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ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

§ 15 Види ораторського мистецтва і жанри

§ 16 Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне,  
навчальне)

§ 17 Судове красномовство. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри й характерні риси

§ 18 Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання тощо)

§ 19 Театральна (сценічна) риторика.  Педагогічна риторика

§ 20 Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та 
інші виступи

ПОГЛИБЛЕННЯ І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ  ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ,  
ПУНКТУАЦІЇ І  СТИЛІСТИКИ

§ 21 Загальна характеристика синтаксичних одиниць

§ 22 Словосполучення як одиниця синтаксису

§ 23 Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

§ 24 Типи підрядного зв’язку в словосполученні

§ 25 Використання синонімічних безприйменникових і прийменникових словосполучень у різних стилях

§ 26 Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця

§ 27 Стилістичні функції модальних різновидів речень

§ 28 Риторичне запитання, його стилістичні функції
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§ 29 Граматична основа речення. Види простих речень

§ 30 Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення

§ 31 Складні випадки координації підмета і присудка

§ 32 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення

§ 33 Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок

§ 34 Порівняльний зворот, його функції в реченні

§ 35 Складні і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень. Особливості структури 
та семантики сполучникових (складносурядних і складнопідрядних) і безсполучникових багатокомпо-
нентних речень

§ 36 Складнопідрядні означальні речення і діє прикметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення 
і дієприслівникові звороти

§ 37 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти

§ 38 Період

§ 39 Пряма і непряма мова. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мова

§ 40 Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті. Інтонування речень із прямою мовою, 
діалогом. Цитування

§ 41 Синтаксис і стилістика тексту. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як синтаксично-стилістич-
на одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв’язку в тексті. Стилістичні функції абзацу. 
Гіпертекст

§ 42 Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс

§ 43 Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм, риторичне питання, звертан-
ня, повторювані сполучники

§ 44 Пунктуаційні норми. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, 
у зв’язному тексті. Пунктуаційна помилка

§ 45 Складні випадки використання розділових знаків. Тире між підметом і присудком у простому реченні

§ 46 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними членами

§ 47 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами

§ 48 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями

ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика, орфоепія, орфографія української мови

§ 49 Асимілятивні, дисимілятивні процеси

§ 50 Подовження, спрощення у групах приголосних

§ 51 Основні чергування звуків

§ 52 Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення

§ 53 Складні випадки вживання знака м’якшення та апострофа

§ 54 Складні випадки написання слів іншомовного походження, написання прізвищ та географічних назв

§ 55 Складні випадки написання слів разом, окремо, через дефіс, правила переносу та скорочення слів

§ 56 Редагування тексту з орфографічними помилками

Лексикологія і фразеологія української мови

§ 57 Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів

§ 58 Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни

§ 59 Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова

Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

§ 60 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних при-
кметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв
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Зміст

§ 61 Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення 
та написання

§ 62 Рід і число іменників, їх стилістичні властивості

§ 63 Відмінювання іменників

§ 64 Ступені порівняння прикметників

§ 65 Відмінювання прикметників

§ 66 Розряди числівників за значенням, їх характеристика

§ 67 Паралельне використання відмінкових форм числа

§ 68 Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників

§ 69 Види, часи, способи дієслів. Перехідні й неперехідні дієслова

§ 70 Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Стан дієслова

§ 71 Творення і правопис дієприкметників.  Дієприкметниковий зворот

§ 72 Творення і правопис дієприслівників.  Дієприслівниковий зворот

§ 73 Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників 
і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки в уживанні прислівників і шляхи їх подолання

§ 74 Правопис складних прийменників і сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполуч-
ники. Правопис запереч них часток

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ

Тема 1 Практична риторика. Добір матеріалу, його систематизація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Тема 2 Композиція ораторського виступу.  Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення . . . . . . . . . . . 37

Тема 3 Добір аргументів і способів активізації мислення і емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види 
аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Тема 4 Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування  
й адресата мовлення 

Тема 5 Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту  
викладу

Тема 6 Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом

Тема 7 Вимоги до культури мовлення

Тема 8 Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією

Тема 9 Техніка мовлення. Тональність виступу 

Тема 10 Культура ведення дискусій, полеміки, дебатів професійного характеру

СИСТЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тема 11 Поняття стилю мовлення

Тема 12 Норми літературної мови

Тема 13 Офіційно-діловий стиль

Тема 14 Автобіографія. Резюме

Тема 15 Доручення. Розписка

Тема 16 Діловий та офіційний листи

Тема 17 Характеристика

Тема 18 Індивідуальний звіт

Тема 20 Акт. Протокол (складний)

Тема 21 Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Особливості складання повідомлення на електронно-
му носії (електронна пошта)

Тема 22 Етика професійного спілкування

Тема 23 Художній стиль, призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки
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Тема 24 Естетична функція мови в художньому творі

Тема 25 Джерела багатства і виразності українського мовлення

Тема 26 Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог

Тема 27 Синонімія як засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту

Тема 28 Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні й мовні ознаки

Тема 29 Нарис

Тема 30 Замітка

Тема 31 Репортаж

Тема 32 Інтерв’ю

Тема 33 Стаття до журналу або шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі

Тема 34 Кореспонденція

Тема 35 Рецензія

Тема 36 Презентація, реклама

Тема 37 Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, 
засоби структурування тексту

Тема 38 Конфесійний стиль. Сфери поширення, призначення, основні мовні стильові засоби

Тема 39 Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, 
 культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка

Тема 40 Епістолярний стиль. Побудова епістолярного тексту

Тема 41 Епістолярний етикет — невід’ємна складова української мовленнєвої культури.  
Електронне листування

Тема 42 План розгорнутого усного виступу на суспільно-політичну тему

Тема 43 Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)

Тема 44 Дискусія з обстоюванням альтернативних поглядів. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідго-
товлений) на суспільну або морально-етичну теми. Дебати

Тема 45 Доповідь (з науково-популярної  
або морально-етичної теми, для участі в лінгвістичній конференції). Добірка запитань  
до відео-, пресконференції

Тема 46 Твір-роздум на морально-етичну, професійну теми в публіцистичному стилі

Тема 47 Редагування тексту професійної тематики

Тема 48 Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення

Тема 49 Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації (обмін думками, враженнями; обговорення 
самостійно обраної теми; на професійну тему)

Тема 50 Діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу

Тема 51 Відгук про твір мистецтва, кінофільм (телепередачу) у публіцистичному стилі

Тема 52 Реферат на професійну тему
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Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці!

Незабаром ви закінчуєте школу. Що візь-
мете з собою в майбутнє?!

Мабуть, мову своїх пращурів, мову ма-
миної колискової й батьківського твердого 
слова, мову першої вчительки й мову свого 
народу, мову веселого дитинства й замріяної 
юності. Не забувайте своєї мови, плекайте її, 
бо мова — ваш друг і порадник у дорослому 
житті.

Запрошуємо вас до співпраці! Пропонує-
мо разом міркувати, аналізувати, робити уза-
гальнення. Саме на це спрямована побудова 
нового підручника. До кожної теми дібрано 
епіграфи, що орієнтуватимуть вас в опану-
ванні матеріалу, допомагатимуть осмислити 
його, спонукатимуть до висловлення гіпоте-
тичних міркувань, формулювання висновків.

Підручник допоможе вам узагальнити 
здобуті впродовж навчання у школі знання 
мови, стати толерантними й цікавими спів-
розмовниками, опанувати правила ефектив-
ного спілкування. Ви будете працювати під 

керівництвом учителя, самостійно, парами 
й групами. Сподіваємося на те, що вам спо-
добаються рубрики «Буду я навчатись мови 
золотої», «Практикум», «Спілкування», 
«Домашнє завдання» та ін.; зацікавлять 
вправи, значна частина яких побудована на 
текстовому матеріалі; стануть корисними до-
датки, уміщені на QR-кодах. Вони спонука-
тимуть вас до виконання ролей дослідників, 
рецензентів, журналістів, учасників конфе-
ренцій, запросять взяти участь у дискусіях 
з актуаль них проблем сьогодення. Це дасть 
змогу репрезентувати себе як освічену осо-
бистість, зорієнтовану на збереження і зба-
гачення національних духовних скарбів.

Якщо ви прагнете виробити неповторний 
мовний імідж, успішно скласти ЗНО, цей 
підручник — ваш помічник.

Тож запрошуємо до творчої співпраці! 
Успіхів вам в опануванні української мови!

З повагою автори
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Буду я  навчатись мови золотої

Риторика — ораторське мистецтво, теорія ораторського мис-
тецтва; наука красномовства, наука про закони управління мис-
леннєво-мовленнєвою діяльністю.

цариця душі, 
 княгиня мистецтва

наука красномовства, ораторське 
мистецтво, мистецтво переконання

інструмент виховання 
та освіченості людини

наука успіху Риторика мистецтво слова

мистецтво керу-
вати розумом

мистецтво керування 
суспільними процесами

технологія 
 мовлення

Практикум

1 На запитання журналістки: «Хто з  відомих людей має гарну дикцію, 
уміє впливати голосом та правильно комунікує зі слухачами?» Тетяна 
Осадчук, ведуча, режисер, успішний тренер з  ораторського мистецтва 
відповіла: «Найперше, Богдан Ступка, який розкішно декламував поезії, 
і  всі його дотепер слухають і рівняються на нього, намагаються відтво-
рювати його оксамитовий глибокий голос».

  Прослухайте вірш «Крила» у  виконанні Б.  Ступки за покликанням 
https://www.youtube.com/watch?v=MmpYqUe6Z6I.

  Які почуття у  вас викликав вірш? Яку проблему в  ньому порушено? 
Що, на вашу думку, означає мати крила?

2 Зайдіть на сайт «Енциклопедія української мови» http://lito-
pys3freeservers.com/ukrmova/um/htm. Знайдіть статті, з яких ви довіда-
єтеся про зміст понять «синтаксична норма», «синтаксичне керування», 
«синтаксична помилка». Випишіть визначення й  доберіть 2–3  приклади 
до кожного з понять.

3 Про які якості мови йдеться у  висловленні? Як означені якості необ-
хідно враховувати в підготовці виступів?

Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, 
дав нам народ. Дав цю мову і наказав свято оберігати її чисто-
ту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до гостроти разю-
чої (П. Тичина).

4 Уявіть, що ви прослухали доповідь на науковій конференції, присвя-
ченій творчій спадщині О.  Гончара з  теми «Духовний посил О.  Гончара», 
у  якій здійснено аналіз «Щоденників» письменника. Вашу увагу привер-
нули вислови письменника про пісню. Де які з них ви виписали:

1. Ніщо так не єднало націю, як пісня. 2. Серед народних 
пісень немає жодної поганої. Пісні кожного народу прекрас-
ні. 3. Українська пісня належить до естетичних художніх 
вершин світової культури. 4. Якби Україна нічого не ство-
рила, крім пісні, і то її внесок у світову культуру був би 
величезний.

  Сформулюйте тему виступу, у  якому доцільно використати наведені 
вислови.

СПІЛКУВАННЯ
5 Підготуйте цікаву розповідь про флорографію або про історію симво-
лів Apple, Google, використовуючи інтернетні ресурси.

Довідка. Флорографія (мова квітів) — значення, що нада-
ється різним квітам для вираження тих чи тих настроїв, по-
чуттів та ідей.

Риторика — ораторське мистецтво, теорія ораторського мис-
тецтва; наука красномовства, наука про закони управління мис-
леннєво-мовленнєвою діяльністю.

цариця душі, 
 княгиня мистецтва

наука красномовства, ораторське 
мистецтво, мистецтво переконання

інструмент виховання 
та освіченості людини

наука успіху Риторика мистецтво слова

мистецтво керу-
вати розумом

мистецтво керування 
суспільними процесами

технологія 
 мовлення

АНТИСУРЖИК

Доповідач 
торкнувся 
питань…

Доповідач 
говорив про 
…

Хотів би 
зупинитись на 
питанні…

Хотів би 
сказати про 
те, що …

Не мішай мені Не заважай 
мені

По темі На тему

Домашнє завдання

6 Виконайте одне із завдань.

А Поясніть, як ви розумієте слова Махатми Ганді: «Я хочу, щоб культура 
всіх країн проникала до мого дому. Але я  не бажаю, щоб мене збивали 
з ніг».
Б Перегляньте телепередачу про подорожі. Що вас найбільше вразило 
в  культурі інших народів? Розкажіть (письмово), чим відрізняється куль-
тура інших народів від культури українського народу.

Перевірте себе

— Який зміст ми вкладаємо в термін «культура»?
— Як ви розумієте поняття «діалог культур»?
— Що таке діаспора? Яка її істотна властивість?

Виконайте тестові 
завдання online

ЯК ПРАЦЮВАТИ З  ПІДРУЧНИКОМ

Читайте й запам’ятовуйте

Звертайте увагу, усно чи письмо-
во треба виконувати вправу

Інтернетні джерела  
допоможуть вам у вивченні  
мови й не тільки

Прислухайтесь до мудрої думки

Постійно вдосконалюйте  
своє мовлення

Реалізуйте знання мовних норм 
через спілкування

Оберіть завдання на власний 
розсуд

Відповідайте на запитання  
після параграфа й переконай-
тесь, що ви все засвоїли

Підготуйтесь до контрольної роботи
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МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 1  МОВА ЯК ОСОБЛИВА СИСТЕМА ЗНАКІВ, 
ЇЇ МІСЦЕ З-ПОМІЖ ІНШИХ ЗНАКОВИХ СИСТЕМ

Мова є системою знаків, що ви-
ражають ідеї, а тому її можна по-
рівняти з письмом, з азбукою для 
глухонімих, із символічними об-
рядами, із формами ввічливості, 
із воєнними сигналами тощо.

Ф. де Соссюр

1 Розгляньте фотоілюстрації. Сформулюйте визначення понять «знак», 
«символ». Чому мова є системою знаків? Яке місце посідає мова з-поміж 
інших знакових систем? Відповідь обґрунтуйте.

2 Прочитайте текст. Випишіть із нього ключові слова. Розкрийте їх суть. 
Доповніть текст додатковою інформацією, якщо маєте таку.

Небезпідставним є твердження, що ми живемо у світі зна-
ків. Дзвінок будильника вранці — сигнал того, що пора вста-
вати. Червоне світло світлофора — знак заборони переходити 
вулицю, зелений — знак дозволу. Дорогою до школи ви зу-
стрічаєте товариша, кивком голови вітаєтеся з ним чи тисне-
те йому руку — знак поваги, прихильного ставлення до ньо-
го. У гардеробі вам видають жетон, який засвідчує, що у вас 
прийняли на зберігання пальто. У їдальні ви розплачуєтеся 
грошовими знаками. А якщо додати до цього різні вивіски на 
громадських чи торговельних закладах, стрілки, що вказують 
на рух чи місцезнаходження чогось, різні схеми і графіки, 
з якими кожного дня доводиться стикатися, то все це засвідчує 
велику роль різних знакових систем у нашому повсякденному 
житті. Однією зі знакових систем є мова (За М. Кочерганом).

3 Подайте запропоновану в тексті інформацію у вигляді таблиці. Допов-
ніть її власними прикладами типів знаків.

За матеріальною природою розрізняють такі знаки: 1) зву-
кові (людське мовлення, музика, дзвінок як початок чи завер-
шення уроку тощо); 2) графічні (алфавіт, живопис, фотогра-
фія, ноти, ієрогліфи тощо); 3) рух (танець, мова глухонімих, 
положення рук диригента); 4) запах (парфум, аромат квітів, 
їжі, кави, хімікатів тощо); 5) колір (світлофор, кольори як 
символи); 6) форма (співвідношення опуклостей та впадин 

Знак — матеріальний об’єкт, що 
сприймається чуттєво і який 
у процесах пізнання та спілку-
вання є замінником (представни-
ком) іншого предмета, явища, дії 
або події. Знак використовують 
для отримання, зберігання, пере-
творення та передачі інформації; 
сприймають як носій певного 
значення, інформації. Знаки по-
діляють на природні та штучні. 
Сукупність знаків утворює зна-
кову систему.
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в алфавіті сліпих); 7) предмет (ялинка як символ новорічних 
свят, обручка як символ пошлюблення); 8) матеріал (золото 
як символ багатства, сталь як символ міцності); 9) вчинок (за-
ручини як символ обіцянки взяти шлюб).

Семіотика — наука, що вивчає створення, будову та функ-
ціонування різних знакових систем, у яких закріплено й пе-
редано інформацію. 

Засновником семіотики вважається Чарлз Сандерс Пірс 
(1839–1914) — американський філософ, логік, математик, 
природознавець, який розрізняв три типи знаків:

1) іконічні знаки (зображення предмета в малюнку, скуль-
птурі, фотографії, іграшці);

2) знаки-індекси (показують на предмет чи явище, які 
вони заміщують); учений запропонував розрізнювати два види 
знаків-індексів, а саме: а) дійсні індекси (сліди ніг, куль, від-
битки пальців); б) конвенційні індекси (умовні), наприклад: 
дорожні знаки, межі, кордони, світлофори).

3) знаки-символи (ті, що використовують для передачі аб-
страктного змісту), наприклад: синьо-жовтий прапор — сим-
вол України, п’ять кілець — символ олімпіади, голуб — сим-
вол миру (З підручника).

4 Прочитайте текст. У  якому реченні виражено основну його думку? 
Проілюструйте текст прикладами використання мовних знаків.

Саме за допомогою мовних знаків позначають предмети, 
виражають думки, почуття, настрої, бажання, потреби люди-
ни. Через мовні знаки реалізується пізнавальна діяльність. За 
допомогою мовних знаків передають відомості, знання від лю-
дини до людини, від покоління до покоління. Через мовні зна-
ки відбувається спілкування; мовні знаки є засобом засвоєння 
національної та загальнолюдської культури окремою людиною 
або соціальною групою, через мові знаки відбувається переда-
вання культурних традицій, особистого та колективного досві-
ду. Отже, мова — особлива система знаків. Саме через мовні 
знаки зреалізовано всі функції мови (З підручника).

  Поясніть уживання розділових знаків у тексті.
  Пригадайте й назвіть функції мови.

5 Запишіть висловлення, розставивши пропущені розділові знаки. За-
пропонуйте власне визначення мови. Порівняйте його з наведеними 
нижче міркуваннями майстрів художнього слова та вчених. Про які особ-
ливості мови йдеться?

1. Мова душа кожної національності її святощі її найцінні-
ший скарб (І. Огієнко). 2. Мова це не просто спосіб спілкування 
а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного 
життя народу його історична пам’ять найцінніше надбання ві-
ків мова це ще й музика мелодика фарби буття сучасна худож-
ня інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу (О. Гончар). 
3. Мова духовне багатство народу (В. Сухомлинський). 4. Мова 
це глибина тисячоліть (М. Шумило). 5. Мова це система знаків 
фізичної природи що виконує пізнавальну й комунікативну 
функції в процесі людської діяльності (З посібника).



§ 1 Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем

11

6 Розгляньте репродукції картин Олега Шупляка «Характерник» і «Бере-
гиня». Яку інформацію закодовано художником за допомогою символів? 
Уявіть собі, що ви екскурсовод художнього музею. Підготуйте інформацію 
про художника і його картини, скориставшись інтернетними джерелами.

   

СПІЛКУВАННЯ
7 Підготуйте цікаву розповідь про флорографію або про історію симво-
лів Apple, Google, використовуючи інтернетні ресурси.

Довідка. Флорографія (мова квітів) — значення, що нада-
ється різним квітам для вираження тих чи тих настроїв, по-
чуттів та ідей.

Домашнє завдання

8 Виконайте одне із завдань.

А Пригадайте сюжет українського фільму «Сторожова застава». Спрог-
нозуйте, хто може бути глядачем. Які актуальні для підлітків проблеми 
порушено в  стрічці? Перегляньте трейлер фільму і  складіть сценарій ін-
формаційного відеоролику про державні символи України.
Б Напишіть есе «Символ моєї країни».

Перевірте себе

У соцмережах активно використовують 
систему графічних позначок емодзі. Який із 
них ви використаєте для того, щоб оцінити 
свою роботу на уроці? Обґрунтуйте оцінку. 

Що вам вдалося легко? Під час виконання 
яких вправ ви відчували труднощі? Чому? 
Що треба зробити для покращення резуль-
татів?
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§ 2  
РОЛЬ МОВИ У  ФОРМУВАННІ Й  САМОВИРАЖЕННІ ОСОБИСТОСТІ

 

Через мову проявляється характер 
особи, її ставлення до об’єкта. Влас-
не мовне середовище й формує люди-
ну, яка через Слово стверджується.

П. Мовчан

9 Прочитайте текст. Доберіть заголовок до нього. Випишіть із  тексту 
ключові слова й  обґрунтуйте їх роль у  розкритті змісту. Сформулюйте 
запитання до однокласників за змістом прочитаного.

Мова є одночасно явищем індивідуальним і соціальним, об-
слуговує кожну окрему людину і все суспільство. Вона спрямо-
вана як у внутрішній світ людини, її психіку, так і в зовнішній 
світ природи і людських взаємин. На ґрунті мови й конкрет-
но-чуттєвого досвіду людина зростає як особистість. Той, хто 
прагне досягти успіху в житті, «створити себе», неодмінно має 
використати для цього можливості мови, культурного вико-
ристання її.

Мова — скарбниця знань, доступ до якої вільний для кож-
ного. І кожний може скористатися інтелектуальною власністю 
нації для задоволення своїх потреб у будь-якій ситуації мовно-
го спілкування, коли він виступає в різних соціальних ролях: 
учень, студент, фахівець, учений…

Особистість молодої людини формується переважно на 
мові, на її лексико-понятійному арсеналі та її засобами і роз-
кривається як освічена виразна індивідуальність. Великий 
український учений Олександр Опанасович Потебня писав: 
«Мовна індивідуальність виділяє людину як особистість, і чим 
яскравіша ця особистість, тим повніше вона відображає мовні 
якості суспільства» (За Л. Мацько).

  Доберіть синоніми до слів арсенал, аксіома.
  Прокоментуйте думку О. О. Потебні.
  Ознайомтеся на сайтах www.ukrop.com, greatukrainians.com.ua з  ін-

формацією про видатного українського вченого Олександра Опана-
совича Потебню і підготуйте стисле повідомлення про нього.

10 Прочитайте висловлення про роль мови у формуванні й самовира-
женні особистості. Визначте тему й основну думку його. Випишіть із тек-
сту основну інформацію.

Скалічена мова отупляє, оглупляє людину, зводить її мис-
лення до примітива. Бо мова — це лад мислення, це віконця, 
через які людина бачить світ. Що ж вона побачить, коли вікон-
ця — у кіптяві, засновані павутинням, засиджені мухами? … 
Отже, шлях боротьби за високу успішність лежить передусім 
через мовну культуру, бо мовна культура — це живодайний 
корінь культури розумової, усього розумового виховання, ви-
сокої, справжньої інтелектуальності (В. Сухомлинський).

  Зробіть висновок, чи впливає знання мови на професійне станов-
лення людини.

явище 
індивідуаль не 
й соціальне

моваскарбниця знань

інтелектуальна 
власність нації
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11 Як характер людини передано через її мовлення? Схарактеризуйте 
людей, про яких ідеться в текстах.
1. Він говорив повільно, твердо карбуючи слова. Мені приєм-
но було слухати його мову. Петро Яцик казав: «буў, бачиў» — 
мова, якою розмовляли сучасники Ярослава Мудрого.

Слухаючи Петра Яцика, його речення-афоризми, що не під-
лягали сумніву (це був його стиль — висловлювати свої дум-
ки, нерідко парадоксальні, з найвищою силою переконаності 
в їх справедливості), я думав про ті небесні сили, що звели 
мене, киянина, з цим нащадком галицько-волинських вої-
нів (Ю. Щербак).
2. Прізвисько Тихіський найбільше пасувало до вдачі Адама, 
який виріс високим, худорлявим, із невродливим, хоча й не по-
творним, одне слово, звичайним обличчям, і більшою відзнакою 
серед інших лиць був хіба що його вираз. Здавалось, що й ко-
лись малий, а згодом і доросліший Адамко, і тепер уже старий 
Адам хоче щось дізнатися в інших людей, але чи то не здатен 
висловити запитання, чи не відважується про щось спитати. На 
запитання односельців: «Чого тобі, Адаську (Адамку, Адаме)?» 
у відповідь мовчав, іноді збентежено і злякано відказував:

— Я… Я нічого. Нічого… (За В. Лисом).
  Що ви знаєте про особистість П. Яцика?
  Наскільки переконливою ви вважаєте характеристику людини за її 

мовленням і  рівнем володіння мовою? Доберіть власні приклади 
з художньої літератури та з життя для обґрунтування власної думки.

12 Складіть текст, використовуючи як вихідну тезу подане нижче вислов-
лення. Якого типу мовлення має бути цей текст (опис, розповідь, роздум)?

М. Лобачевський, відомий математик, один із авторів не-
евклідової геометрії, писав, що величезні досягнення матема-
тики були б неможливими без постійного вдосконалення мови 
(З журналу).

СПІЛКУВАННЯ
13 Прочитайте вислів філософа Томаса Маколея. Доведіть правиль-
ність висловленої ним думки.

Живописець, скульптор, актор можуть представити не 
більше людських почуттів і характеру, ніж та невеличка час-
тинка, яка відбивається в жестах і на обличчі. Найбільш гли-
бокі і складні сторони людської природи можуть бути відбиті 
тільки за допомогою слів.

Домашнє завдання

14 Напишіть есе з теми «Слово — це сама людина. Нас зіткано зі слів» 
(Октавіо Пас, мексиканський поет, лауреат Нобелівської премії).

Перевірте себе

— Яка роль мови у формуванні й самови-
раженні особистості?

— Назвіть імена відомих вам українських 
учених-лінгвістів. Яка їх роль як особистос-
тей в розвитку науки? 

Екологія мови
— А тепер,— каже староста кла-
су,— підведемо підсумки роботи 
нашого класу.
— А вони що, упали? — з іро-
нією мовив Сергій.
— Звідки в тебе такі дані?
— З твоїх слів.
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§ 3  УКРАЇНСЬКА МОВА В  ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР. ВІДОБРАЖЕННЯ 
В  СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КУЛЬТУРИ ІНШИХ НАРОДІВ. 
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Мова водночас є і продуктом куль-
тури, і її важливим складником, 
і умовою існування культури.

К. Леві-Стросс

15 Прочитайте висловлення відомих людей. Сформулюйте власне ви-
значення слова «культура».

1. Культура ґрунтується зовсім не на цікавості, а на любові 
до досконалості; культура — це пізнання досконалості (Метью 
Арнольд, англійський поет і культуролог). 2. Культура — зу-
силля людини бути людиною (Мераб Мамардашвілі, грузин-
ський філософ).

  Випишіть зі словників кілька визначень слова «культура».

16 Ознайомтеся з текстом. Визначте його стиль, обґрунтуйте свою дум-
ку. Що нового ви дізналися? Доповніть текст відомою вам інформацією.

Деякі культурологи вважають, що на сьогодні існує по-
над 500 визначень культури. Незважаючи на різноманітність 
визначень, у них можна виділити ядро, що об’єднує різні по-
гляди. Таким ядром є саме слово «культура», що походить 
від латинського cultura і в перекладі означає обробіток, ви-
рощування, догляд. Первісно це стосувалося землеробської 
праці. Згодом термін почали вживати в ширшому значенні. 
Уже Цицерон у «Тустуланських бесідах» (45 р. до н. е.) нази-
ває філософію «культурою душі». Справжній філософ, на його 
думку, повинен наполегливо вдосконалювати власні розумові 
здібності. У такому розумінні термін «культура» ввійшов до 
всіх європейських мов, у тому числі й до української.

Згодом культуру стали розуміти як «людяність», що ви-
окремлює людину з природи, варварського стану. Культура 
стала мірою того, що відрізняє цивілізовану людину від дику-
на, природне від неприродного (тобто штучного).

Зрозуміти сутність культури можна лише крізь призму ді-
яльності людини, суспільства, народів, що населяють нашу 
планету. Культура не існує поза людиною, її виникнення зу-
мовлено тим, що людина постійно шукає сенсу свого життя 
та діяльності. Не існує ні суспільства, ні соціальної групи, ні 
людини без культури чи поза нею. Будь-яка людина впродовж 
життя оволодіває культурою, створеною її попередниками, 
водночас робить свій внесок у культуру суспільства, оскільки 
результати її трудової діяльності мають культурне значення. 
За створеними в ту чи ту епоху цінностями можна робити ви-
сновки про рівень культури певної епохи (З підручника).

  Працюймо групами. Запропонуйте власне тлумачення поняття «діалог 
культур». Звірте результати своїх міркувань із поданими відомостями.
Діалог культур (міжкультурний діалог) — така взаємодія 

між носіями різних цінностей, у процесі якої одні цінності ста-
ють здобутком представників іншої культури.

Світ Божий великий і складаєть-
ся з окремих народів чи націй, 
і кожен народ — окреме закінче-
не ціле. І в тому й краса всесвіту, 
що народи зберігають окреміш-
ність. Як на пишній луці кожна 
окрема квітка має свій окремий 
колір і запах (Іван Огієнко).

Культура — це лише тоненька 
яблучна шкірка над розпеченим 
хаосом (Фрідріх Вільгельм Ніцше, 
німецький філософ, філолог).
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§ 3 Українська мова в діалозі культур. Українська діаспора

17 Поясніть символіку українських слів хата, вітер, блискавка, верба, 
явір, соняшник, барвінок. Свої міркування доповніть уривками з фольклор-
них і художніх творів. Чи мають символічне значення ці слова в інших куль-
турах? Поясніть подібність і  відмінність цих символів у  різних культурах.

18 Прочитайте текст, випишіть із нього фразеологізми. Доповніть текст 
відомою вам інформацією про походження інших 2–3 фразеологізмів.

Історія багатьох фразеологічних зворотів здається загадко-
вою і незрозумілою. Наприклад, про людину, що добре знає 
свою справу, кажуть: він на цьому собаку з’їв. А про незу-
гарного працівника, який не вміє зробити того, за що взявся, 
частенько говорять: зробив із лемеша швайку. За кожним ви-
словом стоїть цікава історія.

Живе в нашій мові фразеологічний зворот: прикласти 
руку — взяти участь у чомусь. Історія його походження 
піднімає завісу над особливостями організації діловодства 
в давнину. Сьогодні, написавши будь-який документ, ми за-
свідчуємо його достовірність власним підписом. Так робили 
і в давнину, однак письмом у давні часи володіло не так 
багато людей, і неписьменні замість підпису прикладали до 
паперу руку або палець, попередньо злегка пофарбувавши. 
Відбиток руки або пальця надійно замінював підпис (За 
В. Загородновою).

19 Зіставте переклад українських та англійських стійких виразів. Які 
з них перекладають майже однаково? Які різняться? Використайте слов-
ник. Чим ви можете пояснити особливості перекладу фразеологізмів?

Зразок. Брати себе в руки. — Pull oneself together.  
Зміст речень різний. Pull oneself together — дослівно: 

тягти себе разом.
Як на долоні — like the palm of one’s hand; майстер на всі 

руки — handyman; опускати руки — lose heart; сидіти склав-
ши руки — to twiddle one’s thumbs; підставити іншу щоку — 
turn the other cheek.

20 Ознайомтеся з  прислів’ями про гостей. З’ясуйте і  порівняйте їхню 
семантику.

1. У своєму домі будь хазяїном, а в чужому — ягням (Ла-
тинське прислів’я). 2. І добрий гість набридає, коли засидить-
ся (Японське прислів’я). 3. Хто в гості не їздить і до себе не зве, 
той недобрим сливе (Українське прислів’я).

21 Прочитайте. Що нового ви дізналися?
Свого часу турецькому мандрівникові Елії Челебі, який 

у XVII столітті подорожував Україною, вдалося почути й за-
писати аж чотири лайливі вислови, що побутували серед укра-
їнців: «дідько», «свиня», «чорт», «щезни, собако» (З інтер-
нетних джерел).

  Поміркуйте, які негативні риси повинна була мати людина, яку на-
зивали цими словами.

  Останнім часом лайливих слів стало набагато більше. Поміркуйте, 
з чим це пов’язано.

  Які, на вашу думку, особливості вдачі або характеру мала людина, яку 
називали віл, лисиця, сорока, бджола, баран, віслюк, ведмідь?

Уживання слів — назв тварин —
для позначення певних негатив-
них рис чи особливостей людини 
мовознавці називають евфеміз-
мами (заміна лайливих, грубих, 
непристойних, табуйованих 
слів і висловів). Так наші предки 
здавна намагалися знайти спо-
сіб, щоб висловити людині все, 
що накипіло, і не дуже образити 
її при цьому.
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СПІЛКУВАННЯ
22 Розгляньте старовинну японську гравюру «Жінка відрізає поділ кі-
моно, щоб не розбудити кішку». Який смисл закладено в зображенні? Як 
ви розумієте поняття «повага до чужого життя»?

23 Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Випишіть із тексту 
ключові слова. Поясніть поділ тексту на абзаци.

ДІАСПОРА
Соціальні та економічні мотиви примушували цілі народи 

або їх частини залишати первісні оселі й поселятися в су-
міжних вільних просторах або на території інших народів, 
де було легше для їхнього кращого проживання й безпеки. 
У результаті вони поширювали територію своїх первісних 
батьківщин або творили етнічні острови серед іншоетнічної 
більшості. Здебільшого, хоч не завжди, зберігали свій етніч-
ний характер — релігію, мову, культуру, побутово-етногра-
фічні прикмети, але іноді швидко асимілювалися й зникали. 

Цим народам, що зберігали своє самобутнє існування, іс-
торична та соціологічна науки надали наймення діаспора. 
Істотною властивістю діаспори є її духовний зв’язок з бать-
ківщиною (В. Маркусь).

  Розкажіть, що ви знаєте про українську діаспору в  Канаді, США, Ар-
гентині та інших країнах?

24 Визначте головну думку тексту й кількість мікротем.
9 листопада визнано на державному рівні Днем української 

мови в Румунії. Відповідний законопроект Палата депутатів 
Румунії ухвалила 4 липня 2018 року завдяки ініціативі Со-
юзу українців Румунії та його голові Миколі-Мирославу Пе-
трецькому, депутатові парламенту. Румунія першою з-поміж 
європейських держав визнала авторитет українства у світі, що 
є результатом відповідної роботи й утіленням мрій і прагнень 
багатьох поколінь українців (З інтернетних джерел).

  Поясніть написання слів з великої літери.

Домашнє завдання

25 Виконайте одне із завдань.

А Поясніть, як ви розумієте слова Махатми Ганді: «Я хочу, щоб культура 
всіх країн проникала до мого дому. Але я  не бажаю, щоб мене збивали 
з ніг».
Б Перегляньте телепередачу про подорожі. Що вас найбільше вразило 
в  культурі інших народів? Розкажіть (письмово), чим відрізняється куль-
тура інших народів від культури українського народу.

Перевірте себе

— Який зміст ми вкладаємо в термін 
«культура»?

— Як ви розумієте поняття «діалог куль-
тур»?

— Що таке діаспора? Яка її істотна влас-
тивість?
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§ 4  ЛІНГВІСТИКА ЯК НАУКА ПРО МОВУ. ІСТОРІЯ МОВОЗНАВСТВА 
В  ОСОБИСТОСТЯХ. ВИДАТНІ МОВОЗНАВЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ

Дати точні оцінки сучасного стану 
мовного життя країни й запропонува-
ти надійні моделі, несуперечливі шля-
хи його удосконалення — саме в цьо-
му полягає одне із суспільних завдань 
сучасного академічного мовознавства.

П. Гриценко

26 Прочитайте текст. Яка інформація є для вас відомою, а яка — новою?
Лінгвістика, або мовознавство,— це наука про мову, її сус-

пільну природу, функції, внутрішню структуру, закономірнос-
ті функціонування та історичний розвиток.

Українське мовознавство пов’язане з такими видатними 
особистостями, як Олександр Потебня, Кость Михальчук, 
Михайло Максимович, Павло Житецький, Борис Грінченко 
та ін. Найбільшого розквіту українське мовознавство досягло 
у 1920–1930 рр. XX ст. Саме тоді в українській лінгвістиці 
з’явилися такі талановиті її представники, як Сергій Єфремов, 
Агатангел Кримський, Всеволод Ганцов, Олена Курило. Того 
часу були укладені словник української мови, термінологічні 
словники з різних галузей науки й техніки, написані праці про 
історію української мови. Пізніше тодішня тоталітарна влада 
якнайбрутальніше розправиться з цими лінгвістичними над-
баннями (З інтернетних джерел).

  Поясніть уживання розділових знаків у тексті. Визначте головні і дру-
горядні члени першого речення.

  Назвіть відомі вам праці українських мовознавців.
  Розкажіть про роль мовознавства в сучасному суспільстві.

27 Ознайомтеся з інформацією про відомого українського мовознавця.
Олександр Опанасович Потебня (1835–1891) — україн-

ський мовознавець. Його діяльність збагатила скарбницю сві-
тового слов’янського мовознавства. Народився в с. Гаврилівці 
на Полтавщині. Навчався в Радомській гімназії, Харківському 
університеті, який закінчив 1856 року. Згодом О. Потебня за-
хищає магістерську дисертацію, потім докторську, яка була 
високо оцінена вченими.

Автор праць із загального мовознавства, фонетики, наго-
лосу, граматики, семантики, етимології, діалектології, теорії 
словесності, фольклору, етнографії, досліджень про походжен-
ня мови, взаємозв’язок мови й мислення та інших проблем.

О. О. Потебня розробив оригінальну концепцію мови, що 
ґрунтувалася на дослідженнях її психологічної природи. Він 
зазначив, що однією з основних функцій мови є те, що вона 
творить, формує думку. Науковець шукав відповідь на питан-
ня про механізми формування етнічної специфіки (З інтер-
нетних джерел).

  Доберіть відповідну літературу й інтернетні джерела. За зразком про-
читаного тексту складіть нариси про 2–3  українських мовознавців.

§ 4 Лінгвістика як наука про мову. Історія мовознавства в особистостях



 Мова, індивід, суспільство

18

28 Прочитайте текст. Визначте тип мовлення.
Юрій Шевельов, псевд. Юрій Шерех, Гр. Шевчук (1908–

2002), мовознавець, історик української літератури, літератур-
ний і театральний критик, написав понад 700 статей.

Закінчив Харківський університет (1931), викладав в Ін-
ституті журналістики (1933–1939), потім — у Харківському 
університеті (1939–1943). Ще в довоєнні часи він писав нау-
кові роботи з мовознавства, під час війни доля закинула його 
спочатку в Європу, потім — у США. З 1946 року — професор 
Українського вільного університету в Мюнхені, університету 
в місті Люнді (Швеція, 1950–1952), Гарвардського універси-
тету (1952–1954), Колумбійського університету (Нью-Йорк, 
1954–1957). Почесний член Альбертського і Люндського уні-
верситетів, дійсний член НАН України.

У славістичному світі він просто унікум. Свої мовознавчі 
статті друкує під прізвищем Шевельов, а дослідження з літера-
тури підписує як Шерех. У мовознавстві відомий працями в га-
лузі стилістики, синтаксису, фонології, історії мови. У низці 
його розвідок знайшли висвітлення питання старослов’янської, 
чеської, польської, словацької, російської мов.

Стиль самого Ю. Шевельова має якусь притягальну силу. 
Про гранично складне він може сказати просто і гранично зро-
зуміло, у простому ж знаходити парадокси. Його спостереження 
часом вражають, а чіткість вислову просто заздрісна: «Будувати 
визвольну концепцію України на тріаді історія — мова — літе-
ратура означає будувати хату з трьома стінами. Четвертою має 
бути економіка». Як мовознавець він не цурається й словесного 
гумору: «Я народився… Це вже неправда. Бо я не народив себе, 
мене народили і притому не питавши моєї на те згоди…».

У світі існує наукова мовознавча школа Ю. Шевельова, 
його учні працюють у десятках престижних університетів сві-
ту (З посібника).

  Яка інформація зацікавила вас найбільше? Чому?

29 Ознайомтеся зі змістом таблиці. Розкажіть про основні напрями су-
часного мовознавства.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Комп’ютерна 
 лінгвістика

вивчає мову за допомогою ком п’ютера, 
а також створює лінгвістичне забезпе-
чення для комп’ютерних систем опра-
цювання інформації

Соціолінгвістика вивчає взаємозв’язок мови і соціуму

Юрій Шевельов був ученим бага-
тогранним. Своїми працями він 
не тільки збагатив різні ділянки 
філології, а й засвідчив тонке чут-
тя слова, орієнтацією на найкра-
щі зразки художньої літератури, 
уміння вправно послуговуватися 
різнобарв’ям лексичних і грама-
тичних засобів… Його тексти — 
добра мовна школа. Тут і автор-
початківець, і досвідчений автор 
знайдуть для себе багато такого, 
чого можна і треба повчитися  
 (П. Селігей).
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Когнітивна 
 лінгвістика вивчає зв’язок між мовою і свідомістю

Комунікативна 
 лінгвістика

вивчає мовне спілкування, що склада-
ється з таких компонентів, як мовець, 
адресат, повідомлення, контекст, спе-
цифіка контакту та код (засоби) повідо-
млення

  Якими досягненнями комп’ютерної лінгвістики користуєтеся ви?
  Чи можна забезпечити якісний автоматизований переклад тексту 

з однієї мови іншою? Чому?
  Чому для швидкого використання голосового пошуку («окей, гугл») 

необхідно мати сформовані орфоепічні вміння?
  Фахівцем якої галузі мовознавства є  Генрі Хіггінс із п’єси Бернарда 

Шоу «Пігмаліон», той самий, що міг за особливостями вимови визна-
чити походження будь-якого англійця?

  Для чого, на вашу думку, когнітивісти прагнуть зрозуміти, як ми ви-
користовуємо мову й мовлення для створення певних концептів, по-
нять, категорій?

  Яку роль відіграє мова в пізнанні довкілля і як наш життєвий досвід 
відображено в мові?

  Використовуючи пошукові системи, з’ясуйте, які українські мовознав-
ці працюють над дослідженням означених напрямів.

СПІЛКУВАННЯ
30 Прокоментуйте висловлення.

Людина вища за тварину здатністю до мови, але нижча за 
неї, коли негідно поводиться з мовою (Сааді).

Домашнє завдання

31 Процес створення назви компанії, продукту називають неймінгом. 
Поміркуйте, чи вдало дібрані назви магазинів канцелярського прилад-
дя «Сократ», «Папірус», «Школярик», продовольчих магазинів «Антошка», 
«Жасмін», «Смачнов», «Поляна»?

  Проаналізуйте назви торгових закладів свого населеного пункту за 
такими критеріями: точність, інформативність, стислість, експресив-
ність, благозвучність. Якщо назви вважаєте невдалими, запропонуйте 
власні варіанти.

Перевірте себе

— Поясніть зміст терміна «лінгвістика». 
Що вивчає ця наука?

— Назвіть відомих українських мовознав-
ців. Які імена ви почули вперше?
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РИТОРИКА ЯК НАУКА 
Й  МИСТЕЦТВО СЛОВА

§ 5  ЛІНГВІСТИЧНА РИТОРИКА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РИТОРИКИ: 
ЛОГОС, ЕТОС, ПАФОС, ТОПОС

Риторика — це мистецтво 
керувати розумом.

Платон
Буду я  навчатись мови золотої

Риторика — ораторське мистецтво, теорія ораторського мис-
тецтва; наука красномовства, наука про закони управління мис-
леннєво-мовленнєвою діяльністю.

цариця душі, 
 княгиня мистецтва

наука красномовства, ораторське 
мистецтво, мистецтво переконання

інструмент виховання 
та освіченості людини

наука успіху Риторика мистецтво слова

мистецтво керу-
вати розумом

мистецтво керування 
суспільними процесами

технологія 
 мовлення

Риторика розвиває в людині систему особистісних якостей:
• культуру мислення (самостійність, самокритичність, глибину, 

гнучкість, оперативність, відкритість мислення, критичне мис-
лення, ерудицію);

• культуру мовлення (правильність, багатство, виразність, яс-
ність, точність, стислість, доцільність, емоційність);

• культуру поведінки (ввічливість, тактовність, толерантність, 
коректність, розкутість);

• культуру спілкування (повагу до співрозмовника через ви-
вчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залу-
чення однодумців, відповідальність за своє слово);

• культуру виконавської майстерності (виразність і  доцільність 
жестів, міміки, правильність дикції та інтонації).

Практикум

32 Користуючись теоретичним матеріалом, усно виконайте такі за-
вдання.

  Розкажіть про роль риторики в житті людини й суспільства.
  Доведіть, що знання риторики сприяють успішній самореалізації, со-

ціалізації особистості.
  Сформулюйте визначення понять культура мовлення, культура спіл-

кування, відповідальність за своє слово.

Риторика — ораторське мистецтво, теорія ораторського мис-
тецтва; наука красномовства, наука про закони управління мис-
леннєво-мовленнєвою діяльністю.

цариця душі, 
 княгиня мистецтва

наука красномовства, ораторське 
мистецтво, мистецтво переконання

інструмент виховання 
та освіченості людини

наука успіху Риторика мистецтво слова

мистецтво керу-
вати розумом

мистецтво керування 
суспільними процесами

технологія 
 мовлення

Риторика розвиває в людині систему особистісних якостей:
• культуру мислення (самостійність, самокритичність, глибину, 

гнучкість, оперативність, відкритість мислення, критичне мис-
лення, ерудицію);

• культуру мовлення (правильність, багатство, виразність, яс-
ність, точність, стислість, доцільність, емоційність);

• культуру поведінки (ввічливість, тактовність, толерантність, 
коректність, розкутість);

• культуру спілкування (повагу до співрозмовника через ви-
вчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залу-
чення однодумців, відповідальність за своє слово);

• культуру виконавської майстерності (виразність і  доцільність 
жестів, міміки, правильність дикції та інтонації).

Хто багато стріляє, ще не стрі-
лець, хто багато говорить, ще 
не оратор (Конфуцій).

Усі гарні оратори починали як 
погані оратори (Ральф Емерсон).
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  Чи траплялися вам у житті ситуації, вирішити які допомогли сформо-
вані мовленнєві вміння? Розкажіть про них.

  Розгляньте схему. Яке визначення вам імпонує найбільше? Чому? Яке 
визначення риторики запропонували б ви?

33 Прочитайте текст. Визначте його головну думку. Запишіть її. Розка-
жіть, які вимоги висувають до спілкування в усіх сферах.

Природа людини з давніх часів донині залишилася не-
змінною принаймні в одному вияві: людина дуже багато гово-
рить. Є наукові дані, що сучасна людина проводить в усному 
спілкуванні понад 65 % свого робочого часу. За даними аме-
риканських учених, витрати часу на бесіди в пересічної лю-
дини складають 2,5 роки. Це значить, що кожен з нас упро-
довж життя встигає «наговорити» близько 400 томів обсягом 
1000 сторінок кожний. Отже, говоримо ми багато.

Як показують спеціальні дослідження, робимо це ми вкрай 
погано: спілкування людей, які не мають спеціальної підготов-
ки, є ефективним лише на 50 %, оскільки половина інформації 
втрачається в процесі її передачі. Причини втрат — у невмінні 
донести повідомлення до слухача або читача, невмінні слуха-
ти інформацію тощо. З цього випливає, що необхідно вдоско-
налювати і вміння володіти словом, і вміння слухати інших. 
Здавна ці проблеми ефективно вирішувала риторика (З інтер-
нетних джерел).

  Висловте власні міркування з порушеної проблеми.

34 Прокоментуйте висловлення видатних людей. Підтвердіть або 
спростуйте ці думки.

1. Обов’язок оратора — говорити правду (Платон). 2. На-
віть зброя схиляється перед ораторським словом (Цицерон). 
3. Кінцева мета красномовства — переконувати людей (Ф. Чес-
терфілд). 4. Хто не вміє говорити, кар’єри не зробить (На-
полеон). 5. Уміння спілкуватися з людьми — це товар, який 
можна купити так, як ми купуємо цукор або каву. І я запла-
чу за це вміння більше, ніж за щось інше на світі (Д. Рокфел-
лер). 6. Єдиний спосіб налаштувати людей на енергійну діяль-
ність — це спілкуватися з ними (Лі Якокка).

  Де і  коли жили (живуть) автори висловлень? Чому думки античних 
авторів не втрачають актуальності донині?

  Стів Джобс говорив: «Я обміняв би всі технології на зустріч із Сокра-
том»? Чи поділяєте ви таку позицію? Чому?

35 Прочитайте текст. Трансформуйте його в таблицю.
Логос. У давньогрецькій мові слово logos означало такі дві 

групи понять: а) слово, мова, мовлення і б) поняття, думка, 
розум, а точніше — єдність цих понять обох груп як всезагаль-
ну закономірність.

Логос як основна категорія класичної риторики поклика-
ний воєдино представляти думку і слово, що практично озна-
чало: слово має зміст, думку, воно має йти від розуму й апелю-
вати до нього. Логос слугує критерієм істинності. У сучасній 
риториці логічність є однією з основних ознак промови й тек-
сту, яка реалізується через можливість вибору в мовному ви-
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кладі послідовності міркувань, несуперечності тез і положень 
промови, у доцільності співвідношень, якщо реальність диктує 
суперечливі положення.

Етос. У давньогрецькій мові слово ethos означало звичай, 
звичка, характер, норов (від нього походить і сучасне слово 
етика) і в античній риториці спочатку вживалося як ознака 
до слова оратор, а потім закріпилося в риторичній науці як 
моральний принцип її. Етос є основою формування риторич-
ного ідеалу.

Як одна з основних категорій класичної риторики етос ви-
значав взірцеву суспільну й особисту морально-етичну поведін-
ку оратора, інакше промовець не зможе переконувати інших 
і впливати на них. Без етосу (морального кодексу) риторика 
самознищується, перетворюється не в істину думок і почуттів, 
а в самообман. У всі віки цінувалися високі помисли, чисте 
серце, щира душа оратора.

Пафос (гр. pathos — пристрасть, почуття) — це інтелек-
туальне, вольове, емоційне устремління мовця (автора), яке 
виявляється і в процесі мовної комунікації, і в його продук-
ті — тексті.

Для створення пафосу використовують інтонацію, міміку, 
жести, гумор, заклики, вигуки. Без пафосного наповнення про-
мова беземоційна, нецікава, не знаходить відгуку у слухачів.

Топос (гр. topos — місце), топіки — це риторичне поняття, 
що означає загальні місця у промові. До них належать най-
типовіші часо-просторові мовні ситуації та описи їх, які легко 
запам’ятати і які майже в усіх мовців однакові.

У повсякденному житті ми спілкуємося в межах топосів 
різних моделей: театр, гості, робота, навчання дають нам бага-
то звичних ситуацій, у яких не постає питання: як запитати? 
що відповісти? (За Л. Мацько, О. Мацько).

  Доберіть спільнокореневі слова до слів логос, етос, пафос, топос. 
Запишіть їх, визначте частиномовну належність.

  Чому, на ваш погляд, риторику вважають мистецтвом слова?

36 Прочитайте текст. Визначте його головну думку. Чому, на вашу дум-
ку, автор пише слова Логос і Слово з великої літери?

…Є слово і Слово. Є слово — комунікаційний засіб, матері-
ал для складання речень, і є слово — Логос, що ним починаєть-
ся Євангеліє від святого Іоана. Є слово, що його наш великий 
інтелект дещо прикро назвав «половою». І тут же додав:

Слова — полова, 
Але вогонь в одежі Слова — 
Безсмертна іскра Прометея.

І цей вогонь так чи інакше присутній у кожній справжній 
творчості — є передовсім незаперечним, суттєвим, істотним 
і природним складником поезії Шевченка, можна сказати, ду-
шею її. Той вогонь відчувається майже в кожному його рядку, 
хоча температура його, зрозуміло, не завжди однакова. Але 
той вогонь з вулканічною силою проривається наверх у «Кав-
казі», «Посланії», «Марії», з ліричною — у «Тополі», «Лілеї», 
«Причинній» (Є. Маланюк).
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  Доведіть, що лексема слово багатозначне. Перевірте себе за відпо-
відним словником.

  Як ви розумієте зміст останнього речення?

СПІЛКУВАННЯ
37 Ознайомтеся з  міркуваннями відомої дослідниці риторики. Проко-
ментуйте їх. Які риторичні вміння необхідно сформувати вам для того, 
щоб бути успішним (успішною) в обраній професії?

Універсальність риторики полягає в тому, що вона необхід-
на людині будь-якої професії, бо здатність керувати своїм мис-
ленням і мовою допомагає людині оволодіти обраним фахом, 
досягти майстерності, одержувати від своєї праці практичний 
результат і естетичне задоволення (За Л. Мацько).

Домашнє завдання

38 Напишіть есе на одну з тем.
1. Риторика — цариця душ і княгиня мистецтва (Ф. Прокопо-

вич).
2. Хочеш бути гарним оратором — стань спочатку гарною лю-

диною (Квінтіліан).
3. Читаючи авторів, які гарно пишуть, звикають гарно гово-

рити (Вольтер).

Перевірте себе

— Що таке риторика? Сформулюйте ви-
значення риторики як лінгвістичної науки.

— Чим зумовлене зростання інтересу до 
вивчення риторики?

— У чому полягає значення риторики для 
вас?

§ 6  РИТОР І  ОРАТОР. РИТОРИЧНІ ІДЕАЛИ В  РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ. 
ПОНЯТТЯ ПРО СУЧАСНИЙ РИТОРИЧНИЙ ТЕКСТ

Лиш народи, явлені у Слові, до-
стойно можуть жити на землі.

Л. Костенко

Буду я  навчатись мови золотої

Кожна епоха, кожен історичний тип культури створює свою 
систему вищих цінностей, на основі якої виробляються основні 
ідеали, у тому числі й риторичний.

Процес формування риторичного ідеалу бере початок іще 
з  античних часів, коли чітко виділялися два підходи: софістичний 
(його характерні ознаки  — надмірна словесна пишність і  краса, 
формальна переконливість; головна мета — досягнення своїх по-
літичних чи інших цілей) і сократівський (вирізняється насамперед 
переконливістю, істинністю, бажанням служити добру, справедли-
вості; моральністю, чіткістю і логічністю).

Кожна епоха, кожен історичний тип культури створює свою 
систему вищих цінностей, на основі якої виробляються основні 
ідеали, у тому числі й риторичний.

Процес формування риторичного ідеалу бере початок іще 
з  античних часів, коли чітко виділялися два підходи: софістичний 
(його характерні ознаки  — надмірна словесна пишність і  краса, 
формальна переконливість; головна мета — досягнення своїх по-
літичних чи інших цілей) і сократівський (вирізняється насамперед 
переконливістю, істинністю, бажанням служити добру, справедли-
вості; моральністю, чіткістю і логічністю).

Оратор — людина, яка ви-
голошує різні промови — по-
літичні, юридичні, наукові. 
Ритор не просто говорить, 
а говорить бездоганно, його 
промова є взірцевою. До 
того ж ритором називали 
викладача красномовства 
(З інтернетних джерел).
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Давньоукраїнський ідеал мовленнєвої поведінки, на думку до-
слідників, передбачає дотримання основних християнських запо-
відей: лагідності, покірливості, смиренності, любові до ближнього, 
поваги до нього, заборони брехливого й особливо наклепницько-
го слова. Мовлення повинне бути стриманим, не дозволявся крик, 
роздратування, прояв презирства, гріховним вважалося бажання 
засудити, усіляка хула.

Сучасні ритори фіксують три риторичні ідеали: перший (по-
єднання софістичного й  американського) спрямований на ма-
ніпуляцію свідомістю мас; визначальною особливістю другого 
є істинність і переконливість; третій називають тоталітарним, про-
пагандистським. Український риторичний ідеал відчутно реагував 
на зміни в  історичному і культурному житті країни.

Велике значення має досвід кращих ораторів. Л.  Мацько таки-
ми, зокрема, вважає Інокентія Гізеля («українського Аристотеля»), 
 Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Стефана Явор-
ського, Феофана Прокоповича та ін. Серед характерних ознак ора-
торського стилю Феофана Прокоповича називає насамперед яс-
ність, стислість, достовірність, оригінальність, вишуканість, чистоту.

Як зазначають дослідники, Кирило Туровський використовував 
яскраві образні засоби: епітети, метафори, паралельні порівняння, 
антитези, крім того, єпископ був уважним і вимогливим до слова.

Скласти повний список елементів українського риторичного 
ідеалу навряд чи можливо, але орієнтовна модель цілком імовірна 
(За Н. Голуб).

Практикум

39 Яка інформація з теоретичного матеріалу зацікавила вас найбільше? 
Складіть план тексту.

  Запропонуйте орієнтовну модель сучасного риторичного ідеалу.

40 Ознайомтеся зі змістом таблиці. За поданим взірцем заповніть само-
стійно останній її рядок.

РИТОРИЧНІ ІДЕАЛИ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ

Хронологічний 
період Основні ознаки Представники

XVI ст. В основних рисах визначився український рито-
ричний ідеал, у якому переважала гармонійна 
триєдність:
•  ідея, думка, задуми, істинність;
•  моральна спрямованість на добро, етичність, 

благо, справедливість, гуманність;
•  краса як гармонія змісту і форми, доціль-

ність і мовна довершеність

Лаврентій Зизаній, Памво 
Беринда, Іов Борецький, 
Іоаникій Галятовський, 
Герасим Смотрицький, 
Мелетій Смотрицький та 
ін.

XVII ст. Український риторичний ідеал набув рис поле-
мічності, значно зміцнився підтримкою україн-
ського козацтва, що збройною силою виступа-
ло на захист українських вольностей, земель, 
християнської віри і рідної мови

П. Могила, І. Гізель, 
C. Яворський, Ф. Про-
копович, Г. Кониський, 
M. Козачинський, Лазар 
Баранович

Давньоукраїнський ідеал мовленнєвої поведінки, на думку до-
слідників, передбачає дотримання основних християнських запо-
відей: лагідності, покірливості, смиренності, любові до ближнього, 
поваги до нього, заборони брехливого й особливо наклепницько-
го слова. Мовлення повинне бути стриманим, не дозволявся крик, 
роздратування, прояв презирства, гріховним вважалося бажання 
засудити, усіляка хула.

Сучасні ритори фіксують три риторичні ідеали: перший (по-
єднання софістичного й  американського) спрямований на ма-
ніпуляцію свідомістю мас; визначальною особливістю другого 
є істинність і переконливість; третій називають тоталітарним, про-
пагандистським. Український риторичний ідеал відчутно реагував 
на зміни в  історичному і культурному житті країни.

Велике значення має досвід кращих ораторів. Л.  Мацько таки-
ми, зокрема, вважає Інокентія Гізеля («українського Аристотеля»), 
 Іоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Стефана Явор-
ського, Феофана Прокоповича та ін. Серед характерних ознак ора-
торського стилю Феофана Прокоповича називає насамперед яс-
ність, стислість, достовірність, оригінальність, вишуканість, чистоту.

Як зазначають дослідники, Кирило Туровський використовував 
яскраві образні засоби: епітети, метафори, паралельні порівняння, 
антитези, крім того, єпископ був уважним і вимогливим до слова.

Скласти повний список елементів українського риторичного 
ідеалу навряд чи можливо, але орієнтовна модель цілком імовірна 
(За Н. Голуб).За Н. Голуб).За Н. Голуб

Оратор повинен володіти до-
тепністю діалектика, думками 
філософа, словами мало не 
поета, пам’яттю законодавця, 
голосом трагіка, грою такою, 
як у кращих лицедіїв… Нічого 
немає прекраснішого за до-
сконалого оратора… 
 (Цицерон)
Л. Мацько до індивідуального 
ораторського стилю відно-
сить усвідомлення потреби 
і виховання оригінального 
мовомислення; власну мово-
творчу манеру, що виявляєть-
ся в особливостях композиції 
промови, побудови фраз, 
схильності до вживання 
певних слів і словосполучень, 
окремих художніх засобів; по-
ведінку промовця в аудиторії, 
уміння відчувати «центр» 
спілкування, вчасно переклю-
чати увагу слухачів; кінесику 
і міміку; техніку вимови і дик-
цію, ритмомелодику.
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Хронологічний 
період Основні ознаки Представники

XVII–
XVIII ст.

Сформувався український бароковий риторич-
ний ідеал із перевагою кордоцентризму, ліро-
епічності, естетичності, вільнодумства (його 
риси помітні в українській літературі з часів 
Русі-України, епохи І. Вишенського і Г. Сково-
роди та аж до кінця XX ст.)

Г. Сковорода, Г. Квітка-
Основ’яненко, Т. Шевчен-
ко, Г. Якимович

ХІХ — поча-
ток XX ст.

Лінгвоцид української мови, постійні заборо-
ни й утиски всіх культурних форм суспільного 
життя в багатьох українців гасили національ-
ну свідомість, а в інших її пробуджували, спо-
нукали до опору, гартували волю, змушували 
до винахідливості в художній мовотворчості. 
Український риторичний ідеал стає пристрас-
ним, вольовим, образним, багатожанровим, бо 
шукає шляхи свого вираження в умовах заборон

М. Міхновський, Є. Чи-
каленко, С. Єфремов. 
Особливий авторитет мав 
М. Грушевський

Кінець XX ст. Відродження інтересу до мистецтва слова: інтен-
сивно розвивається політичне красномовство, 
активізується церковне красномовство, зростає 
популярність юридичної освіти, що, відповідно, 
зумовило потребу у вивченні риторики

В. Чорновіл, А. Погріб-
ний, Л. Костенко, І. Дзю-
ба, В. Яворівський та ін.

Початок 
XXI ст.

  Які чинники впливали на зміну риторичного ідеалу в різні історичні 
періоди?

41 Прочитайте уривок з  «Поученія» Володимира Мономаха. Коли на-
писано цей твір? Які лексичні засоби нині вийшли з ужитку? Які, на вашу 
думку, поради не втратили актуальності донині?

…Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас… Усього ж паче — 
убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте 
і подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте 
сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте 
і не повелівайте вбити його… Старих шануйте, як отця, а моло-
дих — як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться … 
щоб не посміялися ті, які приходять до вас, ні з дому вашого, 
ні з обіду вашого. Ні питтю, ні їді не потурайте, ні спанню. 
Лжі бережіться, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає 
і тіло… Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, тому що всі ми 
смертні єсмо. І чоловіка не лишіть, не привітавши, добре слово 
йому подайте. А коли добре щось умієте — того не забувайте, 
а чого не вмієте — то того учітеся, так же, як отець мій. Удо-
ма сидячи, він зумів знати п’ять мов,— а за се почесть єсть до 
інших країв. Лінощі ж — усьому лихові мати: що людина вміє, 
те забуде, а чого не вміє — то того не вчиться.

42 На запитання журналістки: «Хто з відомих людей має гарну дикцію, 
уміє впливати голосом та правильно комунікує зі слухачами?» Тетяна 
Осадчук, ведуча, режисер, успішний тренер з  ораторського мистецтва 

Аналіз риторичного тексту 
дозволяє зрозуміти, як по-
будоване висловлювання, що 
воно являє собою як результат 
риторичної діяльності, які його 
особливості як риторичного 
тексту.

Напрями аналізу риторичного 
тексту:
1) аналіз смислової структури 
(дозволяє прослідкувати дії авто-
ра під час створення висловлю-
вання),
2) аналіз риторичних засобів 
(тропів і фігур),
3) співвідношення композиції 
і змісту.
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відповіла: «Найперше, Богдан Ступка, який розкішно декламував поезії, 
і  всі його дотепер слухають і рівняються на нього, намагаються відтво-
рювати його оксамитовий глибокий голос».

  Прослухайте вірш «Крила» у  виконанні Б.  Ступки за покликанням 
https://www.youtube.com/watch?v=MmpYqUe6Z6I.

  Які почуття у  вас викликав вірш? Яку проблему в  ньому порушено? 
Що, на вашу думку, означає мати крила?

  Чи згодні ви з думкою Тетяни Осадчук про виконання поезії? Чи мож-
на вважати Б. Ступку риторичним ідеалом XX століття?

43 Прочитайте прислів’я про спілкування. Які висновки про характер 
українського мовного ідеалу можна зробити на основі їх? Наведіть при-
клади з життя чи літератури, які ілюструють прислів’я.

Більше діла — менше слів. Діла говорять голосніше, як 
слова. Менше говори — більше вчуєш. Сказане слово — срі-
бло, а мовчання — золото. Від красних слів язик не відсохне. 
Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш. 
Який привіт, такий і одвіт. Який «добрий день», таке і «добре 
здоров’я». Красне слово — золотий ключ. Добре слово краще, 
ніж готові гроші.

44 Обґрунтуйте або спростуйте думку, що під час виголошення тексту 
виникає стільки його варіантів, скільки є слухачів або читачів.

СПІЛКУВАННЯ
45 Прокоментуйте думки Цицерона про образ і обов’язки оратора.

Найкращий оратор є той, хто своїм словом і повчає слуха-
чів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження. Учи-
ти — обов’язок оратора, давати насолоду — честь… справля-
ти ж сильне враження — необхідність.

Домашнє завдання

46 Виконайте одне із завдань.

А Підготуйте розповідь про людину, яка позитивно вплинула на Вас сво-
їми риторичними здібностями та майстерністю. Запишіть текст виступу 
перед аудиторією. Форма представлення: записаний текст (1–1,5  стор.), 
усний виступ (тривалість — 2–3 хв.).
Б Доберіть риторичний текст будь-якого періоду та знайдіть у  ньому 
самобутні риси риторичного ідеалу обраної вами епохи.

Перевірте себе

— З’ясуйте за словником лексичне зна-
чення слів ідеал, оратор і ритор. Чи можна 
два останніх назвати синонімами?

— Назвіть відомих представників оратор-
ського мистецтва. Кого з сучасників ви назва-
ли б оратором?

— Сформулюйте самостійно визначення 
поняття «риторичний ідеал».

— У чому полягає для вас риторичний 
ідеал?
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Тема 1. Практична риторика. Добір матеріалу, його систематизація

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ

ТЕМА 1. ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. ДОБІР МАТЕРІАЛУ, 
ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Готуватися — це означає думати, вино-
шувати думки, згадувати, відбирати ті 
з них, які приваблюють, відшліфовува-
ти їх, розташовувати в певному порядку.

Д. Карнегі

Буду я  навчатись мови золотої

Підготовка виступу  — важливий і  відповідальний етап для 
кожного промовця. Вона розпочинається з визначення теми ви-
ступу. Добираючи тему, потрібно виходити з власного досвіду, рів-
ня знань. Важливо, щоб тема була цікавою, актуальною, значущою 
для вас і  слухачів.

Наступний етап  — формулювання теми. Назва виступу має 
бути чіткою, зрозумілою й за можливості короткою, відбивати зміст 
виступу й  обов’язково привертати увагу слухачів. Варто уникати 
й  загальних назв, що потребують висвітлення багатьох питань, 
чого не зможе зробити доповідач у межах одного виступу. Напри-
клад, тему «Будьмо здорові» неможливо висвітлити всебічно. Для 
конкретизації загального формулювання теми можна використати 
підзаголовок: «Про шкідливість самолікування» тощо.

Процес підготовки виступу потребує визначити його мету. 
Мовець повинен чітко визначитися для кого, з  якою метою він 
виступає, якої реакції слухачів прагне. Ораторові варто форму-
лювати мету виступу не тільки для себе, а  й для аудиторії. Чітке 
формулювання цільової настанови полегшує сприйняття виступу, 
у певний спосіб налвштовує слухачів.

Важливою умовою правильного визначення теми й  мети ви-
ступу є  складання уявного психологічного портрета аудиторії: рі-
вень обізнаності слухачів із темою виступу й зацікавленість у роз-
критті певних питань, вікові особливості, рід діяльності.

Після визначення теми, мети виступу йде етап пошуку й від-
бору матеріалу. Уміло дібрані факти, цифри збагачують, увираз-
нюють мовлення. Критеріями відбору фактів є достовірність, абсо-
лютна точність. Факти підпорядковуються загальній ідеї виступу.

Основними джерелами нових ідей, цікавих відомостей, фактів, 
ілюстрацій виступу є  наукова, науково-популярна, художня літе-
ратура; довідкова література: енциклопедії, довідники, словники, 
статистичні збірники, таблиці, бібліографічні покажчики; статті 
з періодичних видань та ін.; радіо-, телепередачі.

Для підготовки цікавого, змістовного виступу краще викорис-
товувати не одне, а  кілька джерел. Поль Сопер радив ораторам-
початківцям: «Не хвилюйтесь, якщо способи відбору матеріалу 
в  бібліотеці та інших місцях спочатку здаватимуться складними. 

Підготовка виступу  — важливий і  відповідальний етап для 
кожного промовця. Вона розпочинається з визначення теми ви-
ступу. Добираючи тему, потрібно виходити з власного досвіду, рів-
ня знань. Важливо, щоб тема була цікавою, актуальною, значущою 
для вас і  слухачів.

Наступний етап  — формулювання теми. Назва виступу має 
бути чіткою, зрозумілою й за можливості короткою, відбивати зміст 
виступу й  обов’язково привертати увагу слухачів. Варто уникати 
й  загальних назв, що потребують висвітлення багатьох питань, 
чого не зможе зробити доповідач у межах одного виступу. Напри-
клад, тему «Будьмо здорові» неможливо висвітлити всебічно. Для 
конкретизації загального формулювання теми можна використати 
підзаголовок: «Про шкідливість самолікування» тощо.

Процес підготовки виступу потребує визначити його мету. 
Мовець повинен чітко визначитися для кого, з  якою метою він 
виступає, якої реакції слухачів прагне. Ораторові варто форму-
лювати мету виступу не тільки для себе, а  й для аудиторії. Чітке 
формулювання цільової настанови полегшує сприйняття виступу, 
у певний спосіб налвштовує слухачів.

Важливою умовою правильного визначення теми й  мети ви-
ступу є  складання уявного психологічного портрета аудиторії: рі-
вень обізнаності слухачів із темою виступу й зацікавленість у роз-
критті певних питань, вікові особливості, рід діяльності.

Після визначення теми, мети виступу йде етап пошуку й від-
бору матеріалу. Уміло дібрані факти, цифри збагачують, увираз-
нюють мовлення. Критеріями відбору фактів є достовірність, абсо-
лютна точність. Факти підпорядковуються загальній ідеї виступу.

Основними джерелами нових ідей, цікавих відомостей, фактів, 
ілюстрацій виступу є  наукова, науково-популярна, художня літе-
ратура; довідкова література: енциклопедії, довідники, словники, 
статистичні збірники, таблиці, бібліографічні покажчики; статті 
з періодичних видань та ін.; радіо-, телепередачі.

Для підготовки цікавого, змістовного виступу краще викорис-
товувати не одне, а  кілька джерел. Поль Сопер радив ораторам-
початківцям: «Не хвилюйтесь, якщо способи відбору матеріалу 
в  бібліотеці та інших місцях спочатку здаватимуться складними. 

Систематиза5ція — процес 
зведення розрізнених знань 
про предмети (явища) в єди-
ну систему, встановлення 
їхньої єдності. 
Систематизація спирається 
на класифікацію, аналіз і син-
тез істотних властивостей 
певної системи. 
Необхідною умовою сис-
тематизації є висунення 
фундаментальної ідеї, здатної 
привести знання до логічної 
єдності. 
Вихідним пунктом процесу 
систематизації є прийняття 
певних принципів, що фор-
мулюють фундаментальну 
ідею.
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 Техніка підготовки ораторського виступу

Оволодівши ними, ви уникнете великих витрат часу і зайвих кло-
потів. Якщо засвоїте, як користуватися бібліотекою, то ви набудете 
найважливішого — дослідницьких навичок і невтомного бажання 
знати досконало все з питань, що вас цікавлять».

Далі рекомендують скласти попередній план виступу, що 
відображатиме власне бачення проблеми, зміст матеріалу. Потім 
ораторові необхідно попрацювати над побудовою окремих час-
тин виступу: вступу, основної частини та висновку (З посібника 
«Ри торика»).

Практикум

47 Прокоментуйте вислів Д.  Менделєєва: «Знайдена, але не записана 
думка — це знайдений і втрачений скарб».

48 Ознайомтеся з  порадами Н.  Голуб. У  чому полягає створення влас-
ної інформаційної бази? 

Створення власної інформаційної бази (домашнього архіву) 
передбачає цілеспрямоване ставлення до будь-якої інформації, 
перебування в стані мобілізаційної готовності, що забезпечу-
ється добре впорядкованою домашньою бібліотекою; матеріа-
лом, тематично згрупованим у папках; веденням записів ці-
кавих думок, цитат, прислів’їв, приказок, крилатих виразів; 
запитань, що ставлять слухачі, тощо. Зібраний матеріал по-
винен бути несподіваним, оригінальним, містким, з певною 
часткою гумору. Наприклад, серед записів можуть бути такі:
1. Для декого дисципліна — ярмо. Для мене — порядок, що 

дає мені можливість літати (Д. Ендрюс, американська акт-
риса і співачка).

2. Слово «завтра» придумане для людей нерішучих і для дітей 
(І. Тургенєв).

3. Освіта — це вміння правильно діяти в будь-яких жит-
тєвих ситуаціях (Д. Хіббен, президент Принстонського 
 університету).

4. Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (Л. Костенко).
Використати ці афоризми можна по-різному: як зачинну 

фразу з метою заволодіння увагою слухачів під час виступу, 
як початок привітання, тосту тощо.

  Чи дотримуєтеся ви порад науковця? У  який спосіб ви збираєте ці-
каві матеріали (паперовий варіант, електронний)? Розкажіть, як ви 
користуєтеся зібраними матеріалами.

49 Прочитайте висловлення відомих ораторів. Про які етапи підготовки 
промови в них ідеться?

1. Оратором є лише той, хто в змозі говорити з кожного 
питання гарно, вишукано і переконливо, відповідно до важ-
ливості предметів, на користь часу і для задоволення слухачів 
(Тацит). 2. Невзяття до уваги характеру слухачів зробить без-
плідними зусилля навіть великого таланту (А. Бен). 3. Оратор 
користується народною прихильністю лише тоді, коли завчас-
но продумує, що буде говорити: лише цим доводить він свою 

Оволодівши ними, ви уникнете великих витрат часу і зайвих кло-
потів. Якщо засвоїте, як користуватися бібліотекою, то ви набудете 
найважливішого — дослідницьких навичок і невтомного бажання 
знати досконало все з питань, що вас цікавлять».

Далі рекомендують скласти попередній план виступу, що 
відображатиме власне бачення проблеми, зміст матеріалу. Потім 
ораторові необхідно попрацювати над побудовою окремих час-
тин виступу: вступу, основної частини та висновку (З посібника 
«Ри торика»).

Лектор без архіву — це музикант 
без інструмента, лекторський 
архів — це творча біографія, 
мовчазний свідок його великої 
праці (Е. Адамов).
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Тема 1. Практична риторика. Добір матеріалу, його систематизація

відданість народу… (Демосфен) 4. Справжній оратор прикра-
шає свою промову тільки світлими істинами, найблагородні-
шими почуттями, виразами сильними й відповідними тому, 
що бажає він навіяти; він мислить, відчуває, і слова йдуть 
(Ф. Фенелон).

50 Прочитайте текст. Випишіть ключові слова і словосполучення. Пояс-
ніть, у чому полягає відмінність між щоденною підготовкою і підготовкою 
до конкретного виступу.

Підготовка до виступів може бути щоденною і до кон-
кретного виступу. Щоденна підготовка складається з таких 
чинників: самоосвіта — постійне прагнення до нових знань, 
постійне незадоволення собою; створення власного архіву — 
збирання вирізок із газет, журналів, виписки з прочитаної 
літератури, прислів’я, приказки, крилаті слова, афоризми; 
записування питань, що ставлять слухачі; оволодіння тех-
нікою мовлення — її основні елементи: фонаційне (мовлен-
нєве) дихання, голос, дикція; підвищення культури усного 
й писемного мовлення: увага до правильного мовленнєвого 
спілкування в побуті, активна мовленнєва практика (бесіди, 
дискусії, практичні заняття), регулярне листування; кри-
тичний аналіз виступів на зборах, конференціях, по радіо, 
телебаченню: зміст промови, форма викладу, мовленнєва 
майстерність, ораторські прийоми, контакт з аудиторію, що 
сподобалося, що викликало негативну реакцію, самоаналіз; 
оволодіння методикою публічного виступу — для цього необ-
хідно знати: з яких етапів складається діяльність оратора, 
як підготуватися до зустрічі зі слухачами, як побудувати 
промову, які прийоми управління аудиторією можна вико-
ристати. (З посібника «Риторика»).

51 Уявіть, що ви прослухали доповідь на науковій конференції, присвя-
ченій творчій спадщині О.  Гончара з  теми «Духовний посил О.  Гончара», 
у  якій здійснено аналіз «Щоденників» письменника. Вашу увагу привер-
нули вислови письменника про пісню. Де які з них ви виписали:

1. Ніщо так не єднало націю, як пісня. 2. Серед народних 
пісень немає жодної поганої. Пісні кожного народу прекрас-
ні. 3. Українська пісня належить до естетичних художніх 
вершин світової культури. 4. Якби Україна нічого не ство-
рила, крім пісні, і то її внесок у світову культуру був би 
величезний.

  Сформулюйте тему виступу, у  якому доцільно використати наведені 
вислови.

52 Під час підготовки виступу виникає запитання: записувати чи не за-
писувати текст виступу? Прочитайте думки відомих ораторів. Якої думки 
дотримуєтеся ви?

1. Як корабель, що продовжує пливти навіть після при-
пинення веслування, так і промова, отримавши поштовх від 
письмових заміток, продовжує йти своїм ходом, навіть коли 
замітки вже вичерпалися (Цицерон). 2. Тільки за допомо-
гою питання можна досягти легкості мовлення (Квінтіліан). 
3. Я ніколи не писав промов попередньо і дозволю собі як 

АНТИСУРЖИК

Доповідач 
торкнувся 
питань…

Доповідач 
говорив про 
…

Хотів би 
зупинитись на 
питанні…

Хотів би 
сказати про 
те, що …

Не все ви-
рішено в пи-
танні…

Не все зроб-
лено, щоб 
….

На передній 
край виносять 
питання…

Найважливі-
ше — … 

План по про-
дажу

План про-
дажу

Не мішай мені Не заважай 
мені

По темі На тему
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 Техніка підготовки ораторського виступу

старому судовому діячеві сказати молодим діячам: не пишіть 
промов заздалегідь, не витрачайте часу, не розраховуйте на 
допомогу цих створених у тиші кабінету рядків, що повільно 
лягають на папір (А. Коні). 4. Ораторське мовлення — це не 
сума матеріалів, зібраних із різних джерел, а оригінальний, 
народжений у творчих муках твір (Є. Ножин).

53 Розгляньте таблицю. Чим заздалегідь підготовлена промова відріз-
няється від імпровізованої? Спрогнозуйте ситуації, за яких можна виголо-
сити підготовлену й  імпровізовану промови.

Заздалегідь підготовлена промова Імпровізована промова

1. Почати готувати за кілька днів, це дозволить 
запам’ятати промову. 

2. Два-три рази прочитати промову перед дзерка-
лом.

3. Під час репетиції не «рвати» текст на шматки, 
а читати його повністю. Така тактика дозво-
ляє відтворити ситуацію реального виступу.

4. На невеличких аркушиках (які буде зручно 
тримати в руках) можна записати необхідні 
дані або ключові слова.

5. Спробуйте «змалювати» портрет майбутньої 
аудиторії.

6. Пам’ятайте: під час кожної репетиції ваша 
промова буде звучати по-різному. Це добре, 
бо, можливо, один із варіантів стане вашою 
реальною промовою

1. Чітко сформулюйте тему й основну 
думку промови.

2. Визначте тезу й аргументи (їх не 
повин но бути багато — 2–3).

3. Сформулюйте кілька вступних і за-
ключних зауважень.

4. Якщо ще є час, подумайте про факти, 
цитати, приклади з історії або літера-
тури, які зможете використати.

5. Продумайте переходи від однієї компо-
зиційної частини до іншої.

6. Пам’ятайте: імпровізована промова 
повинна бути короткою (не більше 
5–7 хвилин), мати чітку структуру, 
бути зрозумілою для слухачів, а та-
кож яскравою й виразною

СПІЛКУВАННЯ
54 Підготуйте виступ на одну з тем.
1. Виступ на святі останнього дзвінка: «А кожен фініш — це, 

по суті, старт» (Л. Костенко).
2. Виступ на засіданні гуртка української мови: «Афориз-

ми — перлини народної мудрості».
3. Виступ про людину з цікавою долею: «Я вибрала долю собі 

сама…» (Л. Костенко)
  Пам’ятайте, що заздалегідь підготовлений план, тези або конспект 

допоможуть дотримуватися логіки під час виступу, а заготовлені при-
клади, цитати, логічні переходи допоможуть зацікавити слухачів.

Домашнє завдання

55 Доберіть із різних джерел матеріали (вислови авторитетних людей, 
прислів’я, приказки) до виступу на одну з  тем: «Що означає повага?», 
«Життєві цінності сучасної молоді».

Перевірте себе

— У чому полягає добір матеріалу до ви-
ступу та його систематизація?

— Що таке власний архів? Для чого він 
потрібен?



§ 7 Інвенція. Диспозиція 
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§ 7  ІНВЕНЦІЯ. ДИСПОЗИЦІЯ

Красномовство — це дар, який 
дозволяє нам оволодіти розумом 
і серцем співрозмовника.

Ж. Лабрюйєр
Буду я  навчатись мови золотої

Античні ритори мислили образно й порівнювали ораторський 
виступ із деревом, у якому знаходили окремі частини. Таке дерево 
символізувало підготовку й виголошення промови: корінь, схова-
ний від очей аудиторії,— це причини, те, що спонукало оратора 
виступити перед аудиторією; стовбур  — тема й головна пробле-
ма виступу; основні гілки (частіше їх визначали три відповідно 
до тричленної структури будь-якого виступу)  — основні питання 
в плані промови; дрібніші гілочки — ті питання, на які розбивають-
ся основні; листя, що складають крону дерева,— це слова, у  які 
оратор вдягає свій виступ; квіти — прикраси, які можуть зробити 
мовлення витонченим, виразним. У риториці це тропи (метафора, 
метонімія, гіпербола, алегорія тощо) й риторичні фігури (анафора, 
епіфора, інверсія тощо). Квітами в  промові можуть бути й  цитати, 
прислів’я, приказки, риторичні питання, гумор, іронія, інтонаційні 
прийоми тощо (З інтернетних джерел).

РОЗДІЛИ КЛАСИЧНОЇ РИТОРИКИ
Інвенція — винайдення думок, знаходження матеріалу, визна-

чення теми, задуму промови.
Диспозиція — розташування думок; визначення послідовнос-

ті подачі матеріалу для реалізації поставленої мети, відбір аргу-
ментів для доведення думок.

Елокуція  — вираження думок; відбір ефективних мовних за-
собів (слів, словосполучень, речень, стилістичних фігур) для ви-
словлення думок і  реалізації запланованого, сама реалізація за-
думу.

Елоквенція як частина елокуції  — використання риторич-
них фігур, прикрас мовлення.

Меморія  — запам’я тову ван ня промови: використання влас-
тивостей пам’яті для заучування змісту тексту, словесних і  несло-
весних засобів.

Ораторія (акція)  — виголошення промови: техніка виконав-
ської майстерності оратора.

Практикум

56 Зіставте риторичне дерево з  розділами класичної риторики, пре-
зентуйте своє «риторичне дерево» на прикладі підготовленої і  виголо-
шеної промови.

57 Сформулюйте тему й мету вашої майбутньої промови. Складіть спи-
сок запитань до теми і дайте на них максимально стислі письмові відпо-
віді. Виділіть ключове запитання.

Античні ритори мислили образно й порівнювали ораторський 
виступ із деревом, у якому знаходили окремі частини. Таке дерево 
символізувало підготовку й виголошення промови: корінь, схова-
ний від очей аудиторії,— це причини, те, що спонукало оратора 
виступити перед аудиторією; стовбур  — тема й головна пробле-
ма виступу; основні гілки (частіше їх визначали три відповідно 
до тричленної структури будь-якого виступу)  — основні питання 
в плані промови; дрібніші гілочки — ті питання, на які розбивають-
ся основні; листя, що складають крону дерева,— це слова, у  які 
оратор вдягає свій виступ; квіти — прикраси, які можуть зробити 
мовлення витонченим, виразним. У риториці це тропи (метафора, 
метонімія, гіпербола, алегорія тощо) й риторичні фігури (анафора, 
епіфора, інверсія тощо). Квітами в  промові можуть бути й  цитати, 
прислів’я, приказки, риторичні питання, гумор, іронія, інтонаційні 
прийоми тощо (З інтернетних джерел).

РОЗДІЛИ КЛАСИЧНОЇ РИТОРИКИ
Інвенція — винайдення думок, знаходження матеріалу, визна-

чення теми, задуму промови.
Диспозиція — розташування думок; визначення послідовнос-

ті подачі матеріалу для реалізації поставленої мети, відбір аргу-
ментів для доведення думок.

Елокуція  — вираження думок; відбір ефективних мовних за-
собів (слів, словосполучень, речень, стилістичних фігур) для ви-
словлення думок і  реалізації запланованого, сама реалізація за-
думу.

Елоквенція як частина елокуції  — використання риторич-Елоквенція як частина елокуції  — використання риторич-Елоквенція як частина елокуції
них фігур, прикрас мовлення.

Меморія  — запам’я тову ван ня промови: використання влас-
тивостей пам’яті для заучування змісту тексту, словесних і  несло-
весних засобів.

Ораторія (акція)  — виголошення промови: техніка виконав-
ської майстерності оратора.









 Причини виступу оратора
  Тема й головна проблема 

виступу
  Основні питання в плані 

промови
  Текст виступу
  Засоби виразності мов-

лення



 Риторика як наука й мистецтво слова
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58 Прочитайте текст. Запропонуйте свій варіант заголовку. Випишіть 
ключові слова.

Цицерон, передаючи свій досвід ораторської діяльності 
учням (бо кожний оратор в античному світі мусив мати і мав 
послідовників), розкривав процес підготовки промови, наголо-
шуючи на тому, що оратор має робити і в якій послідовності на 
кожному етапі: по-перше, оратор повинен підібрати зміст для 
своєї промови; по-друге, розташувати знайдене по порядку, 
зваживши й оцінивши кожен доказ; по-третє, одягти й прикра-
сити все це словами; по-четверте, зміцнити промову в пам’яті; 
по-п’яте, виголосити її достойно й приємно. Цицерон розпо-
відав, як він проходив ці етапи: «…я дізнався і зрозумів, що 
перш ніж розпочати справу, слід на початку промови схилити 
слухачів на свою користь, далі пояснити справу, після цього 
з’ясувати предмет суперечки, потім довести те, на чому ми на-
полягаємо, нарешті відкинути заперечення; в кінці промови 
все те, що говорить на нашу користь, розгорнути й звеличити, 
а те, що за супротивника, похитнути й позбавити значення. 
Далі вчився я також правил прикрашання стилю: вони свід-
чать, що висловлюватися ми повинні: по-перше, чистою й пра-
вильною латиною; по-друге, ясно й виразно; по-третє, гарно; 
по-четверте, доречно, тобто відповідно до достоїнства змісту…» 
(За А. Нікітіною).

  Як ви розумієте зміст висловлення «по-перше, оратор повинен піді-
брати зміст для своєї промови; по-друге, розташувати знайдене по 
порядку, зваживши й оцінивши кожен доказ»? 

59 Запишіть продовження речень. Прокоментуйте їх.
Основне в інвенції — доречно вибраний предмет розмови 

і намір розкрити його так, щоб…
Основне призначення диспозиції — …

60 Виберіть одну з тем, сформулюйте низку проблемних запитань, що 
допоможуть її розкрити.
1. «Ціна величі — відповідальність» (В. Черчілль).
2. «Боягузтво завжди прагне перекласти відповідальність на 

когось» (Х. Кортасар).

61 Прочитайте текст. Про який етап підготовки промови в  ньому 
 йдеться?

Постійно занотовуйте всі думки, які приходять у Вашу го-
лову, і весь час ретельно обдумуйте їх. Не треба прискорювати 
цей процес, це одне з найважливіших розумових зусиль, які 
Вам потрібно здійснити. Завдяки йому Ваша свідомість пере-
творюється на справді творчу силу. Записуючи, я відшліфо-
вую як саму думку, так і її словесну форму… значно легше 
аналізувати факти після їхнього попереднього запису: добре 
сформульована проблема — наполовину розв’язана проблема 
(Д. Карнегі).

  Як ви розумієте слова «добре сформульована проблема  — наполо-
вину розв’язана проблема»?

  Чи записуєте ви свої думки, цікаві думки інших? Наведіть кілька при-
кладів. Розкажіть про те, як ви користуєтеся цими записами.
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СПІЛКУВАННЯ
62 Обґрунтуйте правильність одного із тверджень чи, навпаки, спрос-
туйте його.
1. Красномовство — це дар, який дозволяє нам оволодіти ро-

зумом і серцем співрозмовника (Ж. Лабрюйєр).
2. Істинне красномовство — це вміння сказати все, що треба, 

і не більше, ніж треба (Ф. Ларошфуко).

Домашнє завдання

63 Доберіть 5 крилатих висловів про силу слова та прокоментуйте їх.

Перевірте себе

— Назвіть розділи класичної риторики.
— У чому полягає призначення інвенції?

— Що таке диспозиція?

§ 8  МЕТОДИ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ. ТЕЗА Й  АРГУМЕНТА-
ЦІЯ. ВИДИ АРГУМЕНТАЦІЇ

Риторика — наука успіху.
Л. Мацько

Буду я  навчатись мови золотої

МЕТОДИ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ

Хронологічний
відповідає перебігу подій, порядку елементів 
цілого; використовують для викладу біогра-
фічної, історичної, сюжетної теми

Дедуктивний

передбачає рух думки від загального до 
часткового, перехід від загальних сентенцій, 
положень до прикладів, фактів, випадків: від 
тези до її підтвердження; метод пошуку під-
тверджень висловленої ідеї

Індуктивний

передбачає рух мовленнєвого цілого від част-
кового до загального: спочатку викладають 
окремі факти, випадки, спостереження, а по-
тім, після їх аналізу й оцінювання, вказують на 
закономірність, роблять загальні висновки

Метод аналогій

передбачає зіставлення об’єктів (явищ, про-
блем, понять) задля перенесення закономір-
ностей з одного (відомого) на інший (менш 
відомий чи невідомий) об’єкт

Концентричний

передбачає постійне повернення до пробле-
ми, повторення проблеми, але кожен раз ніби 
на новому витку, тобто, проблема обростає 
новою інформацією, новими аспектами

МЕТОДИ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ

Хронологічний
відповідає перебігу подій, порядку елементів 
цілого; використовують для викладу біогра-
фічної, історичної, сюжетної теми

Дедуктивний

передбачає рух думки від загального до 
часткового, перехід від загальних сентенцій, 
положень до прикладів, фактів, випадків: від 
тези до її підтвердження; метод пошуку під-
тверджень висловленої ідеї

Індуктивний

передбачає рух мовленнєвого цілого від част-
кового до загального: спочатку викладають 
окремі факти, випадки, спостереження, а по-
тім, після їх аналізу й оцінювання, вказують на 
закономірність, роблять загальні висновки

Метод аналогій

передбачає зіставлення об’єктів (явищ, про-
блем, понять) задля перенесення закономір-
ностей з одного (відомого) на інший (менш 
відомий чи невідомий) об’єкт

Концентричний

передбачає постійне повернення до пробле-
ми, повторення проблеми, але кожен раз ніби 
на новому витку, тобто, проблема обростає 
новою інформацією, новими аспектами

Аргумент — доказ на захист 
факту, явища, положення.
Критерії відбору 
 аргументів:
• орієнтування на певну 

аудиторію;
• раціональність, зв’язок 

з тезою, тобто всі аргумен-
ти повинні працювати на 
головну думку;

• образність, яскравість як 
психологічна умова ре-
зультативного засвоєння 
матеріалу.
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Практикум

64 Ознайомтеся з  текстом промови американського письменника 
В. Фолкнера до випускників університетської середньої школи в Оксфор-
ді. Визначте метод викладу матеріалу.

Багато років тому, до вашого народження, один мудрий 
француз сказав: «Якби молодість знала, якби старість могла». 
Ми так розуміємо значення цих слів: коли ти молодий, у тебе 
вистачає сили зробити все, що завгодно, але ти не знаєш, що 
робити. Потім ти постарів, досвід і спостереження багато чому 
навчили тебе, але тобі вже все одно; ти втомився, ти всього бо-
їшся і хочеш тільки, аби тебе залишили у спокої; у тебе немає ні 
сил, ні бажання перейматися несправедливостями, якщо вони 
не торкаються тебе особисто. У вас, юнаків та дівчат, що зібра-
лися в цьому залі і в тисячах таких залів по всьому світу, стане 
сил змінити землю, назавжди врятувати її від війни, несправед-
ливості і страждань — якщо ви будете знати, як і що робити.

Страх — ось що нам сьогодні загрожує. Не атомна бомба, 
і навіть не страх перед нею, тому що, якби вона впала сьогодні 
на Оксфорд, вона вбила б нас, і все — а це не так багато: вбив-
ши нас, вона позбавила б себе влади над нами, яка тримається 
на страхові, на тому, що ми її боїмося. Ні, небезпека для нас 
не в цьому. Небезпека для нас — ті світові сили, які викорис-
товують страх людини, щоб позбавити її індивідуальності, ду-
ховності; подачками і залякуванням намагаються довести її до 
стану немислячої маси, дають їй безкоштовну їжу, яку вона не 
заробила, знецінені гроші, заради яких вона не працювала,— 
усі ті економічні, ідеологічні, політичні системи, як би вони 
себе не іменували і де б вони не знаходились — в Америці, 
в Європі, в Азії,— які готові перетворити людину на слухняну 
масу заради власного звеличення та могутності або через те, 
що самі розгублені і бояться чи не вірять людській сміливості, 
стійкості, здатності до самопожертви.

Ось чому ми повинні чинити опір, якщо хочемо змінити 
землю і зробити її мирною та безпечною для людини. Не люд-
ська маса врятує Людину. А сама людина, створена за образом 
Божим — наділена здатністю і бажанням відрізняти добро від 
зла, правильне від неправильного, і цим спроможна врятувати 
себе — бо заслуговує спасіння. Тому ніколи не бійтеся. Ніколи 
не бійтеся підняти голос на захист чесності, правди та співчут-
тя, проти несправедливості, брехні та жадібності. І тоді всі на-
полеони, гітлери, цезарі, муссоліні, усі тирани, котрі прагнуть 
влади і поклоніння, і просто політики, і пристосуванці, роз-
гублені, темні чи злякані, котрі користувалися, користуються 
чи розраховують скористатися страхом чи жадібністю людини, 
щоб уярмити її,— всі вони за одне покоління зникнуть з лиця 
землі.

  Поясніть написання виділених слів.
  Які проблеми порушено в промові? Наведіть приклади з історії Укра-

їни, коли люди не боялися підняти голос на захист чесності, проти 
несправедливості і брехні.
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Буду я  навчатись мови золотої

Види аргументів

раціональні емоційні

утворюють психологічну частину аргу-
ментування:

ілюстрації, аналогії, покликання на 
авторитет

теоретичні:
науково доведені 

положення

практичні:
факти, статистичні відомості, по-
кликання на закони, положення

Важливо розмежовувати поняття теза й  гасло. Необхідно до-
водити аудиторії свої аргументовані тези, а  не гасла, пам’ятаючи, 
що теза  — це думка, яку автор повинен довести, а  гасло  — це 
заклик, стисла фраза, яка легко запам’ятовується, але не вимагає 
обґрунтувань. Уміння будувати аргументовані висловлення форму-
ються на основі розуміння основних положень логіки, насамперед 
її законів, форм, способів мислення, адже логічність думок люди-
ни виявляється в  мовленні за рахунок ефективного використання 
мовних одиниць.

Практикум

65 Розгляньте таблицю. Проілюструйте її прикладами.

Аргументи Особливості їх Приклади
Сильні доказ від факту
Слабкі доказ від сумніву (доказ, зумовлений особис-

тими сумнівами оратора) або від впевненості, 
доказ від авторитету (загальна віра в автори-
тет зі сторони)

Неістинні доказ від людини (коли оратор, отримавши 
контраргумент, з’ясовує не його істинність, 
а оцінює достоїнства людини, яка його вису-
нула); доказ від публіки (так зване «підмазу-
вання» аргументу, доказ від обіцянки тощо)

Мало каші з’їв, щоб мені запе-
речувати… Ви, як люди освіче-
ні, не будете заперечувати, що…
Не погоджуєтеся сплачувати 
борг, відріжемо світло…

66 Згрупуйте аргументи відповідно до певного виду: аргументи до ло-
госу; аргументи до етосу; аргументи до пафосу.
1. Мені соромно слухати його виправдання, що я не буду бра-

ти на себе відповідальність щось говорити з цього приводу. 
Людина недалека.

2. Якщо ви проголосуєте за …, він обов’язково дасть кошти 
на ремонт школи.

3. Ви як досвідчена людина не будете заперечувати, що…

67 Визначте, які правила аргументування порушено в  поданих при-
кладах.

1. У будь-якому підручнику фізики написано, що силу ви-
мірюють у динах. Знання — сила. Отже, знання вимірюють 
у динах. 2. Якщо ти цього не втрачав, то ти його маєш? — 
Так.— Чи втрачав ти хвіст? — Ні.— Отже, ти його маєш?
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68 Прочитайте опис ситуації з  книги Д.  Карнегі. Уявіть себе на місці 
автора.

Кожен сезон я на двадцять вечорів знімав в одному нью-
йоркському отелі великий танцювальний зал для читання 
в ньому циклу лекцій.

На початку одного з сезонів мені несподівано повідомили, 
що я повинен сплатити за це приміщення втричі дорожче, ніж 
раніше. Ця звістка прийшла до мене вже після того, як квитки 
були віддруковані й поширені та були зроблені всі необхідні 
оголошення.

Звичайно, я не хотів платити зайві гроші, але який смисл 
мала б розмова з адміністратором отелю відносно того, чого 
я хотів. Він цікавився тільки тим, чого хотів сам…

Припустимо, що я вчинив би так, як зазвичай поводяться 
в таких випадках, увірвався б до кабінету адміністратора й за-
явив: «Що це означає — ви збільшуєте втричі орендну плату 
за приміщення, коли, як вам відомо, квитки вже віддрукова-
ні й зроблені відповідні оголошення! Утричі! Це нісенітниця! 
Я не буду стільки платити!». Що б тоді відбулося? Розпали-
лася б суперечка, а ви знаєте, чим закінчуються суперечки. 
Навіть якщо б я переконав його в тому, що він не правий, то 
самолюбство завадило б його відступові…

І ось за два дні я пішов до адміністратора…
  Уявіть себе в ролі орендаря приміщення, продумайте свою поведінку 

в  цій ситуації. Доберіть аргументи для того, щоб переконати адміні-
стратора.

СПІЛКУВАННЯ
69 Доберіть кілька аргументів до тез.
1. Усі повинні займатися спортом.
2. Гарно вчитися необхідно для майбутнього.
3. Куріння шкодить здоров’ю.
4. Туристичні мандрівки — цікавий життєвий досвід.

Домашнє завдання

70 Доберіть по 3–5 різних аргументів, щоб підтвердити або спростува-
ти думку: «Талант оратора — це коштовність: чим більше праці вкладеш, 
щоб її відшліфувати, тим вона прекрасніша».

Перевірте себе

— Схарактеризуйте стисло методи викла-
ду матеріалу.

— Що таке аргументи в риториці? Назвіть 
критерії їх відбору.

Дізнайтеся, як вчинив Д. Карнегі
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Тема 2. Композиція ораторського виступу.  Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ

ТЕМА 2. КОМПОЗИЦІЯ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ. 
 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВСТУПУ, ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ, ЗАКІНЧЕННЯ

Універсальність риторики полягає 
в тому, що вона необхідна людині 
будь-якої професії, бо здатність ке-
рувати своїм мисленням і мовою до-
помагає людині оволодіти обраним 
фахом, досягти майстерності, одер-
жувати від своєї праці практичний 
результат і естетичне задоволення.

Л. Мацько
Буду я  навчатись мови золотої

промова, 
що читається 

за конспектом

промова, яку готують 
заздалегідь і вчать 

напам’ять

промова, яку готують 
заздалегідь, але 

не вчать напам’ять

імпровізована 
промова 

(експромт)

Промова

Композицій-
ні частини

Основні вимоги 
до них

вступ викликати зацікавлення темою 
виступу (враховувати інтереси 
конкретної аудиторії, новизну 
й суперечливість теми), уста-
новити контакт, підготувати 
слухачів до сприйняття виступу; 
основна умова — максимальна 
лаконічність

головна 
частина

послідовно розтлумачити ви-
сунуті положення, довести їх 
достовірність, підвести слухачів 
до необхідних висновків

заключна 
частина

підсумувати сказане, підкресли-
ти значення сказаного, окрес-
лити завдання на майбутнє

Етапи підготовки промови

вибір теми виділення теми й підтем у ме-
жах теми

складання 
плану

простого; складного

процес 
збирання 
матеріалу

власний досвід; добір літерату-
ри; інформація зі ЗМІ, Інтернету 
тощо

запис про-
мови

визначення композиції; робота 
над стилістичним оформленням; 
запис плану або тез промови

розмітка 
тексту 
знаками 
партитури

рядкові (фразові паузи, дужки 
ромбічні, квадратні, лапки); 
надрядкові (наголос, підвищен-
ня тону, пониження тону, злам 
інтонації); 
підрядкові (логічний наголос, 
уповільнення темпу, прискорен-
ня темпу, легато)

тренування читання вголос; читання мовчки
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 Техніка підготовки ораторського виступу

Практикум

71 Прочитайте вітальну промову Л.  Мацько до учасників Міжнарод-
ного конкурсу української мови. Проаналізуйте її структуру, використані 
мовні засоби.

Вітаю учнівську й студентську молодь, шанувальників 
української мови, літератури і культури в Україні і в зару-
біжжі, педагогів-філологів та освітян-організаторів із почат-
ком ІХ Міжнародного конкурсу української мови!

Запрошую до участі в конкурсі!
Вашій увазі Конкурс пропонує широкий спектр мовних 

питань, завдань і текстів із різних розділів мовознавчої науки 
й сучасної щоденної мовної практики, аби ви змогли виявити 
свої глибокі знання української мови, вправне володіння нею, 
мовний смак до шляхетного українського спілкування, аби 
змогли показати, як збагачуєтеся мовним досвідом визнач них 
українських мовних особистостей.

У конкурсі кожний зможе показати свої успіхи в засвоєнні 
орфоепічних, орфографічних, лексичних, стилістичних норм 
сучасної української літературної мови та виявити вміння пра-
цювати з текстами різних стилів і жанрів.

Рідна українська мова промовляє до Вашого розуму і сер-
ця. Сила її змісту не тільки в тому, що вона обслуговує всі сфе-
ри українського суспільного життя в сьогоденні, а й у тому, що 
обертає нас до скарбів пережитого нашим народом минулого та 
скеровує до незвіданого, але бажаного майбутнього.

Мова звеличує людину, підносить її над світом природи 
як інтелектуальний феномен, здатний пізнавати, освоювати 
й творити світ. Українська мова надає нам можливість реалі-
зувати себе як високодуховну культурну особистість, іденти-
фікувати себе з українським народом.

Мова підтримує в людині стан душевної рівноваги, надає 
відчуття життєвої перспективи, духовної опори. Вона — канал 
духовного зв’язку в часі через віки і в просторі через кордони.

Відчуйте гармонію кришталевого звучання української 
мови, пізнайте багатство і різноманітність її лексики і фразео-
логії, таїну словотворення, зрозумійте її алгебру — граматику, 
граційний синтаксис, вишуканий етикет — і поділіться своїми 
враженнями у відповідях на конкурсні завдання.

Бажаємо успіхів!
Чекаємо з перемогою!

72 Ознайомтеся з уривками промов. Спрогнозуйте, якою частиною про-
мови вони є. Відповідь обґрунтуйте.
1. Попри українськомовне середовище, у якому виростав Іван 
Дзюба, народжений у родині робітника та медичної працівни-
ці, в студентські роки він пише у графі національність «рус-
скій» і так триває до середини 1950-х років.

Здавалося, нічого не мало видавати майбутнього дисиден-
та, якого будуть називати «інтелектуальним прапором шістде-
сятництва» або «постаттю століття».

Як свідчив Іван Дзюба в інтерв’ю: «Я й сам не задумував-
ся: коли в мені Україна “пробудилась”? Або більше: «Звідки 

Правила успішного публічного 
виступу

1. Упевненість і рішучість із са-
мого початку виступу.

2. Доброзичливість у погляді, 
інтонаціях.

3. Стримана емоційність.
4. Лаконічний виклад суті по-

відомлення.
5. Почерговість монологу й діа-

логу.
6. Налагодження контакту зі 

слухачами.
7. Постійний зоровий контакт 

з аудиторією.
8. Зрозуміло й доступно викла-

дений зміст інформації.
9. Достатньо ілюстрований і до-

казовий матеріал із високим 
відсотком новизни.

10. Кваліфікований висновок. 
(За Н. Голуб)
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Тема 2. Композиція ораторського виступу.  Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення

береться переживання України як своєї особистої долі? Адже 
ніхто нас спеціально не виховував, ніхто нам не закидав у душу 
думку про Україну, навпаки, все робилося для того, щоб ми 
жили бездумно і не бачили цієї проблеми. А приходить час — 
і вона в тобі озивається» (С. Федорчук).
2. У середині 1980-х улюбленою розвагою кількох молодих 
поетів була, зокрема, й така: комусь із «непосвячених» ми 
цитували певні знакові рядки і просили відгадати, хто їх на-
писав.

От, наприклад: «Слова дощем позамивались… І не дощем, 
і не слова…» Люди називали і Вінграновського, і ще когось — 
найначитаніші припускали, що це Еліот чи Сен-Жон Перс… 
І як солодко було відкривати їм, що це — Шевченко! І що «Ми 
восени таки похожі хоч капельку на образ Божий» чи, скажі-
мо, «Готово! Парус розпустили…» — це теж Шевченко.

Ми хвалилися Шевченком, як у тому давньоукраїнському 
канті: «І Тобою, милий Боже, повсякчас хвалюся».

Як же нам хотілося довести всьому світові, що Шевченко 
і модерний, і сучасний, адже з нього постійно ліпили тільки се-
лянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ 
національного генія до постаті бідного кобзаря, що печально 
пощипує струни кобзи чи бандури (І. Малкович).
3. Шановні вчителі, дякуємо вам за вашу самовіддану працю, 
невтомний творчий пошук, за турботу і знання, які ви відда-
вали своїм вихованцям. Бажаємо нових успіхів, життєвих сил 
і натхнення!

Тож вітаємо усіх зі святом останнього дзвоника, з успіш-
ним закінченням ще одного шкільного року, який кожному 
подарував нові знання, нові враження, нові думки і почуття!

  Як ви розумієте слова «коли в мені Україна “пробудилась”»?

СПІЛКУВАННЯ
73 Підготуйте вітальну промову до однокласників із нагоди святкуван-
ня Дня слов’янської писемності та культури.

Домашнє завдання

74 Прочитайте вислів. Спрогнозуйте, якою композиційною частиною 
промови він може бути. Підготуйте текст промови.

Моя цивілізація тримається на культі людини, що проби-
вається крізь осіб. Віками вона прагне показати людину так 
само, як вчить крізь каміння бачити Собор (Є. Сверстюк).

Перевірте себе:

— Які ви знаєте види промов? Яку промо-
ву, на вашу думку, виголошувати найлегше?

— З яких етапів складається підготовка 
промови?

— Прокоментуйте вимоги до вступу, осно-
вної та заключної частин промови.

— Для чого, на вашу думку, необхідно 
підсумувати сказане, підкреслити значення 
сказаного, окреслити завдання на майбутнє?
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§ 9  ЕЛОКУЦІЯ Й  ЕЛОКВЕНЦІЯ ЯК УЧЕННЯ 
ПРО МОВНУ ФОРМУ ПРОМОВ

Ораторами не народжуються — 
ораторами стають.

Цицерон

Буду я  навчатись мови золотої

Елокуція — це використання мовних засобів, що здатні транс-
формувати основні значення слів у переносні (тропи), і мовних за-
собів, які здатні перетворювати значення синтаксичних структур 
та елементів думки. На етапі елокуції розвинулось учення про 
стилі. Тому цей розділ риторики називають найкрасивішим і  най-
ефективнішим. Саме він приводить мовця до мети.

Елоквенція — підрозділ елокуції, у якому досліджують фігури 
слова (тропи) і  фігури думки (риторичні фігури). Цю частину по 
праву називають серцевиною красномовства.

Практикум

75 Прокоментуйте висловлення античного оратора.

Найкращий оратор є той, хто своїм словом і повчає слуха-
чів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження. Учи-
ти — обов’язок оратора, давати насолоду — честь… справля-
ти ж сильне враження — необхідність (Цицерон).

Елокуція — це використання мовних засобів, що здатні транс-
формувати основні значення слів у переносні (тропи), і мовних за-
собів, які здатні перетворювати значення синтаксичних структур 
та елементів думки. На етапі елокуції розвинулось учення про 
стилі. Тому цей розділ риторики називають найкрасивішим і  най-
ефективнішим. Саме він приводить мовця до мети.

Елоквенція — підрозділ елокуції, у якому досліджують фігури 
слова (тропи) і  фігури думки (риторичні фігури). Цю частину по 
праву називають серцевиною красномовства.

Фігури риторичні — не-
звична побудова фрази або її 
частини задля експресивнос-
ті виразу.
Використання звукопису 
виправдане, якщо до нього 
вдаються з метою створення 
цілісного образу, відповідно-
го настрою:
Сіє сріблом сніговиця.
Спить сорока, спить синиця.
Соколята спатимуть.
Снігурі співатимуть.
Спіть, синочки, спочивайте,
Сни солодкі зустрічайте.

(О. Виженко)

Троп (від гр. — зворот) — 
уживання слова чи вислову 
в переносному, образному 
значенні. Тропи поділяють на 
два розряди: прості (епітет та 
порівняння) і складні (усі інші).
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76 Прочитайте текст. Проілюструйте тропи прикладами.
З часів Цицерона фігури поділяли на дві групи: фігури дум-

ки і фігури слова. Фігури (форми), що мали переносне значен-
ня, називали тропами. Дослівний (етимологічний) переклад 
з грецької мови слова троп означає «повертаю». Повертаючи 
(змінюючи) значення слова, витворюємо троп.

Тропи використовували для того, щоб підкреслити, виді-
лити основну думку, щоб приховати небажані й непристойні 
думки, для збагачення мови, для орнаментальних прикрас 
і для облагородження мови. У тропах і фігурах виявляється 
творча індивідуальність автора. До тропів належать порівнян-
ня, метафора, метонімія, синекдоха, епітет, гіпербола, літота, 
оксюморон, перифраз, персоніфікація (За Л. Мацько).

77 Знайдіть у поданих реченнях тропи і  стилістичні фігури.
1. Зима прийшла. Найкраща із новин, що вивела з новин-

ного гіпнозу. Пухнасті лапки білих хуртовин лишили слід від 
кігтиків морозу. 2. Весна ось-ось проклюнеться у світ крізь 
місяцеву білу шкаралупу. Ще трохи, іще трішечки, ще мить, 
і гострий дзьобик вигляне бурульки. 4. Останні дні весни. 
Мужніють грози. Густа трава дощів росте із хмар. Мантачать 
блискавки лискучі коси і перезрілий скошують нектар. 5. Хо-
лодний травень. Ні весни, ні літа. Зелений сад доношує фату. 
Кричать уперто жовтороті гнізда і жадібно ковтають висоту. 
6. Весна завжди в очікуванні літа, де кожна насінина — на роз-
рив. Де вибухають ночі білим квітом. І все святе, про що б не 
говорив. 7. Навстіж хвіртка відчинена в осінь обіперлась на ви-
сохлий тин. По один бік — заплакана просинь, а по інший — 
туман золотий. 8. Пожовклий жовтень зжовує траву і запиває 
сивими дощами, зриває з крон розпечену листву й роздмухує 
вогонь серед гущавин 9. Ще не зима, а осінь одцвіла. Злітає 
лист останній при дорозі. І в’є зелені гнізда омела, хоча про 
це ніхто її не просить. 10. Пора у вирій осені, пора! На синю 
просинь урізають квоту. Уже бряжчать ключі качиних зграй, 
що зачиняють небо для польоту (З творів М. Жайворона).

78 Пригадайте, що таке перифрази. Замініть перифрази синонімами, 
уведіть їх у речення.

Мандрівний філософ, безсмертний полтавець, Кобзар, ве-
ликий Каменяр, дочка Прометея, гірська орлиця, алхімік му-
дрих слів, сонячний кларнетист, чародій сміху, витязь молодої 
української поезії.

79 Працюймо групами. Доберіть низку означень до поданих понять.
I група: свобода, щастя, мрія, подорож, школа.
II група: урок, довіра, інтернет, телевізор, книжка.

80 Завершіть речення. Які засоби виразності в них використано?
1. Пам’ятай, що дружба — це насамперед … 2. Важливим 

джерелом здоров’я є … 3. Тільки той має право на успіх … 
4. Спорт є могутнім виховним чинником тоді, коли … 5. Будь 
непримиренним до …

  Одне з речень розгорніть у висловлення (обсяг — 5–7 речень).

Порівняння — зіставлення од-
ного предмета з іншим на основі 
їх спільної ознаки; своєрідний 
живопис словом, спрямований 
на те, щоб розбудити уяву слуха-
ча (читача).

Епітет (від гр. — додаток). Епітет 
образно визначає річ, людину чи 
дію, підкреслюючи найхарактер-
нішу чи вражаючу якість.

Метафора (від гр. — перене-
сення) — перенесення значення 
(ознаки) слова за принципом 
подібності на ін. Метафора за 
своєю суттю є скороченим по-
рівнянням, у якому пропущено 
сам об’єкт порівняння.

Уособлення — надання не-
живим речам або нелюдському 
життю людських рис.

Персоніфікація — дуже близь-
кий до уособлення прийом, 
тільки тут абстрактне явище 
набуває рис живої особи. Інколи 
уособлення та персоніфікацію 
об’єднують терміном прозопо-
пея (від лат. persona — особа + 
асеrе — робити).

Алегорія (від гр. — іносказан-
ня) — спосіб двопланового 
художнього зображення, що 
ґрунтується на прихованні ре-
альних осіб, явищ і предметів під 
конкретними художніми образа-
ми за відповідними асоціаціями 
з характерними ознаками прихо-
ваного. На алегорії ґрунтуються 
байки, притчі.

Символ (від гр. — умовний 
знак) — це багатозначна мета-
фора. Головною відмінністю сим-
волу від алегорії є те, що кожна 
людина може розшифрувати 
символ по-своєму, він — багато-
значний.

Метонімія (від гр. — перейме-
нування) — перенесення назви 
з одного предмета на інший за 
умови суміжності значень. Деякі 
види метонімії настільки поши-
рені, що визначаються окремо, 
як, наприклад, синекдоха.
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81 Ознайомтеся з текстом. Які риторичні фігури використано в ньому? 
З якою метою? Висновки ілюструйте прикладами.

Ви чули таке слово, як «людина»? А «свобода»? Як що ж 
поєднати ці два поняття, то виникне дуже непроста проблема: 
людина і свобода. Ось про це ми сьогодні й поговоримо.

Слово «свобода» дуже популярне. Щохвилини можна почу-
ти вирази: «права і свободи людини», «я вільна людина» тощо. 
А чи замислювалися ви коли-небудь, що саме означає ота «сво-
бода», на кого вона поширюється і як її використовувати?

Конституції держав гарантують захист прав і свобод лю-
дини. Але водночас існує кримінальний кодекс, де чітко ви-
значено, за які правопорушення караються позбавленням волі. 
Як бачимо, суспільство регламентує не саму свободу людини, 
а межі, у яких свобода може і повинна використовуватися.

Франклін Лінкольн колись сказав: «Свобода — це поняття 
дуже відносне, і тільки ти сам можеш вирішити, наскільки ти 
вільна людина». Відомо, що всі ми — істоти суспільні. Отже, 
живучи в певному колективі, індивід не може використовува-
ти всю свободу у прямому розумінні цього слова, оскільки він 
може обмежити права і свободу іншої людини.

Людство вже давно дійшло цього висновку. І саме це зу-
мовило появу правил етикету, функція яких — надати якнай-
більше зручностей сусіду, інколи навіть і за власний рахунок.

Як бачимо, стовідсоткової свободи не існує. Її заміняють 
певні межі, у які кожен повинен втиснути свою поведінку. 
В іншому разі суспільство суворо покарає порушника. Суди, 
процеси, вироки — це і є регламентовані засоби покарання за 
порушення певних меж, спрямовані на те, щоб жоден індивід 
не намагався жити так, як він хоче, бо в більшості випадків 
таке життя заважатиме ближньому. Та, власне, хіба тільки 
ближньому? А собі?

Скажімо, учитель дає тобі домашнє завдання. Твоя воля — 
виконати його чи ні. Ти не виконав один раз, другий, третій… 
Що ж виходить? Будучи вільним, почуваючись вільним, ти 
потроху втрачаєш волю, бо вже стаєш залежним від товари-
ша, в якого треба списати, від безлічі обставин… Ти сам собі 
зупинив процес навчання, просування вперед. Тебе все більше 
сковує страх. А хіба жити в страху — це свобода? Ти втрачаєш 
компетентність, повагу вчителя, друзів, батьків, заколисуєш 
свій інтелект, що, безперечно, негативно позначиться на твоє-
му майбутньому. Хіба не так? То яка ж це свобода?

Отже, свобода — то є узгоджені з громадськістю і самим со-
бою вчинки, норми поведінки, мислення чи світогляду. Хтось 
живе у в’язниці і вважає себе вільним, а комусь для життя 
не вистачає всієї планети. Зрозуміло, що свобода для кожного 
є тим, що він собі уявляє, що і як він сприймає. Усі ми прагне-
мо щастя. Хто ж щасливий? Той, хто не дотримується законів, 
чи той, хто живе за всіма законами? (З журналу).

  Яку, на вашу думку, людину можна назвати щасливою?
  Проаналізуйте мовлення своїх однокласників. Які риторичні фігури 

вони використовують для доведення власних думок? Чи завжди це 
комунікативно доречно?

Синекдоха (від гр. — співвід-
ношення) — різновид метонімії, 
перенесення значення з одного 
слова на інше на основі кількіс-
них відношень: частина замість 
цілого, ціле замість частини, од-
нина замість множини, множина 
замість однини.

Гіпербола (від гр. — перебіль-
шення) — художнє перебільшен-
ня, укрупнення.

Риторичні звертання виража-
ють емоційне ставлення оратора 
до об’єкта, його промови, при-
чому оратори часто звертаються 
не тільки до людей, але й до 
неживих предметів або абстрак-
тних понять.

Риторичні питання — питання, 
відповідь на які вже закладено 
в самому питанні, і відповідь 
на них не потрібна. Риторичне 
питання може завершувати опис 
якоїсь ситуації чи, навпаки, пере-
дувати цьому опису.

Антитеза (від гр. — проти-
ставлення) — протиставлення 
антагоністичних (чи ситуаційно 
антагоністичних) явищ.

Іронія (від гр. — прихована на-
смішка) — фігура, за допомогою 
якої авторові легко натякнути на 
своє відношення до об’єкта, дати 
зрозуміти аудиторії, що він кри-
тично ставиться до зображува-
ної ним людини чи явища, хоча 
прямо цього не висловлює.

Каламбур (від фр. calembour — 
гра слів) — це гра омонімією 
слова, яка має відтінок комізму.

Парадокс (від гр. — дивний, 
неочікуваний) — це неочіку-
ване судження, висновок, що 
різко розходяться із загально-
прийнятою думкою чи з логікою 
поперед нього тексту.
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СПІЛКУВАННЯ
82 Розкажіть, що означає свобода для вас.

Домашнє завдання

83 Підготуйте промову над одну із пропонованих тем. Доведіть чи 
спростуйте думку.
1. Рівень інтелігентності має вимірюватися рівнем порядності 

(П. Загребельний).
2. Егоїзм заважає людині піклуватися про себе розумно (В. Го-

лобородько).
3. Найважливіше в житті цивілізованої людини — заощадити 

час (Гр. Тютюнник).

Перевірте себе

— Що таке елокуція? — Дайте визначення елоквенції.

§ 10  МЕМОРІЯ ЯК СИСТЕМА УСНОГО 
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПРОМОВ

Пам’ять слабне, якщо її не 
тренувати.

Цицерон

Буду я  навчатись мови золотої

Пам’ять — важливий чинник у діяльності всіх учасників спіл-
кування: оратора і  аудиторії. Оратор, виголошуючи промову, ко-
ристується пам’яттю для відтворення підготовленої інформації та 
прогнозованих засобів її представлення перед аудиторією. Ауди-
торія ж сприймає та запам’ятовує те, що проголошує оратор, задля 
усвідомлення, планування власних дій внаслідок почутого.

Успішні оратори використовують мнемотехнічний і  асоціа-
тивний способи запам’ятовування. Запам’ятовування передба-
чає інтелектуальне оброблення інформації: це групування, класи-
фікація, структурування, систематизація матеріалу.

За дослідженнями психологів, людина використовує не більше 
10 % природжених можливостей своєї пам’яті, а решту 90 % втра-
чає, оскільки порушуються природні закони запам’ятовування. 
Отже, оратор має володіти такими законами запам’ятовування: 
закон враження, що скеровує на отримання глибокого враження 
від того, що людина хоче запам’ятати; закон повторення полягає 
в  поверненні до матеріалу промови кілька разів з  різною метою; 
закон асоціації ґрунтується на пошуку аналогій і  є гарним спосо-
бом запам’ятовування точних фактів, дат у тексті промови.

У запам’ятовуванні мовного матеріалу важливою є семантична 
пам’ять. Семантична пам’ять містить слова, позначені ними сим-
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кування: оратора і  аудиторії. Оратор, виголошуючи промову, ко-
ристується пам’яттю для відтворення підготовленої інформації та 
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торія ж сприймає та запам’ятовує те, що проголошує оратор, задля 
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У запам’ятовуванні мовного матеріалу важливою є семантична 
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Меморія (лат. memoria — 
пам’ять) — розділ риторики, 
призначення якого — допо-
могти ораторові запам’ятати 
зміст промови, щоб не роз-
губити не тільки фактичну 
інформацію, а й образність, 
цікаві деталі. Його можна на-
звати тренуванням пам’яті.
«Ефект рамки», або «за-
кон межі»,— це положення, 
згідно з яким найкраще 
запам’ятовується початок 
і кінець промови.
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воли, їх смисл, референти (тобто речі, назвами яких вони слугують) 
і правила поводження з ними. У семантичній пам’яті зберігаються 
речі, що не пов’язані з певним часом чи місцем, а являють собою 
факти. А  відомості про вигляд речей, час і  місце їх перебування 
зберігає епізодична пам’ять, що містить різні біографічні дані, 
однак інформація у  ній досить легко може стати недоступною, 
оскільки постійно оновлюється. Отже, епізодична пам’ять перебу-
ває у стані постійних змін, а семантична пам’ять змінюється рідше.

Учені радять ораторові враховувати таку психологічну законо-
мірність («ефект вільного простору пам’яті»): смислові центри про-
мови тільки тоді добре сприймаються та запам’ятовуються, коли 
навколо них є «пусті зони», заповнені «несерйозним» змістом, що 
не потребує особливої уваги слухачів. Це повинен бути в  прямо-
му розумінні мовленнєвий відпочинок для слухачів (жарт, анек-
дот). Необхідно також дбати й  про розвиток емоційної пам’яті, 
«пам’яті почуттів». Її ознака  — це є  швидкість запам’ятовування 
й відтворення.

Найважливіші функції пам’яті для формування риторичної 
особистості: накопичувати і  тривалий час зберігати слова та гра-
матичні конструкції; відбирати необхідні для висловлення думки 
синтаксичні схеми й  наповнювати їх адекватними словами; роз-
ташовувати відібрані слова відповідно до характеру синтаксичної 
схеми; утримувати в  пам’яті відібрані слова і  відшукувати нові, 
необхідні для розгортання висловлювання; утримувати в  пам’яті 
логіку викладу матеріалу, загальну суть висловлювання у  стислій 
формі; утримувати в пам’яті необхідний і оптимальний для виступу 
обсяг матеріалу тощо.

Практикум

84 Прочитайте уривок з  рекламного тексту одного з  психологічних 
тренінгів пам’яті. Визначте методи викладу матеріалу й риторичні фігури, 
застосовані в тексті. Наскільки вони ефективні?

Для нейробіологів фраза «У мене погана пам’ять» звучить 
приблизно як «Мені ліньки сходити в спортзал, тому я тов-
стий». А все тому, що пам’ять — це «м’яз», який можна «на-
качувати». А м’язи не бувають поганими чи гарними, бувають 
лише ліниві люди (З інтернетних джерел).

85 Ознайомтеся з порадами Ф. Прокоповича. Які з них ви застосовуєте?

Найкращим видом тренування пам’яті є постійне заучу-
вання текстів: 1) великий за обсягом текст доцільно вчити 
частинами; 2) яскраві слова й вирази, що забуваєте, слід по-
вторити окремо; 3) краще вчити вголос; 4) для вивчення більш 
сприятлива рання пора або ж «інша, але тільки після того, як 
шлунок переварив їжу», оскільки «коли їжа переварена, то 
мозок світліє»; 5) обирайте таке місце, щоб не було ніяких пе-
решкод; 6) важливе значення має розміщення доказів, якість 
написаного тексту тощо.

  Які тексти ви заучуєте напам’ять? Якими прийомами запам’ято вування 
ви користуєтеся? Прочитайте напам’ять свій улюблений вірш.
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й відтворення.

Найважливіші функції пам’яті для формування риторичної 
особистості: накопичувати і  тривалий час зберігати слова та гра-
матичні конструкції; відбирати необхідні для висловлення думки 
синтаксичні схеми й  наповнювати їх адекватними словами; роз-
ташовувати відібрані слова відповідно до характеру синтаксичної 
схеми; утримувати в  пам’яті відібрані слова і  відшукувати нові, 
необхідні для розгортання висловлювання; утримувати в  пам’яті 
логіку викладу матеріалу, загальну суть висловлювання у  стислій 
формі; утримувати в пам’яті необхідний і оптимальний для виступу 
обсяг матеріалу тощо.

Принципи гарної пам’яті:
• паузування (дає час на 

обдумування й оцінювання 
обставин);

• розслаблення (засіб приду-
шення турботи, що перешко-
джає концентрації уваги);

• усвідомлення (своєрідний 
ключ до вибіркової уваги 
і спостереження);

• асоціація образів (сприяє 
витягуванню інформації 
з пам’яті);

• особистісні коментарі (дає 
змогу залишити яскравий слід 
у пам’яті);

• оцінювання матеріалу за 
допомогою категорій, що 
стосуються способу збері-
гання інформації; перегляду 
й використання матеріалу 
(пришвидшує пригадування).

Види пам’яті:
• зорова (пов’язана зі збе-

реженням і відтворенням 
зорових образів);

• слухова (гарне запам’ято-
ву вання й точне від-
творення інформації, 
сприйнятої слухом);

• моторна (запам’ято-
вування, збереження, 
а за необхідності й від-
творення з достатньою 
точністю різних рухів);

• емоційна (зберігає пере-
живання);

• логічна (формується 
у процесі навчання на базі 
другої сигнальної системи: 
результат інтелектуальних 
можливостей людини).
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СПІЛКУВАННЯ
86 Прокоментуйте одне з висловлень.
1. Пам’ять — це мідна дошка, покрита літерами, які непоміт-

но згладжує час, якщо не відновлювати їх різцем (Д. Локк).
2. Пам’ять вибіркова (А. Адлер).
3. Без пам’яті ми були б істотами миті. Наше минуле було б 

мертвим для майбутнього. Сьогодення незворотньо зника-
ло б у минулому (С. Рубінштейн).

Домашнє завдання

87 Використовуючи можливості бібліотеки та інтернетні ресурси, скла-
діть для себе і  своїх однокласників пам’ятку «Як розвивати пам’ять».

Перевірте себе
— У чому полягає значення меморії як 

розділу риторики?
— Назвіть основні прийоми ефективного 

запам’ятовування інформації.

§ 11 
АКЦІЯ. РИТОРИЧНА ТЕХНІКА

Кращою похвалою ораторові буде, 
якщо кожний, хто чув його промову, 
скаже собі: «Але я сам так думав, він 
лише висловив те, що я відчував».

Е. Віолле-де-Дюк

Буду я  навчатись мови золотої
У будь-якій справі важливий початок. Скажімо, ви ж не почнете 

пекти пироги, не замісивши тіста? Така ж ситуація з промовами та 
презентаціями: щоб вдало виступити, потрібно правильно почати. 
Отже, з  чого ви почнете готувати свою презентацію? Зі збору ін-
формації, побудови плану майбутнього виступу… Все це, безсум-
нівно, важливо, але це не початок вашої роботи…

Щоб ваш виступ дійсно мав успіх, вам передусім необхідно 
зрозуміти свого майбутнього слухача, стати з ним на один щабель, 
«влізти в  його шкуру» і  спробувати донести до нього інформацію 
його ж мовою. Ви погодитесь зі мною, якщо я скажу, що читати лек-
цію досвідченим лікарям, студентам-медикам і вагітним жінкам — 
це абсолютно різні речі? В кожному з цих випадків вам доведеться 
підлаштовуватись під аудиторію. В  першому  — ви можете сипати 
медичними термінами; в другому — багато чого пояснювати і сте-
жити за тим, чи розуміє вас аудиторія; в третьому  — доведеться 
буквально «розжовувати» інформацію, викладаючи її максимально 
простою мовою.

Публічний виступ  — це якраз той випадок, коли перше вра-
ження має вирішальне значення. Варто враховувати очікування 
аудиторії стосовно вас самих, тематики і  змісту вашого виступу, 
інакше половину аудиторії ви втратите, ще не почавши говорити.

Акція (лат. actio — дія, до-
звіл) є завершальним етапом 
ораторської дії, тобто виголо-
шенням промови.

Модуляція (лат. modulatio—
розмірність, гармонійність, 
від modulator — розмі-
рюю) — зміна тональності, 
сили, ритму, звучності голосу.
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Важливими також є місце і час проведення. На його успішність 
може вплинути навіть така дрібниця, як розташування меблів, 
мікрофону і  проектора. Досвідчений лектор ураховує навіть час 
доби: вечірні виступи вимагають більше емоцій, а  ранкові  — ло-
гіки (З інтернетних ресурсів).

Практикум

88 Пригадайте свій вдалий або невдалий виступ. У  першому випадку 
розкажіть про підготовку до нього та виголошення. У  другому  — про-
аналізуйте причини невдачі.

89 Ознайомтеся з  текстом. Визначте його стиль, тип мовлення. Закон-
спектуйте.

Яким би гарним не був голос, але якщо це один і той самий, 
то він досить швидко втомлює слухачів. Тому не слід безпе-
рервно говорити більше 40 хв, а краще — до 20–30 хв.

Готуючись до виступу, слід наперед уявити його звучання. 
Можна потренуватися перед дзеркалом, щоб побачити свій ви-
гляд. Це треба робити ще й тому, що навіть майстерно написа-
ний текст не завжди добре «лягає» на звучання.

Перед початком роботи над інтонуванням тексту треба 
«освіжити» в пам’яті його зміст.

Готуючись до останнього етапу — виголошення промови 
(акції), доцільно продумати, якими можуть бути рухи і жести. 
Якщо рухів буде багато і недоладних, то у слухачів складеться 
враження, що промовець розгублений, метушливий. Якщо, на-
впаки, їх буде дуже мало і знову ж недоладних, то промовець 
здаватиметься переляканим, невпевненим у собі. Краще буде, 
якщо промовець наперед продумає кілька «рятівних» рухів, 
позу, додатковий предмет (ручку, аркуш, указку, папку тощо), 
який можна буде взяти, щоб знайти місце рукам, підбере до 
всього цього гарну форму і ці дії запам’ятає.

Надмірне хвилювання перед відповідальною промовою 
чи дуже важливими для промовця слухачами може пере-
йти в переляк і зашкодити не тільки виголошенню промови, 
а й здоров’ю промовця (холодок у грудях, оніміння рук, не-
стача повітря, все забувається, тексту не бачиш).

Запобігати таким небажаним явищам можна, добре готу-
ючись до кожного виступу, а також займаючись психологіч-
ним тренінгом і технікою дихання та мовлення. Глибокі знан-
ня того, про що говорить промовець, дають йому впевненість 
у собі.

Значною вадою під час виголошення промови, виступу 
може стати однотонність звучання. Для того, щоб уникати 
однотонності звучання, промовець ще на етапі елокуції має 
добирати влучний і образний мовний матеріал, шукати свої, 
незвичні прийоми поєднання слів і виразів, часом епатажні, 
вигадливі звороти, в результаті чого його мовлення набува-
тиме оригінальних ознак. Неабияке значення в подоланні од-
номанітності звучання мають навички володіння модуляцією 
власного голосу (За Л. Мацько, О. Мацько).

Важливими також є місце і час проведення. На його успішність 
може вплинути навіть така дрібниця, як розташування меблів, 
мікрофону і  проектора. Досвідчений лектор ураховує навіть час 
доби: вечірні виступи вимагають більше емоцій, а  ранкові  — ло-
гіки (З інтернетних ресурсів).

Найпоширеніші мовні 
помилки, яких необхідно 

уникати ораторові
1. Неправильний наголос. Іноді 

від наголосу може залежати 
й семантика (значення) слова.

2. Неправильна вимова окремих 
звуків.

3. Неправильне вживання слів 
за семантикою (значенням). 
Оскільки основ ною одини-
цею мови є слово, то лекси-
ку з цього погляду можна 
поділити на два типи: слова 
з прямим значенням (так зва-
на автологічна лексика); слова 
з переносним значенням (так 
звані тропи).

4. Невміння розрізняти окремі 
морфеми у слові (наприклад, 
префікси).

5. Вживання дієслова-зв’язки 
буде (майбутній час) в контек-
сті теперішнього часу.

6. Вживання це для зв’язки 
перед словами який, котрий, 
коли, де.

7. Тавтологія — повторення 
спільнокореневих слів.

8. Використання плеоназмів (за-
йве дублювання слів спільно-
го значення).

9. Слова-паразити ну, скажімо, 
зрозуміло тощо.

10. Невміння враховувати стиліс-
тичне (емоційне) забарвлення 
слова (фрази).
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90 Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте стиль і тип 
мовлення.

Ця вправа є однією з найпопулярніших та ефективних для 
розвитку дикції. Покласти за щоку невеликі предмети (горіш-
ки, цукерки, камінці) й намагатися говорити так, ніби в роті 
нічого немає. Спочатку мовлення буде нерозбірливим, але че-
рез напруження м’язів артикуляторних органів нерозбірли-
вість можна подолати. У цьому й полягає тренування. Людина 
поступово звикає говорити, напружуючи артикуляторні м’язи, 
і ця звичка зберігається в повсякденному мовленні (За О. Гойх-
маном, Т. Надєїною).

  Виконайте пропоновану в тексті вправу. Розкажіть, які ще вправи для 
тренування дикції ви знаєте. Спробуйте виконати їх.

  Назвіть людину (письменника, політика, діяча культури, журналіста), 
яка, на вашу думку, наділена даром слова. Які особливості мовлення 
цієї людини вам імпонують?

91 Промовте слова: веселий, добре, сонце, змія, знаєш так, щоб вимовою 
їх передати: 1) радість, 2) тривогу, 3) схвильованість, 4)  відчай, 5)  роз-
чарування.

92 Прочитайте вірш, дотримуючись чіткої артикуляції звуків.

Ніхто й ніщо не похитне 
Моєї віри в Україну… 
Хай світла доля обмине 
Мій дім; зневажать хай мене 
У ріднім краї… До загину 
В душі палатиме одне: 
Люблю і вірю в Україну!

(І. Низовий)
  Визначте головну думку вірша. Сформулюйте її. Назвіть інші твори ху-

дожньої літератури, що відображають порушену проблему. Які шляхи 
розв’язання її ви бачите?

СПІЛКУВАННЯ

93 Існує сила-силенна технік, які допомагають встановити зоровий кон-
такт з аудиторією. Одні з них дієві, інші — досить сумнівні.
Ефективною є методика секторів. Уявно розділіть аудиторію на 9 секторів, 
і  на кожен сектор дивіться почергово, намагайтесь переміщати погляд 
хаотично, без чіткої схеми. Не обділяйте увагою крайні точки аудиторії 
та людей, що сидять до вас найближче. Щоб весь час не вертіти голо-
вою або корпусом, займіть положення з  максимально широким кутом 
огляду. В дуже великій аудиторії ви можете злегка повертатись корпусом 
до певної групи слухачів. Цей контакт можна назвати «серцем до серця». 
Існує й такий прийом: час від часу повільно «малюйте очима цифру 8, що 
наче лежить горизонтально на рівні очей слухачів, які перебувають у залі.
Використовуючи методику секторів або прийом вісімки, підготуйте ви-
ступ на одну з тем.
1. Успіх — це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, 

не втрачаючи ентузіазму (В. Черчилль).
2. Усе в наших руках, через те їх не можна опускати (Коко 

Шанель).

Модуляції голосу — найпрекрас-
ніша з усіх чарівностей красно-
мовства. Це музика мовлення 
 (Леонардо да Вінчі).

Зайві жести — це сміття. Гра 
актора, переобтяжена багатьма 
жестами, подібна до малюнка, 
зробленого на брудному аркуші 
паперу… Нехай кожний актор 
передовсім приборкає свої 
жести настільки, щоб не вони 
володіли ним, а він — ними 
 (К. Станіславський).

Скоромовки
1. Чом чорне чорнило чорнить 

чорний рядок.
2. Годувала ґава ґавенят на ґан-

ку, готувала в горщику гарну 
запіканку.

3. Босий хлопець сіно косить, 
роса росить ноги босі.

4. Дзижчить над житом жвавий 
жук, бо жовтий він вдягнув 
кожух.
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Домашнє завдання

94 Відредагуйте кальковані конструкції.
Вірно сказано; піднімати проблему; з одної сторони; на-

зивати по імені; в першу чергу; постійно діюча виставка; їх 
керівник; не виключено, що…; факт на лице; тим більше; по 
крайній мірі; у той час як; підростаюче покоління; співпадати; 
по хворобі; співставимо; давайте працювати; переверніть сто-
рінку; біля ста чоловік; відповідає дійсності; пред’являти пре-
тензії; пред’являти квиток; пред’являти рахунок; запобігати 
помилок; існуюче законодавство; існуючі ціни; існуючі думки; 
існуючий у природі; по запрошенню; музей під відкритим не-
бом; підписка на газети.

Перевірте себе

— Які чинники впливають на ефектив-
ність публічного виступу?

— Що треба зробити ораторові, щоб уни-
кати однотонності звучання?

§ 12  ЕРИСТИКА ЯК МИСТЕЦТВО СУПЕРЕЧКИ. 
ЕТИКА ПОЛЕМІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Той, хто заперечує мені, пробуджує 
в мене не гнів, а увагу. Мене вабить 
співрозмовник, який суперечить мені 
й тим самим учить мене. Спільною 
справою і його, і моєю має бути істина.

Мішель де Монтень

Буду я  навчатись мови золотої

Термін еристика (гр.) означає «мистецтво сперечатися, поле-
мізувати». У  Стародавній Греції мистецтво суперечки охороняли 
дві богині Ериди, яких називали богинями спору. Ерид було дві, 
бо греки розмежовували суперечку конструктивну, спрямовану на 
досягнення істини, і суперечку конфліктну, мета якої не з’ясування 
істини, а боротьба з опонентом і перемога в цій боротьбі — агоне, 
(звідси й слово «агонія» — боротьба зі смертю). Суперечку заради 
істини вони називали діалектичною, а спір заради перемоги, аго-
нальний спір — еристичною суперечкою.

Будь-яка суперечка передбачає зіткнення думок або пози-
цій. Кожна сторона активно обстоює свою думку та намагається 
розкритикувати міркування супротивника. Якщо немає такого 
зіткнення думок, то немає і  самого спору, а  є якась інша форма 
комунікації: наприклад, проповідь, молитва, лекція, доповідь не 
є суперечками. Якщо аргументація з якогось питання спрямована 
на людей, які нейтрально або позитивно (тобто некритично) став-
ляться до неї, то немає ніяких підстав уважати цю комунікативну 
ситуацію суперечкою.

Термін еристика (гр.) означає «мистецтво сперечатися, поле-
мізувати». У  Стародавній Греції мистецтво суперечки охороняли 
дві богині Ериди, яких називали богинями спору. Ерид було дві, 
бо греки розмежовували суперечку конструктивну, спрямовану на 
досягнення істини, і суперечку конфліктну, мета якої не з’ясування 
істини, а боротьба з опонентом і перемога в цій боротьбі — агоне, 
(звідси й слово «агонія» — боротьба зі смертю). Суперечку заради 
істини вони називали діалектичною, а спір заради перемоги, аго-
нальний спір — еристичною суперечкою.

Будь-яка суперечка передбачає зіткнення думок або пози-
цій. Кожна сторона активно обстоює свою думку та намагається 
розкритикувати міркування супротивника. Якщо немає такого 
зіткнення думок, то немає і  самого спору, а  є якась інша форма 
комунікації: наприклад, проповідь, молитва, лекція, доповідь не 
є суперечками. Якщо аргументація з якогось питання спрямована 
на людей, які нейтрально або позитивно (тобто некритично) став-
ляться до неї, то немає ніяких підстав уважати цю комунікативну 
ситуацію суперечкою.

Диспут — це завжди публіч-
на суперечка;
• предметом диспуту 

є наукове або суспільно 
важливе питання;

• організаційні форми дис-
путу можуть бути різно-
манітними: обговорення 
дисертації, публічний 
захист тез тощо;

• на відміну від дискусії, 
диспут не тільки з’ясовує 
підстави, а й виявляє по-
зиції сперечальників.
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Практикум

95 Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Користуючись ма-
теріалом тексту, визначте, яких вимог треба додержуватися під час дис-
кусії. Запишіть їх.

Під час дискусії потрібно швидко визначити головну проб-
лему й зосередити зусилля на її розв’язанні. У дискусії варто 
керуватися правилом: «Поступись опонентові всім, чим можна 
поступитись, і не стверджуй нічого такого, чого не можеш до-
вести». Якщо ви хочете переконати слухачів у правильності 
того, що говорите, то не досить буде сказати «це так і ось так». 
Щоб їх переконати, треба неодмінно аргументувати свої мірку-
вання, подати докази. Одним із видів доказу є покликання на 
авторитет, адже більшість знань нам опосередковано передали 
люди, які були або є фахівцями у тій чи тій галузі. Щоб доказ 
був переконливим, треба назвати ім’я та прізвище авторитет-
ної людини, на яку покликаєтеся.

Щоб вплинути на аудиторію, промовець має бути впевне-
ний у своїх силах, уміти завойовувати повагу слухачів своїм 
виступом. Його мова має свідчити про те, що він досконало 
знає свій предмет і добре підготувався до виступу.

Початок виступу має вирішальне значення для створення 
приємного враження. Жести і міміка повинні бути невимуше-
ними, а темп мовлення ні монотонним, ні надто швидким.

Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемо-
гли, більшість учасників дискусії з вами погодились. Аргу-
менти іншої сторони були відкинуті. Поставте себе на міс-
це опонента. Подбайте про те, щоб ваш супротивник після 
дискусії не залишився самотнім, щоб він не відчував озло-
бленості й гіркоти поразки. Там, де ніхто не поводиться, як 
переможець, ніхто не відчуває себе переможеним (За Іржі 
Томаном).

  Чи вступали ви в  дискусію? Чим це закінчилося? Що допомогло (за-
вадило) вам перемогти в дискусії?

  Які поради вам запам’яталися найкраще?

96 Розгляньте схему і розкажіть про суперечку та її види.

Різновиди суперечки

Суперечка — процес обговорення проблеми, засіб її колективного дослідження, при якому кожна зі сто-
рін, аргументуючи думку співбесідника, претендує на монопольне встановлення істини.

Дискусія (лат. 
discussio — розгляд, 
дослідження) — 
1) широке публічне 
обговорення якого-не-
будь спірного питан-
ня; 2) перен. супереч-
ка окремих осіб

Полеміка (від гр. 
polemikos — ворожий, 
войовничий) — супер-
ечка в суді, у пресі, на 
зборах; зіткнення різних 
поглядів при обговорен-
ні будь-яких наукових, 
політичних, літератур-
них та інших питань

Диспут (лат. disputo — 
міркую, сперечаюся) — 
1) публічний спір на 
наукову, літературну 
чи іншу тему; 2) заст. 
публічне обговорення 
наукової праці, написа-
ної на здобуття науково-
го ступеня

Дебати (фр. 
debats — спереча-
тися) — обговорен-
ня справи, пробле-
ми, обмін думками, 
дискусія на з’їздах, 
зборах, засіданнях 
у суді тощо

Пропонент — це той, хто ви-
суває, обстоює деяку тезу. Без 
пропонента не може бути ані 
спору, ані аргументативного 
процесу, оскільки спірні питання 
не виникають самі собою, вони 
повинні бути кимось сформульо-
вані і поставлені на обговорення. 
Пропонент може висловлювати 
власну думку або представляти 
колективну позицію з того чи 
того питання.

Опонент — другий обов’язковий 
учасник суперечки. Це той, 
хто заперечує, піддає сумніву 
істинність або слушність тези, 
яку висунув пропонент. Опо-
нент може безпосередньо брати 
участь у спорі. Але може бути 
й така ситуація, коли опонент 
безпосередньо не бере участі 
в аргументативному процесі.

Найбільш складне в суперечці 
не стільки захищати власну по-
зицію, скільки мати про неї чітке 
уявлення (Андре Моруа).
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97 Прочитайте текст. Визначте стиль і  тип мовлення. Доведіть свою 
думку. Випишіть ключові слова з тексту й обґрунтуйте їх роль у розкрит-
ті змісту. Сформулюйте запитання для однокласників за змістом прочи-
таного.

Слово «полеміка» прийшло з давньогрецької мови (роlemikos 
перекладається як войовничий, ворожий). Справді, на відміну 
від дискусії, у полеміці наявне змагання, боротьба, є певний 
ступінь войовничості та ворожості, що зумовлено метою, яку 
визначили учасники полеміки.

Саме тому у свідомості більшості людей полеміка асоцію-
ється з комунікативним актом, що називається гострим спе-
речанням. Полеміка — вид суперечки, у межах якої основні 
зусилля сторін спрямовані на ствердження (перемогу) своєї по-
зиції відносно предмета, що обговорюється. Диференційними 
ознаками полеміки є такі: основне для пропонентів — ствер-
дження своєї позиції; пропоненти більше, ніж у дискусії, віль-
ні у виборі засобів суперечки, її стратегії й тактики. У поле-
міці допускають використання більшої кількості некорект них 
прийомів, таких, як захоплення ініціативи, раптовість у ви-
користанні доказів, навіть і психологічних, нав’язування свого 
сценарію суперечки тощо.

Зміст поняття полемічна майстерність включає знання 
предмета суперечки та її різновидів, дотримання основних 
вимог культури суперечки, вміння доводити висунуту тезу 
і спростовувати думку опонента за допомогою вагомих аргу-
ментів, використовувати полемічні прийоми й протистояти 
прийомам противника.

Отже, полеміка — це наука переконувати, яка вчить під-
кріплювати думки неспростовними і незаперечними доказами, 
науковими аргументами.

У діловому спілкуванні полеміка часто виникає спонтанно, 
до того ж у ній можуть одночасно брати участь кілька осіб, 
і у кожного своя думка. Якщо ніхто не візьме на себе роль ор-
ганізатора обговорення, воно може перетворитися на звичайну 
сварку.

Певний порядок ведення полеміки дисциплінує її учасни-
ків, дозволяє знайти істину в суперечці. Зазвичай полеміка 
проводиться в такій послідовності:
1. Ведучий називає тему обговорення, представляє його учас-

ників.
2. Виступ першого опонента з переконливою промовою.
3. Запитання до нього.
4. Виступ другого опонента зі спростуванням або заперечен-

ням.
5. Запитання до нього.
6. Заключний виступ першого опонента.
7. Переконливий виступ другого опонента.
8. Запитання до нього.
9. Виступ першого опонента зі спростуванням чи заперечен-

ням.
10. Запитання до нього.
11. Заключний виступ другого опонента.

Правила ведення суперечки
Мета суперечки — змусити су-
противника думати так, як ви.
Не викладайте відразу всі поло-
ження, тези чи аргументи. 
Угамуйте хвилювання, страх.
Будьте уважним до опонента, 
запам’ятовуйте не тільки те, що 
він каже, а й те, що казав раніше. 
Будьте готові з’ясовувати про-
блеми, а не стосунки з людьми.
Не підмінюйте тему суперечки 
й не дозволяйте опонентові це 
робити.
На початку розмови домовтеся 
про метамову (терміни, дефініції, 
поняття, категорії, класифікації, 
джерела тощо). 
Не намагайтеся все запере-
чувати, використайте прийом 
умовного схвалення.
Уникайте суперечок про те, чого 
добре не знаєте.
Будьте завжди готовими не 
тільки до кроку вперед, але й до 
кроку назад, не соромтеся ви-
бачитися, перепросити. 
Не забувайте про аудиторію, за-
лучайте її до паритету, але дуже 
шанобливо і не висловлюйте 
негативних оцінок.
Намагайтеся основні положен-
ня, поняття повторити у різних 
контекстах кілька разів, щоб 
ваша позиція запам’яталась і за-
кріпилась.
Головним у діалогічному 
спілкуванні є тези і аргументи. 
Аргументація має будуватися на 
причинно-наслідкових зв‘язках 
і законах формальної логіки. 
Найкращими аргументами в су-
перечці є доказові положення, 
точні факти і цифри, конкретні 
явища, події.
Завжди починайте розмову яко-
мога приємнішим, спокійнішим 
і тихішим тоном, щоб завжди 
відчували, що є можливість 
підвищення тону, але ніколи не 
зривайтеся на крик, бо смішно 
виглядатимете в очах присутніх.
Продумайте тактику відступу, 
відкладання на потім — на ви-
падок неуспіху чи поразки.
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12. Оцінка експертами обґрунтованості позицій кожного 
 опонента.

13. Ведучий підсумовує обговорення.
І не забувайте, що перевага в полеміці виявляється на 

боці того, хто не тільки глибше і всебічно знайомить із про-
блемою, але й протистоїть хитрощам і забороненим прийо-
мам, тобто володіє культурою ведення полеміки (З посібника 
«Риторика»).

  Чи доводилося вам брати участь у полеміці? Чи виникали у вас труд-
нощі у відстоюванні власних думок?

  Які засоби використовують полемісти, прагнучи довести правиль-
ність висунутих тверджень і переконати в цьому опонента?

  Чому, на вашу думку, саме такий сценарій проведення полеміки спри-
ятиме ефективному обговоренню проблеми й винайденню спільного 
для обох сторін рішення?

98 Прочитайте подані нижче поради. Додайте 2–3  поради для поле-
містів-початківців.

ПАМ’ЯТКА ПОЛЕМІСТА
1. Умій слухати співрозмовника.
2. Не підміняй аргументи емоціями.
3. Підтверджуй свої висновки точними й образними аргумен-

тами.
4. Умій говорити зрозуміло й доступно.
5. Не втрачай предмет суперечки в процесі обговорення.
6. Поважай погляди й переконання опонента.
7. Говори спокійно й у дружньому тоні.
8. Займай тверду позицію.
9. Не поспішай визнати себе переможеним.

99 У чому, на вашу думку, полягає цінність суперечки? На якій особли-
вості суперечки акцентовано у словах Б. Шоу?

Якщо ви маєте одне яблуко і я одне, то під час обміну ними 
і у вас, і в мене залишиться по одному яблуку; але якщо у вас 
є одна ідея, а в мене інша, і ми обмінюємося ними, то внаслідок 
такого обміну в кожного з нас буде по дві ідеї.

СПІЛКУВАННЯ
100 Підготуйте й проведіть дискусію на одну з тем (формат проведен-
ня оберіть самостійно).

1. Інтелігентність — це риса успадкована чи набута?
2. Чи потрібно боротися з жаргонізмами?

Домашнє завдання

101 Напишіть есе «Істина народжується в суперечці» (Сократ).

Перевірте себе

— Як ви зрозуміли поняття «мистецтво 
суперечки»?

— Схарактеризуйте види суперечки й ви-
значте місце застосування кожного виду.

Ніколи не треба дискутувати чи 
сперечатися з приводу тем, по-
нять, що є аксіомами і не потре-
бують доведення. Слід обирати 
теми, що «потребують роботи 
думки» (Аристотель).
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 Техніка підготовки ораторського виступу

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ

ТЕМА 3.  ДОБІР АРГУМЕНТІВ І  СПОСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ 
І ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРІЇ. ВИДИ АРГУМЕНТАЦІЇ. 
СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ ЗІ СЛУХАЧАМИ

Оратор може бути добре інформованою лю-
диною, але якщо він ретельно не обдумав 
того, про що має намір сказати саме сьогод-
ні й саме цій аудиторії, йому не треба від-
бирати дорогоцінний час в інших людей.

Лі Якокка

Буду я  навчатись мови золотої

Причинно-наслідкові зв’язки тези з аргументами є провідними 
для аргументованого мовлення, оскільки оратор щоразу ставить 
запитання: чому певне твердження (теза) істинне? Наприклад:

Нашим містом можна пишатися (ЧОМУ?), тому що:
1) це місто має давню і славну історію;
2) це надзвичайно потужний культурно-промисловий центр;
3) воно красиве й зелене.

Кількість мікротем не може бути чітко регламентованою, однак 
здебільшого використовують три аргументи (мікротеми), що забез-
печує змістовність, інформативність і переконливість мовлення.

Як визначити силу аргументів і  порядок мікротем? Які аргу-
менти є  сильними саме в  цій аудиторії? Аристотель вважав, що 
аргументи залежать від слухачів, від того, що вони визнають пра-
вильним, приємним, що вони люблять чи ненавидять. 

Аргументи побудовані на двох прийомах: раціональному пе-
реконанні й  емоційному впливові. Перед слухачами, які надають 
перевагу логічним міркуванням, мікротему, що містить суджен-
ня, орієнтоване на розум сукупно з  раціональними аргументами, 
доцільно розташувати в  кінці ланцюжка аргументів. Виступаючи 
перед аудиторією, яка надає перевагу емоціям, краще останньою 
в  аргументації розташувати мікротему, що містить емоційне су-
дження й емоційні аргументи.  Наприклад:

Необхідно відвідувати музеї, тому що:
1) музей  — це прекрасний відпочинок (+ емоційні аргументи, на-

приклад, опис інтер’єру, експонатів музею тощо);
2) музей  — це нові враження й  нові знання (+ раціональні аргу-

менти, наприклад, факти, пов’язані з  новими експозиціями, + 
емоційні, наприклад, опис особистих вражень);

3) музей — це залучення до творчості (+ раціональні аргументи, 
наприклад, факти і  відомості про те, що відвідування музеїв 
поглиблює знання + емоційні, наприклад, опис власних відчут-
тів під час відвідування того чи того музею).
Перша мікротема апелює до емоцій, друга  — до емоцій і  до 

розуму, третя  — здебільшого до фактів. Такий порядок мікротем 
буде ефективним для аудиторії інтелектуалів, якщо ж аудиторія не 
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Уміння аргументувати — це 
знання, уміння і мистецтво 
зробити свою думку обґрун-
тованою й переконати нею 
інших.
Аргументи «за» мають 
бути:
— правдивими, покликатися 
на авторитетні джерела;
— доступними, простими 
й зрозумілими;
— відображенням 
об’єктивної реальності.
Аргументи «проти» мають 
переконати аудиторію в тому, 
що аргументи, наведені для 
підтримування тези, яку ви 
критикуєте, слабкі, не витри-
мують критики.
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Тема 3. Добір аргументів і способів активізації мислення аудиторії

надто освічена і  її цікавлять здебільшого розваги, то й  порядок 
мікротем доцільно змінити: почати з третьої й завершити першою.

Якщо ж передбачити, що слухачі особливо нічим не цікавлять-
ся, то ораторові краще зосередитися лише на першій темі, зверне-
ній до емоцій, відмовившись від другої й третьої мікротем.

Практикум

102 Сформулюйте тези до виступу на одну з тем.
1. Чи всі можуть жити заможно?
2. Що дає людині освіта?

103 Доберіть 3–4 аргументи до тез.
1. У кожного має бути власна бібліотека.
2. Алкоголь скорочує життя.

104 Перетворіть фрази на аргументи: розкрийте думку так, щоб вихід-
на фраза стала аргументом до будь-якої тези. Використовуйте такі засоби 
зв’язку частин висловлення: тому, саме через це, з цього випливає, тепер 
стає зрозумілим тощо.
Зразок. Сьогодні погода погіршилася.— Сьогодні погода погіршилася, 
тому транспорт ходить погано; щоб не запізнитися, треба вийти 

заздалегідь.

1. Останнім часом підлітки стали менше читати.
2. Купувати краще через інтернетну мережу.

105 Прочитайте подані висловлення. Наведіть аргументи на користь 
істинності або хибності кожного з них.

1. Нещасні не мають друзів (Д. Драйден). 2. Без дружби ні-
яке спілкування між людьми не має цінності (Сократ). 3. Дові-
ра — перша умова дружби (Ж. де Лабрюйєр). 4. Без справжньої 
дружби життя — ніщо (Цицерон). 5. У бідності та інших життє-
вих нещастях справжні друзі — це надійний прихисток (Аристо-
тель). 6. У дружбі немає ніяких розрахунків і міркувань, окрім 
неї самої (М. де Монтень). 7. Дружба — це найкраще, що в тебе 
може бути, і найкраще, чим можеш бути ти (Д. Пейджест).

СПІЛКУВАННЯ
106 Наведіть аргументи, які спростовують твердження.
1. Сидіти вдома самому (самій) сумно.
2. Гарно, коли взимку багато снігу.

Домашнє завдання

107 Використовуючи різноманітні джерела, застосуйте прийом «по-
кликання на авторитети» для аргументування поданих тез.
1. Успішними стають люди, які мають велику силу волі.
2. Навчання — основа всього життя людини.

Перевірте себе
— Що впливає на добір аргументів? — Якими мають бути аргументи «за» 

і «проти»?

надто освічена і  її цікавлять здебільшого розваги, то й  порядок 
мікротем доцільно змінити: почати з третьої й завершити першою.

Якщо ж передбачити, що слухачі особливо нічим не цікавлять-
ся, то ораторові краще зосередитися лише на першій темі, зверне-
ній до емоцій, відмовившись від другої й третьої мікротем.
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З ІСТОРІЇ РИТОРИКИ 
Й  ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

§ 13 
ВИДАТНІ ОРАТОРИ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ І  ДАВНЬОГО РИМУ

Найкраще, що ми отримуємо від історії,— 
це ентузіазм, який вона запалює в нас.

Й. В. Гете

Буду я  навчатись мови золотої

Мистецтво красномовства було добре відоме в  Стародавньо-
му Єгипті, Індії та Китаї. Проте батьківщиною риторики вважають 
Стародавню Грецію, де вона була мистецтвом і  творчістю, ваго-
мим складником суспільного життя. Її величали «Царицею всіх 
мистецтв». 

Риторика Стародавньої Греції виникла в  V–IV  ст.  до н. е., 
склалася в  систему в  III–II  ст.  до н. е., спричинила розвиток рим-
ської риторики. Риторика в  античні часи  — провідний предмет 
усякої освіти  — виховувала громадянина-патріота, який майстер-
но володів зброєю усного переконливого слова в  ім’я істини, до-
бра, краси. Античні греки поділяли риторику на три галузі: судо-
ву, політичну й  урочисту. У  Стародавній Греції той, хто звертався 
з  позовом до суду, мав виголосити звинувачувальну або захисну 
промову сам. Той, кого звинувачували, також повинен захищатися 
сам. Великої уваги надавали не лише добору переконливих дока-
зів, а й вмінню такі докази подати. Вигравав той, хто краще володів 
словом. Верховними органами влади в античних містах-державах 
були Народні зібрання, виступаючи на яких, політики зверталися 
безпосередньо до народу. Щоб привернути народ (демос) на свій 
бік, потрібно було говорити переконливо. Для політиків уміння 
говорити на публіку було чи не найголовнішим. Також кожному 
громадянинові доводилося часто виступати на різноманітних ба-
гатолюдних святкуваннях, дружніх зустрічах, поминках. За таких 
умов красномовство виявилося необхідним усім.

Суспільна атмосфера (міста-держави з  верховним органом 
Народним зібранням) була поштовхом для зародження риторики. 
Тому й з’явилися платні вчителі — софісти, що належали до Афін-
ської школи філософів-просвітителів. Вони майстерно володіли 
всіма формами ораторського мовлення, законами логіки, мисте-
цтвом полеміки, умінням впливати на аудиторію, підкреслювали 
силу й велич Слова.

У часи софістів риторика  — справжня цариця всіх наук. Нею 
займалися найосвіченіші люди того часу, наприклад, давньогрець-
кий поет, лікар, філософ Емпедокл заклав основи риторики як 
науки про красномовство. Софістів брали на державну роботу: 

Мистецтво красномовства було добре відоме в  Стародавньо-
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словом. Верховними органами влади в античних містах-державах 
були Народні зібрання, виступаючи на яких, політики зверталися 
безпосередньо до народу. Щоб привернути народ (демос) на свій 
бік, потрібно було говорити переконливо. Для політиків уміння 
говорити на публіку було чи не найголовнішим. Також кожному 
громадянинові доводилося часто виступати на різноманітних ба-
гатолюдних святкуваннях, дружніх зустрічах, поминках. За таких 
умов красномовство виявилося необхідним усім.

Суспільна атмосфера (міста-держави з  верховним органом 
Народним зібранням) була поштовхом для зародження риторики. 
Тому й з’явилися платні вчителі — софісти, що належали до Афін-
ської школи філософів-просвітителів. Вони майстерно володіли 
всіма формами ораторського мовлення, законами логіки, мисте-
цтвом полеміки, умінням впливати на аудиторію, підкреслювали 
силу й велич Слова.

У часи софістів риторика  — справжня цариця всіх наук. Нею 
займалися найосвіченіші люди того часу, наприклад, давньогрець-
кий поет, лікар, філософ Емпедокл заклав основи риторики як 
науки про красномовство. Софістів брали на державну роботу: 

Слово є великий власте-
лин…, воно може й страху 
нагнати, і журбу знищити, 
і радість вселити, і співчуття 
пробудити (Горгій).

Дізнайтесь більше про давньо-
грецьких риторів
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дипломати  — Гіппій, Горгій; державні діячі  — Продик. Софісти 
приділяли увагу і  практиці, і  теорії риторики. Мета оратора, за 
їхніми словами, не розкриття істини, а  переконливість, завдан-
ня  — слабке зробити сильним. На основі практичної риторики 
як різновид творчості сформувалася художня риторика. Софісти 
створили теорію риторики. Найвидатнішим ритором-софістом був 
Горгій, який, удосконаливши теорію організаторського мистецтва, 
першим ознайомив із нею Афіни.

Проти позицій софістів щодо відносності істини виступив Со-
крат (469–399  pp. до н. е.), який свої бесіди будував у  формі за-
питань і  відповідей. Для нього абсолютна істина була вищою за 
людські судження і  трактувалася як міра всіх речей. Осуджуючи 
софістів за намагання силою слова переконувати слухачів у  чому 
завгодно, він наполягав, що неприпустимо брати плату за уроки 
красномовства, стверджуючи, що продавати мудрість однаково, 
що продавати красу. Працюючи зі своїми учнями й  дискутуючи 
з опонентами, спочатку він робив вигляд, що нічого не знає, й про-
сив просвітити його. Потім послідовно ставив своєму співрозмов-
никові запитання доти, доки той не починав суперечити самому 
собі й  переконувався, що нічого не розуміє. Такий метод пізніше 
був названий сократівською іронією. Основною метою бесід Со-
крат уважав виховання в  молоді кращих моральних якостей, зо-
крема доброчинності, правдивості.

Учень Сократа Платон (428–348 pp. до н. е.) не вважав софістів 
справжніми мудрецями, протиставляючи їхній діяльності істинне 
красномовство, засноване на знанні істини. Він створив власну 
теорію красномовства, найціннішою ідеєю якої була ідея впливу 
на людську душу. Платон так визначив предмет і сутність красно-
мовності: «Красномовність  — майстер переконання; у  цьому вся 
її сутність».

Його думки про ораторське мистецтво блискуче розвивав 
Аристотель (384–322  рр. до н. е.), який створив загальну теорію 
красномовства. Він обстоював думку про те, що риторика має 
всеосяжний характер, може використовуватися у  будь-якій сфері 
життя. Аристотель заснував в Афінах власну школу — ліцей. Зран-
ку в школі викладали філософію, а після обіду — риторику. Арис-
тотель виділяв три способи переконання: логічний, емоційний, 
етичний; розрізняв такі види ораторського мистецтва: діалекти-
ку  — мистецтво сперечатися задля встановлення істини; еристи-
ку  — мистецтво будь-що перемагати в  суперечці; софістику  — 
намагання досягти перемоги в  суперечці шляхом навмисного 
використання недостовірних доказів. Сократ і  Платон виступали 
проти положення софістів про відносність істини. Вони стверджу-
вали, що софісти  — уявні мудреці, а  софістика  — уявна мудрість, 
бо справжнє красномовство  — те, що ґрунтується на знанні іс-
тини, а тому підвладне тільки філософу.

До нас дійшло понад 60  промов Демосфена (384–322  рр. до 
н. е.), у яких розкрито майстерність політичної промови. Оратор до-
сяг вершин ораторського мистецтва, подолавши серйозні фізичні 
вади. Усі його промови  — результат тривалої праці. Він був най-
кращим ритором Давньої Греції. Сучасники зазначали, що силу його 
слова можна порівняти хіба що з вихором чи блискавкою. Найвідо-

Сократ і молодий Ксенофонт 
(деталь фрески Рафаеля 

«Афінська школа» 
у Ватикані)

Платон та Аристотель 
(деталь фрески Рафаеля 

«Афінська школа» 
у Ватикані)
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мішими є  політичні промови Демосфена, виголошені проти маке-
донського царя Філіпа, який намагався позбавити Афіни самостій-
ності. Як вождь антимакедонської партії Демосфен боровся проти 
керівника македонської партії Есхіна. Дійшло до судової справи, яка 
для тодішньої Греції стала визначною подією. Промови обох орато-
рів — Демосфена й Есхіна — яскраві взірці політичних виступів. На 
Демосфенових промовах училися цілі покоління античних ораторів.

З утратою Давньою Грецією самостійності й установленням ма-
кедонського панування ораторське мистецтво не загинуло. У III ст.  
до н. е.— I ст. н. е. риторика переживає своє друге піднесення — 
уже в Римі.

Промови Демосфена брав за взірець один із найславетніших 
давньоримських ораторів Марк Туллій Цицерон (106–42  pp. до 
н. е.), якого вважають батьком римської риторики, бо на осно-
ві багатого досвіду йому вдалося створити власну теорію крас-
номовства. Якщо такі філософи, як Сократ і  Платон, не вважали 
риторику самостійною наукою, а  ритори (зокрема Демосфен) об-
стоювали протилежне, то Цицерон запропонував компромісний 
варіант: риторика — це істинна наука, що є практичною й корис-
ною систематизацією ораторського досвіду. Ідеальним оратором 
він уважав людину високої культури, яка знає історію, філософію, 
літературу, юриспруденцію, може володіти аудиторією, примушу-
вати людей сміятися або плакати. Він визначав також, що ритор 
має бути патріотом, громадянином, який живе ідеалами держа-
ви й  народу. Найпершу промову Цицерон виголосив у  25  років, 
останню  — на 63  році; разом  — понад 100  промов, із них тексти 
57  промов збереглися до нашого часу, з-поміж яких найвідоміші 
твори «Про оратора», «Брут, або Про відомих ораторів». Він за-
значав, що успіх оратора залежить від освіти, природного дару 
й спеціальних вправ.

Марк Фабій Квінтіліан створив оригінальну систему навчання 
риторики, а також підготував 12 книг «Риторичні настанови». Відо-
мими на той час римськими ораторами були також Гай Саллюс-
тій Кріпс, Сенека Луцій Антей, Пліній Молодший. Риторичні, або 
риторські, школи виникли в  останні століття республіканського 
періоду Риму (кінець II–I ст.  до н. е.). У риторичну школу прийма-
ли після граматичної, де юнаки опановували латинську й грецьку 
мови (За А. Нікітіною).

Практикум

108 Ознайомившись із теоретичним матеріалом, дайте відповіді на 
запитання.
1. Що ви дізналися про мовлення Сократа? У чому виявляла-

ся сила його слова? Як Сократ визначав красномовність? 
Чому особливості мовлення Сократа не втратили актуаль-
ності  донині?

2. Як відбувалося навчання риторики в античності? Чи мають 
означені форми місце в сучасному освітньому процесі?

3. Як ставилися до слова в добу античності і як ставляться до 
слова наші сучасники?
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4. У чому полягає значення трактату Аристотеля «Риторика» 
для формування європейської риторичної культури?

109 Складіть за текстом теоретичного матеріалу таблицю. Сформулюй-
те за змістом тексту 5–7 запитань до своїх однокласників.
ІСТОРІЯ КРАСНОМОВСТВА

Період Представники Основні здобутки

110 Прочитайте текст. Визначте його тему й головну думку.
…Демосфену довелося взятися за красномовство випадко-

во. Тільки для того, щоб повернути собі майно. Його перший 
виступ народ зустрів невдоволеними вигуками й насмішками 
над безглуздою побудовою виступу: періоди видались заплу-
таними, а докази надто неприродними… До того ж, кажуть, 
додавалась деяка слабкість голосу, нечітка вимова й уривчасте 
дихання, що створювало паузи…

Він влаштував під землею помешкання й щоденно спус-
кався туди відпрацьовувати сценічні прийоми та зміцнювати 
голос. А нерідко проводив там два-три місяці поспіль, пого-
ливши півголови, щоб від сорому неможливо було з’явитися 
на люди, навіть якщо дуже захочеться… Свої фізичні вади Де-
мосфен намагався подолати артикуляційними вправами.

Нечітку, шепеляву вимову виправляв тим, що, набравши 
в рот камінців, старався ясно й виразно читати уривки поезій. 
Голос свій зміцнював тим, що розмовляв під час бігу або піді-
ймаючись на гору. Виголошував вірші чи якісь речення, не 
переводячи подиху. Вдома в нього було велике дзеркало, сто-
ячи перед яким він виконував свої вправи (За В. Чемерисом).

  Чи доводилося вам виступати публічно? Які труднощі виникали? Яких 
знань вам бракувало?

  Чи згодні ви з класичним висловом: «Поетами народжуються — ора-
торами стають»?

  Чому, на вашу думку, перський учений, лікар Авіценна говорив: «Три 
зброї є у лікаря: слово, рослина, ніж»?

111 Об’єднайтесь у мікрогрупи відповідно до запропонованих для об-
говорення тем: «Риторика Давньої Греції в  іменах», «Риторика Давнього 
Риму в  іменах». Підготуйтесь до виступу (тривалість — не менше 5 хв).

Домашнє завдання

112 Виконайте одне із завдань.

А За поданим у  вправі 110  взірцем підготуйте повідомлення про ви-
датних давньоримських риторів.
Б Укладіть збірку афоризмів видатних риторів аналізованого вами пе-
ріоду. 

Перевірте себе

— У чому полягала роль риторики в анти-
чні часи?

— Який внесок зробили Сократ, Платон, 
Аристотель, Цицерон у розвиток риторики?
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§ 14 ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО В  УКРАЇНІ

Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти!

Т. Шевченко
Буду я  навчатись мови золотої

Українська національна риторика як художня ораторська про-
за (ХVІ–ХVІІІ  ст.) розвивається в  часи національного риторичного 
Ренесансу. Її джерелами були народний золотослів, народна етика 
й  естетика слова. На формування вітчизняної риторики вплину-
ли праці Аристотеля, Діонісія Галікарнаського, Горація, Цицерона, 
Квінтіліана, анонімні «Риторика до Гереннія», «Про високе…».

Українське ораторське мистецтво розвивалося на церковних 
кафедрах, в  університетах, судах. Найбільш відомими ораторами 
Русі-України були перший Київський митрополит Іларіон (XI  ст.) 
(найвідоміша з його праць — проповідь «Слово про закон і благо-
дать», де стверджено визначну роль Русі-України та обстоюється 
її право на самостійність. Проповідь пройнята винятково глиби-
ною думки, образністю й  емоційністю) та Кирило Туровський 
(XI  ст.)  — автор багатьох піднесених величальних промов, блис-
кучий  оратор, представник урочистого й  учительського красно-
мовства, творець величальних похвал (наприклад, «Слово в новий 
тиждень після Пасхи»). У  своїх працях ритор окреслює роль про-
повідника, оратора.

Серед відомих вітчизняних філософів, проповідників, орато-
рів кінця XVI — початку XVII ст.  виділяють Іоанікія Галятовського, 
Антонія Радивиловського, Єпіфанія Славинецького, Симона По-
лоцького, Стефана Яворського, Гаврила Чужинського, Феофілакта 
Лопатинського, Феофана Прокоповича.

Видатним українським полемістом кінця XVI — початку XVII ст.  
був Іван Вишенський. Для творів Івана Вишенського характерни-
ми є  такі риси індивідуального стилю: простота і  ясність викладу; 
«момент присутності», що створює «імітацію діалогу»; емоційність, 
експресія, котра досягається за рахунок «допиту» опонента, вну-
трішньої незгоди з  ним, запальності, звинувачень; використання 
біблійних мотивів, образів, міфів, притч; градація; використання 
анафор, епіфор, наскрізних висловів-рефренів; уживання яскравих 
неологізмів; риторичні оздоби полемічного письма  — звертання, 
запитання, оклики; гротескно-сатиричне зображення дійсності, на-
явність карикатурних портретів.

У XVII столітті видатний український релігійний і  громадський 
діяч Лазар Баранович пише книгу «Меч духовний», де порівнює 
слово з  козацькою шаблею. Слово розумілося як зброя, більше 
того  — відбувалося освячення слова як духовної батьківщини. 
Обожнення слова спостерігається на всіх етапах української  історії.

Далеко за межами України відома українська риторична школа 
Києво-Могилянської академії. Розквіт національного  світського та 
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Наприкінці XVI ст.  І. Вишен-
ський упорядкував 10 своїх 
творів у «Книжицю», до якої, 
крім «Викриття диявола-ми-
родержця», входили також 
«Послання князю Василю», 
«Порада», «Послання до всіх, 
хто живе в землі Польській», 
«Послання до втеклих від 
православної віри єписко-
пів», «Ізвещеніє краткоє о ла-
тинских прелестях», «Загадка 
філософам латинським», 
«Слід краткій» та «Новина»).
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духовного красномовства припадає на XVII–XVIII ст.  На той час було 
видано близько 200  авторських підручників з  риторики, з-поміж 
них «Про ораторське мистецтво» Феофана Прокоповича. Випускни-
ки академії відзначалися високим рівнем професійної підготовки. 
Про це свідчила полілінгвістичність знань студентів: знали кілька 
живих і  мертвих мов, складали орації, оди, поезії, пісні, розігрува-
ли театралізовані свята, користувались повагою як у себе в країні, 
так і  за її межами. В ивчали «сім вільних наук»: граматику, піїтику, 
риторику, арифметику, геометрію, філософію, музику.

Іоанікій Галятовський, професор, ректор Київської колегії, 
склав підручник (перший друкований) «Наука або способ зложен-
ня казання», у  якому розкрив зв’язок риторики з  життям, із  соці-
ально-політичними та релігійними проблемами.

Феофан Прокопович  — один із засновників стилю україн-
ського бароко. Володів багатьма мовами. У  1708–1709  рр. читав 
курс риторики в  Києво-Могилянській академії. На його думку, 
риторика позбавлена свого специфічного предмета, охоплюючи 
всі предмети, які цікавлять людину й можуть бути об’єктом інших 
видів мистецтва. Мета риторики  — навчити, як у  промові за до-
помогою оволодіння мистецтвом красномовства дати відповіді на 
важливі запитання й переконати, що ці відповіді правильні. Опису-
вав такі функції риторики, як соціально-організаційну, культурно-
освітню, одержання нових знань, збудження почуттів, громадської 
думки, вплив на них. Джерелом красномовства вважав природу, 
мистецтво (талант), освіту, тренування, наслідування. Ф. Прокопо-
вич засуджував стилістичні надмірності бароко, схоластику, пусте 
красномовство.

II пол. XIX ст. — час поступового занепаду риторики як науки 
про прозу. 1850–1917  рр.— національно-мовне гноблення, ви-
гнання риторики з вищих і  середніх навчальних закладів. 

На жаль, пізніше розвиток риторики як науки загальмувався. 
Цьому було дві причини: одна стосувалася тільки України (щораз 
більші утиски українського слова, витіснення його з  навчальних 
закладів), друга  — загальна. У  більшості пізніших підручників ри-
торики основна увага зосереджена на патетичності викладу, а  не 
на змісті публічних виступів, через що саме5 слово риторика на-
було й  іншого, негативного значення  — «зовнішньо ефектне, але 
малозмістовне висловлювання».

І все ж, незважаючи на звуження сфери вживання української 
мови, і  в XIX  ст.  є  зразки чудових за змістом і  формою промов. 
Ще менш сприятливими для розвитку риторики були десятиліття 
більшовицької влади в Україні з повним партійним контролем над 
будь-якими масовими зібраннями. Справжній спалах ораторсько-
го мистецтва спостерігався в останні роки існування Радянського 
Союзу (1989–1991) з  їх масовими мітингами та в перші роки неза-
лежності України (1991–1994). Яскравими ораторами в той час ви-
явили себе Дмитро Павличко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч, 
Володимир Яворівський, Анатолій Погрібний, Ліна Костенко 
та інші.

Однією з  особливостей українського менталітету є  розуміння 
слова як духовної зброї (З посібника «Самостійна робота з  ри-
торики»).

духовного красномовства припадає на XVII–XVIII ст.  На той час було 
видано близько 200  авторських підручників з  риторики, з-поміж 
них «Про ораторське мистецтво» Феофана Прокоповича. Випускни-
ки академії відзначалися високим рівнем професійної підготовки. 
Про це свідчила полілінгвістичність знань студентів: знали кілька 
живих і  мертвих мов, складали орації, оди, поезії, пісні, розігрува-
ли театралізовані свята, користувались повагою як у себе в країні, 
так і  за її межами. В ивчали «сім вільних наук»: граматику, піїтику, 
риторику, арифметику, геометрію, філософію, музику.

Іоанікій Галятовський, професор, ректор Київської колегії, 
склав підручник (перший друкований) «Наука або способ зложен-
ня казання», у  якому розкрив зв’язок риторики з  життям, із  соці-
ально-політичними та релігійними проблемами.

Феофан Прокопович  — один із засновників стилю україн-
ського бароко. Володів багатьма мовами. У  1708–1709  рр. читав 
курс риторики в  Києво-Могилянській академії. На його думку, 
риторика позбавлена свого специфічного предмета, охоплюючи 
всі предмети, які цікавлять людину й можуть бути об’єктом інших 
видів мистецтва. Мета риторики  — навчити, як у  промові за до-
помогою оволодіння мистецтвом красномовства дати відповіді на 
важливі запитання й переконати, що ці відповіді правильні. Опису-
вав такі функції риторики, як соціально-організаційну, культурно-
освітню, одержання нових знань, збудження почуттів, громадської 
думки, вплив на них. Джерелом красномовства вважав природу, 
мистецтво (талант), освіту, тренування, наслідування. Ф. Прокопо-
вич засуджував стилістичні надмірності бароко, схоластику, пусте 
красномовство.

II пол. XIX ст. — час поступового занепаду риторики як науки 
про прозу. 1850–1917  рр.— національно-мовне гноблення, ви-
гнання риторики з вищих і  середніх навчальних закладів. 

На жаль, пізніше розвиток риторики як науки загальмувався. 
Цьому було дві причини: одна стосувалася тільки України (щораз 
більші утиски українського слова, витіснення його з  навчальних 
закладів), друга  — загальна. У  більшості пізніших підручників ри-
торики основна увага зосереджена на патетичності викладу, а  не 
на змісті публічних виступів, через що саме 5на змісті публічних виступів, через що саме 5на змісті публічних виступів, через що саме слово риторика на-
було й  іншого, негативного значення  — «зовнішньо ефектне, але 
малозмістовне висловлювання».

І все ж, незважаючи на звуження сфери вживання української 
мови, і  в XIX  ст.  є  зразки чудових за змістом і  формою промов. 
Ще менш сприятливими для розвитку риторики були десятиліття 
більшовицької влади в Україні з повним партійним контролем над 
будь-якими масовими зібраннями. Справжній спалах ораторсько-
го мистецтва спостерігався в останні роки існування Радянського 
Союзу (1989–1991) з  їх масовими мітингами та в перші роки неза-
лежності України (1991–1994). Яскравими ораторами в той час ви-
явили себе Дмитро Павличко, В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч, 
Володимир Яворівський, Анатолій Погрібний, Ліна Костенко
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Риторика Ф. Прокоповича 
має 10 частин: загальні на-
станови, про підбір доказів 
і про ампліфікацію, про 
розташування матеріалу, про 
мовно-стилістичне оформ-
лення, про трактування 
почуттів, про метод писан-
ня історії і про листи, про 
судовий і дорадчий рід про-
мов, про прикрашувальний 
вид промов, про священне 
красномовство, про пам’ять 
і виголошування.

Взірцем українського оратор-
ського мистецтва є промова 
Пантелеймона Куліша «Слово 
над гробом Шевченка», ви-
голошена під час похорону 
Кобзаря.

Феофан Прокопович
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Практикум

113 Запропонуйте заголовок до тексту теоретичного матеріалу. 
Визнач те головну думку. Дайте відповіді на запитання.

— Що вам відомо про формування української риторики, 
про шляхи розвитку українського культового красномовства?

— У чому полягає внесок І. Вишенського в розвиток укра-
їнської риторики?

— Розкажіть про внесок Ф. Прокоповича в розвиток рито-
ричної науки в Україні.

— Чому, на вашу думку, у Києво-Могилянській академії 
була приділена особлива увага риториці?

— Як ви розумієте поняття духовності Слова для  українців?

114 Прочитайте уривок із  підручника білоруського майстра красно-
мовності Сигізмунда Лауксмина «Практычнае красамоўства, або правілы 
рытарычнага мастацтва, якія неабходна ведаць для складання прамовы». 
Чи відрізняється позиція автора від позиції античних риторів, Ф.  Проко-
повича?

Сапраўды, красамоўства ёсць пэўная вартасць у даскана-
ласці чалавечай прыроды, яно настолькі карыснае для дзей-
насці і маральнасці людзей, што без яго не толькі нішто 
правільна не можа здзяйсняцца ў дзяржаве, але нават само, 
здаецца, жыццё падтрымлівацца не можа.

115 Про які якості мови йдеться у  висловленні? Як означені якості 
необхідно враховувати в підготовці виступів?

Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, 
дав нам народ. Дав цю мову і наказав свято оберігати її чисто-
ту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до гостроти разю-
чої (П. Тичина).

СПІЛКУВАННЯ
116 У 2010 році в Україні вийшла книжка «Промови, що змінили світ». 
У виданні зібрано понад шістдесят найяскравіших виступів світових гро-
мадських діячів. Якби ви стали укладачем книжки «Промови, що змінили 
Україну», чиї виступи ви включили б до неї? Відповідь обґрунтуйте.

Домашнє завдання

117 Підготуйте, користуючись друкованими чи електронними джере-
лами, усне повідомлення про одного з  видатних українських ораторів: 
Іоанна Златоуста, Іларіона Київського, Феофана Прокоповича, Григорія 
Сковороду та ін.

Перевірте себе

— Які праці вплинули на формування віт-
чизняної риторики?

— У чому полягає внесок І. Вишенського, 
І. Галятовського, Ф. Прокоповича в розвиток 
української риторики?

— Що забезпечувало високий рівень під-
готовки випускників Києво-Могилянської 
академії?

— Назвіть відомих сучасних ораторів.

Випускник Києво-Могилянської 
академії мав володіти кількома 
мовами, трьома стилями мов-
лення: високим (видатним, по-
важним, піднесеним, великим), 
середнім (скромним, квітчастим, 
поміркованим, однорідним), 
низьким (простим, фамільяр-
ним).


