
Тема.  Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж  
 

1. Спостереження. Розгляньте світлини й виконайте завдання. 

А. Що таке поза, міміка й жести? 

Б. Що означають поза, міміка й жести на цих світлинах? 

В. Наділіть кожну людину з цих світлин такими характеристиками: 

сконцентрованість, смуток, невпевненість, зухвалість, шок. Якщо якась із 

характеристик не підходить до жодної світлини, то запропонуйте свій варіант. 
 

 
 

Завдання 1. Опрацювати матеріал підручника § 15-16 (с. 51-52), опорний конспект 
 

 Переглянути відео: 

1. «Вимоги до оратора. Комунікативний стан мовця» за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=SIbHUGLyyV4&ab_channel 
 

2. «Базові техніки ораторського мистецтва для адвокатів» за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=C1aIuoA1JQ8&ab_channel 
 

3. «Мовний імідж адвоката» за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vx_WVos0AE4&ab_channel 

Завдання 2. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи кожна людина може стати гарним 

оратором. Чи згодні ви з твердженням, висловленим у виділеному реченні?  

ПОЕТАМИ НАРОДЖУЮТЬСЯ, ОРАТОРАМИ СТАЮТЬ 
 

Багато тисячоліть тому знаменитий оратор Стародавнього Риму, видатний теоретик 

ораторського мистецтва Марк Тулій Цицерон виголосив фразу, яка стала крилатою й 

дійшла до наших днів: «Поетами народжуються, ораторами стають». Великий римлянин 

був упевнений, що з поетичним талантом людина народжується, а оратором можна 

стати, якщо докласти для цього певних зусиль.  

Дійсно, гарним оратором може стати лише той, хто хоче ним стати, хто прагне 

цього, хто багато працює над собою. Звичайно, природні дані допомагають людині 

досягти кращих результатів, але самі по собі вони не є запорукою успіху.  

(За Л. Введенською). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Римський форум, де в давнину виступали оратори 

https://www.youtube.com/watch?v=SIbHUGLyyV4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=C1aIuoA1JQ8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=Vx_WVos0AE4&ab_channel


Завдання 3. Відновіть вислови відомих ораторів і запишіть їх, обґрунтуйте 

розстановку розділових знаків. Поясніть зміст висловлювань. 

 1.Оратор, на, й, на, не, лише, слова, а, багатий, думки (Цицерон). 2. Оратор, людиною, у, 

і, справах, бути, повинен, справедливою, справедливості, тямущою (Платон). 3. Саме, 

становить, пишна, надбання, яка, і, почуттям, відповідає, солідна, слухачів, невід’ємне, 

думкам, промова, і, оратора (Цицерон). 4. Оратор, і, усіх, тією, розгромлює, самою, 

зброєю, і, ранить, тим, одночасно, самим, ударом… (Ф. Прокопович). 5. Оратором, 

користь, предмета, вишукано, з, до, й, і, є, для, той, в, говорити, важливості, кожного, 

гарно, відповідно, на, змозі, питання, часові, лише, хто, задоволення, переконливо, 

слухачів (Тацит).  

Завдання 4. Прочитайте шість правил привернення до себе людей, про які розповів 

Дейл Карнегі в книжці «Як набувати друзів і впливати на людей». Який із цих 

способів, на вашу думку, є найважливішим? Чи достатньо дотримуватися лише 

одного правила? 

Правило 1. Виявляйте щиру цікавість до інших людей. 

Правило 2. Усміхайтеся! 

Правило 3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені є найсолодшим і найважливішим 

звуком людської мови. 

Правило 4. Будьте хорошим слухачем. Заохочуйте інших розповідати вам про себе. 

Правило 5. Ведіть розмову в колі інтересів вашого співрозмовника. 

Правило 6. Давайте людям відчути їхню значущість - і робіть це щиро. 

5. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ.  

 ЧИ вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскравою особистістю?  

 Чи легко вам знайомитися з людьми?  

 З якою людиною вам цікаво спілкуватися? Чому? 

Домашнє завдання:  

Підготуйте вдома й виголосіть на парі короткий виступ на одну з поданих тем:  

 Зрада - найбільший злочин. 

 Підлітки мають допомагати батькам. 

 Якби я був (була) президентом країни. 
 

Час виступу - 30-40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати найважливіше, 

дотримуватися культури мовлення.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ІМІДЖ ОРАТОРА 

За останні десятиліття поняття іміджу досить надійно увійшло в суспільне життя. 

Про імідж розмірковують політики, бізнесмени, журналісти, суспільні діячі тощо. Цей 

термін часто використовують у періодичних виданнях, телепрограмах, рекламі. При 

цьому у свідомості сучасної людини все більше закріплюється уявлення про імідж як про 

певного роду цінність, від наявності та якості якої залежить життєвий та професійний 

успіх. 

 Імідж (англ. image, від лат. imago, imitari — «імітувати») — емоційно 

забарвлений образ когось чи чогось, що склався в масовій свідомості. 
 

Імідж людини — це думка про цю людину в групі людей у результаті сформованого 

в їхній психіці образу цієї людини, яка виникла унаслідок прямого їхнього контакту з 

цією людиною або унаслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей. 

Імідж — це сприйняття нас іншими людьми, наше публічне «Я». Про вдалий імідж 

можна сказати, що це найкращий варіант представлення себе. 

Людина, прагнучи скласти враження про себе, використовує всі канали сприйняття і 

посилає сигнали через одяг, мову, переконання тощо. Тому імідж складається із: 

 зовнішнього образу (одягу, зачіски і речей, міміки, поз і жестів); 

 внутрішнього образу (вміння правильно будувати спілкування, позитивні якості 

особистості, вміння розуміти людей і вміння справляти враження);  

 культури спілкування — комунікативних здібностей, голосу, мови, виступів із 

доповідями, телефонних розмов; 

1. Зовнішність ритора повинна бути привабливою, але в певних межах. Чоловік 

виступає, як правило, в костюмі ділового стилю, а жінка – в костюмі або сукні. 

Прислів'я: «За одягом зустрічають, за розумом проводжають» і «Видно пана по 

халявах» можна розглядати, як алгоритм утворення іміджу. Уміння подати себе, 

справити з перших же хвилин своєї появи в суспільстві сильне враження про себе – 

запорука подальшої успішної діяльності в колективі. 

 Щодо поняття «бути одягненим за протоколом», то в нашій країні, як правило, 

дипломати, керівники, які беруть участь у протокольних заходах, одягнуті строго в 

темні костюми. У діловому світі прийнято носити не надто світлі костюми, 

перевага надається темним тонам – синім чи сірим у тонку смужку. Такі варіанти 

зручні для будь-якої нагоди. 

Отже, пристойний зовнішній вигляд завжди сприяє створенню позитивного 

образу ритора в слухачів.  

 
2. Вихід до слухачів. До місця промови треба йти спокійно, не бігти, не поправляти 

на ходу одяг чи зачісуватися тощо. Є старовинний прийом: починати йти з 

півкроку, а не з широкого кроку. Якщо вам потрібно прочитати текст з аркуша, не 

втуплюйтеся одразу в папірці. Огляньте людей, усміхніться. Запам’ятайте: той, хто 

кладе перед собою текст і читає, заклякнувши в одній позі, немов хоче сховатися 

від слухачів, справляє враження людини-магнітофона. 

 



3. Манери – це динамічна складова частина особистості людини. Сюди ми 

відносимо: поставу, ходу, манеру сидіти, рухи рук, голови, жести, міміку, 

рухливість. 

4. Посмішка – це надійна зброя, за допомогою якої найлегше проникнути крізь 

панцир інших «я». Дружня посмішка усуває настороженість або агресивність. 

Приязність, дружнє ставлення полегшує спілкування між людьми лише тоді, коли 

воно щире. 

Щоб сформувати позитивний імідж, промовець повинен пам'ятати: 

 людина починає справляти певне враження ще до того, як заговорить; 

 популярність серед слухачів залежить від того, наскільки зовнішній вигляд, поведінка 

та манери спілкування оратора відповідають уявленням і неписаним правилам даної 

суспільної групи; 

 популярні люди мають такі риси характеру, які позитивно сприймаються в більшості 

суспільних груп (веселу вдачу, товариськість, тактовність та ін.), а крім того, вміють 

пристосувати свою поведінку до правил тієї чи іншої суспільної групи; 

 гарні рухи і вміння поводитися - такі ж важливі складники приємного зовнішнього 

вигляду, як і фізичні дані вбрання. 

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ 

Від уміння говорити нерідко залежить успіх, авторитет кар'єра. Це називається 

професійним іміджем. Для того щоб навчитися добре, змістовно говорити, необхідно 

збагачувати свої знання й досвід, удосконалювати професійну освіту, усебічно 

розвиватися. Уміння говорити завжди розвивається одночасно з розширенням 

культурного та професійного світогляду.  Ми повинні завжди пам’ятати одне, що людина 

створює свій імідж протягом усього життя, а втратити його дуже легко. 

 

Професійний імідж юриста – це образ який повністю відповідає специфіці 

професії, який формує ставлення між спеціалістом та його клієнтами, колегами, 

керівництвом.  

 Зовнішній: 

 зовнішній вигляд; 

 професійна компетентність.  

 Внутрішній:  

 впевненість; 

 цілеспрямованість; 

 уміння вести суперечки та переконувати; 

 неординарність; 

 ввічливість; 

 спокій; 

 позитивне мислення. 
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