну культуру. 

Мета навчальної дисципліни – дати студентам знання 

основ класичної і сучасної риторики як науки про мисленнєво-

мовну діяльність, спрямовану на переконання, вплив, на досягнення 

цілей у процесі мовної комунікації, а також виробити вміння й 

навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно 

до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої 

майбутньої роботи.  

Основні завдання навчальної дисципліни: 

До закінчення курсу студенти повинні знати: 

• зміст риторики як науки, систему основних риторичних понять, 

риторичну термінологію; 

• історію і джерела світової і вітчизняної риторики; 

• методи риторичного аналізу текстів різнотипних промов, 

принципи доцільного членування тексту; 

• основи аргументації, ефективного словесного оформлення 

виступу; 
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• правила поведінки оратора й основи моделювання аудиторії; 

• особливості мовного впливу. 

 

До закінчення курсу студенти повинні вміти: 

• продукувати тексти різних типів промов з потрібної теми і для 

різних ситуацій; 

• виголошувати публічні промови відповідно до риторичного 

ідеалу, уміти підтримувати увагу аудиторії; 

• доцільно використовувати мовні засоби (тропи і фігури); 

• застосовувати прийоми ефективної аргументації і мовного 

впливу; 

• проводити риторичний аналіз публічного мовлення; 

• критично ставитися до свого мовлення і суспільної мовної 

практики. 

 

 Навчально-методичний посібник містить повний перелік 

передбачених програмою змістових модулів, тем і питань з курсу, 

які має опрацювати студент, списки рекомендованої літератури 

(базової і допоміжної). У посібнику подано плани практичних 

занять, які згруповано за змістовими модулями і темами. До плану 

кожного практичного заняття додано список основної літератури і 

запитання та завдання для самоконтролю. Наведено також 

практичні завдання для аудиторної і позааудиторної роботи, які 

студенти мають виконати за вказівкою викладача.  

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
           Змістовий модуль 1 

Історія риторики 

 

Тема 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна 

Статус риторики і її зв’язки з іншими науками. Зміст 

риторики. Сутність і компоненти поняття «риторична формула». 

Риторичні закони. Концептуальний закон. Закон моделювання 

аудиторії. Стратегічний закон. Тактичний закон. Мовленнєвий 

закон. Закон ефективної комунікації. Системно-аналітичний закон. 
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Основні поняття класичної риторики. Основоположні розділи 

класичної риторики. 

 

Тема 2. Історія світової й української риторики              
Передумови виникнення риторики у Давній Греції та її 

особливості. Видатні ритори античної Греції (Перикл, Ісократ, 

Лісій, Горгій, Демосфен, Сократ, Платон). Функції риторики у 

Стародавньому Римі за доби республіки. Ораторство Цицерона. 

Риторична діяльність Г.Ю. Цезаря. Риторика часів Римської імперії.  

Виникнення і характерні риси вітчизняної риторики. 

Словесна культура Київської Русі. Риторизм у мовотворчості Івана 

Вишенського, Григорія Сковороди. Риторика в Києво-Могилянській 

академії. Риторична спадщина Феофана Прокоповича. Роль 

Феофана Прокоповича у модернізації риторичної теорії. 

 

Змістовий модуль 2 

Теоретична і практична риторика 

 

Тема 3. Види публічних виступів і підготовка до 

публічного мовлення  

Основні роди, види і жанри красномовства. Академічне 

красномовство, його структура і мовні ознаки. Судове 

красномовство. Політичне красномовство. Дипломатичне 

красномовство, його мовні ознаки. Похвальне (епідейктичне) 

красномовство. Діалогічне красномовство. Еристика (дебати, 

полеміка, диспут). Гомілетика.  

Задум, ідея, тема. Гіпотеза. Концепція. Моделювання 

аудиторії. Стратегії і тактики. Загальні вимоги до публічного 

виступу. Етапи підготовки до усного виступу. 

 

Тема 4. Структура і словесне оформлення публічного 

виступу 

Основні частини промови (вступ, виклад, висновки), їх 

характеристика. Методи викладу матеріалу (дедуктивний, 

індуктивний, аналогійний, стадійний, концентричний). Типи 

висновків, доцільність їх застосування. Позначення структурних 

частин виступу. Місце важливої інформації. Види планів виступу. 
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Види тропів і їх використання у публічних промовах. 

Характеристика основних фігур. Роль і місце фігур у промові. 

Специфіка їх  використання. Риторичний аналіз тексту. 

 

Тема 5. Публічне мовлення як мистецтво переконання 

             Аргументація. Теза і аргумент як основні категорії 

диспозиції. Логічна аргументація (закони тотожності, суперечності, 

виключення третього, достатньої підстави). Аналогійна 

аргументація. Демонстрація. Логічні помилки. Універсальні 

прийоми ефективної аргументації. 

 

Тема 6. Індивідуальність оратора й моделювання аудиторії 
        Умови успішного виголошення публічного виступу. Образ 

оратора. Поведінка оратора в аудиторії. Зовнішній вигляд оратора. 

Манера виступу. Рух під час виступу. Погляд. Пози та жести. 

Техніка дихання і техніка мовлення. Голос, темп, інтонація. 

Індивідуальність оратора. Прийоми боротьби з хвилюванням під 

час виступу. Риторичний ідеал. 

Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Шляхи 

подолання опору аудиторії. Урахування особливостей аудиторії. 

Види аудиторії. Підтримування уваги аудиторії в ході виступу. 

Періоди уваги. Прийоми підтримування уваги. 
 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Риторика як наука і навчальна дисципліна 

 

План 

1. Статус риторики і її зв’язки з іншими науками. 

2. Сутність і компоненти поняття «риторична формула».  

3. Риторичні закони:  

3.1. Концептуальний закон.  

3.2. Закон моделювання аудиторії.  

3.3. Стратегічний закон.  

3.4. Тактичний закон.  

3.5. Мовленнєвий закон.  
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3.6. Закон ефективної комунікації.  

3.7. Системно-аналітичний закон.  

4. Основні поняття і розділи класичної риторики.  

 

Література 

Аверинцев С.С. Риторика и истоки європейской литературной       

традиции. – М., 1996. 

Бондаренко В.В. Риторика: конспект лекцій. – Харків, 2008. 

Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 

1998. 

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. 

– К.: Вища школа, 2006. 

Неориторика: генезис, проблемы и перспективы. – М., 1987. 

Сагач Г.М. Золотослів: У 2-х тт. – К., 1998. 

Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесом. – К., 

1998. 

Ярмусь С. Гомілетика: Курс лекцій. – Вінніпег, 1980. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що є предметом навчальної дисципліни "Риторика"? 

Окресліть мету і завдання курсу.  

• Чому риторику вважають наукою і мистецтвом? 

• З якими науками пов'язана риторика? Доведіть. 

• У чому сутність риторичної формули?  

• Що таке риторичні закони? Схарактеризуйте їх. 

• Поясніть, як ви розумієте такі поняття класичної риторики, 

як логос, етос, пафос, топос. 

• З яких розділів складається класична риторика?  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Підготовка до публічного мовлення 

 

План 

1. Вироблення концепції виступу. 

2. Моделювання аудиторії. 

3. Визначення стратегії і тактики виступу. 

4. Загальні вимоги до публічного виступу. 
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Література 

Бондаренко В.В. Риторика: конспект лекцій. – Харків, 2008. 

Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 

1998. 

Когут О. І. Основи ораторського мистецтва: Практикум. – 

Тернопіль, 2005. 

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 

К.: Вища школа, 2006. 

Сагач Г.М. Золотослів: У 2-х тт. – К., 1998. 

Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1986. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – 

Ростов н/Д., 1999. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Що таке концепція виступу?  

• Як виробити концепцію виступу? З яких послідовних дій 

складається вироблення концепції виступу? 

• Як змоделювати аудиторію? Які ознаки цільової аудиторії 

слід вивчити перед виступом? 

• Поясніть суть понять "стратегія виступу" і "тактика 

виступу". 

• З яких компонентів складається стратегія виступу? Чи 

можна виробити стратегію виступу, не маючи концепції? 

• Чи правильне твердження: "виробити тактику виступу 

означає дібрати аргументи"? 

• Обґрунтуйте критерії добору аргументів. 

• Назвіть вимоги до публічного виступу. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Структура публічного виступу 

 

План 

1. Характеристика основних частини промови (вступ, виклад, 

висновки). 

2. Методи викладу матеріалу (дедуктивний, індуктивний, 

аналогійний, стадійний, концентричний).  

3. Позначення структурних частин виступу.  

4. Види планів виступу. 
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Література 

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 

К.: Вища школа, 2006. 

Сагач Г.М. Золотослів: У 2-х тт. – К., 1998. 

Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 

1998. 

Когут О. І. Основи ораторського мистецтва: Практикум. – 

Тернопіль, 2005. 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1986. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Схарактеризуйте основні частини промови. 

• Яке місце важливої інформації у виступі? 

• Окресліть вимоги до вступу. 

• Які існують дві моделі побудови викладу? З'ясуйте їхні 

особливості. 

• У чому різниця між хронологічним і сюжетним методами 

лінійного викладу? 

• У яких випадках доцільно застосовувати дедуктивний, а в 

яких індуктивний метод? Які інші методи викладу існують? 

• Як позначити у промові структурні частини виступів? 

• Яка роль висновків у промові? У чому полягає різниця між 

риторичним елегантним фіналом і доцільним фіналом? 

• Які види планів використовують під час підготовки до 

виступу?  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Словесне оформлення публічного виступу 

 

План 

1. Комунікативні ознаки мовлення.  

2. Поняття тропів і фігур та критерії їх виділення й 

розрізнення. 

3. Види тропів і їх використання у публічних промовах.  

4. Роль і місце фігур у промові, специфіка їх  використання.  

5. Риторичний аналіз тексту. 
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Література 

Гурвич С.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К., 

1998. 

Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності. Стилістика та 

культура мови. – К., 1999. 

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 

К.: Вища школа, 2006. 

Сагач Г.М. Золотослів: У 2-х тт. – К., 1998. 

Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1986. 

Шейнов В.П. Риторика. – Минск, 2000. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• Назвіть основні ознаки комунікативно якісного мовлення.  

• Що спільне і що відмінне між тропами і фігурами? З якою 

метою їх використовують у риториці? 

• Наведіть приклади використання метафори, метонімії, 

синекдохи. 

• Які риторичні фігури ви знаєте? Наведіть приклади 

риторичного запитання, порівняння, алегорії, іронії, 

тавтології.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Публічне мовлення як мистецтво переконання 

 

План 

1. Поняття "аргументація". Теза, аргумент, демонстрація як 

елементи аргументації.  

2. Логічна аргументація (закони тотожності, суперечності, 

виключення третього, достатньої підстави).  

3. Аналогійна аргументація.  

4. Демонстрація як виведення тез із аргументів.  

5. Логічні помилки. Типи логічних помилок. 

 

Література 

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 

К.: Вища школа, 2006. 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

Сагач Г.М. Золотослів: У 2-х тт. – К., 1998. 
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Шопенгауэр А. Эристика, или искусство спорить. – СПб., 1900. 

Ярмусь С. Гомілетика: Курс лекцій. – Вінніпег, 1980. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

• У чому суть поняття "аргументація"?  

• З яких елементів складається аргументація? У чому різниця 

між поняттями "теза", "аргумент", "демонстрація" як 

елементами аргументації?  

• Схарактеризуйте чотири основні логічні закони: закон 

тотожності, закон суперечності, закон виключення третього, 

закон достатньої підстави. 

• У чому полягають особливості аналогійної аргументації? 

• У чому відмінність між логічною і паралогічною 

демонстрацією? 

• Що таке софізм? 

• Які типи логічних помилок ви знаєте?  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Індивідуальність оратора й моделювання аудиторії 
 

План 

1. Умови успішного виголошення публічного виступу. 

2. Образ оратора. Поведінка, зовнішній вигляд, манера 

виступу, погляди, пози та жести оратора. 

3. Техніка дихання і техніка мовлення. Голос, темп, інтонація. 

4. Риторичний ідеал.  

 

Література 

Андреев В.И. Деловая риторика: Практический курс делового 

общения и ораторского мастерства. – М., 1995. 

Бондаренко В.В. Риторика: конспект лекцій. – Харків, 2008. 

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – 

К.: Вища школа, 2006. 

Сагач Г.М. Золотослів: У 2-х тт. – К., 1998.  
Сагач Г.М. Ділова риторика : мистецтво риторичної комунікації: 

Навч. посібн. – К., 2003. 

Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1986. 
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Запитання і завдання для самоконтролю 

• Назвіть умови успішного виголошення публічного виступу. 

• Чи змінювалися вимоги до оратора з розвитком риторики? 

Назвіть сучасні вимоги до оратора. 

• Схарактеризуйте особливості поведінки, зовнішнього 

вигляду, манери виступу, жестів ідеального оратора. 

• Яких правил дихання слід дотримуватися ораторові? 

• Як виробити навички доброго звучання промови? 

• Що таке риторичний ідеал? Які особливості слов'яно-

українського риторичного ідеалу?  

 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

 

Завдання 1. Прочитайте текст, визначте роль ораторського 

мистецтва в професійній діяльності. Назвіть професії, для яких 

мистецтво переконувальної комунікації становить її фундамент. Яка 

роль ораторського мистецтва у вашій майбутній професійній 

діяльності? 

 

У наш час в умовах жорсткої конкуренції та складних соціальних 

обставин відбувається різноманітне спілкування у діловій сфері 

життя, у процесах просування товарів чи послуг на ринок. Це 

потребує певної риторики саме цих процедур. Адже за традиціями 

нашого суспільства успіх багато в чому залежить від вміння 

домовлятися, налагоджувати корисні зв’язки, підтримувати 

конструктивну комунікацію між різними структурами 

менеджменту. У діловій сфері визначаються такі риторичні 

ситуації: бесіда при працевлаштуванні, самопрезентація, резюме, 

ділові переговори, техніка продажу, риторика PR-кампаній, 

реклама, корпоративна презентація, спілкування на рівні 

вертикально-горизонтальних зв’язків, ділова нарада, збори, 

конференція, торги, діловий конфлікт. Актуальною темою бізнес-

риторики є телефонний маркетинг, який існує у багатьох ділових 

структурах в якості провідного засобу зв’язку із партнерами, 

підтримки комунікативних контактів. Також важливою складовою 

сучасних комунікативних технологій, яка вирішує зрештою успіх 

кожної корпорації в її комунікативній сфері, є риторика лідерства. 
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Завдання 2. Доведіть істинність наведених думок або спростуйте 

їх, проілюструвавши прикладами з галузі вашої майбутньої 

професійної діяльності. 

• Обмін словами – це ще не розмова (Р. Доценко); 

• Мова довга не є добром (Данило Заточник); 

• Слово формує світ. Спотворене слово спотворює його (Павло 

Мовчан); 

• Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й 

доглядати (Максим Рильський). 

 

Завдання 3. Великий філософ Платон (V-IVст. до н.е.) виділяв два 

види здібностей, властивих ораторові: 

1) здатність звести все до єдиної ідеї; 

2) здатність проаналізувати, розкласти явище на його складові 

частини, мов живу істоту, що має голову, ноги та ін.  

Прокоментуйте це.  

 

Завдання 4. Дайте відповідь на питання "Що вирішує успіх 

промови – талант чи праця?", проілюструйте свою позицію. 

 

Завдання 5. Прокоментуйте подані афоризми:  

•  Ледарство всьому мати: хто що має, те забуде, а чого не має, 

тому не навчається (В. Мономах).  

•  3 книжних слів набираємося мудрості й стриманості (Нестор 

Літописець).  

•  Та й що ж то за народ, коли про свою користь не дбає  і 

очевидній безпеці не запобігає (І. Мазепа).  

•  Не тіло, а душа є людиною (Г. Сковорода).  

•  Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців (О. Довженко).  

•  Наша національна проблема — брак ієрархії (Є. Маланюк).  

•  Там, де є українці, там завжди є мистецтво (Ю. Липа). 

•  Помиляється  той,  хто  бачить  мужність  у  цинізмі  й  

брутальності супроти жінок (О. Теліга).  

•  Кожна людина — явище космічного масштабу (В. Черняк).  

 

Завдання 6. Переконайте опонента, що “поетами народжуються, а 

ораторами стають” (Цицерон). 
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Завдання 7. Сократ (469 – 399 рр. до н.е.) – великий філософ-

діалектик, майстер діалогу як творчого пошуку істини. Саме Сократ 

розвинув вчення про діалог як риторичний дискурс, зосередивши 

увагу на аргументації і контраргументації. Діалектичний діалог, при 

цьому мав головною метою відійти від крайнощів, щоб знайти 

істину, тяжів до знайдення золотої середини, щоб “пізнати 

доброчинність”. Структура сократівського діалогу така: теза, захист 

своєї тези, напад на тезу опонента, обмін питаннями та відповідями. 

Цю структуру можна вважати типологічною матрицею людської 

комунікації. Користуючись цією структурою, складіть діалог на 

тему “Недостатньо знати, що слід сказати, але необхідно сказати це 

так, як треба” (Аристотель). 

 

Завдання 8. Основоположником латинського красномовства був 

відомий римський оратор і автор багатьох праць з юриспруденції 

Марк Порцій Катон Старший (234 – 149 рр. до н.е.); основними 

рисами його промов були максимальна стриманість, точність, 

лаконізм, стилістична вишуканість. Порівняйте їх з 

найхарактернішими особливостями промов видатного оратора 

стародавньої  Греції  афінянина Демосфена (384 – 322 рр. до н.е.). 

 

Завдання 9. Пафосом художнього мовлення, емоційною риторикою 

відзначається видатна пам’ятка давньоруської літератури “Слово 

про похід Ігорів”. Обґрунтуйте, чому “золоте слово Святослава” є 

визнаним взірцем високої риторичної культури того часу. 

 

Завдання 10. Видатний український вчений, письменник, оратор, 

політичний та громадський діяч, професор риторики Києво-

Могилянської академії Феофан Прокопович (1681–1736) тлумачив 

риторику як унікальну сакральну науку про слово, вважав її 

“царицею душ”, “княгинею мистецтв”. Найважливішим завданням 

риторики Феофан Прокопович вважав навчити, як за допомогою 

засвоєного мистецтва слова відповідати на важливі питання життя 

та переконувати слухачів у правильності цих відповідей. 

Прокоментуйте твердження Ф. Прокоповича, що “метою оратора є 

переконувати словом”. Доведіть його слушність чи хибність. 
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Завдання 11. Переконайте своїх слухачів у справедливості думки 

Тараса Шевченка “Молітеся одному – правді, а більш нікому”. 

 

Завдання 12. Складіть план уявної бесіди про ознаки культурної 

людини з автором радіопрограми “Мова рідна, слово рідне”. 

Спрогнозуйте можливі запитання ведучого радіопрограми і 

запропонуйте аргументовані відповіді. 

 

Завдання 13. Підготуйте доповідь на одну із запропонованих тем: 

• Характерні особливості усного мовлення порівняно з писемним. 

• Моє мовне середовище. 

• Особливості мовлення сучасних засобів масової інформації. 

 

Завдання 14. Пригадайте виступ на телебаченні чи радіо (лекцію, 

урок), у якому ви спостерігали порушення літературної норми. 

Проаналізуйте це порушення. Як цей виступ сприймала аудиторія? 

 

Завдання 15. Наведіть основні випадки використання особових 

займенників «ви» і «ти» в діловому спілкуванні. Прокоментуйте 

найтиповіші помилки у використанні цих займенників. 

 

Завдання 16. Обґрунтуйте, чи має значення (якщо має, то яке) для 

оратора знання орфографічних та пунктуаційних норм української 

мови. 

 

Завдання 17. Назвіть і схарактеризуйте показники культури 

мовлення оратора в контексті трьох обов’язкових практичних 

навичок фахівця: уміння слухати, уміння говорити, уміння 

переконувати. 

 

Завдання 18. Обґрунтуйте справедливість тверджень: 

• Могутнім і чарівним слово стає лише тоді, коли вимовлене 

вміло, щиро і вчасно. 

• Найкращим оратором є той, хто своїм словом і повчає слухачів, 

і дає насолоду, і справляє на них сильне враження (Цицерон). 

• Учитися гарної, спокійної, інтелігентної мови треба довго й 

уважно – прислухаючись, запам’ятовуючи, помічаючи, читаючи 

і вивчаючи (Д. Лихачов). 
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Завдання 19. Проілюструйте переконливими прикладами відомий 

афоризм: “Ми слухаємо не промову, ми слухаємо людину, яка 

говорить з нами”. 

 

Завдання 20. Переконайте своїх однокурсників, що краса мовлення 

оратора під час публічної ділової промови виявляється у таких її 

якостях: досконалість, бездоганність, лексичне багатство, 

синтаксичне розмаїття, ритмічність, мелодійність, відповідність до 

змісту й ситуації мовлення. 

 

Завдання 21. У поданих фразах переставте (наскільки це можливо) 

слова, щоб змінювався лише логічний наголос, а не зміст речення:  

Ніколи не зловживайте довір’ям зичливої для вас людини.  

Про цю надзвичайно важливу для нас справу докладно ми дізналися 

щойно сьогодні.  

Дотримання важливих правил спілкування справляє позитивне 

враження на людину. 

 

Завдання 22. З’ясуйте роль інтонації для розуміння змісту речень 

(розділові знаки пропущено): Мати вкрила його плащем батька. 

Брат мій учитель. Відпочивати забагато працювати. Мовчати не 

можна говорити. 

 

Завдання 23. Які невербальні засоби у співбесідників можуть 

означати неспокій, неуважність, зневагу, роздратування, 

зацікавленість, доброзичливість? 

 

Завдання 24. Прокоментуйте заповіді оратора:  

• говоріть не їм, а з ними, або геть монолог; 

• можливість говорити з людьми – це радість; 

• якщо хочете стати хорошим оратором, станьте спочатку 

вихованою людиною; 

• ніколи і нікому не зашкодьте своїм словом. 

 

Завдання 25. Проаналізуйте власну поведінку і поведінку своїх 

однокурсників під час дискусії та сформулюйте актуальні для них 

рекомендації. 
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Завдання 26. Складіть текст своєї промови “Як переконати?” за 

планом. Проілюструйте прикладами кожен пункт плану: 

1) справити приємне враження на слухачів своїм зовнішнім 

виглядом, поведінкою, манерами, встановити з ними контакт; 

2) знайти необхідні аргументи, правильно їх упорядкувати і 

точно сформулювати; 

3) спрогнозувати можливі контраргументи; 

4) обрати форму дискусії, а не лекції; 

5) уточнити зміст невідомих слів, термінів; 

6) якнайшвидше визначити головні проблеми і зосередити 

зусилля на їхньому розв’язанні; 

7) вилучити питання, що не мають істотного значення для 

доведення цієї тези; 

8) нікому не зашкодити своїм словом. 

 

Завдання 27. Виконайте вправи на розвиток правильного дихання. 

1. Намагайтеся  дихати  лише  через  ніс. Навчіться глибоко  

дихати:  спочатку  повільно вдихніть,  розправляючи  груди  

й  розслаблюючи живіт,  а  також  уявляючи, що вдихаєте  

аромат  квітів;  затримайте  на  якийсь  час  дихання,  що,  як  

Вам видається,  заповнило  усі  куточки  грудної  клітки,  

потім  так  само  повільно видихніть все повітря, втягуючи 

живіт (20 разів). 

2. Виконуючи  дихальну  вправу,  вимовляйте  звуки,  

намагаючись економно витрачати повітря.  

3. Вимовляйте окремі слова якомога повільніше, протяжніше.  

4. Говоріть  чи  читайте  в  нормальному  темпі  якомога  

довше  на  одному диханні.  Виконуйте  цю  вправу  доти,  

доки  не  прочитаєте  на  одному диханні речення з уривку:  

 Спробуймо уявити собі, як виглядала б російська культура і 

наука без своїх українських гілок, тобто без внеску українців (у 

літературі: Богданович, Гнідич, Наріжний, Капніст, Гоголь, 

Данилевський, Мордовцев, Мачтет, Короленко та багато-багато 

інших; у живопису: Левицький, Боровиковський, Трутовський, 

Куїнджі, Рєпін — так, так, Рєпін завжди підкреслював своє 

українське походження і свої українські симпатії—та багато-

багато інших; у музиці: Бортнянський, Березовський, 
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Стравинський; у різних галузях науки: Остроградський, Ушинський, 

Миклухо-Маклай, Гамалія, Лобачевський, М. Ковалевський, 

Овсянико-Куликовський, Вернадський та багато-багато інших, аж 

до наших днів). Немалий внесок зробили українці і в польську науку 

та культуру. Це слід би знати — не задля національної гордині, а 

для подолання власного комплексу неповноцінності та чужого 

нехтування. (Інша річ—чим це оберталося для самої української 

культури. Якось Драгоманов на питання про те, чому українська 

інтелігенція виглядає такою слабосилою, відповів: а як би виглядала 

французька інтелігенція, коли б третина її вважала себе німцями, 

третина англійцями і третина—італійцями) (І. Дзюба). 

 

Завдання 28. Повправляйтеся в артикуляції.  

1. Чітко вимовляйте звуки: глухі — [к, п, т, ф, ц, х, с, ш], дзвінкі 

— [б, в, т, г, б, дз, дж, з, ж, й, л, м, н, р], м'які приголосні — 

[т', ц', с', дз', з', л' н' р'], парні — [б-п, д-т, д'-т', г-х, з-с, з'-с', 

ж-ш та ін.], а також голосні — [а, о, у, є, й, і], не допускаючи 

їх злиття й змішування. 

2. Вимовляйте  звукосполучення [мимомімумема, вавовувиві, 

тетотітутати  та  ін.], [н':а, т':і, л':у та ін.]  

3. Вимовляйте пошепки, наприклад, поетичні рядки:  

Не знаю, чи побачу Вас, чи ні. 

А може, власне, і не в тому справа. 

А головне, що десь вдалечині 

Є хтось такий, як невтоленна спрага. 

Я не покличу щастя не моє. 

Луна луни туди не долітає. 

Я думаю про Вас. Я знаю, що Ви є. 

Моя душа й від цього вже світає (Ліна Костенко).  

4. Повправляйтеся у вимові скоромовок, поданих нижче:  

1. Ворона  проворонила  вороненя.  

2. У  нас  надворі  погода розмокропогодилася.  

3. Ішов Прокіп,  кипів  окріп, прийшов Прокіп —  кипить 

окріп,  як  при Прокопі,  так  і  при Прокописі  і  при 

Прокопенятах.  

4.  Той,  хто нічого не знає і знає, що він нічого не знає, 

знає більше, ніж той, хто нічого не знає, і не знає, що 

він нічого не знає.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

Завдання 29. Вимовте подану нижче фразу, наголошуючи кожне  із 

слів трьома способами:  

а) підвищенням тону;  

б) посиленням звучання голосу;  

в) уповільненням мовлення.  

Ми йдемо до театру в неділю.  

   

Завдання 30. Доберіть цікавий вам текст і уявіть, що це 

підготовлений вами виступ перед аудиторією.  Читайте  вголос  

текст,  швидко  забігаючи  зором  наперед  і запам'ятовуючи зміст 

абзаців. Водночас час від часу кидайте погляди на уявних слухачів,  

встановлюючи  зоровий  контакт  з  ними,  поки  переказуєте 

запам'ятоване.  Це  допоможе  Вам  навчитися  виступати  перед  

аудиторією, спираючись лише на план виступу. 

 

Завдання 31. Прочитайте поданий нижче текст абзац за абзацом, 

відтворіть прочитане двома способами:  

а) перекажіть дослівно, запам'ятовуючи деталі;  

б) передайте зміст своїми словами.  

Престиж мови – це її авторитет у міжнаціональному та 

міжнародному спілкуванні. Він залежить від багатьох чинників, 

найголовнішим серед яких є інформативність мови, тобто 

застосування її як носія найновішої та найважливішої інформації. 

Так, високий престиж сучасної англійської мови пояснюється, 

зокрема, тим, що зараз більше 75% наукової продукції світу 

друкується цією мовою, тобто із кожної тисячі наукових статей 

або книг 760 виходять англійською. 

Престиж мови не залежить прямо від кількості людей, що нею 

послуговуються. Китайською мовою, наприклад, розмовляє більше 

мільярда землян, але вона не входить до числа найпрестижніших. 

Іноді престиж мови має не загальний характер, а забезпечується її 

функціонуванням в одній зі сфер. Наприклад, у музиці вже декілька 

століть найвищий престиж у світі має італійська мова. 

Престиж мов часто пов'язаний з їх сакральним використанням: 

санскрит – в Індії, латина і церковнослов'янська мова – у Європі, 

арабська – у країнах мусульманського світу. 

Відлучення мов від функцій, що надають їй престижу, 

наприклад, від ролі державної мови, знижує її авторитет і зменшує 
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опір проникненню в неї чужомовних елементів. Престижними 

можуть бути навіть мертві мови, якщо вони характеризуються 

високим рівнем окультурення і ними закодована велика кількість 

важливої інформації. За приклад може служити латина. 

Престиж мови – величина змінна. У історії відомо чимало 

випадків піднесення і падіння мов. Про престижність української 

мови в минулому свідчать, наприклад, такі факти: вона 

використовувалась як державна у Великому Литовському князівстві; 

як актова (ділова) мова Молдавського князівства; дипломати при 

дворі польських королів спілкувалися або латиною, або руською 

(українською), цією ж мовою бахчисарайські хани листувалися з 

турецькими султанами. 

Про повільне, але неухильне зростання престижу української мови у 

наші дні свідчить кількість кафедр та центрів українознавства, які 

з'являються в багатьох країнах світу. 

Так, у США в 28-ми університетах і коледжах вивчають украї-

ністику (українську мову, літературу, історію, культуру, 

народознавство), а в семи університетах можна отримати 

диплом фахівця з української мови. У 15-ти канадських 

університетах організовано українські студентські клуби. 

У Римі існує Український католицький університет, що має 

філії в Буенос-Айресі, Чикаго, Філадельфії, Вашингтоні, Монреалі, 

Лондоні. 

У Тілбурзькому університеті (Нідерланди) українську мову 

вивчають на кафедрі українознавства. 

Кафедра української мови та літератури діє при Слов'янському 

університеті в Бухаресті, а в Мюнхені працює Український вільний 

університет, є Український технічно-господарський інститут. 

На професійному рівні викладають українську мову в 

Сорбоннському університеті (Париж), при ньому діє Інститут 

східних мов і цивілізацій. 

Кафедри української мови є в Братиславському, Кошицькому, 

Празькому (Карловому) університетах, відділ україністики має 

Загребський університет. 

У Сіднейському університеті працює кафедра українознавства, 

а в Мельбурнському університеті імені Монаша (Австралія) 

вивчають курс української мови та літератури. 
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Таким чином, престиж української мови поза Україною 

достатньо високий. 

 

Завдання 32. Прочитайте поданий вище текст, перебудуйте зміст 

його абзаців двома способами: 

а)  згортаючи  зміст  складного  синтаксичного  цілого  одним  

ключовим реченням;  

б) перефразовуйте речення абзацу, відображаючи його зміст у 

кількох варіантах і порівнюючи їх виражальні можливості.  

 

Завдання 33. Передайте зміст поданого вище тексту своїми 

словами, але максимально коротко. Буде найкраще, коли  Ви  

передасте його суть одним реченням. Потім розгорніть своє 

повідомлення, додаючи вашу особисту оцінку.  

 

Завдання 34. Дайте  визначення таким загальновідомим поняттям,  

як країна, гуманізм, совість, честь, футбол тощо.  

 

Завдання 35. Організуйте рольову дискусію на одну з тем:  

1. Про  якості менеджера треба судити по тому, як добре він може 

організувати велику кількість людей і наскільки ефективно він 

може домагатися найкращих результатів від кожного з них, 

зливаючи їх у єдине ціле (Акко Моріта, засновник фірми «Соні»).  

2. Освіта - єдина цінність, що не піддається девальвації (М. Тетчер).  

3. Сильніша за всіх людина, що володіє собою (Сенека).  

     

Учасники повинні поводитися відповідно до однієї з обраних 

ролей:  

«Ініціатор»  -  захоплює  ініціативу  із самого початку, відстоює 

свою позицію за допомогою аргументів і емоційного початку.  

«Сперечальник» - критикує будь-які висунуті пропозиції і захищає  

протилежні погляди.  

«Угодовець»  -  висловлює свою згоду з будь-якими  думками  і  

підтримує  усі висловлення, підтакуючи опоненту.  

«Оригінал» - як правило, не вплутується в суперечку, але час від 

часу висуває якісь несподівані пропозиції.  

«Організатор»  -  прагне до того, щоб виступили всі учасники,  

ставить  уточнювальні запитання.  
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«Мовчун»  -  всіляко уникає прямої відповіді  на  питання;  ніхто 

не повинен зрозуміти, якого погляду він дотримується.  

«Деструктор»  -  увесь  час  порушує  хід дискусії  (у нього щось 

падає,  він невчасно хихикає тощо) 

 

Виступи повинні бути короткими й містити один аргумент. 

Спостерігачі вирішують, яка роль найбільш оптимальна  під час 

спільного аналізу проблем. 

 

Завдання 36. Розіграйте ситуацію. Ви  -  менеджер відділу  

поширення навчальної літератури. Переконайте двох 

співрозмовників стати вашими дилерами, маючи на увазі, що один з 

них - «чомучка», а інший  - «боягуз ». Ваше завдання - підтримати 

«мовчазного». Спробуйте під час відповіді на питання «балакучого» 

дивитися то на нього, то на іншого, неактивного співрозмовника. Не 

забувайте про правило: якщо слухаючів більше ніж двоє, не слід 

реагувати на мовлення, звернене не до вас. 

 

Завдання 37. Складіть порівняльний план промов прокурора і 

захисника в правовій ситуації, описаній нижче. 

 
Завдання 38. Запишіть основні тези судової промови захисника в 

такій правовій ситуації:  

18-річний М. викрав із радіокабінету своєї школи 20 

радіоламп та деякі прилади, чим завдав школі матеріальних збитків. 

На слідстві М. пояснив, що він дуже любить радіотехніку, збирався 

сконструювати свій радіоприймач, але для цього не вистачало 

певних радіодеталей. З цією метою він і викрав їх зі шкільного 

кабінету. Крадіжка була скоєна М. до досягнення ним повноліття. У 

характеристиці за підписом директора школи зазначено, що М. 

захоплюється фізикою, раніше подібних вчинків не здійснював, у 

навчанні наполегливий і дисциплінований. Суд ухвалив постанову, 

згідно з якою справу було закрито, а до М. було застосовано 

примусовий виховний захід, а також М. повинен був відшкодувати 

вартість викраденого. 

 
Завдання 39. Складіть план самовдосконалення  як оратора. 
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