
Урок 17-18 

Тема: Мовленнєва ситуація. Елементи ситуації. Особистість мовця. Риси 

гарного співрозмовника. 

Мета: формувати компетентного мовця, що адекватно орієнтується в ситуації 

спілкування;ознайомити з мовленнєвою ситуацією, її складовими; навити 

визначати елементи ситуації мовлення; характеризувати умови успішного 

спілкування; створювати й аналізувати мовленнєву ситуацію, збагачувати 

свій словниковий запас; формування рис цікавого співрозмовника, який знає 

вимоги до мовлення і може проектувати мовленнєві ситуації;виховувати 

толерантність. 

Обладнання: презентація 

Тип: дистанційний 

Матеріали до уроку 

 I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Привітання 

2.Перевірка готовності до уроку 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

1.Перевірка д.з 

2. Риторична розминка 

· Продовжте визначення: «Риторика — це наука...» 

· Доберіть до слова «риторика» синоніми. 

· Яку державу по праву називають батьківщиною риторики? 

· Який приблизний вік цієї науки? 

· Що значить «бути оратором»? 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, 

МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. 

Привіт, проблемо! Розгляньте схеми. Що вони ілюструють? Назвати інші 

сфери вашого спілкування з навколишнім світом. 

Я < — > МОЯ СІМ’Я (мати, батько, сестра чи брат) 



 

Я < — > КОМП’ЮТЕР 

Я < — > ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО 

Я < — > ШКОЛА (однокласники, учителі) 

Сьогодні на занятті ми поговоримо про мовленнєву ситуацію, а також про те, 

яким повинен бути цікавий співрозмовник. 

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. 

1.Пригадати, що називається спілкуванням. За яких умов воно можливе? 

2. Дев'ять правил красномовства Цицерона 

1. Говори зрозуміло. 

2. Говори легко, але не дуже багато, давай іншим можливість виступити. 

3. Не перебивай. 

4. Будь увічливим. 

5. Прагни говорити вишукано. 

6. Ніколи не критикуй інших, коли їх немає поруч. 

7. Не відволікайся на другорядні справи. 

8. Не говори про себе. 

9. Завжди будь витриманим, не втрачай самовладання. 

3.Робота з підручником. Параграф 14.(ст..47) Проаналізувати структуру 

ситуації спілкування. Оперуючи інформацією з підручника, розкрити зміст 

кожного компонента ситуації спілкування. 

4.Розповідь учителя 

В античному світі поняття ритор і оратор не вважалися тотожними. Ритор 

був не тільки оратором, промовцем, а й викладачем риторики. В українських 

братських школах так називали вчителів риторики. Оратор (від латинської 

назви) — особа, яка виголошує промову.  

 



Щоб виступати публічно, оратор повинен володіти спеціальними навичками і 

вміннями. За визначенням психологів, навички — це здібності виконувати ту 

чи іншу роботу якнайкраще. 

 

Успіх публічного виступу залежить від того, наскільки оратор володіє 

предметом мовлення. Тільки тоді, коли промовець компетентний у темі свого 

виступу, має необхідну суму знань, ерудований, якщо він уміє розповісти 

аудиторії багато цікавого, навести нові невідомі факти, зуміє відповісти на 

поставлені запитання, він може розраховувати на успіх у слухачів. 

 

Оратор повинен зважати на те, чого від нього очікує конкретна аудиторія, а 

не просто виходити до трибуни, аби «самовиразитися». Він мусить думати не 

лише про те, як він «сприймається», чи матиме успіх; важливим є те, що 

відбувається у свідомості слухача. Мета промови — досягти бажаної реакції 

аудиторії. Оратор не повинен відчувати себе зверхньою істотою. Він мусить 

мати слухача «у власній голові», бути співрозмовником, а не «бити 

аудиторію високими словами». Тому промова оратора в основному має бути 

подібна до звичайної бесіди. 

У Давній Греції вважали, що оратору необхідні природні здібності до 

красномовства, дар слова. Пізніше стали розмежовувати красномовство й 

уміння говорити публічно. Зокрема, Анатолій Коні писав: «Якщо 

красномовство — це дарунок природи, то вміння говорити формується в 

процесі повсякденної праці, системних тренувань і вправ. Отже, «золотим 

оратором» публічних виступів може бути тільки той, хто має бажання ним 

стати, хто прагне до цього, хто багато над собою працює». На це звертав 

увагу й американський дослідник Дейл Карнегі та чеський учений Іржі 

Томан: «Для того, щоб навчитися добре, змістовно говорити, необхідно 

збагачувати свої знання й досвід, удосконалювати освіту, тобто всебічно 

розвивати свою особистість». 

Отже, оратор має оволодіти такими основними навичками: 

• добирати літературу; 

• вивчати дібрані джерела; 

• складати план; 

• володіти собою; 



• орієнтуватися в часі. 

Із набутих навичок формуються вміння оратора: 

• самостійно готувати виступ; 

• зрозуміло й переконливо викладати матеріал; 

• відповідати на запитання слухачів; 

• установлювати й підтримувати контакт із аудиторією; 

• використовувати різні засоби навчання. 

Якщо немає таких навичок та вмінь, спілкування оратора зі слухачами не 

матиме успіху (За С. Абрамович, Л. Нечволод). 

5. Пам’ятка 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. 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

1.Виконання ситуативних завдань. Уявити подані ситуації. Чи однакова їх 

структура: учасники спілкування, тема, мета й умови спілкування? 

Охарактеризувати ситуацію спілкування (робота за варіантами). Оберіть 2 

варанти 

1-й варіант. Ваш однокласник декілька днів не відвідує школу через хворобу. 

Ви вирішили його відвідати вдома. 

2-й варіант. Ви з однокласником прийшли до бібліотеки за книгою з історії 

рідного краю. Ви запитуєте бібліотекаря — він вам відповідає. 

3-й варіант. Ви на екскурсії в музеї захоплено слухаєте розповідь 

екскурсовода. 

4-й варіант. Вас просить класний керівник терміново виконати важливе 

доручення. 

Методичний коментар. Охарактеризувати ситуацію спілкування — це 

значить дати відповідь на цілу низку запитань: хто говорить чи пише? 

(адресант мовлення), до кого спрямоване мовлення? (адресат мовлення), що? 

(тема й основна думка висловлювання), з якою метою? (мета 

висловлювання), де? коли? (умови спілкування — місце й час). 

2.Творча лабораторія 

► Відновити початкову форму прислів’я, додавши потрібні за змістом 

закінчення до початків. Про які умови успішного спілкування йдеться в 

прислів’ях? 

1. Треба знати, ... (через десяте). 

 



2. Гостре словечко ... (що і де казати). 

3. Говорить п’яте ... (коле сердечко). 

4. Хто каже до ладу, то вухо наставляй, ... (така й розмовонька). 

5. Умієш говорити — ... (більше вчуєш). 

6. Менше говори — ... (а хто без ладу, то хоч затикай). 

7. Умій вчасно сказати ... (і вчасно замовкнути). 

3. 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). 

4.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. 



V. ПІДСУМОК УРОКУ 

• Сьогодні на уроці я дізнався (лась), що... 

• Набуті знання мені знадобляться, щоб... 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Зробити конспект 

2. Виконати  виділені вправи 

3. Впр.4,ст.53 

4. Надіслати виконані завдання на мою пошту julia.n95@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 


