
Урок 18 

Дата 22.10.2020 
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Тема. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. РИСИ ГАРНОГО 

СПІВРОЗМОВНИКА. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ ОРАТОРА. 

КОМУНІКАТИВНИЙ СТАН МОВЦЯ 

Мета: формування рис цікавого співрозмовника, який знає вимоги до 

мовлення і може проектувати мовленнєві ситуації. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

• знаннєва складова: знає навички і вміння, якими повинен володіти оратор, 

визначає і пояснює вимоги до мовлення оратора; уміє складати інтелект-карти; 

• діяльнісна складова: аналізує риси гарного співрозмовника, порівнює й 

узагальнює складові внутрішнього стану мовця, що впливають на його контакт 

з аудиторією; 

• ціннісна складова: виявляє готовність брати активну участь в обговоренні 

проблемних питань, дискусійному мовленні, мовленнєвих імпровізаціях. 

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу. 

Перебіг уроку 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. 

Шановні учні продовжуємо навчатися дистанційно.  

Конспект цього уроку пишіть перша підгрупа групи. Інша підгрупа 

пише конспект Нечипоренко Ю.С. 

 

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 

Лабораторія красномовства 

► Опрацювати теоретичний матеріал. Підготувати пам’ятку на тему: «Як 

стати цікавим співрозмовником?» 

Серед визначальних рис гарного співрозмовника дослідники називають такі: 

бути гарним слухачем, виявляти повагу до співрозмовника, добре знати суть 

предмета розмови, бути впевненим у собі; бути дружелюбним, щирим, 

доброзичливим, уміти викликати позитивні емоції; подобатися зовнішнім 

виглядом і манерами, бути артистичним; дотримуватися правил етикету. 

Звернемо увагу на окремі з них. 



1. Гарний співрозмовник повинен насамперед уміти слухати. Це одне з 

найголовніших правил зафіксувала народна мудрість: «Бог дав тобі два вуха і 

один рот, послуговуйся ними у такій послідовності». Виявами уваги є 

позитивна реакція на слова, зовнішній вияв уваги, уточнювальні запитання 

тощо. Як зазначав Оноре де Бальзак: «Ніщо так не окупиться у спілкуванні з 

людьми, як милостиня уваги». 

2. Уміння робити гарні компліменти. Головна функція компліменту полягає в 

тому, що він задовольняє найважливішу потребу людини — потребу в 

позитивних емоціях. Співрозмовник, який задовольняє цю потребу, стає 

бажаним співрозмовником. 

3. Співрозмовник повинен уміти усміхатися і робити це невимушено й часто. 

На думку дослідників, усмішка — це дія, що означає «Я до тебе гарно 

ставлюся!», «Ви приємні мені!», «Я маю задоволення від спілкування з вами!». 

4. Ефективним психологічним вербальним прийомом є звертання до 

співрозмовника на ім’я. Вимовляти ім’я (ім’я та по батькові) — означає 

виявляти увагу і повагу до людини. Вимовляти це потрібно не скоромовкою, а 

чітко і в тому темпі, у якому ведеться розмова. 

Завдання — відновлення 

► Відновити вислови відомих ораторів і записати їх. Обґрунтувати 

розстановку розділових знаків. Пояснити зміст висловлювань. 

1. Оратор, на, й, на, не, лише, слова, а, багатий, думки (Цицерон). 

2. Оратор, людиною, у, і, справах, бути, повинен, справедливою, 

справедливості, тямущою (Платон). 

3. Саме, становить, пишна, надбання, яка, і, почуттям, відповідає, солідна, 

слухачів, невід’ємне, думкам, промова, і, оратора (Цицерон). 

4. Оратор, і, усіх, тією, розгромлює, самою, зброєю, і, ранить, тим, одночасно, 

самим, ударом... (Ф. Прокопович). 

5. Оратором, користь, предмета, вишукано, з, до, й, і, є, для, той, в, говорити, 

важливості, кожного, гарно, відповідно, на, змозі, питання, часові, лише, хто, 

задоволення, переконливо, слухачів (Тацит). 

6. Риторика, думки, княгиня, цариця, і, мистецтв (Ф. Прокопович). 

Орфографічний практикум 



► Записати речення, вставити пропущені букви і розділові знаки. Пояснити 

свій вибір за допомогою правил. Прокоментувати зміст речень. 

Кінцева м...та (красно)мовства переконувати людей. Обов...язок оратора 

говорити правду. (Красно)мовство належить до тих мистецтв які все 

...дійснюють і вс...ого досягають словом. (Красно)мовство дар який дозволяє 

нам оволодіти розумом і сер...цем (спів)розмовника здатність тлумачити чи 

навіювати йому все що нам потрібно. Ораторс...ке мистецтво користуєт...ся 

усіма вигодами поезії й усіма її правами. Ритор...ка цариця душ і княгиня 

мистецтв. Оратором достойним уваги є той хто користуєт...ся словами для 

думки а думкою для істи...ни й (добро)чесності. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Клоуз-тест 

► Закінчити речення 

· Предметом вивчення риторики є ... 

· Мистецтво оратора полягає у ... 

· Батьківщиною риторики є ... 

· Найвидатнішими риторами Київської Русі були ... 

· Сьогодні традиції ораторського мистецтва продовжують ... 

· Необхідно відновити національні традиції риторики тому ... 

Фото конспектів надсилати на ел.адресу irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання у Viber,  Telegram за номером 0999707381 

Пам’ятаємо що в робочих зошитах пишемо охайно, кожне домашнє завдання 

виконуємо. В кінці місяця я вишлю  кожному оцінки за написаний 

дистанційний конспект, за виконані домашні завдання і за ведення робочого 

зошита, тож чекаю ваших фото, мої майбутні відмінники! 
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