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ШАНОВНІ  
ДЕСЯТИКЛАСНИКИ І ДЕСЯТИКЛАСНИЦІ!

Розвиток й освіта жодній людині не можуть бути подаровані. Охочі 
долучитися до них мають досягнути цього власною діяльністю, влас-
ними силами. Ми готові допомогти вам і запросити до співпраці на 
сторінках цього підручника. Вивчення рідної мови, удосконалення 
мовленнєвих вмінь і навичок тісно пов’язане із засвоєнням інформації 
з інших галузей знань. Цей процес має бути всеохопним, масштабним 
і оптимальним. Це, своєю чергою, передбачає розширення нашого сві-
тогляду й установлення зв’язків між історією та сучасністю, минулим 
і майбутнім. 

У цьому підручнику поєдналися традиції та новації, багаторічний 
досвід і сучасність. Тут упроваджено спільні для всіх шкільних пред-
метів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», 
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємли-
вість і фінансова грамотність».

Мандруючи сторінками підручника, ви матимете змогу опанувати 
основи риторики, а також поглиблено повторити й систематизувати 
отримані раніше знання, зокрема сягнути вершин орфоепічних, мор-
фологічних, синтаксичних, правописних норм української літератур-
ної мови. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних 
життєвих ситуаціях, зробите своє мовлення більш унормованим, точ-
ним, багатим, виразним. Ще отримаєте задоволення від самостійного 
дослідження мовних явищ, виконання проектів, створення власних 
висловлень, ознайомлення з матеріалами рубрик «Культура мовлен-
ня» й «Моя сторінка». На вас чекають оригінальні завдання «Ситу-
ація», «Попрацюйте в парах», «Два – чотири – усі разом», «Коло 
думок», «Поспілкуйтеся». Поради щодо виконання таких вправ наве-
дено в додатках. 

І пам’ятаймо, що знання МОВИ – одна з передумов УСПІХУ. 
Тож бажаємо вам високих результатів, цікавих планів, самостійних 

пошуків і відкриттів. 
Автори
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Вступ

ВСТУП

§ 1. МОВА, ОСОБИСТІСТЬ, НАЦІЯ

Про красу довкілля в слові та про стан мовленнєвого середовища  
як основу життєздатності етносу

1. Прочитайте висловлення й поміркуйте над поданими біля них запитаннями. 
Мово рідна! Ти ж – як море – без-

конечна, могутня, глибинна. Котиш 
і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм 
немає кінця-краю...

Світлоносна! Ти завжди вабиш, 
чаруєш, кличеш на теплі й могутні 
хвилі свої. І я вірний і вічний юнга 
твій... Єдина печаль проймає, що не 
вистачить життя, аби переплисти 
твій мовний океан. Бо ти є Вічність. 
Ти є Правда, Добро і Краса народу 
нашого (С. Плачинда). 

*** 
Національна мова – це здобуток 

культури, духовної діяльності пев-
ного народу, а одночасно здобуток 
культури всього людства, бо кожна 
мова доповнює іншу, а разом – вони 
витвір світового колективного люд-
ського розуму (Г. Нудьга).

***
Позбавити людину рідної мови – 

чи то згідно з її волею, чи всу переч 
їй – аморально: це те саме, що підрі-
зати коріння її духовності (В. Руса-
нівський). 

***
У народу є чаша, яку можна наз-

вати обе регом вічності. Ту криницю 
живить потужна ріка мови, у неї 
впадають джерела казки, пісні, мрії, 
уяви, усеосяжної творчості. Наро ди, 
які не оберігають чашу пам’яті, не-
минуче гинуть (О. Бердник). 

О. Райдуга.  
Соняшники. Надія кличе

  Що може трапитися 
з люди ною, коли її  
позбавити мож ливості 
спілкування?

  Чи правильно кажуть, що 
мова – це носій культури?

  Чому мова – це скарбни-
ця? Що треба зробити, 
щоб ця скарбниця попов-
нювалася?

  Чи згодні ви з тим, що 
слово виконує естетичну 
функцію? Поясніть свою 
відповідь. 

Поміркуймо
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2. І. Прочитайте текст. Як ви розумієте твердження, що мова – це генетичний 
код нації? 

МОВА ПОЄДНУЄ ПОКОЛІННЯ

Мовою не тільки визначається національний характер людини, її 
закладено в нас генетично, вона виступає тим успадкованим інстру-
ментом, який поєднує теперішні покоління з попередніми. Науковці 
стверджують, що сучасна електроніка дає змогу розрізнити національ-
ні особливості плачу новонародженої дитини. Здогад про генетичну 
спадковість мови ще у XVIII столітті висловив німецький філолог Віль-
гельм фон Гумбольдт. Він вважав, що мову закладено у вигляді коду 
в нейроклітинах людського мозку, що цей код генетично передається 
від батьків дітям. Теорія Гумбольдта знаходить підтвердження й у наш 
час. Сучасні вчені спостерегли, як чужа мова, насаджена в ранньому 
віці, гальмує розумовий розвиток людини (Г. Стульська). 

ІІ. Серед учених існує думка про те, що людина може найбільше розвинути свій 
талант на основі рідної мови. Поясніть, із чим це пов’язано.

Проект 

Висловлюймо свої почуття українською! 

Проведіть конкурс мотиваційних по-
стерів «Говори українською» (в електро-
нному чи паперовому форматі). 

Мета конкурсу – спонукати спілку-
ватися рідною мовою, уживати слова у 
властивих їм значеннях; формувати від-
повідальне ставлення до кожного вжито-
го слова. 

Вимоги – на постері має бути моти-
ваційне гасло, речення, цитата, вислів, 
слово чи словосполучення, яке ви пропагуєте, а також малюнок, 
фото, колаж відповідної тематики. Сформулюйте двома-трьома ре-
ченнями провідну ідею постера. 

Заборонено пропагувати насилля, ненависть до людей будь-якої 
національності, ворожість до інших мов і країн. 

Упродовж вересня-жовтня розмістіть свій постер у соціальних 
мережах, а також, з дозволу адміністрації, на сайті навчального 
закладу в рубриці «Говори українською». Проведіть голосування 
й презентуйте результати в День української писемності та мови 
(9 листопада).



ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Рідна мова – це найособистіша й найглибша 
сфера обстоювання свого «я», коли воно є, своєї 

особистості й національної гідності. 
Іван Дзюба
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§ 2. ЛЕКСИКОГРАФІЯ.  
СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

З історії українського словникарства, про новітні словники та про 
те, чому працю лексикографів порівнюють із подвигом Геракла

ПРИГАДАЙМО. Що в перекладі з грецької означає lexikos і grapho? Які словни-
ки ви маєте в домашній біб ліотеці чи в електронному форматі на персональному 
комп’ютері, планшеті? 

3. Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви розумієте кожне з них. Розкрийте 
їхню образність. Яке з висловлень вам сподобалося найбільше? 

Словники – це музеї 
слів, у них місце і для 
старого, і для нового 
слова знайдеться.

С. Пушик

Словник – це всесвіт, 
розташований в 
алфавітному порядку.

А. Франс

Тільки Бог може 
укласти досконалий 
словник. 

П’єр Буаст

Подвиг лексикографа 
йде слідом за 
подвигом Геракла...

С. Караман

Лексико
графія

Лексикографія (від гр. lexikos – словниковий, grapho – 
пишу) – розділ мовознавства, що вивчає теоретичні 
питання укладання словників та забез печує збирання, 
упорядкування й опис лексичного матеріалу.

Лексико
гра фічні 
джерела

Поняття лексикографічні джерела об’єднує лінг вістичні 
та енциклопедичні словники, енциклопедії, довідники 
(у тому числі на електронних носіях).

Функції
Функції лексикографічних джерел

Інформативна
(прилучають 

до знань)

Нормативна
(допомагають оволодіти 

мовними нормами)



8

Лексикографія

Словник Словник – це лексикографічно опрацьовані слова, які 
упорядковано в алфавітному чи тематичному порядку.
У словниках узагальнено життєвий досвід багатьох 
поколінь, зафіксовано й систематизовано накопичені 
людством знання з різних галузей науки, техніки, 
мистецтва. Укладання словників – праця кропітка й 
тривала. 

Пам’ятки лексикографії

Перші словники – лексикони – з’явились у східних слов’ян у 
ХІІІ столітті. Видатними пам’ятками ук раїнської лексикографії 
є такі видання:
  «Лексис з тлумаченням слов’янських слів на просту мову» 

невідомого автора (лишився в руко писі; містив 896 слів; був 
підшитий до Острозької біблії, яка вийшла 1581 p.);

  «Лексисъ» Лаврентія Зизанія (перший друкова ний словник 
української мови, виданий у Вільні 1596 р., містив 1061 слово);

  «Лексиконь славеноросскій и имень тлькованіе» Памви Беринди 
(виданий у Києві 1627 р., містив близько 7000 слів);

  «Словарь української мови» у чотирьох томах за редакцією 
Бориса Грінченка (перший ґрунтовний словник української 
мови, виданий у Києві в 1907–1909 pp.).

 

11-томний 
словник

Найпопулярнішим в українській лексикографії щодо 
тлумачення слів поки що залишається «Словник 
української мови» в одинадцяти томах , виданий у 
1970–1980 pоках. Реєстр словника містить понад 
134 тис. слів. В Інституті української мови НАН 
України розпочато й нині практично завершено роботу 
над укладанням 12-го тому, який охоплює доповнення 
до тлумачень слів одинадцятитомника, нову лексику й 
лексику із заборонених раніше українських книжок. 
Цей словник має онлайнову версію – http://sum.in.ua/.

4. Прочитайте уривок з «Енеїди» Івана Котляревського. Випишіть не зрозумілі 
вам слова та поясніть їхнє значення, користуючись друкованою чи електронною 
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версією «Словаря української мови» Бориса Грінченка. Чи можна цей словник 
вважати порадником під час вивчення  українських діалектів, творів письменників 
ХVІІІ – поч. ХІХ століття? 

Умилася, причепурилась
І, як в неділю, нарядилась,
Хоть би до дудки на танець! 
Взяла очіпок грезетовий
І кунтуш з усами люстровий
Пішла к Зевесу на ралець.

5. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ В Е-ФОРМАТІ 

Якщо художня література ще 
триматиметься паперу, то довідко-
ві видання, на думку дослідників, 
перейдуть винятково в електронний 
формат. Переваги очевидні: швид-
кість пошуку, миттєвий переклад, 
його альтернативи, озвучення, мож-
ливість розпочати дискусію віднос-
но словникових статей чи стати їх-
нім співавтором...

Популярності набирають і мобільні електронні словники, у яких 
найпривабливішими є функції роз пізнавання незнайомих слів (неза-
лежно від мови й шрифту) за допомогою фотокамери й швидке отри-
мання перекладу... 

Сьогодні видавцеві треба бути сміливцем, щоб друкувати такі вузь-
коспеціалізовані довідкові видання, як «Словник українських науко-
вих і народних назв судинних рослин» чи «Словник прізвиськ Північ-
но-Західної України». Електронний формат зменшує очевидний ризик 
для них, надає додаткові зручності для читачів, а також здешевлює 
процес публікації (За О. Хмельовською).

ІІ. Розкажіть, які переваги для користувачів мають довідкові видання на елек-
тронних носіях порівняно з паперовими.

6. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яку роль у нашому житті відіграють словники? Чи вар-
то відмовлятися від їхніх паперових версій? Чи дійсно, на вашу думку, через 

декілька років лексикографічні джерела будуть лише в електронному форматі? 

Видання  
кінця ХХ –
поч. ХХІ ст.

Упродовж останніх десятиліть в Україні видано багато 
довідників і словників, наприклад: 
«Словникдовідник з правопису та слововживання» 
С. Головащука,
«Довідник з культури мови» (за ред. С. Єрмоленко), 
довідник «Велика чи мала літера?» В. Жайворонка,

Прочитав словник Грінченка  
і ледве не танцював  

на радощах – так багато  
відкрив мені цей блискучий твір 

(Г. Тютюнник).
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«Великий тлумачний словник сучасної української 
мови» (за ред. В. Бусла; реєстр – 170 тис. слів), 
«Словник синонімів української мови» у 2 томах, 
«Етимологічний словник української мови» у 3 томах 
(за ред. О. Мельничука), 
«Фразеологічний словник української мови» у 2 томах 
(укл. В. Білоноженко та ін.).

Цифровий 
світ

Сучасна лексикографія є цілою індустрією, яка, задо-
вольняючи потребу в найрізноманітніших видах ін-
формації про слово, активно використовує можливості 
сучасної комп’ютерної техніки.

«Словники 
України»

Першим електронним словником української мови є 
«Інтегрована лексикографічна система “Словники 
України”», яка об’єднує п’ять словників, зокрема орфо-
графічний, орфоепічний, синонімічний, антоніміч ний, 
фразеологічний. Система містить близько 152 тисяч 
слів, а також 3 млн похідних словоформ. Випущено 
диск «Словники України». Це джерело доступне он-
лайн: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/.

Вікісловник Вікісловник – це багатомовний словник для віль-
ного наповнення, україномовний розділ проекту 
Wiktionary. Тут зібрано тлумачення й переклади слів, 
висловів. Вікісловник налічує понад 36000 словнико-
вих статей, і будь-хто може збільшити це число, на-
писавши нову статтю. А ще можна покращити якість 
словника, доповнюючи й виправляючи розміщені рані-
ше статті. Наявність певного слова в тій чи тій мові по-
винно підтверджуватися одним із таких джерел: слово 
має бути хоча б в одному авторитетному словнику або 
більш-менш регулярно використовуватися в реальних 
текстах. Усі статті в цьому словнику пишуть україн-
ською мовою.

«Вікіпедія» У 2001 році було засновано найбільшу інтернет-енци-
клопедію «Вікіпедію». Вона налічує 26 мільйо нів ста-
тей, над якими працює близько 100 тисяч авторів-до-
бровольців по всьому світу. Версії сайту існують  більш 
ніж 260 мовами світу. Щомісяця на сайт заходить 
понад 400 мільйонів відвідувачів. «Вікіпедія», за сло-
вами засновників, буде завжди носити некомерційний 
характер.
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7. І. Прочитайте фрагмент інтерв’ю з директором Українського мовно-
інфор маційного фонду НАН України академіком Володимиром Широковим. 
Що нового для себе ви дізналися? 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС

– Чи має держава перейматися питан-
нями створен ня електронних словників?

– Кожна держава задля свого само-
збереження й розвитку в умовах жор-
сткої мережево-інформаційної конкурен-
ції повинна подбати про те, щоб її мова 
була гідно представлена в мережі Інтер-
нет. Україна також повинна створювати 
й розвивати власну високотехнологічну 
Національну систему лінгвістичних ре-
сурсів...

– У чому унікальність електронного видання «Словники Украї-
ни»?

– Електронний словник «Інтегрована лексико графічна система 
“Словники України”» створений колективом Українського мов-
но-інформаційного фонду НАН України. Якщо роздрукувати цей 
словник на папері, то вийде понад 120 тис. сторінок тексту, тобто 
120 томів по тисячі сторінок. Такого ні в кого немає. Коли ми це 
зробили (2001 р.) і виставили в Інтернет – першої ж ночі «Майкро-
софт» зняв у нас 800 Мбайт інформації. 

– Яка доля «Словника української мови» у 20-ти томах?
– Як ви знаєте, 11-томний тлумачний «Словник української 

мови» був виданий у 70-х роках минулого століття. На той час він 
вважався вершиною української лексикографії. Але життя стрім-
ко змінюється, і ми з лексикографами В. Русанівським та М. Пе-
щак започаткували проект нового фундаментального тлумачного 
словника у 20-ти томах (паперова й електронна версії).

У 20-томнику побільшало словникових статей, розширилися 
значення, з’явилися нові термінологічні словосполучення, фразео-
логізми. Візьмімо для прикладу слово «нано». В 11-томнику його 
взагалі не було, а в базі даних 20-томного словника – близько 
сотні термінів із цим словом. В 11-томному налічувалося близько 
134 тис. слів (словникових статей), а у 20-томному – приблизно 
200 тис. І це ще не вся мовна скарбниця (З газети).

ІІ. Які терміни із частиною «нано» ви знаєте? Випишіть із тлумачних слов-
ників 4–5 термінів із частиною «нано», поясніть значення цих слів. Чи в усіх 
тлумачних словниках ви можете знайти такі слова?

розвиток
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8. Зіставте подані тлумачення слів бізнес, 
бізнесмен, узяті з різних лексикографічних 
джерел. Помір куйте, які із цих тлумачень ви-
писано зі «Словника української мови» в 11-ти 
томах (1970–1980), а які – зі «Словника україн-
ської мови» в 20-ти томах (2010–2017). Відпо-
відь обґрунтуйте.

Бізнес... розм. Комерційна, біржова або підприємницька діяль-
ність як джерело наживи...

Бізнесмен... Великий ділок, комерсант, підприємець...

Бізнес... 1. Підприємницька діяльність, спрямована на отриман-
ня прибутку... 2. збірн. Бізнесмени, підприємці... Зробити біз-
нес...

Бізнесмен... Людина, яка займається комерційною діяльністю, 
бізнесом; підприємець...

два – чотири – усі разом

9. Скориставшись різними лексикографічними джерелами, з’ясуйте історію ви-
никнення та значення декількох поданих висловів (на вибір). 

З АНТИЧ НОЇ МІФОЛОГІЇ

Сади Семіраміди, прокрустове ложе, геркулесові стовпи.

З БІБЛІЇ ТА ЄВАНГЕЛІЙ

Наріжний камінь, вавилонське стовпотворіння, Содом і Гоморра. 

10. Кожному пропонується відшукати 
в різних довідкових виданнях інформацію 
про мови, якими користується найбільша 
кількість носіїв, і скласти рейтинг най-
поширеніших мов світу, зазначивши кіль-
кість людей, які розмовляють тією чи тією 
мовою. 

Порівняйте знайдену інформацію та 
складені рейтинги. Висловіть припущен-
ня про достовірність наявної інформації, 
спільно виявіть суперечливі місця й про-
галини. 

 попрацюйте в парах
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11. І. Прочитайте інформаційні повідомлення. Які лексикографічні питання по-
рушено в кожній пуб лікації?

Відтепер лише онлайн? 

Видавництво Оксфордського 
університету, що випускає «Вели-
кий оксфордський словник», при-
йняло рішення залишити лише 
мережевий варіант цього словни-
ка й відмовитися від його друко-
ваної версії. Це фундаментальний 
словник англійської мови, річна 
передплата за користування його 
онлайн-варіантом становить, на-
приклад, у США майже 300 доларів.

На думку керівника видавництва Найджела Портвуда , паперові 
версії словників вийдуть з обігу через 20 років не лише через те, 
що вони «переїдуть» у мережу, але також і тому, що більшої попу-
лярності набувають електронні пристрої для читання. При цьому 
він зазначив, що видавництво не має наміру найближчим часом 
відмовлятися від випуску паперових словників (Із журналу).

Чи старіють енциклопедії?

Одну з найавторитетніших енциклопедій світу «Британіка» 
(Britannica) з 2010 року не видають у паперовому варіанті. Перший 
том «Британіки» вийшов у світ 1768 року. Останнє паперове видан-
ня мало 32 томи.

Нові статті енциклопедії виходять лише в електронному варіан-
ті. «Надрукована енциклопедія починає старіти в ту саму хвилину, 
коли виходить друком, – говорить керівник цієї енциклопедії Йорг 
Кауз, – а онлайн-версію можна нескінченно оновлювати» (З довід-
ника).

Слово «твіт» потрапило до словника

Слово «твіт» (англ. Tweet – щебетати, цвірінькати), яке зараз 
уживають для означення «повідомлення у Twitter», включено до 
«Великого оксфордського словника». 

І хоча поняття «tweet» більше стосується пташок, тепер воно має 
й додаткове, офіційне, значення, яке з’я вилось у новому виданні 
словника.

Додавання «твіту» до зазначеного джерела є порушенням пра-
вил, адже нове слово, аби потрапити на сторінки Оксфордського 
словника, має бути у вжитку протягом десяти років.

Через шалену популярність мережі Twitter редактори видання 
були змушені порушити власні правила.
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ІІ. Знайдіть, користуючися різними ресурсами мережі Інтернет, інформаційні по-
відомлення про розвиток лексикографії, укладання словників, випуск енциклопе-
дій. Розкажіть однокласникам про те, що ви дізналися.

ситуація

12. Уявіть, що ви берете участь у дискусії щодо стану розвитку сучас- 
ного вітчизняного книговидавництва, читацької активності українців. Одна 
група учасників твердить, що укра-

їнська книжка перебуває в стані занепа-
ду,  нікому не цікава й не має перспектив 
розвитку. Використавши довідкові медіа-
ресурси, знайдіть інформаційні матеріа-
ли, які доводили б протилежне. Система-
тизуйте зібрану інформацію й підготуйте 
коротке повідомлення. Ви можете ско-
ристатися наведеними нижче початками 
речень. 
 Я впевнений (впевнена), що українська книжка... 
  В Україні останнім часом проведено багато форумів книговидав-

ців, наприклад... 
  На книжкових ярмарках, виставках презентовано нові україно-

мовні довідники, енциклопедії, зокрема...
  За декілька останніх років в Україні вийшли друком нові слов-

ники, як-от... 
  Українські видавці на своїх сайтах пропонують різноманітну до-

відкову літературу, а саме... 
  У книгарні надійшли нові художні твори сучасних українських 

письменників, таких як... 
 Покупці найчастіше цікавляться такими виданнями, як...

Електронні джерела інформації

  Mova.info [Електронний ресурс]: лінгвістичний портал. – Режим 
доступу: http://www.mova.info/ 

  Академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ре-
сурс]: онлайн-версія «Словника української мови» в 11 томах. – 
Режим доступу: http://www.sum.in.ua/ 

  Відкритий словник виправлень суржику [Електронний ресурс] / 
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка // Mova.info. – 
Режим доступу: http://www.mova.info/Page3.aspx?l1=191 

  Відкритий словник новітніх термінів [Електронний ресурс] / Ін-
ститут філології КНУ імені Тараса Шевченка // Mova.info. – Режим 
доступу: http://www.mova.info/wordlist.aspx?l1=179 

Для вас, допитливі
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  Словник УКРЛІТ.ORG [Електронний ресурс]: публічний елект-
ронний словник української мови // Публічна електронна біб-
ліотека української художньої літератури. – Режим доступу: 
http://ukrlit.org/slovnyk

  Словники України on-line [Електронний ресурс]: український 
лінгвістичний портал. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/
dictua/ 

  Український правопис [Електронний ресурс]: інформаційно-пошу-
кова система / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка //  
Mova.info. – Режим доступу: http://pravopys.kiev.ua/

§ 3. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

Про енциклопедичні й лінгвістичні словники  
та про основні принципи їх укладання 

13. Прочитайте завдання. Які словники 
допоможуть вам їх виконати? Виконай-
те декілька поданих завдань (на вибір). 
За потреби скористайтеся відповідними 
словниками. 

1. Доберіть щонайменше чотири 
слова, якими можна назвати лінію 
зіткнення неба із землею.

2. Вимовіть уголос правильно 
слова: чорнозем, солодощі, ринко-
вий, легкий, курятина.

3. Назвіть дії, які будуть проти-
лежними до міліти, форсувати, працювати, шити, аргументувати.

4. З’ясуйте, що означають імена Олександр, Олег, Софія.

Типи словників

енциклопедичні лінгвістичні 
(загальномовні)

одномовні багатомовні
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Енцикло
педичні

Енциклопедичні словники описують світ; містять відомості 
про знаменитих (інколи й одіозних) осіб, про країни й 
міста, про визначні історичні події; пояснюють терміни, 
факти, явища, поняття з найрізноманітніших галузей 
життя – науки, економіки, мистецтва, політики, релігії, 
права тощо. Енциклопедичні словники можуть бути універ
сальними й галузевими (з філософії, історії, математики, 
медицини, педагогіки, літератури, музики тощо). Напри-
клад: «Соціологія: Короткий енциклопедичний словник», 
«Філософський слов ник», «Словникдовід ник з екології», 
«Українська мова. Енциклопедія» та ін.

Терміно
логічні

Різновидом енциклопедичних є термінологічні словники, 
у яких зібрано терміни, уживані в певній галузі науки, 
подано тлумачення їхнього значення з указівкою на по-
ходження. Наприклад: «Словник термінів ринко вої еко
номіки», «Короткий словник філософських тер мінів», 
«Словник лінгвістичних термінів», «Словник медичних 
термінів» та ін.

Лінгвіс
тичні

Лінгвістичні (загальномовні) словники пояснюють слова 
як лексичні одиниці (значення, походження, написання, 
вимову, граматичні й стилістичні ознаки тощо).

14. І. Поміркуйте, чому для пояснення слів першого рядка ми можемо ско-
ристатися енциклопедичними словниками, а для пояснення слів другого – не 
можемо. 

 Україна, Чумацький Шлях, кардіограма, оберіг.
 Лишенько, нашого, невже, немовбито.  

ІІ. Поміркуйте, які словники  (енциклопедичні чи лінгвістичні) пояснюють усі 
типи слів, їх граматичні та стилістичні ознаки, особливості функціонування?

коло думок  

15. І. Прочитайте текст. Як у ньому пояснено походження назви одного з 
українських поселень? Чи можна вважати цю гіпотезу остаточною? 

СЕЛО БУКИ 

Село Буки розташоване на річці Роставиці на Київщині. Рані-
ше на місці села існувало більш давнє поселення Бакожин, перша 
письмова згадка про яке належить до 1622 р. 

моя країна
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Етимологія назви Буки вельми загадкова. На думку окремих 
дослідників, можливе походження її від литовського baka («хата») 
чи bukuze («хатина»). Підтвердженням цієї гіпотези можуть бути 
сліди балто-слов’янської матері-
альної культури, знайдені побли-
зу Буків. 

Біля села виявлено трипіль-
ське й черняхівське поселення, 
горо дище та великий могильник 
часів Давньої Русі. На селищі, 
розташованому на північний схід 
від городища, знайдено близько 
600 металевих предметів, зна-
рядь ковальського та ювелірно-
го виробництва (За В. Цимбалю-
ком).

ІІ. Назвіть типи лексикографічних джерел, у яких можна було б розмістити 
прочитаний текст повністю або ж окремі його фрагменти. 

ІІІ. Яке походження назви вашого міста (села, селища), обласного центру? 
У яких лексикографічних джерелах можна про це прочитати?

Храмовий комплекс у с. Буки

Багато
мовні

Багатомовні (частіше – двомовні) лінгвістичні слов-
ники – це перекладні словники, у яких слово в його 
різних значеннях перекладається відповідниками 
з іншої мови. Наприклад: «Німецькоукраїнськоро
сійський словник», «Англоукраїнський словник».

Види одномовних лінгвістичних словників

Фразеологічний

Іншомовних слів

Діалектних слів

Жаргонізмів

Мови письменника

Історичний (зібрано слова 
певної історичної епохи)

 Різновиди  
тлумачних словників

Тлумачний  
(лексичне значення слів)

Етимологічний (походження слів)

Словник синонімів

Словник антонімів

Словник омонімів

Орфографічний

Орфоепічний

Зворотний (слова розташовано за 
алфавітом кінця слова)

Словотвірний

Словник власних назв 
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16. Прочитайте зразки словникових статей. З’ясуйте, з якого типу словника взя-
то кожну статтю. Обґрунтуйте свою думку. 

РОЗМОВЛЯТИ, яю, яєш. 1. Усно обмінюватися думками, вести 
розмову, бесіду з ким-небудь. // Передавати свої думки, почуття за 
допомогою міміки, жестів. // Підтримувати стосунки, спілкувати-
ся з ким-небудь. 2. Мати здатність, уміти говорити, висловлювати 
свої думки, почуття. 3. Говорити, володіти якою-небудь мовою.

РОЗМОВЛЯТИ – балакати, говорити, вести розмову, перекидатися 
словами, ляси точити, теревені правити, спілкуватися.

РОЗМОВЛЯТИ – мовчати, ні пари з вуст.

СЛОВО – від праслов’янського slovos (словос) – те, що можна по-
чути, вимовити.

ГОВІРКИЙ // ГОВІРКОВИЙ
Говіркий, а, е. Охочий до розмов, балакучий.
Говірковий, а, е. Який стосується говірки як різновиду загальнона-
родної мови, поширеного на невеликій території, діалекту.

ТЕРЕВЕНІ – теревені правити (вести) – говорити нісенітниці, нічо-
го не роблячи.

ПЛІТКА
Плѕтка1 – пересуди, чутки, неправдива інформація про когось або 
щось: поширювати плітки. 
Плѕтка2 – невелика прісноводна риба, що належить до ряду коропо-
подібних: у сак попалася плітка.

17. І. З’ясуйте за етимологічним, термінологічним словниками або за словни-
ком іншомовних слів значення поданих іменників. Розкажіть про принципи укла-
дання й особливості будови словникових статей у цих словниках.

Мегафон, моціон, плеяда, бестселер, гідрант, тандем.

ІІ. Складіть і запишіть речення з трьома словами (на вибір). 
ІІІ. Поясніть значення та походження вислову працювати в тандемі. 
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18. І. Розподіліть між собою групи фразеологізмів. 
Скориставшись словниками, поясніть одне одному зна-
чення фразеологізмів своєї групи. А чи зможе одноклас-
ник (однокласниця) пояснити значення фразеологізмів 
вашої групи без допомоги словника? 

ВІТЕР
 вітер у кишені гуде (гуляє) 
 звідки вітер віє 
 пустити за вітром 
 шукати вітра в полі 
 як вітром здуло 
 яким вітром

ВОВК
 вовком дивитися 
 вити вовком 
 голодний як вовк 
 за вовка промовка 
 морський вовк 
 не бачити смаленого вовка

ІІ. Доберіть фразеологізми до слів розум, камінь, вода.

 попрацюйте в парах

19. І. Складіть і запишіть словникові статті до одного з поданих слів для таких 
типів словників: 1) тлумачного словника, 2) словника фразеологізмів, 3) словника 
синонімів. Чим різнитимуться словникові статті в кожному із цих словників? Ви 
можете скористатися поданим нижче зразком. 

вогонь,       дорога,       земля

ІІ. Скориставшись відповідними типами словників, відредагуйте письмово скла-
дені словникові статті.  Пояс ніть, які помилки ви допустили, тлумачачи слово, до-
бираючи до нього синоніми чи записуючи з ним фразеологізми.

Зразок 

Із тлумачного словника 
ХЛІБ, а, ч. 1. Один з видів продуктів, випечених з борошна. 2. Зер-
но, яке перемелюється на борошно. 3. перен. Харчі, прожиток. 
4. перен. Засоби для існування, заробіток. 

Зі словника синонімів
ХЛІБ – паляниця, булка, калач, зерно, збіжжя.

Із фразеологічного словника
ХЛІБ. З хлібомсіллю [зустріти, вийти назустріч] – радо вітати, з 
миром зустрічати. Хліб насущний – перен. щоденні, звичайні хар-
чі, необхідні для підтримки життя; звичайні, буденні речі, справи. 
Шукати легкого хліба – не хотіти працювати, проте легко все от-
римувати. Жити на чужих хлібах – бути на чийомусь утриманні, 
жити на чужий рахунок.
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20. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Укладання словни-
ків завжди вважали важливим загально-

культурним завданням. Кожна людина, яка дбає 
про свій розвиток, повинна читати словники. Мак-
сим Рильський писав:  

Не бійтесь заглядати у словник: 
Це пишний яр, а не сумне провалля; 
Збирайте, як розумний садівник, 
Достиглий овоч у Грінченка й Даля. 

Поясніть, як ви розумієте мудру пораду поета. Чому він вважає словники пиш-
ним яром? Які плоди кожен може там зібрати для себе?

21. І. Заповніть вільні місця в реченнях поданими словами й запишіть. Ви може-
те використати кожне слово лише один раз. Зверніться за допомогою до паперо-
вих чи електронних версій тлумачних словників або словників паронімів.

1. Документи отримали _____________ квартири. 
 На цій землі здавна жили _____________ життя. 

2. На дільниці в день голосування працює __________  
 комісія. 
 Вакантною на підприємстві залишилася __________  
 посада. 

3. Додаток до наказу має вагоме ______________  
 навантаження. 
 Потрібно намагатися вести _____________ життя. 

4. Представники мерії відвідали ________________  
 госпіталь. 
 Напередодні загострився ___________ конфлікт  
 між країнами. 

5. Порівняно з _______________, підземні води  
 кращої якості. 
 Усі поділилися першими _______________  
 враженнями. 

ІІ. Поясніть усно різницю в значеннях паронімів співак – співець, показник – по-
кажчик. Складіть і запишіть речення з кожним словом. 

власники, 
володарі

виборна, 
виборча

змістовне, 
змістове

військовий, 
воєнний

поверховими, 
поверхневими 
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22. І. Прочитайте текст. Чи згодні ви з висловленням Джима Рона? Обґрун-
туйте свою думку.

МАРКЕТИНГ 

За висловленням відомого психо-
лога, філософа у сфері бізнесу Джи-
ма Рона, успіх складається на 20 % 
із вашого досвіду й кваліфікації та 
на 80 % – із вибраної вами стратегії 
дій. 

Успіх маркетингової діяльності 
значною мірою залежить від пра-
цівників маркетингових служб, які 
безпосередньо контактують з по-
купцями. Якими ж якостями мають бути наділені ці працівники? 
Маркетологи виділяють такі: цілеспрямованість, енергійність, на-
полегливість, розвинений інтелект, доброзичливість, уміння спіл-
куватися з людьми, здатність перейматися почуттями клієнтів, ко-
ректність, уміння одягатися відповідно до обставин...

Що ж хочуть покупці від продавців, а разом з ними й від ви-
робників? По-перше, придбання якісного товару за прийнятними 
цінами, виробу модного, надійного, довговічного, зручного в корис-
туванні, безпечного, з гарним дизайном і упаковкою. По-друге, ком-
петентності, уважного і ввічливого ставлення до себе під час вибору 
товару. По-третє, мати можливість повернути бракований виріб з 
мінімальними матеріальними й моральними втратами (Із журналу).

ІІ. За допомогою словників запропонуйте тлумачення 2–3 виділених у тек-
сті слів (на вибір) різними способами. Ви можете скористатися поданою нижче 
пам’яткою.

Уміння

Способи тлумачення лексичного значення слова 

 дати розгорнуте пояснення
 розкрити походження
 дібрати переклад з іншої мови

 дібрати синоніми
 дібрати антонім
 показати слово в контексті

Пам’ятка

 

23. І. Виконайте завдання одного з варіантів.
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Скориставшись орфографіч-
ним словником чи словни-

ком наголосів, виберіть 15–
20 слів, у наголошуванні яких ви 
або ваші однокласники найчасті-
ше помиляєтеся. Укладіть слов-
ник-мінімум «Складні випадки 
наголошування». Поділіться цим 
словником з однокласниками, 
друзями в соціальних мережах.

Перегляньте декілька папе-
рових або електронних пуб-

лікацій у засобах масової інфор-
мації. Виберіть 15–20 слів, лек-
сичного значення яких ви або 
ваші однокласники не знаєте. 
Укладіть словник-мінімум «Не-
знайомі слова». Поділіться цим 
словником з однокласниками, 
друзями в соціальних мережах.

ІІ. Проведіть у класі у вільний від уроків час інтелектуальну гру «Складні ви-
падки наголошування» та «Незнайомі слова» за матеріалами укладених вами й 
вашими однокласниками словників-мінімумів.

Проект 

Висловлюймо свої почуття українською!

Проведіть конкурс мотиваційних постерів «Говори україн-
ською» (в електронному чи паперовому форматі).

Мета конкурсу – спонукати спілкуватися рідною мовою, ужива-
ти слова у властивих їм значеннях; формувати відповідальне став-
лення до кожного вжитого слова.

Вимоги – на постері має бути мотиваційне гасло, речення, цита-
та, вислів, слово чи словосполучення, яке ви пропагуєте, а також 
малюнок, фото, колаж відповідної тематики. Сформулюйте дво-
ма-трьома реченнями провідну ідею постера.

Заборонено пропагувати насилля, ненависть до людей будь-якої 
національності, ворожість до інших мов і країн.

Пам’ятайте, що добро, радість, позитивні емоції, толерант-
ність – це те, чого найбільше прагнуть люди.

Упродовж вересня–жовтня розмістіть свій постер у соціальних 
мережах, а також, з дозволу адміністрації, на сайті навчального 
закладу в рубриці «Говори українською». Проведіть голосування 
й презентуйте результати в День української писемності та мови 
(9 листопада).

А Б



культура мовлення Розрізняймо
КУБКА І КУБКУ

У спорті Кубок (Суперкубок) – це 
приз (ваза з коштовного матеріалу) 
і самі змагання, ігри, у яких його 

виборюють, наприклад: Динамівці Києва проведуть дві зустрічі з 
мюнхенською «Баварією»за Суперкубок. Тлумачні й орфографічні 
словники української мови чомусь не розмежовують цих двох зна-
чень слів Кубок, Суперкубок і в родовому відмінку однини подають 
для них закінчення -а. Воно стало єдиним у спортивному вжитку. 
Проте це суперечить прави лові чинного «Українського правопису», 
згідно з яким іменники, що означають «змагання, ігри», у згадано-
му відмінку мають закінчення -у. Отже, слова Кубок, Суперкубок 
зі значенням «приз» у родовому відмінку однини потрібно вживати 
із закінченням -а (Футболісти не вибороли Кубка), а зі значенням 
«спортивні змагання, ігри» – із закінченням -у (1/8 фіналу Кубку 
світу з футболу) (За К. Городенською). 

Говорімо правильно 
вѕтряний вітряний вітровий

день, ранок, ліс, 
дорога, погода, небо; 
юнак, дівчата, юність

двигун, млин,  
електростанція, 

віспа

порив, режим, удар,
ерозія, сила, крило, 

скло

барва фарба квиток білет

осені, 
веселки, 
художні

олійна, 
зелена, для 
малювання

військовий, 
проїзний, 

театральний 

екзаменаційний,  
банківський, 
лотерейний

показник покажчик рибний риб’ячий 

продуктивності  
праці, 

добробуту, 
життєвого рівня 

зупинок,  
дорожній, 

алфавітний, 
бібліографічний

магазин,  
промисловість, 
фарш, паштет, 

страва 

хвіст, 
голова, 
кістка, 
жир 

Корисно знати 
НАРОД КАЖЕ

Вислів Значення

веремію закрутити затіяти колотнечу

вискочити на сухе уникнути покарання

умивати руки ухилятися від відповідальності

попасти пальцем у небо помилитися
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МОЯ СТОРІНКА

Славетні імена
АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ 

Найвідомішим поліглотом України є, без-
перечно, академік Агатангел Кримський – 
видатний український сходознавець, істо-
рик, мовознавець, письменник і громад-
ський діяч, людина універсальних знань і 
колосальної творчої спромоги. Він навіть не 
міг назвати точної кількості тих мов, які 
знав (а це були не тільки живі мови, але 
й мертві), проте приблизно окреслював їх 
число шістдесятьма. Головна спеціалізація 
вченого – східні мови, з яких він залишив 
дуже багато перекладів, а також досліджу-
вав їхні особливості. Найбільше цей видатний поліглот вивчав 
саме українську мову. Про його феноменальні мовні здібності 
ходили легенди, сучасники переказували численні комічні ви-
падки, пов’язані з диво-мовником. (Із посібника).

Цікаво знати
У СВІТІ СЛОВНИКІВ

Українська мова дуже багата на синоніми. Наприклад, іменник 
горизонт має 12 синонімів. Але абсолютний рекордсмен – дієсло-
во бити. У «Короткому словнику синонімів української мови» їх 
аж 45!

* * *
Найбільшим словником у світі є «Історичний словник німець-

кої мови» (Grimms deutsches Worterbuch), розпочатий Якобом 
і Вільгельмом Грімм у 1854 р. Він був закінчений у 1971 році. 
Словник, обсяг якого 34 519 сторінок, було видано в 33 томах. 

* * *
На базі ресурсу «r2u.org.ua» розпочато створення українсько-

го народного (сучасного) словника, який має фіксувати й пояс-
нювати новітні лексеми. Після того як від користувачів надхо-
дить запит, на який немає відповіді в словниках, адміністратор 
сайту береться за укладання відповідної статті.

* * *
Найвідомішим у світі є словник-гігант «Великий оксфордський 

словник» (A New English Dictionary on Historical Principles) у 
20 томах. У ньому 21 728 сторінок, пояснено 500 тисяч слів, 
наведено півтора мільйона ілюстрацій. Цей словник укладав 
75 років великий колектив філологів (1884–1928). 



Кращою похвалою ораторові буде, якщо кожний, 
хто чув його промову, скаже собі: «Але я сам так 

думав, він лише висловив те, що я почував».
Віолле де Дюк 

ПРАКТИЧНА  
РИТОРИКА
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Практична риторика

§ 4. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО,  
НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Про предмет і завдання риторики та її роль у сучасному світі

ПРИГАДАЙМО. Кого називають оратором? Яких видатних ораторів ви знаєте?

24. Пізнати систему людських цінностей можна на основі безмежного фонду 
прислів’їв і приказок українського народу. Прочитайте подані нижче прислів’я й 
приказки. Розкажіть про риторичні традиції українського народу.

  Коня керують уздами, а чоловіка – 
словами.

  Язик мій – ворог мій: раніше розуму 
говорить. 

 Говорить таке, що купи не трима ється.
 Торохтить Солоха, як діжка з горохом.
  Казав, та не зав’язав.
  На городі бузина, а в Києві – дядько.
  Треба знати, що де сказати.
  Не завжди говори, що знаєш, а завжди 

знай, що говориш.
  Краще переконувати словами, ніж кулаками.

Поміркуймо

Риторика Риторика (грец. rhetorike – говорити) – наука побудови 
й оприлюднення досконалого висловлення; наука про 
ораторське мистецтво, красномовство. Іншими словами, 
риторика – це наука про способи переконання та впливу 
на аудиторію. 
Виступ з промовою – це мистецьке дійство, яке часто по- 
требує поетичних, декламаторських і акторських здіб-
ностей. Оволодіння риторичними навичками допоможе 
навчитися виступати публічно так, щоб донести до ауди-
торії власні думки, вплинути не тільки на розум, але й 
на почуття слухачів. 

Завдання 
риторики 

Риторика відповідає не лише на питання що говорити?, 
але й на питання як говорити? як примусити інших 
слухати себе? як управляти аудиторією? як правиль-
но спілкуватися?
В основі риторики лежить сукупність різних наук: філо-
софії, психології, історії, права, логіки, педагогіки, пси-
холінгвістики, стилістики, етики, естетики тощо.
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З історії риторики

Ораторське мистецтво досягло високого рівня ще в ста родавньому 
світі: Єгипті, Ассирії, Китаї. Батьківщиною красномовства визнають 
Давню Грецію (Афіни). Від уміння переконливо говорити залежали 
успіх, добробут, слава, визнання афінян. Саме тому греки цінували 
рито рику понад усі науки, професії, мистецтва.

У царстві ораторського мистецтва височіють імена Конфуція, 
Демосфена, Платона, Арістотеля, Цицерона, Квінтіліана.

Майстер академічних бесід-діалогів Сократ створив не лише  
нову етику, методику суперечки, але й нове мислення. Платонів-
ські діалоги вважаються своєрідними філософськими драмами, 
що складаються з яскравих ху дожніх образів, глибоких за змістом 
і відшліфованих за формою. На легендарних промовах Демосфена 
вчи лись оратори різних поколінь не тільки Еллади, але й інших 
країн, особливо Риму. Видатний оратор і політичний діяч, 
письменник, філософ, автор трактатів на теми моралі й виховання 
Марк Тулій Цицерон став уособленням цілої епохи в римській 
історії та найвизначнішою постаттю в латинському красномовстві 
взагалі. 

Яскраві зразки ораторського мистецтва в українській культурі 
явили митрополит Іларіон («Слово про закон і благодать»), 
Володимир Мономах («Повчання дітям»), Іван Вишенський, 
Феофан Прокопович, Григорій Сково рода, Іван Франко, Олесь 
Гончар, Ліна Костенко та ін.

25. І. Прочитайте текст. Поясніть, як ви розумієте висловлене в першому ре-
ченні. 

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

Хороших ораторів знайдеться 
набагато менше, ніж хороших 
поетів...

Це пояснюється тим, що крас-
номовство дається більш важко, 
ніж це здається, і народжується 
з багатьох знань і старань.

Необхідно засвоїти найрізно-
манітніші знання, необхідно на-
дати красу самому мовленню, і 
не лише відбором, але й розта-
шуванням слів; усі порухи душі, 
якими природа наділила рід людський, необхідно вивчити до тонко-
щів, тому що вся міць і мистецтво красномовства полягають у тому, 
щоб або заспокоювати, або збуджувати душі слухачів. До цього всього 
мають приєднатися гумор і дотепність, освіта, достойна вільної люди-
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ни. Крім того, необхідно знати всю історію давнього світу, аби черпати 
з неї приклади.

Виконання промови вимагає стеження за рухами тіла, і за жести-
куляцією, і за виразом обличчя, і за звуками та відтінками голосу. 
Промова повинна розцвітати й розгортатися тільки на основі повного 
знання предмета. 

...Істинний оратор своїм впливом і мудрістю не лише собі пошукує 
славу (пошану), а й багатьом громадянам, та й усій державі загалом, 
приносить щастя і добробут.

...Досягти цього красномовства може тільки той, хто глибоко зро-
зуміє людську природу, людську душу й причини, які примушують її 
спалахувати й заспокоюватися. 

Оратор повинен володіти дотепністю діалектика*, думками філосо-
фа, словами мало не поета, пам’яттю законодавця, голосом трагіка, 
грою такою, як у кращих лицедіїв (За Цицероном). 

* Діалектика – у первісному значенні – мистецтво полеміки, логічний 
метод встановлення істини шляхом виявлення й подолання суперечностей 
у судженнях противника.

ІІ. На основі прочитаного розкажіть, що потрібно для того, щоб стати добрим 
оратором. 

26. Розподіліть між собою й виконайте завдання. Після виконання поділіться 
одне з одним отриманою інформацією.

Завдання 1. Доведіть, що подані нижче слова спільнокореневі. З’ясуйте за 
допомогою тлумачного словника їхнє лексичне значення. Яке із цих слів має 
відтінок зневажливості? 

оратор, ораторство, ораторський, ораторствувати

Завдання 2. Доберіть синоніми до поданих нижче слів. Якими відтінками в 
значенні відрізняються слова в кожному дібраному синонімічному ряді? За по-
треби зверніться до словника синонімів.

оратор, виголошувати, красномовний

 попрацюйте в парах

27. Прочитайте висловлення філософа Платона та письменника А. Екзюпері. 
На чому акцентують увагу автори? Чи дійсно, на вашу думку, так важливо лікарю 
вміти володіти словом? У яких ще професіях важливе вміле володіння словом?

Я стверджую, що якби до будь-якого міста прибули оратор і лікар і 
якби в народному зібранні зайшла суперечка, кого з двох обрати ліка-
рем, то на лікаря і дивитися б не схотіли, а обрали б того, хто володіє 
словом, – варто було б йому лише забажати.

Платон
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Хоч які б були недоліки сучасної медицини, її технічні можливості, 
людина завжди буде вірити лікарю, який зуміє вислухати, схвалити, 
виявити співчуття. 

А. Екзюпері

28. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з тим, що риторика – це наука успіху та 
мистецтво реалізації мовної особистості? Чому, на вашу думку, люди праг-

нуть пізнати секрети цієї науки? Де в сучасному світі необхідні знання законів 
і секре тів риторики? 

Риторика  
й сучас-
ність

Сучасна риторика як наука переконання засобами 
мови виходить далеко за межі публіцистичних промов. 
Вона має широке застосування в різних мовленнєвих 
ситуаціях як усього суспільства, так і окремих мовців. 
Уміння переконливо говорити набуває особливого 
значення там, де вибір правильних рішень здійснюється 
колегіально й залежить від чіткості, доказовості, 
обґрунтованості пропонованого способу розв’язання тієї 
чи тієї суперечки, – у законодавстві, у бізнесі, у суді, 
у виробництві, в освіті, у політиці, у банківській сфері 
тощо. 

  

Вплив, який має на людину мистецтво слова, нерідко 
використовують зі злочинною метою, що призводить 
до сумнівних наслідків. Диктатори, шахраї, злочинці 
зазвичай користуються словом, щоб увести в оману 
громадськість, приховати свої егоїстичні наміри. Тому 
важливо вміти відрізняти за словесною формою шляхетні 
наміри від егоїстичних, правду – від облуди.

Універ
сальність 
риторики 

Універсальність риторики полягає в її необхідності 
людині будь-якої професії, навіть незалежно від 
того, чи пов’язана її професійна діяльність з умін ням 
спілкуватися, говорити, бо вміння управляти своїм 
мисленням і мовленням, як правило, дає змогу людині 
повніше реалізувати себе, свої здібності в обраній 
спеціальності. Від уміння говорити нерідко залежить 
успіх, авторитет, кар’єра.
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Для того щоб навчитися добре, змістовно говорити, потрібно зба-
гачувати свої знання й досвід, удосконалювати професійну освіту, 
усебічно розвиватися. Уміння говорити завжди розвивається одно-
часно з розширенням культурного та професійного світогляду.

Зверніть увагу! 

29. Розгляньте схему й розкажіть за нею про вміння, які формує риторика. Чи 
важливими є ці вміння для кожного з нас? Обґрунтуйте свою думку. 

Риторика формує вміння

Досягати результату шляхом 
удосконалення власного мовлення

3  розробляти програму 
діяльності

2  оцінювати особливості 
аудиторії

1  аналізувати предмет 
дослідження

3  аналізувати власні 
відчуття

2  установлювати  
контакт  
з аудиторією

1  працювати  
з фактами

30. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, завдяки яким особистісним якостям 
Демосфену вдалося стати гарним оратором і видатним державним діячем. 

ОРАТОР ДЕМОСФЕН

Кто не знає відоме ім’я Демосфена, знаменитого давньогрецько-
го оратора, який народився в Афінах у 384 р. до н. е.? Але, мабуть, 
не всі знають, що його виступи спочатку не мали успіху.

Коли Демосфен виголошував першу свою промову, то народ смі-
явся з нього і, висловлюючи своє невдоволення, так кричав, що 
оратор не міг закінчити її. Ця невдача була передбачуваною, адже 
Демосфен мав дуже слабкий голос, говорив невиразно, трохи за-
їкався, мав звичку знизувати плечем і, крім того, зовсім не вмів 
триматися перед публікою. 

Друга його спроба виступити з промовою перед народними збо-
рами також була невдалою. Занепавши духом, затуливши облич-
чя, він поспішав додому й спочатку навіть не помітив, що за ним 
ішов один з його друзів, відомий афінський актор. Вони пішли 
разом. Демосфен почав скаржитися на свої невдачі, говорив, що 
народ не цінує й не розуміє глибокого змісту його промов. 

– Усе це так, – відповідав актор, – але я спробую тобі допомог-
ти. Прочитай мені який-небудь уривок із Софокла чи Еврипіда. 

Визнання
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Демосфен прочитав. Коли він закінчив, актор повторив те саме, 
але з такою виразністю, що Демосфену здалося, ніби він чує зовсім 
інші вірші. Він зрозумів тепер, як багато краси додає промові ви-
разність, якої йому не вистачало, і з ретельністю взявся до роботи.

Щоб зміцнити свій слабкий голос, навчи-
тися жестикулювати, позувати перед слуха-
чами, володіти мімікою, він улаштував собі в 
підземеллі кімнату для занять і працював там 
щодня. Набирав у рот камінчики й намагав-
ся говорити голосно й чітко. Щоб навчитися 
вимовляти звук «р», він брав щеня, слухав 
його гарчання й повторював звуки. Піднімаю-
чись на гору чи гуляючи берегом моря, читав 
вірші, намагаючись заглушити своїм голосом 
шум хвиль. Він запам’ятовував влучні слова 
й висловлення, а потім використовував їх у 
своїх виступах.

Тільки ціною величезних зусиль, постійної 
і наполегливої праці Демосфен домігся ви-
знання сучасників (З посібника).

ІІ. Перекажіть стисло прочитане від імені Демосфена (усно).

Не те добре, коли 
кричать великим 

голосом, але  
те є великим, коли 

говорять добре.

31. З’ясуйте подібність і відмінність у лексичному значенні поданих нижче 
слів. Уведіть ці слова в окремі речення. У якому значенні – прямому чи пере-

носному – іменник риторика буде синонімом до іменника демагогія? За потреби 
зверніться до тлумачного словника та словника синонімів.

риторика, демагогія, фразерство, словоблудство

32. Підготуйте, користуючись лексикографічними джерелами (у тому числі на 
електронних носіях), усне повідомлення з мультимедійною презентацією про 

одного з таких видатних ораторів: Іоанна Златоуста, Іларіона Київського, Феофана 
Прокоповича, Григорія Сковороду, Василя Липківського, Сократа, Арістотеля, 
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Цице рона. Щоб зацікавити слухачів, розпочніть своє повідомлення оригінальним 
вступом.  Час виступу 1,5–2 хвилини. 

Якщо ви хочете детально дізнатися про зв’язок риторики з фі-
лософією, логікою, психологією, етикою, лінгвістикою, стилісти-
кою, поетикою, естетикою та сценічною майстерністю, зверніться 
до книжки Г.М. Сагач «Золотослів». 

Поділіться інформацією з однокласниками.

Для вас, допитливі

§ 5. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ.  
УМОВИ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ

Про елементи мовленнєвої ситуації, засоби спілкування,  
а також про те, як досягти успіху 

ПРИГАДАЙМО. Що спільного й відмінного між професійним, офіційно-діловим 
спілкуванням і спілкуванням у родині чи в колі друзів? 

33. І. Прочитайте висловлення й поміркуйте над їхнім змістом. Яке з вислов-
лень вам сподобалося найбільше?  

1. Ніщо не ціниться так дорого і 
не коштує так дешево, як ввічливість 
(Міґель де Сервантес). 2. Уміти го-
ворити – мистецтво. Уміти слухати – 
культура (Д. Лихачов). 3. Захоплено 
слухати – це найкращий комплімент, 
який ми можемо зробити тому, хто го-
ворить (Д. Карнегі). 4. Жести й мане-
ри мають бути як мимовільний наслі-
док сердечних рухів, а не навпаки... 
(Ф. Вейсс). 5. Хочеш бути розумним, 

навчися розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і 
припиняти розмову, коли нічого більше сказати (Й. Лафатер). 6. При-
вітність і ввічливість – найкращі засоби боротьби з нечемністю (І. То-
ман). 7. Дружнє ставлення полегшує спілкування між людьми лише 
тоді, коли воно щире (І. Томан). 

ІІ. Визначте умови, за яких спілкування буде успішним.

Спілку
вання

Спілкування – це обмін інформацією, передача її однією 
людиною іншій. У процесі спілкування можна пізнати 
людей, співпрацювати з ними, пережити емоційний 
стан, який виникає в результаті цього.
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Мовлен-
нєва 
ситуація

Кожне висловлення використовується в тій чи тій сфері 
(побут, наукова чи професійна діяльність, за конодавство, 
політика, культура тощо), має свою мету (регулювання 
стосунків, виклад інформації, переконання, агітація 
тощо).
Під час спілкування дуже важливо будувати свої 
висловлення з урахуванням мовленнєвої ситуації. 
Основними елементами мовленнєвої ситуації є мовець 
(адресант), слухач (аудиторія, адресат), предмет мов-
лення (тема, основна думка), а також мета й обставини 
спілкування. 

ВИСЛОВЛЕННЯ

Обставини спілкування 
(де? коли? як?)

Мовленнєва ситуація

Тема,  
основна думка 

(про що?)

Мета 
спілкування  
(для чого?)

АдресатАдресант

Засоби 
спілку
вання

Залежно від мовленнєвої ситуації ми обираємо відповідні 
засоби спілкування:
 вербальні (слова, речення, форми звертання тощо);
  невербальні (жести, міміка, поза, погляд, дотик, 

просторова дистанція, потискування рук, поцілунок, 
обійми, мовні паузи, сміх, плач, зітхання, запах 
косметики, темп, тональність тощо).

І жести, і міміка – це інтуїтивне вираження думки, тому не можуть 
бути наперед під готовленими. Вони визначаються ситуацією спілку- 
вання, настроєм співрозмовника, а не лише темою розмови.

Зверніть увагу! 
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34. І. Прочитайте текст. Схарактеризуйте мовленнєву ситуацію: мовець, 
слухач, предмет мовлення, мета, обставини.  

ГОЛОВНИЙ ЗАКОН – У ДУШІ 

У блідо-синьому небі вставало 
понад стіною темно-зеленого лісу 
багряне сонце. Самоцвітні краплі 
роси заграли на траві. 

Христина глянула на обрій, три-
вожно промовила:

– Спека буде. Учора гриміло, 
гриміло, а дощу нема. Усе сухе дов-
кола, мов трут. Кинь сірника – спа-
лахне. Хоч би дощі пройшли. 

Дорогу перебіг заєць. Зупинився, піднявши вуха. Не поспішаю-
чи, пострибав далі. Сава засміявся.

– Приємно. Не боїться.
– І це лише за п’ятнадцять років. Раніше тут теж усе було зни-

щено. Порожній ліс був. Мисливці в сезон полювання винищували 
все, навіть по воронах стріляли.

– Лише п’ятнадцять років? – здивувався хлопець. – А великий 
у вас заповідник?

Три тисячі гектарів. Крапля в морі. Кілька співробітників: я – 
еколог, є знавці флори, фауни. П’ять чоловік. Семеро єгерів*. Але 
навіть за цю площу йде бій. Заготівельні організації кричать, що 
план у них горить, а в нас є, мовляв, багато дерева, яке можна 
безболісно реалізувати. Слово яке страшне – реалізувати! 

– А до чого тут їхній план? У них – свої ліси, у вас – свої. 
– Заздрісно, що добро пропадає, – гірко всміхнулася Христи-

на. – Та нічого. Ми воюємо. Тепер стало легше, газети підхопи-
ли ідеї захисту природи. Інститут ботаніки нам помагає. Та бра-
коньєри не сплять. І перед убивством не зупиняються.

– Дивно. Є закон про захист природи, а люди...
– Головний закон – у душі. Нам треба було формувати твердині 

краси, закону, любові. А ми ігнорували душу, усе дбали про тіло, 
про черево. От і стала природа для багатьох людей джерелом насо-
лоди, споживання (О. Бердник).

* Єгер – спеціаліст, що доглядає тварин у лісах; спеціаліст-мисливець, 
що керує полюванням.

ІІ. Визначте тип спілкування: офіційне чи неофіційне, етикетне чи фамі-
льярне, напружене, конф ліктне чи спокійне, злагоджене, дружнє. Чи досягну-
то мети спілкування?

Безпека

О. Райдуга. Літній день
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35. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які заходи з охорони довкілля ви ініціювали б, якби 
були міністром відпо відного відомства? 

36. Розгляньте фото й проаналізуйте зображені на них мовленнєві ситуації. 
У яких ситуаціях, на вашу думку, спілкування буде успішним і мовці досягнуть по-
розуміння? У яких ситуаціях є перешкоди (бар’єри) у спілкуванні? Як уникнути цих 
перешкод у реальному житті?

Перешкоди На шляху передачі інформації можуть виникати переш-
коди, наприклад незнання мови, неохайна зовнішність, 
неуважність, політичні переконання тощо. 
Важливо розуміти, що кожний учасник спілкування – 
це особистість. У процесі комунікації людина форму-
ється й самовизначається, виявляючи свій інтелект, 
характер, волю, темперамент, почуття власної гідності, 
досвід, свої емоції та інтереси тощо. Тому правила спіл-
кування вимагають ставитися до співрозмовника з пова-
гою, ураховувати його особливості.

Умови успішного спілкування
 Взаємна повага, довіра, чесність, доброзичливість.
 Дотримання вимог культури мовлення (змістовність, доречність 

тощо).
 Урахування особливостей партнера спілкування (його культурно- 

освітніх, національних, вікових, психологічних якостей).
 Демонстрація спільності інтересів, цілей, поглядів тощо.
 Прояв інтересу до проблем співрозмовника (уважно слухати, ставити 

запитання тощо).
 Уміння слухати й чути того, хто говорить.
 Доречне використання невербальних засобів передачі інформації.
 Психологічна врівноваженість, спроможність вчасно зупинитися.
 Зовнішня привабливість, елегантна манера спілкування.

Пам’ятка
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37. Проаналізуйте мовленнєві ситуації. Оберіть найефективніший, на вашу 
думку, варіант відповіді. Обґрунтуйте свій вибір.

Ситуація А 
Ви хочете заспокоїти, 
втішити людину, 
яка вчинила непра-
вильно, але визнає 
свою провину. 
Що ви їй скажете?

 Це все дрібниці! Не варто про це думати.
  Я впевнений, що таке більше не повто-

риться.
 Іншого я від тебе й не чекав. 
  На твоєму місці я зробив (зробила) би 

так само.

Ситуація Б 
Ви хочете по-
радити знайо-
мому вступати 
до інституту. 
Що ви йому 
скажете?

  Ти просто зобов’язаний вступити до інститу-
ту.

  Усі твої однокласники будуть вступати до 
інституту, то й ти не відставай.

  Чи не спробувати тобі вступити до інституту?
  Тобі треба спробувати вступити до інституту. 

Хоча, правду кажучи, шанси в тебе нульові.

два – чотири – усі разом

38. І. Прочитайте виразно вірш Ліни Костенко, передаючи інтонацією почуття й 
настрій співрозмовників. Чи передає назва вірша основний мотив твору? 

ПІНГ-ПОНГ

– добридень –
– здрастуйте – 
– як справи? – 
– спасибі – добре – як у вас?
– робота – літо – спека – спрага – 
– а настрій? – 
– добре – 
– все гаразд – 
– неправда – очі –
– вам здалося – 
– ви зблідли – 
– обережно – м’яч! –
вогнем мовчання зайнялося –
схрестились погляди – пробач –
кажи слова легкі й порожні –
кажи їх знов – 
кажи їх знов! –
а так дивитися не можна
в настільнім тенісі розмов.

ІІ. Поміркуйте, яку основну думку висловлено у вірші. Від чого застерігає поете-
са? Чи лише про випадкову зустріч на вулиці йдеться у творі? 
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39. І. Прочитайте мовленнєві ситуації. Поміркуйте, що в описаних ситуаціях 
виходить за межі мовленнєвого етикету й етикету взагалі. Як уникнути подібних 
помилок? 

* * *

1. Одна пані, знайома маестро, що вважала себе цінителькою музи-
ки, запросила його на вечерю до себе в маєток.

– Будуть чудові страви китайської кухні. Але не забудьте прихопи-
ти із собою скрипку, щоб розважити гостей, – додала вона. 

– Моя скрипка не прийде, бо не є прихильницею китайської кух-
ні, – відповів маестро.

* * *

2. Одного разу у Відні до Берліоза підбіг маленький жвавий чолові-
чок і в захопленні вигукнув:

– Пане Берліоз, я пристрасний прихильник Вашого таланту... Про-
шу Вашої ласки, дозвольте торкнутися руки, що написала «Ромео і 
Юлію», – із цими словами він учепився за рукав композитора і бла-
женно завмер.

– Пане, – торкнувся за плече Берліоз, – тримайтесь ліпше за інший 
рукав: я маю звичку писати правою рукою.

* * *

3. Мама й тато ще не повернулися з роботи. Марія вдома одна, ди-
виться розважальну телепередачу. Дзвінок. У дверях – Сергій Мико-
лайович, знайомий Марійчиного батька.

– Добрий вечір. Тато вдома?
– Тата немає, – ледве стримуючи себе, відповідає Марія. Її рука ле-

жить на засуві, вона нетерпляче поглядає в бік кімнати, звідки лине 
веселий сміх.

– Жаль. До побачення.

ІІ. Наведіть, якщо вам відомо, приклади подібних мовленнєвих ситуацій з влас-
ного життєвого досвіду. Які висновки можна зробити із цих прикладів?

ІІІ. Розгляньте малюнок «Стіна непорозуміння». Яку думку хотів донести худож-
ник? Зіставте цей малюнок з проаналізованими ситуаціями.
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40. Прочитайте текст. Поміркуйте, чому робота партнерів приречена на невда-
чу. Яких помилок припустилися сторони під час перемовин? Як, на вашу думку, 
потрібно було провести переговори?

Після тривалих переговорів сторона А й сторона Б уклали угоду про 
спільну діяльність – виробництво хліба. Пояснюючи журналістам своє 
рішення, сторона А зазначила, що зацікавлена в розвитку спільної 
справи, а тому має намір модернізувати виробництво. Сторона Б зая-
вила, що її цікавить тільки миттєвий прибуток, а тому максимально 
використовуватиме наявні виробничі потужності.

41. Розгляньте схему. Розкажіть за нею, що треба для того, щоб бути щасливи-
ми й успішними.

Ми щасливі  
й успішні, тому що ...

говоримо спокійно, 
стримуємо свої емоції, 

не намагаємося 
перебивати 

співрозмовника 

не розмовляємо 
категоричним тоном

озвучуємо наші 
пропозиції, 

розпорядження 
чи зауваження 
тактовно, чітко, 
без приниження 
людської гідності 
співрозмовника

бесіду ведемо без 
формалізму, нотацій, 

залякування 

утримуємося від 
надмірного говоріння, 

даємо можливість 
висловитися й іншим

відкидаємо 
забобони й плітки 
в спілкуванні із 
знайомими чи  

колегами

не докучаємо 
колегам, знайомим, 

друзям своїми 
запитаннями про їхні 

особисті справи

намагаємося знайти 
те, що нас об’єднує, а 

не роз’єднує  

привітні, 
доброзичливі
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42. І. Прочитайте висловлення. Поясніть їхнє значення. Які з них співзвучні з 
порадами успішних людей ?

1. Хто не вміє говорити, кар’єри не зробить (Наполеон). 2. Чудова 
думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер). 
3. Можна язиком говорити одне, а обличчям і жестами виражати пря-
мо протилежне (І. Ньєво). 4. Говори з переконанням – слова й вплив 
на слухачів прийдуть самі собою (Й.-В. Гете). 5. Хто ні про що не за-
питує, той нічому не вчиться (Фуллер). 

ІІ. Яке з висловлень, на вашу думку, найважливіше для успішного спілкування? 
Чи можна ігнорувати інші вимоги?

43. Підготуйте й виголосіть у класі короткий виступ на одну з поданих тем. 
Час виступу – 30–40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати 

найважливіше, дотримуватися культури мовлення. 
 Моя найбільша мрія.
 Школа моєї мрії.
 Якби я був (була) директором школи.
 Досліджувати космос – це цікаво.
 Чистота міста (села) залежить від нас. 

44. І. Прочитайте текст. Яку проблему мовленнєвого етикету порушує ав-
тор? Висловіть свої міркування стосовно прочитаного. 

ЯКОЮ МОВОЮ ГОВОРИТИ 

Якою мовою говорити в кожній 
конкретній мовленнєвій ситуації, це 
проблема для багатьох мовців. Звичай-
но, серед них є такі, хто за будь-яких 
обставин уживає якусь одну мову, – 
це, безумовно, люди із сильною пси-
хікою, і їм не буває дискомфортно, 
коли всі навколо говорять однією мо-

вою, а вони – іншою. «Річ не в тому, якою мовою говорити, а в 
тому, якою відповідати», – цей афористичний вислів мовознавця 
Світлани Єрмоленко можна взяти за кредо спілкування двомовних 
мовців, адже тут чітко висвітлено установку на співрозмовника. 

Можна, ігноруючи адресата, уперто говорити якоюсь однією 
мовою, – і тоді всі подивуються вашій силі духу. Можна, перебу-
ваючи в товаристві, де звучать обидві мови, до одних звертатися 
однією, до других – іншою мовою, і в цьому разі всі впевняться у 
ваших комунікативних здібностях. 

Два протилежних шляхи – а між ними море нюансів (В. Си-
нюта).

Вибір
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ситуація

45. Уявіть, що ви є лідером молодіжної організації, яка переймається ак-
туальними проблемами розвит ку вашого міста (села), і хочете ініціювати 
будівництво спортивно-розважального майданчика в місцевому парку чи 

створення вільного простору для відпочинку молоді. 
Скориставшись запропонованими висловами, підготуйте корот-

кий мотиваційний виступ, відповідно до такої мовленнєвої ситуації: 

 мета спілкування – знайти однодумців, які могли б разом з вами 
напрацювати креативні ідеї та допомогли б презентувати проект на 
громадських слуханнях; 
місце спілкування – манданчик у місцевому парку;
адресат – учні старших класів;
час спілкування (виступу, звернення) – 2–3 хвилини. 

 Сподіваюся, що моя пропозиція зацікавить вас.
 Буду радий (рада) співпрацювати з вами.
 Обіцяю докласти максимум зусиль.
 Лише разом ми зможемо реалізувати наші креативні ідеї.
 Без вашої підтримки це неможливо зробити.
 Ми маємо цікавитися життям нашого міста (села).
 Багато гарних ідей у світі було реалізовано завдяки дітям.

46. Прочитайте уривок з виступу під час ділових переговорів. Укажіть на недолі-
ки висловлення з погляду доречності мовлення. Які лексичні й граматичні помилки 
допущено? Відредагуйте текст і запишіть. 

ЗАПРОШУЮ НА СЕМІНАР

Доводжу до вашого відому, що згідно плану роботи нашої органі-
зації в жовтні місяці ми проводимо семінар на тему «Впровадження 
системи управління якістю». Першим ділом ми хочемо ознайомити 
присутніх з основними концепціями управління якістю. Слідуюче пи-
тання – надати рекомендації щодо побудови, впровадження та поліп-
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шення систем управління якістю відповідно вимогам стандарту ДСТУ 
ISO 9001:2009. 

Користуючись нагодою, запрошую вас прийняти участь у роботі 
цього семінару. Буду, чесно кажучи, дуже радий вас бачити. Якщо 
захочете, то візьмете з собою свого заступника чи людей, які розбира-
ються в цих питаннях. 

Ви хочете вдосконалити своє мовлення, щоб успішно спілкувати-
ся? Чи, може, ви й досі вживаєте «на протязі» замість «протягом» 
або «дав маху» замість «схибив»?

Зверніться до таких посібників: «Культура мови на щодень» (за 
ред. С. Єрмоленко), «Словникдовідник з українського слововживан-
ня» С. Головащука. Ці посібники можна знайти і в мережі Інтернет.

Для вас, допитливі

§ 6. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ.  
СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО  

ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ 

ПРИГАДАЙМО. Що таке діалог? Яка роль діалогів у мовленні? 

47. Прочитайте діалоги. У якому з них Оля правильно проаналізувала ситуацію 
спілкування й вчинила так, щоб уникнути конфлікту?

Олег: Ти знову запізнилась?
Оля: Що ти мені зауваження 

робиш? Запізнилася? Так 
запізнилася. А ти не запіз-
нюєшся?

Олег: Ти знову запізнилася?
Оля: Вибач! У мене завжди 

якісь проблеми. Починай-
мо танцювати. То на чому 
ми вчора зупинилися?

Олег: Завжди тебе чекай, час 
згаяно. Уже могли б де-
кілька танцювальних фі-
гур вивчити. 

Олег: Запізнилася, а ще мене 
підганяє.

Оля: Так, я хочу, щоб наша пара 
була найкращою на фес- 
тивалі (За В. Науменко). 

А Б
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48. І. Прочитайте. Виберіть лише ті вислови, які відповідають ситуації офіцій-
но-ділового спілкування. Аргументуйте свій вибір.

1. Вивчіть наші пропозиції й дайте врешті-решт будь-яку відповідь. 
2. Просимо вивчити наші пропозиції й дати остаточну відповідь. 3. За-
пам’ятайте: якщо Ви не погасите заборгованість, ми негайно розірвемо 
контракт! 4. Дозвольте нагадати Вам про необхідність погасити за-
боргованість, інакше ми будемо змушені розірвати контракт. 5. Хо-
чемо запевнити, що наше підприємство виконає Ваше замовлення в 
найкоротший термін. 6. Ми уважно вивчили Вашу пропозицію, але 
змушені відхилити її, оскільки нас не влаштовують умови виконання 
замовлення. 7. Вашої пропозиції ми не приймаємо і навіть не просіть, 
і не благайте. 

ІІ. Перебудуйте п’яте або шосте речення, доповнивши його розмовними, емо-
ційно забарвленими словами чи словами в переносному значенні, а також замі-
нивши прямий порядок слів непрямим. У яких ситуаціях спілкування може бути 
використано реконструйоване вами речення?

Перше враження

Велике значення для успішної комунікації має перше вражен-
ня, яке співрозмовники справляють одне на одного й на аудиторію. 
Отже, під час першої зуст річі ми оцінюємо інших людей швидше 
за зовнішністю й невербальною поведінкою, ніж за словами, які 
вони промовляють. Розгляньмо дві ситуації.

1. На вулиці ви випадково зіштовхнулися з незнайомим чолові-
ком. Він зупиняється й говорить: «Вибачте» (слова і дії). Під час 
цього він на вас не дивиться й досить агресивно хитає головою. 
Кулаки стиснуто, підборіддя висунуто вперед, на обличчі гримаса 
роздратування. Голос звучить напружено.

2. Така сама ситуація. Чоловік зупиняється й говорить: «Вибач-
те». Під час цього він дивиться на вас, трохи схиляє голову, підно-
сить руку до грудей, показуючи, що вибачається від щирого серця.

Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваша комунікація була успішною, 
треба думати не тільки про те, як ви себе усвідомлюєте в тій чи тій 
ситуації, а й про те, як ви подаєте себе співрозмовнику і як він вас 
сприймає.

Вважають, що під час бесіди не треба застосовувати закриті же-
сти й пози (схрещені руки, схрещені ноги, тримати документи пе-
ред собою тощо), бо на рівні підсвідомості такі жести можуть бути 
сприйняті співрозмовником як небажання подальшого спілкуван-
ня, невпевненість, нервування. 
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Під час діалогу репліки потрібно будувати так, щоб заохотити 
співбесідника висловити власну думку.

Зверніть увагу! 

ситуація

49. І. Уявіть, що ви директор промислового підприємства чи рекламного 
агентства. До вас на прийом прийшли керівники структурних підрозділів (від-
ділів, цехів) для вирішення виробничих питань. Завершіть усно запропоновані 
репліки. 
 Я сподівався почути від вас... 
 Я підтримую вас і хотів би...  
 Радив би вам... 
 Мені здається, що... 
 Мені шкода, але... 
 Мені не подобається, що ви... 
 Вибачте, але я мушу... 
 Вважав би за необхідне нагадати вам... 
 Ще раз дякую і висловлюю надію... 
 Вибачте, я не цілком упевнений...

ІІ. Змоделюйте (опишіть усно) ситуації ділового спілкування, у яких були б 
можливими деякі з наведених реплік.

50. І. Складіть і розіграйте за особами діалог (12–14 реплік) відповідно до 
одні єї із запропонованих ситуацій спілкування (на вибір). Якого стилю 

й типу мовлення ви будете дотримуватися? Використайте етикетні мовленнєві 
вислови.

Ви приїхали на спортивні 
змагання й перебуваєте на 

залізничному вокзалі в незнайо-
мому місті. У вас є адреса, за 
якою ви маєте проживати. Роз-
питайте в працівника вокзалу, 
як вам дістатися до місця, про 
найближчу станцію метро чи 
автобусну зупинку; поцікавте-
ся, скільки коштує квиток і де 
його можна придбати.

У вас підвищилася темпе-
ратура. Ви звернулися до 

лікаря. Розкажіть про своє са-
мопочуття; запитайте, які ліки 
потрібно приймати; поцікавте-
ся, де їх можна придбати, 
скільки вони коштують, і по-
просіть виписати рецепт.

ІІ. Проаналізуйте діалоги однокласників за такими критеріями: а) чи було 
досягнуто мети спілкування; б) що в діалозі вдалося найкраще; в) які помилки 
допущено?

А Б

 попрацюйте в парах
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51. Уявіть, що ви спеціаліст фінансового відділу підприємства. Вам дору- 
чили повідомити ділового партнера про перенесення дати розрахунку за 

вико нане замовлення на десять днів з незалежних від підприємства причин. Це 
потрібно зробити коректно, щоб діловий партнер не відмовився від подальшої 
співпраці.

Складіть діалог з діловим 
партнером під час зустрічі 

в офісі вашого підприємства 
(6–8 реплік).

Складіть діалог з діловим 
партнером під час спілку-

вання з ним по телефону (6–8 ре-
плік).

52. І. Розгляньте малюнки й визначте елементи кожної мовленнєвої си-
туації.

ІІ. Складіть і розіграйте за особами діалог (10–12 реплік), можливий в одній 
із ситуацій, додержуючися вимог культури мовлення та використовуючи доречні 
невербальні засоби спілкування.

 попрацюйте в парах

Українка Світлана поїхала на конференцію до Америки. У віль-
ний час дівчина зайшла до крамниці. Продавець поцікавився, хто 
вона й чому приїхала до Америки.

– Я філолог, – відповіла дівчина англійською. – Приїхала на 
конференцію.

– Що це значить – філолог? Це пов’язано з медициною? – заці-
кавлено запитав продавець.

– Ну, це значить, – пробурмотіла Світлана, – це значить, що я 
люблю слова.

– Ось воно що, – сказав той розчаровано. – Ви любите говорити, 
і за це вас відправили на конференцію.

Дівчина засмутилася. І англійську знає, і всі артиклі, і звуки 
вимовляє правильно, а спілкування не вийшло.

Поміркуйте, чому учасники спілкування не змогли порозуміти-
ся. Виправте помилку. Як уникнути подібних помилок?

І таке буває

А Б
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53. І. Прочитайте текст. Розкажіть, що нового ви для себе дізналися. Які 
формули вітання чи прощання ви найчастіше використовуєте?

ЗДОРОВЕНЬКІ БУЛИ! 

Здавна в Україні, зокрема в 
сільській місцевості, існувала до-
бра традиція: вітатися з людьми 
незалежно від їхньої близькості, 
знайомства. Це було ознакою ви-
хованості та шляхетності.

Вибір вітального слова зале-
жить від різних обставин. 

Уранці ми використовуємо 
такі слова, як «Добрий ранок» 
або «Доброго ранку!». 

Нині набуває поширення ос-
тання форма як більш інтимна, 
яка виражає побажання людині. 
Адже ми своїм привітанням під час зустрічі бажаємо одне одному 
добра, благополуччя. Крім того, вислів «Доброго ранку!» звучить 
набагато тепліше в ставленні до зустрічного, ніж вислів «Добрий 
ранок!», хоча обидві форми є нормативними для сучасної україн-
ської мови. 

У своєму привітанні ми висловлюємо людині не лише побажан-
ня добра, а й здоров’я. Для цього слугують такі вислови: «Доброго 
здоров’я!» та «Здрастуйте!». 

Форма вітання «Здоровенькі були!» набула в українській мові 
національного мовленнєвого колориту. В українців є ще одне сво-
єрідне привітання, яке вживають добре знайомі люди, – «Моє ша-
нування!».

Люди різного віку можуть вітатися по-різному: молодь або до-
бре знайомі колеги, ровесники часто вживають однослівне вітання: 
«Привіт!», люди старшого віку вживають більш урочисті вислів: 
«Моє вітання!», «Вітаю Вас!», а також виражають своє ставлен-
ня до людини, радість від зустрічі: «Радий Вас бачити!», «Як 
справи?», «Як здоров’я?». 

У святкові дні вітаються: «Зі святом будьте здорові!», «З Різд-
вом Христовим!», «З Новим роком!» тощо. Часом вітання може 
містити елемент запросин: «Ласкаво просимо!», «Просимо заві
тати!». 

У західних регіонах поширеним є вітання «Слава Ісусу!». 
До цього часу зберігається в нашій мові форма привітання лю-
дини, що зайнята якоюсь роботою: «Боже поможи!», «Бог на  
поміч!»...

Шанування
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Різними й колоритними є формули прощання. 
Коли завершують зустріч добре знайомі люди, то вживають такі 

мовні звороти: «До побачення!», «До зустрічі!», «На добраніч!», 
«Прощавайте!», а в колі найближчих друзів – «Бувай!», «Пока!». 
При цьому можуть використовувати різні побажання: «Усього най-
кращого!», «Ходіть здорові!», «Хай щастить!», «З роси і води!», 
«Щасливої дороги!» тощо.

Коли ж хочуть перервати розмову й залишити товариство, мож-
на в культурній формі попрощатися: «Вибачте, мені час іти!», 
«На жаль, я поспішаю!».

Як бачимо, є чимало різноманітних форм привітань та прощань 
у нашій мові, які свідчать про її багатство, про високу духовність 
її носіїв (О. Корніяка).

ІІ. Уявіть, що вам потрібно перервати розмову й на декілька хвилин зали-
шити своїх співрозмовників. Доберіть кілька етикетних мовленнєвих 

формул, якими ви могли б скористатися в наведеній ситуації.

54. І. Прочитайте висловлення. Чи в усьому ви погоджуєтеся з авторами? Чи 
допоможуть ці поради в реальному спілкуванні? 

  Похвала – це сонячне світло, яке зігріває людську душу; ми не 
можемо розквітнути, коли більшість із нас завжди готова обдути 
інших холодним вітром критики, ми дуже неохоче даруємо со-
нячне тепло похвали (Дж. Лер).

  Я не маю права говорити або робити щось таке, що принижує 
людину в її власних очах. Немає значення, що я думаю про лю-
дину, а важливо, що вона думає про себе. Ображати людину в її 
гідності – це злочин (А. де СентЕкзюпері).

  Усмішка має чарівну силу, навіть якщо її не видно. Розмовляю-
чи по телефону, усміхайся. Твоя усмішка проникає у твій голос. 
Усмішка осяює життя всіх, хто її бачить. Для того, хто бачив без-
ліч похмурих людей, які відвертали свої обличчя, ваша усмішка 
схожа на сонце... (Д. Карнегі).

  Культурна, вихована людина не нав’язує своєї розмови тому, 
хто цього не бажає. Тож треба добре відчувати співрозмовника 
(Р. Кацавець).

ІІ. Змоделюйте усно ситуацію спілкування, за якої похвала або усмішка можуть 
допомогти встановити контакт зі співрозмовником. 
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55. І. Прочитайте діалог. Чи можна, на вашу думку, 
досягти взаєморозуміння з людиною, яка думає по-
іншому? 

Один приятель відомого художника Пабло 
Пікассо, оглянувши кілька нових його полотен, 
щиро зізнався:

– Ти мені вибач, але я не можу цього зрозумі-
ти. Подібні речі не існують.

На це Пікассо відповів:
– А ти китайську мову розумієш?
– Ні.
– А проте ж вона існує.

ІІ. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів 
тактовність і безтактність. Поясніть, яку поведінку 
співрозмовника можна вважати тактовною, а яку – безтактною. 

56. Складіть і запишіть один діалог (10–14 реплік), який міг би відбутися:
  між юнаком (дівчиною) та працівником туристичої фірми про ви-

бір місця відпочинку й екскурсійну програму;
 між синоптиком і аграрієм про погодні умови;
  між тренером атлетичного клубу та старшокласником, який хоче 

записатися до клубу й скласти програму тренувань;
  між екскурсоводом Ботанічного саду та відвідувачем, який має 

обмаль часу, але хоче побачити найцікавіші місця саду.

§ 7. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ  
ДО МОВЛЕННЯ ОРАТОРА

Про те, над чим повинен працювати мовець,  
щоб стати успішним оратором, про риси гарного співрозмовника,  

а також про імідж оратора

ПРИГАДАЙМО. Які якості мають бути розвиненими в гарного промовця? Що таке 
імідж? Від чого він залежить?

57. Прочитайте висловлення видатних діячів. Зробіть висновок про те, яких 
правил має дотримуватися гарний оратор. 

1. Найбільша цінність оратора – не тільки сказати те, що потріб-
но, але й не сказати того, чого не треба (Цицерон). 2. Талант ніколи 
не гово рить трьох слів там, де досить двох (Г. Ліхтенберг). 3. Істин-
но красномовний той, хто звичайні речі виражає просто, великі – ве-
лично, а середні – помірно (Цицерон). 4. Якщо людина говорить справ-
ді те, що думає, то знайдуться слухачі, хоч би якими були перешкоди 
(Т. Карлейль). 5. Виразний погляд, доречно зроблений рух тіла варті 

П. Пікассо.  
Дві дівчини,  
які читають
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іноді значно більше всіх промов 
(Г. Гайар). 6. Жести й манери по-
винні бути як мимовільний наслі-
док сердечних рухів, а не навпа-
ки... (Ф. Вейсс). 7. У багатьох лю-
дей є цілий словник, який позбав-
ляє їх від думок: він складається 
зі слів, які мало що виражають, а 
тому додаються до чого завгодно. 
Це – наліпка на порожніх пляш-
ках (А. Шопенгауер). 8. Не повин-
но бути в промові оратора жодного слова, ураженого начебто іржею, 
жодного смислу, зробленого важко й не плавно за прикладом наших 
літописців; нехай уникає оратор бридких і низьких жартів, нехай вво-
дить у твір свій різноманітність... (Тацит). 

Особис
тість 
мовця

Для усного виступу, спілкування велике значення мають 
поведінка мовця, його характер, ставлення до життя, 
емоційний стан, зовнішній вигляд, його поза, рухи, жести, 
міміка, дикція, тон, гучність мовлення, уміння утримувати 
увагу слухачів тощо. Досконалий за змістом текст можна 
виголосити мляво, невиразно, непереконливо. І навпаки – 
слабший за змістом текст може мати більший вплив на 
аудиторію, якщо промовець виголосить його майстерно. 

Характеристика мовця

Зовнішній 
вигляд

Комунікативні 
вміння 

Внутрішні 
якості 

Зовніш
ність 

Мовець має подбати про належний зовнішній вигляд. Хоро-
ший охайний одяг надає впевненості у власні сили й під-
вищує повагу до самого себе. Соціально-психологічні дослі-
дження встановили, що людям, які гарно виглядають і добре 
одягнені, легше вирішувати проблеми й добиватися успіху.

Внут-
рішні 
якості

Набагато більше значення мають внутрішні якості оратора: 
інтелект, щирість, людяність, порядність, доброзичливість, 
толерантність, енергійність, артистизм, наполегливість, 
об’єктивність. Добрі плоди приносить спілкування тим, хто 
любить людей, любить життя, хто пройнятий бажанням 
узяти участь у спільному вирішенні певної проблеми, 
щирим наміром допомогти іншим, хто дає дружні поради 
й щиро радіє за своїх друзів. 
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Оратор повинен бути стриманим, терплячим, уважним, 
доброзичливим, уміти володіти своїм психологічним 
станом, керувати негативними емоціями: не дратуватися, 
не підвищувати голос, не чіплятися до слів, не ображатися.

Пове-
дінка

Мовець повинен усією своєю поведінкою виражати 
впевненість і віру в свої сили. Пауза і прямий погляд 

справлять позитивне враження ще до того, як ви 
почнете говорити. 
Оратор, який довго стоїть за трибуною нерухомо, 
втомлює аудиторію, слухачі починають вовту-
зитися на місцях, їх увага послаблюється. Однак 
не треба впадати в іншу крайність: оратор не 
повинен постійно переходити з місця на місце, 
змінювати позу, примушуючи слухачів не стільки 
слухати, скільки стежити за ним. Крок уперед 
у потрібний момент посилює значимість того чи 
іншого місця в промові, допо магає зосередити 
на ньому увагу аудиторії. Роблячи крок назад, 
виступаючий ніби дає можливість аудиторії 
«відпочити», а потім переключає її увагу на інше 
місце в промові.

Імідж оратора
Ефективність промови, сила її впливу 

на слухачів багато в чому визначаються 
позитивним іміджем оратора. Щоб сфор-
мувати цей імідж, промовець повинен 
пам’ятати:
  людина починає справляти певне 

враження ще до того, як заговорить;
  популярність серед слухачів зале-

жить від того, наскільки зовнішній 
вигляд, поведінка й манери спілкування оратора відповідають 
уявленням і неписаним правилам певної суспільної групи;

  популярні люди мають такі риси характеру, які позитивно 
сприймає більшість суспільних груп (веселу вдачу, товарись-
кість, тактовність та ін.), а крім того, уміють  адаптуватися до 
правил тієї чи тієї суспільної групи;

  гарні рухи й уміння гарно триматися – такі самі важливі 
складники приємного зовнішнього вигляду, як і фізичні дані 
чи вбрання.

Пам’ятка

Григорій Сковорода

«Не суди лиця –  
суди слово!»
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58. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи кожна людина може стати гарним 
оратором. Чи згодні ви з твердженням, висловленим у виділеному реченні? 
Обґрунтуйте свою відповідь.

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. 

Звернімося до історії ораторського мистецтва.
Давньогрецький історик Плутарх у книжці «Порівняльний 

життєпис» розповідає, що надзвичайно освіченим, різнобічним і 
невтомним оратором був Цицерон. Завдяки працьовитості й при-
родним здібностям Цицерон став відомим серед своїх ровесників, 
а їхні батьки навіть приходили на заняття, щоб власними очима 
побачити Цицерона і переконатися в його блискучих успіхах.

Римський форум,  
де в давнину виступали оратори

Становлення
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Закінчивши шкільні заняття, Цицерон продовжував навчатися 
з величезною старанністю: знайомився з філософським ученням 
різних шкіл, вивчав грецьку мову, студіював різні науки. Він від-
точував свою красномовність, як зброю. Наполегливо працював 
сам, відвідував знаменитих ораторів. Коли Цицерон став виступа-
ти захисником у суді, то його промови зразу ж привернули увагу 
сучасників. 

Як бачите, видатні оратори багато працювали над собою, приді-
ляли велику увагу повсякденній підготовці до публічних виступів. 
І хай їхня ораторська діяльність буде прикладом для тих, хто за-
хоче навчитися виступати в аудиторії, хто захоче стати справжнім 
оратором (За Л. Введенською).

ІІ. На основі цієї вправи та вправи 57 доведіть або спростуйте одне з 
таких тверджень: 

1) тільки природні дані можуть зробити людину оратором; 
2) властивості гарного оратора набуваються, розвиваються, ви-

ховуються.

59. Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви їх розумієте. На яких якостях ора-
тора зосереджено увагу в кожному з них? Чи з усіма висловленнями ви згодні?

1. Той, хто хоче гарно говорити або писати, повинен обов’язково 
добре роздумувати й мати хороший смак... (І. Зульцер). 

2. Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й 
добре є властивістю мудрого, говорити багато й погано означає дурня, 
говорити мало й погано є ознакою безумного (Ф. Ларошфуко). 

3. Оратор повинен вичерпати тему, а не терпіння слухачів (У. Чер-
чилль). 

4. Загальний тон промови потрібно обирати такий, який найбіль-
шою мірою утримує увагу слухачів і який не тільки їх усолоджує, а й 
насолоджує без пересичення... Хто в змозі довго пити чи їсти тільки 
солодке? А їжа й пиття помірного смаку легко позбавляють нас від 
пересичення. Так у всіх випадках надмірна насолода межує з огидою 
(Цицерон). 

5. Монети, які найбільше цінують, – ті, які мають найбільшу вар-
тість при найменшому об’ємі; так і сила промови полягає в умінні 
висловити багато чого кількома словами (Плутарх). 

6. Думки, які нам одразу не зрозумілі, тихо трансформуються в сни 
(В. Казанжанц). 

7. У промові повинно бути те саме, що буває в тілі людському, яке 
має свої істинні окраси від гарної своєї будови (Ш. Роллен).
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Вимоги до 
мовлення

Сучасне ораторське мовлення – це насамперед природне, 
розмовне мовлення. Але, на відміну від буденної розмо-
ви, мовлення оратора повинно бути яскравішим, мело-
дійнішим, виразнішим. Ось чому перед оратором стоїть 
завдання – наполегливо працювати над інтонацією, 
розвивати діапазон голосу, дикцію. 

Темпоритм Швидкість мовлення, тривалість звучання окремих 
слів, складів, тривалість пауз у поєднанні з 
ритмічністю мовлення становлять її темпоритм. 
Оптимальний темп в українській мові – 120 слів 
за хви лину. 
Надто швидкий темп веде до того, що кількість 
інформації, що передається в одиницю часу, 
пе ревищує «пропускну здатність» людської 
психіки, сприйняття по гіршується й свої зусилля 
оратор витрачає марно. 
Надто по вільне мовлення заколисує аудиторію, 
слухачі втрачають здатність стежити за думкою. 
Пауза в ораторській промові полегшує процес 
дихання під час мовлення, допомагає зосе редити 
увагу аудиторії й підкрес лити кульмінаційний 
момент.

60. З’ясуйте, про яку комунікативну якість мовлення йдеться в кожному з наве-
дених нижче висловлень. 

Комунікативні якості: правильність, виразність, ясність,  
точність, стислість, доцільність

1. Правильно визначайте слова, і ви звільните світ від половини 
непорозумінь (Декарт). 2. Форма, у яку одягнені думки оратора, збу-
джує увагу й захоплення натовпу (Ф. Честерфільд). 3. Усе, що ви 
сказали спочатку, нами забуте, бо це було давно. А кінець вашого 
мовлення нам не зрозумілий, бо забутий початок (Давньогрецький ви-
слів). 4. Правильне мовлення, по-моєму, не стільки достоїнство вправ-
ного оратора, скільки властивість кожного громадянина (Цицерон). 
5. І найблискучіша промова набридає, якщо її затягти... (Б. Паскаль). 
6. Безумство, що найпереконливіші промови саме ті, де міститься най-
більше образів (К. Гельвецій). 

Джон Д. Рокфеллер

«Уміння  
спілкуватися з людьми – 

такий самий товар, 
що купується за гроші, 

як цукор або кава. 
Я готовий платити 
за це вміння більше, 

ніж за будь-який інший 
товар у цьому світі»
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61. Підготуйте й виголосіть у класі короткий виступ на одну з поданих тем. 
Час виступу – 30–40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати 

найважливіше, дотримуватися культури мовлення. 
 Зрада – найбільший злочин.
 Підлітки мають допомагати батькам
 Якби я був (була) президентом країни.
 Кожен має право на щастя.
 Спілкування в соцмережах: за і проти. 

62. Прочитайте запропоновані ситуації. Поміркуйте, чи матимуть такі виступи 
успіх. Проаналізуйте причини невдач промовців та визначте, яких помилок вони 
припустилися. 

Ситуація 1. Лектор виходить на три-
буну. Головуючий називає його прізви-
ще, не згадуючи при цьому ні про його 
діяльність, ні про місце роботи, ні про 
тему лекції. Лектор відразу ж починає 
із самої суті справи. Ви слухаєте його й 
з окремих уривчастих зауважень нама-
гаєтеся 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 пра-
цює над цією проблемою.

Ситуація 2. З’явився лектор – поважний, самовпевнений. Довго 
порпався в портфелі, дістав купу паперів, не поспішаючи, розклав їх 
на кафедрі, поправив окуляри й почав читати. Його монотонний голос 
бринів рівномірно, повільно, заколисливо. У залі запала нудьга, бай-
дужість... 

Ситуація 3. У переповненому залі розпочалася лекція. Раптом з ос-
танніх рядів озвалося кілька чоловіків: «Голосніше! Нічого не чути!». 
Лектор знітився. Почав було говорити голосніше, але через кілька хви-
лин його голос знову стишився, і знову зауваження із залу. Промовець 
ще раз підвищив голос, але цього разу лише на якусь мить. Слухачі в 
останніх рядах утратили до лекції інтерес і перестали просити лектора 
говорити голосніше. 

63. Розподіліть між собою слова й протягом однієї хвилини спробуйте пояс-
нити їхнє значення. За потреби скористайтеся тлумачним словником. Які з яко-
стей, названі цими іменниками, не сприяють діловим стосункам? 

фамільярність, чуйність, щирість, вірність,  
черствість, мудрість 

 попрацюйте в парах



54

Практична риторика

64. І. Прочитайте шість способів 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 способу?

ЯК ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО СЕБЕ 

Правило 1. Виявляйте щиру ці-
кавість до інших людей.

Виявляючи щиру цікавість до лю-
дей, можеш придбати друзів більше 
за два місяці, ніж той, хто щосили 
намагається зацікавити їх собою, за 
два роки. Якщо ми хочемо мати дру-
зів, спілкуймося з людьми привітно 
й душевно. Коли вам хто-небудь те-

лефонує, говоріть «Алло!» тоном, що виражає радість із приводу того, 
що вам подзвонили.

Правило 2. Усміхайтеся!
Необхідно зустрічати людей з радістю, якщо хочете, щоб вони раді-

ли зустрічі з вами. Усмішка нічого не варта, але створює багато. Вона 
збагачує тих, хто її одержує, не збіднюючи тих, хто її дарує. Вона 
триває одну мить, пам’ять про неї іноді зберігається назавжди. Вона 
створює щастя в господі, атмосферу доброзичливості в справах і слу-
жить паролем для друзів. 

Правило 3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені є найсолод-
шим і найважливішим звуком людської мови.

Пересічна людина набагато більше прив’язана до власного імені, 
ніж до всіх імен на землі разом узятих. Тільки запам’ятайте це ім’я і, 
звертаючись до неї, вимовляйте його невимушено – і ви вже зробили 
їй приємний комплімент, який справляє вигідне враження.

Правило 4. Будьте хорошим слухачем. Заохочуйте інших розпо-
відати вам про себе. 

Не кожен здатний устояти перед лестощами захопленої уваги. На-
вчіться уважно слухати людей, щиро цікавитися їхніми інтересами. 
Коли хочете набриднути, то нікого не слухайте, а говоріть тільки про 
себе й власні проблеми. 

Правило 5. Ведіть розмову в колі інтересів вашого співрозмовни-
ка. 

Прямий шлях до серця людини – це розмова з нею про предмети, 
найбільш близькі її серцю. 

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

Майже кожний вважає себе значимою людиною. Кожний народ пе-
реконаний у своїй перевазі над іншими народами. І найпевніший шлях 
до серця людини – це дати їй у тонкій формі зрозуміти, що ви визнає-
те її значимість у її маленькому світі, і визнаєте щиро (За Д. Карнегі).



55

Практична риторика

ІІ. Розгляньте фото. Хто з персонажів має багатий внутрішній світ, може стати 
гарним співроз мовником і бути цікавим для людей? 

65. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, 
яскравою особистістю? Чи легко вам знайомитися з людьми? З якою люди-

ною вам цікаво спілкуватися? Чому?

66. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Передайте зміст 
прочитаного трьома-чотирма реченнями, намагаючись не пропустити чогось 
суттєвого. 

ВИГОЛОШЕННЯ ПРОМОВИ ОРАТОРОМ-ПОЧАТКІВЦЕМ 

Виступаючи, оратор-початківець завжди повинен мати перед собою 
повний текст промови. Якщо ви запам’ятали зміст і спосіб викладу, 
то виголошуйте його з пам’яті, час від часу повертаючися до написа-
ного... 

Чому початківцеві потрібно мати під рукою повний текст промови? 
Тому що, виступаючи перед широким загалом, він повинен стежити 
за багатьма речами: своїм одягом, виходом на трибуну, диханням та 
голосом, виразністю артикуляції, темпом мовлення, силою голосу, ре-
акцією слухачів і т. ін. Навряд чи зуміє молодий лектор думати ще й 
над змістом промови та формулюванням думок. 

Оратор, який не боїться публічного виступу, можливо, й наважить-
ся виголосити промову перед великою кількістю слухачів, не маючи 
написаного тексту. Однак він повинен усвідомити, що це не сприятиме 
якості його виступу. Адже йому доведеться стільки зусиль витратити 
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на формулювання своїх думок, що він не зможе стежити за іншими 
важливими аспектами публічного виступу, які не потрібно залишати 
поза увагою...

Можна також поєднувати повністю написані важливі частини  
тексту зі стислими нотатками до менш важливих частин виступу. 
Той, хто тільки набуває досвіду, переходить таким чином від мето-
ду підготовки повного тексту до методу скорочених записів (За І. То
маном). 

67. Виконайте завдання одного з варіантів. Потренуйтеся виголошувати 
напи саний текст удома перед рідними чи знайомими або перед дзерка- 

лом. Зверніть увагу на правильну вимову слів, рухи, жести, міміку, поставу, 
 гучність і силу голосу, темп, паузи тощо. Урахуйте зауваження й пропозиції  
ваших слухачів. Виголосіть промову в класі перед однолітками. Час виступу – 
50–60 секунд. 

Напишіть текст промови на 
тему «Олімпійські види 

спорту». Розкажіть про один з 
олімпійських видів спорту, його 
найвідоміших представників. 

Напишіть текст промови на 
тему «Пріоритети ХХІ 

століття». Розкажіть про одну 
з глобальних проблем людства та 
шляхи її вирішення. 

§ 8. АУДИТОРІЯ. МОДЕЛЮВАННЯ АУДИТОРІЇ.  
КОНТАКТ ПРОМОВЦЯ ЗІ СЛУХАЧАМИ

Про види й цілі слухання та про прийоми налагодження  
контакту з аудиторією

ПРИГАДАЙМО. Які є елементи мовленнєвої ситуації?

68. Прочитайте фрагменти виступів. Визначте ті, які не сприяють установленню 
контакту промовця з аудиторією. Поясніть чому. 

1. Оце і все, що я вам хотів сказати. 2. А зараз я вам розповім про 
подію, свідком якої мені довелося бути. 3. Зараз я вам усім доведу, як 
ви помиляєтеся, коли думаєте, що... 4. Як сказав мені по секрету один 
товариш... 5. Так про що ми сьогодні говоритимемо? 6. З тим, що го-

А Б
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ворили ви, можна погодитися, але варто, мабуть, узяти до уваги й те, 
що... 7. Перепрошую, я зовсім не підготувався до виступу... 8. Зараз я 
вам усім доведу, як ви помиляєтеся, коли думаєте, що...

Аудиторія Велике значення для успішного усного виступу чи спіл-
кування, крім особистості мовця, має такий чинник, як 
урахування особливостей аудиторії за різними її харак-
теристиками (вік, стать, професія, рівень обізнаності з 
темою виступу тощо). 

Адресат На етапі підготовки тексту виступу, якщо наперед відо-
мий конкретний адресат, потрібно вивчати й прогнозу-
вати соціально-демографічні та соціально-психологічні 
ознаки аудиторії. Якщо ж конкретний адресат перед 
підготовкою промови не відомий, оратору необхідно вра-
ховувати ці ознаки безпосередньо вже під час виступу.

Слухач Важливо заздалегідь налаштуватися на своїх слухачів.
Наприклад, звертаючись до молоді, не можна загра-
вати, лестити, повчати, дорікати в незнанні, неком-
петентності, підкреслювати свою перевагу, ухилятися 
від гострих проблем і питань. Перед слухачами з ви-
соким рівнем професійної чи наукової підготовки не 
можна виступати, якщо немає нових поглядів, підходів 
до вирішення проблеми, не можна допускати повтори, 
тривіальні судження, зловживати цифрами, цитатами, 
ухилятися від суті проблеми.

Закон моделювання аудиторії передбачає створення 
психологічного портрету аудиторії за трьома групами 
ознак.

Психологічний портрет аудиторії

Соціально- 
демографічні 
ознаки

Дають змогу враховувати вік, стать, національ-
ність, освіту, професію, склад сім’ї слухача (слу-
хачів) тощо

Соціально- 
психологічні 
ознаки

Передбачають урахування мотивів поведінки слу-
хача, його потреб, ставлення до предмета мовлення 
та до оратора, рівня розуміння предмета

Індивідуально- 
особистісні 
ознаки

Уключають у себе тип нервової системи слухача, 
його тип і спосіб мислення, особливості характеру, 
тип темпераменту, ступінь емоційного розвитку 
тощо
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Оратор повинен: 
 ураховувати мотив поведінки слухача 

(чому він прийшов на лекцію?): з приму-
су, із власної зацікавленості чи з потре-
би пізнання; 

 розуміти потреби слухача (що це йому 
дає, що він від цього отримає?): слухач 
отримує інформацію тільки для себе чи 
слухач збагачує свій професійний досвід, турбуючись таким чи-
ном про тих, на кому відбивається його рівень компетентності.

Пам’ятка

69. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Як у Стародавній Гре-
ції під час судових засідань домагалися дотримання регламенту виступів? 

УПРАВЛІННЯ АУДИТОРІЄЮ 

Увага аудиторії значно знижується при 
невиправданому затягуванні промови. У 
Стародавній Греції обов’язковим атрибу-
том у будь-якому судовому засіданні був 
водяний годинник. З останньою краплею 
води закінчувався виступ оратора, винят-
ку не було ні для кого. Ця крапля води, 
що тяжіє над кожним промовцем, охолод-
жувала будь-які пориви до слововиливу, 
дисциплінувала оратора.

Про зосередженість уваги аудиторії 
свідчить тиша в залі, спокійні пози й 

уважні погляди слухачів, спрямовані на оратора. Варто йому змінити 
положення за трибуною, і слухачі одразу зреагують, повернувши голо-
ву чи змінивши позу. У їхніх очах зацікавленість і захоплення. Вони 
відгукуються на виступ виразом обличчя, співчутливим чи погоджу-
вальним кивком голови, посмішкою. Але ось оратор помічає, що двоє 
або троє слухачів неуважні, дивляться в різні сторони, шепочуться, 
хоча інші слухають із цікавістю. Спробуйте на деякий час зосередити 
на них свій погляд. Як правило, це допомагає.

Оратори використовують різноманітні прийоми, щоб повернути ува-
гу чи посилити невимушену увагу слухачів, розрядити напружену си-
туацію. Наведемо деякі з цих прийомів.

Голосові прийоми. Для того, щоб активізувати увагу чи зосередити 
її на тому чи іншому положенні виступу, достатньо буває підвищити 
гучність звучання чи підвищити тон голосу. При цьому потрібно до-
тримуватися міри й не зірватися на крик. Інколи використовується 
протилежний прийом: зниження гучності до шепоту, а також знижен-
ня тональності голосу. 
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Пауза. Розрахована й уміло витримана пауза в середині промови 
може діяти, як гіпноз, зосереджуючи увагу аудиторії на потрібному 
місці промови. 

Жести й рухи. Емоційний чи влад-
ний жест допомагає зосередити увагу 
аудиторії, особливо в поєднанні з ін-
шими прийомами. Посилює увагу рух 
оратора вперед у напрямку до слуха-
чів, а от крок назад дає розрядку. 

Запитання, якими перериваєть-
ся промова, завжди вносять розряд-
ку, загострюють увагу й активізують 
сприйняття аудиторії, змушують її міркувати разом з оратором.

Несподіване переривання думки. Увага слухачів отримує поштовх, 
коли оратор несподівано перериває думку, і новий поштовх, коли го-
ворячи про інше, вертається до недоказаного раніше. 

Засоби наочності (ілюстрації, діаграми, реальні речі та ін.) допома-
гають переключити й повернути увагу аудиторії, оскільки зміна слу-
хового сприйняття на зорове обов’язково збуджує невимушену увагу.

Гумор у публічній промові – один з найкращих засобів розрядки... 
Гарний оратор володіє здатністю не тільки сприймати й знаходити 
смішне, а й «створювати» комічне. Використовуючи в промові сміш-
не, потрібно знати міру. Зловживання жартами, звернення до старих 
дотепів може викликати лише роздратування аудиторії (За В. Стец).

ІІ. Розкажіть, чи можна під час виступу визначити рівень інтересу аудиторії до 
того, про що говорить оратор. Як саме? На основі власного досвіду назвіть причи-
ни пониження стійкості уваги аудиторії до промовця, втрати інтересу до виступу. 

ІІІ. Складіть план статті у формі питальних речень.

Реакція  
слухача

Слухач може по-різному ставитися до предмета мов-
лення, виявляючи під час слухання такі реакції: 
 байдужу, інфантильну (у цьому разі слухач не 

включається в предмет обговорення);
 угодовську (не маючи власного погляду, слухач лег-

ко схиляється до позиції іншого, так само легко від 
неї відмовляється й схиляється до позиції третього. 
Інколи слухач лише вдає, що слухає, а насправді 
зосереджений на своїх проблемах, він може кивати, 
начебто погоджується, але в розмові участі не бере);

 конфліктну (реакція слухача – це спалах негатив-
них емоцій, небажання розуміти іншого);

 конструктивну (між людьми панує атмосфера ін-
телектуального та емоційного співпереживання, 
співтворчості).
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Контакт з 
аудиторією

Доповідач  повинен спостерігати за реакцією аудиторії 
й за потреби в разі зниження зацікавленості вносити 
корективи в текст виступу, щоб активізувати увагу.

Активізація
уваги

Активізувати увагу вже на початку промови можна за 
допомогою:
 запитань (вони стимулюють слухачів до відповіді, 

навіть якщо всі мовчать. Намагання відповісти оз-
начає, що слухачі вже почали співпрацювати з ора-
тором – вони вже уважні);

 гумористичного зауваження (воно налаштовує ау-
диторію на позитивне ставлення до оратора, а отже, 
й до того, що він говорить);

 життєвого прикладу (приклад із життя обов’язково 
приверне увагу, бо людям завжди цікаво, що відбу-
вається з іншими людьми);

 вражаючого факту (незвичайний факт не залишить 
слухачів байдужими);

 цитати (відоме ім’я, яскравий, сповнений значення 
вислів приверне увагу). 

Для того, щоб ваші слова звучали переконливо,  
впевнено, щоб на них звернули увагу, потрібно:

 установити зоровий контакт із співрозмовником;
 знизити швидкість мовлення;
 зробити паузу між висловленими думками;
 змінити висоту й силу голосу на основних словах;
 уникати слів-паразитів («А...», «Хм...», «Е-е-е...»).

Пам’ятка

70. І. Ознайомтеся зі способами привернення й утримання уваги слухачів, за-
пропонованими соціологом Іржі Томаном. Чи згодні ви з автором? Якими пора-
дами ви можете доповнити прочитане? 

1. Увагу слухачів можна привернути 
насамперед повідомленням про щось нове 
й цікаве. Усім людям властиві допитли-
вість, цікавість, бажання дізнатися про 
щось нове. При цьому всі прагнуть отри-
мати нові відомості якнайскоріше. Варто 
подавати інформацію, вести розповідь чи 
робити повідомлення цікаво й коротко. 

2. Увагу слухачів можна привернути, 
розповідаючи їм щось незвичне, таке, що викликає подив. Люди лю-
блять слухати про незвичайні пригоди, виняткових людей, нові досяг-


