
Тема. Виступ із тематичною промовою. Основні способи виступу.  

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Уявіть, що вам дали завдання виступити на тему «Населення Києва: демографічна 

ситуація».  

А. Чи можете ви виступити без підготовки?  

Б. Розкажіть, як би ви готувалися до виступу на цю тему.  

В. Порівняйте свій варіант підготовки з викладеним нижче.  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Ще стародавні мудреці казали, що слово наполовину належить тому, хто говорить, і 

наполовину тому, хто слухає. Тому кожен промовець повинен володіти певними уміннями та 

навичками роботи з аудиторією. Це особливе уміння, якому потрібно вчитися упродовж усього 

життя. Кожен фахівець повинен оволодівати мистецтвом публічного виступу або хоча б його 

основами, тому що в процесі роботи доведеться виголошувати перед співпрацівниками.  

Виступ – прилюдне виголошування доповіді, промови, заяви, інформації та ін. 

За змістом, призначенням, способом проголошення та обставинами спілкування прилюдні 

виступи поділяються на жанри. Найбільш поширеними з них є повідомлення, доповідь, промова, 

лекція, бесіда, дискусія. 

Повідомлення – спосіб спілкування, призначений для передавання інформації. З його допомогою 

передаються певні відомості від однієї людини до іншої під час безпосереднього спілкування і 

через різні засоби комунікації. 

Доповідь – прилюдний виступ на певну тему або усне чи письмове офіційне повідомлення про 

що-небудь керівникові. У діловій доповіді розглядаються питання з життя і діяльності колективу й 

обов’язково подаються висновки та пропозиції. 

Промова – виступ з якого-небудь приводу для висвітлення певної інформації, впливу на розум, 

почуття і волю слухачів. Промови поділяють на ділові, мітингові, ювілейні та інші. Ділова 

промова відзначається стриманістю у проявах емоцій, орієнтацією на логічний, а не емоційний 

вплив, аргументованістю. 

Лекція – усний виклад навчального предмета викладачем у вищому або середньому спеціальному 

навчальному закладі. Лекції є формою пропаганди наукових знань. За змістом вони дуже 

різноманітні. У лекціях висвітлюються розв’язані або нерозв’язані проблеми, до того ж найбільш 

загальні. 

Бесіда – повідомлення на яку-небудь тему з наступним обміном думками. Вона охоплює кілька 

питань і проводиться з невеликою кількістю учасників. Ініціатор розмови викладає основні 

положення теми, розвиває її і поступово залучає до бесіди слухачів, спочатку сам відповідаючи на 

питання. 

Дискусія – широке прилюдне обговорення будь-якого спірного питання. Метою її є з’ясування й 

порівняння різних точок зору, знаходження правильного вирішення суперечливого питання, 

досягнення консенсусу між учасниками виступу стосовно проблеми, що обговорюється. 

  



 

Промовцям властиві публічне мислення і мистецтво мовлення, а слухачам - мистецтво 

слухання.   

Композиція ораторського виступу 

 

Підготовка виступу  — важливий і  відповідальний етап для кожного промовця.  

 



Підготовка до тексту виступу 

  Текст — невід’ємна частина людської діяльності. Ми спілкуємося не окремими 

звуками чи словами, а текстами.  

Типологія текстів дуже строката: вони бувають усні і письмові; у формі монологу або 

діалогу; спонтанні і підготовлені; призначені для однієї людини або для великої аудиторії та 

ін. Основними ознаками тексту є інформативність, комунікативність, цілісність, 

завершеність, зв’язність, членованість і лінійність.  

Текст виступу потребує попередньої підготовки, загальний алгоритм якої такий:  
 

 

Будова тексту виступу: 

Вступ є необхідною частиною навіть найбільш стислих виступів. Саме роблячи вступ до 

виступу, можна і треба зацікавити слухачів, завоювати їхні симпатії. Вступ включає кілька 

речень, за допомогою яких мовець має привернути увагу слухачів, сформулювати й пояснити 

свій задум, а ще — підготувати підґрунтя до сприйняття того, про що йтиметься у промові. 

Вступ не повинен бути надто серйозним, надто сухим і надто довгим.  

Слід пам’ятати: якщо закінчення має стосуватися суті порушеної у виступі проблеми, то 

вступ повинен стосуватися слухачів. Оратор не повинен говорити аудиторії, що він не мав 

можливості підготуватися як слід, має недосить досвіду і т. ін. Слухачі не хочуть 

спілкуватися з маленькою і слабкою людиною, яка неспроможна приховати свого страху. 

Слухати хочуть людину компетентну та впевнену в собі.  

Готуючи основну частину виступу (виклад), найкраще рухатися від простого до 

складнішого. Необхідно навчатися ставити себе на місце слухачів, яким буває важко стежити 

за змістом промови, важко збагнути зв’язки між окремими думками, подіями, фактами. У 

такому випадку аудиторія починає слухати неуважно, відволікатися. Помітивши це, 

промовець має уповільнити темп виступу, щось повторно витлумачити, проілюструвати 

прикладами. Окремі думки промовець може розвивати по-різному: розповідати, описувати, 

пояснювати, доводити.  

 Закінчення виступу дуже важливе (висновок). Існує кілька способів завершити свій виступ: 

• підбити підсумки всього сказаного,  повторивши  основні положення виступу; 

• закликати  до  конкретних    дій; 

• зробити  слухачам   комплімент; 

• процитувати  доречні  поетичні рядки; 

• пожартувати, викликавши   сміх; 

• створити  кульмінацію. 
 

Не слід закінчувати вислів словами «Оце все, що я хотів сказати», пам’ятаючи, що саме від 

сказаного в закінченні залежить, що з виступу залишиться в пам’яті слухачів. Тому 

прикінцеві фрази є дуже важливими, і обміркувати їх потрібно якнайретельніше  

(За І. Томаном, Д. Карнегі). 
 



Ще антична риторика приділяла багато уваги естетиці тексту. Промова має приносити 

слухачам й естетичне задоволення, тому не зайвими у вашому тексті будуть тропи (звичайно 

ж, якщо ваш виступ не наукової тематики): антоніми (прийом контрасту), гіперболи (для 

посилення сприйняття), епітети (для творення образності); фразеологізми, прислів’я та 

приказки.  

  Не забуваймо, що елегантний стиль (зовнішній вигляд), добре поставлений голос, 

природна міміка, виважені жести, правильна поза теж належать до категорії 

естетичного. У людині має бути все прекрасним: і форма, і зміст. 

 Перегляньте відео 

«Українська мова. Засоби мовного вираження промови»: 

                                https://www.youtube.com/watch?v=Sb2zQiRMELs&ab_channel 

ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Прочитайте теми та виконайте завдання.  

 «Музика, яку любить сучасна українська молодь».  

 «Кого з  героїв класичної літератури має за ідеал сучасний молодий українець».  

 «Людина, яку нам усім хотілося  б наслідувати».  

 «Кінофільм (спектакль, пісня), який примушує битися наші серця».  

А. Складіть план виступу на одну з  тем (на вибір). 

Б. Складіть і  запишіть вступ та закінчення (кінцівку) до одного з  виступів за складеним 

планом.  

Завдання 2. Знайдіть в інтернеті книжку А. Хорошевського «Промови, що змінили світ». 

Ознайомтеся зі змістом її. Прочитайте кілька промов. Оберіть ту, що справила на вас сильне 

враження. Обґрунтуйте вибір. Висловіть міркування, чому автор так назвав книжку. 

Завдання 3. Прочитайте промову відомого античного оратора Горгія. Визначте, який тип 

мовлення обрав промовець. Доведіть, що мовне оформлення промови логічне, доцільне. 

Славою служить місту сміливість, тілу — краса, духу — розумність, мовленню — 

правильність; усе протилежне цьому — лише безславність. Слово — найвеличніший володар: 

видом мале й непомітне, а справи творить чудові — може страх припинити і печаль 

відвернути, викликати радість, поселити жалість. 

Однакову могутність мають і сила слова для стану душі, і склад ліків для відчуттів тіла. 

Подібно до того, як із ліків різні по-різному виводять соки з тіла й одні припиняють хвороби, 

інші ж — життя — так само й промови: одні засмучують, інші захоплюють, цих лякають, а 

іншим, хто слухає їх, вони хоробрість навіюють. Буває, недобрим своїм переконанням душу 

вони зачаровують і заворожують.  

Завдання 4.   Перегляньте фрагмент виступу Л. Костенко (2 хв 23 с) і виконайте завдання.  

 

А. Які мовленнєві прийоми використала Л.Костенко для утримання аудиторії? 

Б. Прокоментуйте жести, міміку й позу під час виступу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2zQiRMELs&ab_channel


Питання для самоконтролю 

1. Що таке риторика: наука чи мистецтво? 

2. Які види публічних виступів вам відомі? 

3. Що таке доповідь? Її види. Промова? Виступ? Повідомлення? 

4. Яку будову має виступ? 

5. Назвіть етапи підготовки  публічного виступу. 

6. Що таке текст? 

7.Що є основними ознаками тексту? 

8. Як ми працюємо з текстом? 

9. Що таке естетика тексту? 

 

 Домашнє завдання: 

Підготуйте текст виступу на одну з поданих тем. Потренуйтеся виступати з цим текстом.  

1. Молодіжний сленг у піснях сучасних виконавців.  

2. Риторика в Києво-Могилянській академії.  

3. Сім чудес України.  

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у Телеграм  

 

mailto:nataliznachur88@gmail.com
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