
Х. Самостійна робота до теми «Оратор і аудиторія». Виконайте 

практичні вправи. 

1. Проведіть репетицію виходу до аудиторії зі своїми товаришами. 

Відзначайте один в одного всі можливі недоречності (зціплення, скутість 

жестів, незграбну поставу, кам'яне обличчя, переляканий погляд, 

невпевнену або занадто швидку ходу тощо). Намагайтеся позбутися цих 

недоліків; вправляйтеся також наодинці перед великим дзеркалом. 

2. Спробуйте сконцентрувати свій погляд на якомусь об'єкті. 

Вирахуйте, скільки часу ви можете тримати погляд зафіксованим. Якщо це 

не вдається, сконцентруйте погляд па полум'ї свічки в темному приміщенні. 

Якщо вам вдається фіксувати погляд протягом 5 – 10 хвилин, вважайте, що 

ви цією вправою оволоділи. 

3. Спробуйте «намалювати очима» величезну плоску цифру 8 (яка наче 

лежить ребром до вас) на рівні очей аудиторії, коли ви виступаєте. У вас має 

створитися враження, що ви зустрілися очима з кожним з присутніх. 

Повторюйте час від часу цей прийом під час промови. 

4. Якщо вам легко вдається вести розмову з однією особою у вашій 

аудиторії під час промови, ускладніть це завдання: спробуйте вести таку 

розмову одразу з кількома слухачами. 

5. Спробуйте прочитати невеликий текст перед дзеркалом. Скільки 

разів ви відірвалися від тексту, аби зазирнути самому собі в очі? Повторіть 

цю вправу із співбесідником. 

6. Спробуйте «змалювати» жестами (без слів) перед товаришем такі 

ролі: сліпий, кишеньковий злодій, гонорова особа, старий чоловік (жінка), 

невпевнена в собі особа і т.д. Нехай ваш товариш вгадає, кого ви зобразили. 

7. Проілюструйте жестами та мімікою поданий текст: 

Пече мене сором на саму згадку. Одного разу... так. одного разу – і 

більш ніколи. Одного разу я озирнувся, бо чув на плечах слід чужих очей, 

слизький, холодний. Щось ішло за мною. Якесь пальто. Я звернув. Воно. 

Пішов тихіше. Так само. Став біля дерева. Здається, стало. Чи озирнулось? 



Ні. Я пішов швидше. Так наче бігло. Може, то серце? Хто його знає... Це 

дратувало. Набрався зваги, вернув назад, просто на нього. Стрілись очима. 

Мої байдужі, невинні, спокійні, а в нього гострі, як голки, й лукаві. В 

куточках сміх. Ну, добрело ж далі? Ти хитрий, я теж не менше. Натягнув 

нерви, як снасті у бурю і йду. Здається, одстало. Чи озирнутись? Ні. Свищу. 

Байдуже (М. Коцюбинський). 


