
Тем а.  Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. 

Професійний імідж. 
 

Завдання 1. Опрацювати опорний конспект за темою.  

Переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4&ab_channel 

 

Завдання 2. Евристична бесіда (дайте відповіді на питання):  

 Для чого потрібно  сучасній людині добре володіти словом?  

 Яка наука навчає  мистецтва гарно і переконливо говорити? 

 В яких сферах життя, галузях потрібно добре володіти ораторськими вміннями й 
навичками?   

 Що ви розумієте під риторикою? 
 Кого називають оратором? 

 Яких видатних ораторів ви знаєте? 

 Що таке ораторське мистецтво? 

 А чи вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскравою особистістю?  

 З якою людиною вам цікаво спілкуватися? Чому? 

 Де в сучасному житті ми стикаємося з риторикою? 

 

Завдання 3. Прочитайте висловлювання. Про що йдеться в кожному з них? Яке             

висловлювання ви вважаєте найвагомішим для себе? Аргументуйте свою відповідь. 

1. Кінцева мета красномовства – переконувати людей. (Ф. Честерфілд)  

2. Обов’язок оратора – говорити правду. (Платон)  

3.  Справа в тому, про що говорять, а в тому, як про це говорять (Квінтіліан).  

4.  Недобре, коли сильно кричать, але чудово, коли красиво говорять (Демосфен). 

5. Риторика – цариця душ і княгиня мистецтв. (Ф. Прокопович)  

 

4. Випереджувальне завдання: з’ясувати історію риторики, ораторського мистецтва.    

 

5. Ситуативні вправи 

 Прочитайте запропоновані ситуації. Поміркуйте, чи матимуть відповідні 

виступи успіх. Проаналізуйте причини невдач промовців та визначте, яких 

помилок вони припустилися. 

Ситуація 1. Лектор виходить на трибуну. Головуючий називає його прізвище, не 

згадуючи при цьому ні про його діяльність, ні про місце роботи, ні про тему лекції. 

Лектор відразу ж починає з самої суті справи. Ви слухаєте його і з окремих уривчастих 

зауважень силкуєтеся зрозуміти, хто він і звідки; чи те, про що він говорить, пов'язане з 

його професійною діяльністю, чи це просто його захоплення; скільки часу він працює 

над цією проблемою. 

Ситуація 2. З'явився лектор - поважний, самовпевнений. Довго nopпався в 

портфелі, дістав купу паперів, не поспішаючи розклав їх на кафедрі, поправив окуляри і 

почав читати. Його монотонний голос бринів рівномірно, повільно, заколисливо. У залі 
запала нудьга, байдужість.   

https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4&ab_channel


                                                                                                         

Ситуація 3. У переповненому залі розпочалася лекція. Раптом із задніх рядів 
озвалося кілька чоловіків: «Голосніше! Нічого не чути!» Лектор знітився. Почав було 

говорити голосніше, але через кілька хвилин його голос знову стишився, і знову 

зауваження із залу. Промовець ще раз підвищив голос, але цього разу лише на якусь 
хвилю. Слухачі в останніх рядах втратили до лекції інтерес і перестали просити лектора 

говорити голосніше. 
 

6. Риторична вправа 
 

Уявіть що ви журналіст. Вам потрібно підійти й познайомитися з телеведучою ТСН 
Аллою Мазур — членом комісії, яка вибирає талановиту молодь на курси журналістики.  

 

Знайдіть тему для розмови (до 2 хв) і справте на телеведучу добре враження.  

Які питання ви підготуєте? Запишіть на аркуші паперу по черзі. 
 

Пройдіть тест  "Чи комунікабельні ви?" 

На запитання потрібно відповісти  "так" або "ні". 

1. Переїжджаючи на нове місце, я швидко знаходжу нових друзів: так — 1, ні — 0. 

2. Я люблю поговорити, а тому використовую для цього будь-яку можливість:  

так — 1, ні — 0. 

3. Мені буває важко говорити перед великою аудиторією: так — 0, ні — 1. 

4. Я ніяковію, якщо помічаю, що за мною спостерігають: так — 0, ні — 1. 

5. У мене більше друзів протилежної статі: так — 1, ні — 0. 

 

Результати 

5 балів — ви контактні, легко вступаєте у спілкування з новими людьми, рішучі у 

спілкуванні. 

4 бали — ваша контактність обмежена, ви віддаєте перевагу звичному колу 

спілкування. Корисно іноді виходити за його межі. 

3 бали та менше — вам не дуже подобається працювати в контакті з людьми, це у 

вас не завжди виходить: ви реагуєте на будь-яку загрозу (навіть уявну), відчуваєте 

невпевненість у собі. Вам слід демонструвати доброзичливість щодо оточення, більше 

посміхатися — і ваші здібності до спілкування підвищаться, ви одразу відчуєте це по 

реакції оточуючих. 

 

Домашнє завдання: Складіть текст (одна сторінка) за ситуацією.  

Ви випадково стали свідком того, що ваш молодший брат курить зі своїм другом-

однокласником. Розкажіть йому про користь здорового способу життя. 

Проілюструйте свою розповідь прикладом із життя успішної публічної людини.  

 

 

 

 

 



Опорний конспект 

Термін «риторика» походить від давньогрецького слова оратор та означає «теорія 

ораторського мистецтва, наука красномовства». Риторика виникла в Стародавній 

Греції дві з половиною тисячі років тому з єдиним призначенням — впливати на розум і 

волю громадян за допомогою засобів живого слова, щоб захищати їх. 

Риторика — наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням 

її особливостей. Риторика вивчає методику творення тексту, визначає його будову, 

найдоцільнішу для зрозумілого й аргументованого викладу думок. Залежно від того, що 

говорити й кому, риторика відповідає на запитання, як говорити, для чого й де.  

Якщо давньогрецький філософ Арістотель (IV ст. до н. е.)  уважав риторику 

мистецтвом переконання,  то римський ритор Квінтіліан (І ст. н. е.) — мистецтвом 

говорити витончено.  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Арістотель                      Квінтіліан 

Отже, завдання риторики — переконання аудиторії, краса, вишуканість і 

витонченість вираження думок.  

Предмет риторики — публічний виступ у процесі комунікації.  

Риторика — це не тільки наука, а й мистецтво. У Стародавній Греції красномовство 

розглядали як мистецтво, адже античні мислителі ототожнювали риторику з живописом, 
скульптурою та навіть архітектурою. А найбільше паралелей проводили між риторикою, 

поезією та акторським мистецтвом.  

Давньоримський оратор і філософ Цицерон (І ст. до н. е.) навчався майстерності 

красиво говорити в найкращих акторів Стародавнього Риму й у своїх публічних 
промовах використовував суто акторські прийоми.  

 

 

 

 
 

Красномовство належить до духовної сфери життя. Так само, як поезія чи театр, 

ораторське мистецтво — це створення духовних цінностей. Поет, актор та оратор 

вирізняються розвинутим чуттям мови. 
 



 

Під ораторським мистецтвом слід розуміти передусім високий ступінь майстерності 

публічного виступу, якісну характеристику ораторської мови, майстерне володіння 
живим словом. Ораторське мистецтво - це мистецтво побудови та публічного 

вимовлення промови з метою бажаного впливу на аудиторію. 

 

Основні види і жанри ораторського мистецтва 

 

Роди красномовства Жанри красномовства 

Академічне красномовство Лекція (вузівська, шкільна), наукова доповідь, 

науковий огляд, наукове повідомлення, науково-

популярна лекція. 

Судове красномовство Прокурорська (звинувачувальна) та адвокатська 

(захисна) промови. Самозахисна промова. 

Соціально-політичне 

красномовство 

Звітна доповідь на конференції (з’їзді, зборах, 

засіданні). Парламентська, мітингова промови. 

Промова при здійсненні дипломатичного акту. 

Політичний огляд. 

Соціально-побутове 

красномовство 

Ювілейна, вітальна, застільна (тост), надмогильна 

(поминальна) промови. Виступ на прийомі. 

Церковно-богословське 

(духовне) красномовство 

Церковна проповідь. Промова на соборі.  Офіційне 

звернення до пастви. 



Ефективність промови, сила її впливу на слухачів багато в чому визначаються 

позитивним іміджем оратора.  

Щоб сформувати цей 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. 

 

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.  
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