
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

МАЙСТЕРНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

 
Теоретичний блок 

1. Види публічних виступів. 

2. Методи та етапи підготовки публічного виступу. 

3. Структура ораторського твору. 

Практичний блок 

1. Підготуйте публічні виступи на такі теми: 

 Професійна армія: за і проти. 

 Головне місто в моєму житті. 

 Література (поезія) в житті молодої людини. 

 Книга, яку я пам’ятаю з дитинства. 

2. Складіть список відомих вам етикетних формул, які варто 

вживати на початку та наприкінці промови (академічної, політичної, 

церковної тощо). 

3. З якого речення краще почати текст, а яким – закінчити? 

Обґрунтуйте свій вибір. 

Увімкнувши телевізор, я почула такі новини. Такі новини я почула, 

увімкнувши телевізор. 

4. Підготуйте й виголосіть невелику (до 3 хв) інформаційну промову 

(наприклад: звіт, повідомлення про результати роботи, політичний реферат, 

виступ на радіо, телебаченні). 



Рекомендації: мета інформаційної промови – не лише збудити 

допитливість, а й дати нове уявлення про предмет. Вона може бути 

розповіддю, описом, поясненням. 

Інформаційна промова повинна: 

• викликати допитливість; 

• задовольняти запити слухачів; 

• бути актуальною; 

• вирізнятися послідовністю у викладенні матеріалу, чіткою 

аргументацією і доказовістю. 

5. Підготуйте й виголосіть невелику (до 5 хв) переконувальну 

промову. 

Рекомендації: мета переконувальної промови – довести логічним 

аргументом або заперечити яке-небудь положення, твердження. Предмет 

промови – запитання факту (що є правда, а що ні) або питання поведінки 

(що треба робити, а що ні) та ін. Важливо: 

• вибирати дійсно спірне питання; 

• вибирати змістовну тему; 

• вибирати питання, які можна вирішити. 
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