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Група № 24 

Урок № 22 

Тема уроку: Мистецтво відповідати на запитання 
 

   Мета уроку: поглибити та узагальнити знання учнів про полеміку, правила поведінки під час 

полеміки, полемічні принципи та прийоми, учити брати участь у полеміці; розвивати навички 

публічного виступу, мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські 

здібності, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантність, свідоме ставлення 

до вибору професії. 

 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте § 64 (ст.195-196) у базовому підручнику: Українська мова (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 208 с. 

2. Опрацюйте та законспектуйте матеріал до уроку (основне): 

                                 Мистецтво відповідати на запитання 

      Відповідати на запитання впевнено, спокійно й чітко — це мистецтво. Треба пам’ятати, 

що саме відповіді на запитання характеризують вас як особистість. 

      Запитання бувають різних видів. 

      1. Закриті й відкриті. Закриті запитання передбачають два варіанти відповіді: «так» і «ні»: 

      — Ви перевірили достовірність цих даних? 

      — Ні. 

      — А ви плануєте це зробити? 

      — Так. 

     Відкриті запитання мають на меті з’ясувати щось нове про події, явища, предмети: 

     — Коли ви плануєте перевірити достовірність даних? 

     — 25 серпня. 

     Закритими запитаннями іноді заганяють опонента в «пастку», бо йому доводиться вибирати 

тільки так або ні, хоча не завжди відповідь може бути однозначною (так, але…). 

     2. Прості та складні. Складні запитання, на відміну від простих, вимагають не менше 

двох відповідей: 

     — Де ви плануєте перевірити достовірність даних і чому саме там? 

     — Перевірку проведемо в Державному архіві, бо тільки в ньому зберігаються оригінали 

документів, які нам потрібні для справи. 

     Складні запитання можуть заплутати людину під час дискусії, тому краще використовувати 

прості. 

      3. Коректні й некоректні. Некоректними називають запитання, за основу яких узято 

помилкові судження. Некоректні запитання збивають людину з пантелику, примушують 

її виправдовуватися, заганяють у неочікувану ситуацію, чинять психологічний тиск.                                           

Наприклад, запитання до дівчини: Через які проблеми ти часто сваришся з ровесниками? — 

некоректне, бо треба спочатку з’ясувати, чи взагалі вона свариться зі своїми ровесниками, 

а якщо так, то наскільки часто. 

      4. Нейтральні, доброзичливі та провокаційні. На нейтральні й доброзичливі запитання 

треба відповідати спокійно й не дратуватися, якщо вони сформульовані неточно або  

неграмотно. Іноді запитання ставлять не для того, щоб з’ясувати суть справи, а щоб поставити 

опонента в складне становище, висловити недовіру до його аргументів, показати свою незгоду з 

його позицією, тобто здобути перемогу над супротивником. Відповідаючи на провокаційні 

запитання, треба виявити їхню суть, викрити позицію опонента й дати відкритий бій. Відповіді 

бувають правильними й неправильними, позитивними й негативними, короткими й 

розгорнутими. 



      Позитивними називають відповіді, у яких мовець прагне з’ясувати істину. Якщо ж 

відчувається відмова відповідати на запитання, то така відповідь — негативна. Мотивом 

для відмови може бути недостатня компетентність із порушених проблем, слабкі знання 

з обговорюваного предмета. Отже, негативна відповідь визначає слабкі сторони опонента. 

Короткі відповіді зазвичай висловлюють одним-двома словами, наприклад: 

     — Ви бачили свого брата вранці? 

     — Бачив. 

     — Біля трамвайної зупинки? 

     — Так. 

     — Він говорив по телефону? 

     — Так. 

     — Про що він говорив? 

     — Не знаю. 

     — Ви не чули? 

     — Не чув. 

     Навряд чи обговорення якоїсь проблеми буде продуктивним, якщо використовувати 

короткі відповіді. А розгорнуті й аргументовані відповіді мають велику силу переконання 

в публічних суперечках. 

                  Відповідаючи на запитання, дотримуйтеся таких порад: 

     • намагайтеся чітко відповідати на поставлене запитання; 

     • ніколи не кажіть нічого зайвого, бо цим обов’язково скористається ваш опонент; 

     • навчіться визначати пріоритети у своїх відповідях: починайте з головних подій, 

       найбільш переконливих фактів, щоб аудиторія не втратила до вас інтересу, а потім 

       переходьте до другорядних; 

     • щоб ваші відповіді були чітко організованими, використовуйте вставні слова: по- 

       перше, по-друге, по-третє; 

     • подякуйте опонентові за цікаве запитання й тільки після цього переходьте безпо- 

       середньо до відповіді; 

     • щоб завоювати прихильність опонента чи аудиторії, використовуйте такі конструк- 

        ції: «Порушена вами проблема хвилює багатьох із нас…», «Розумію ваші почуття! 

        Зізнаюся, я відчував те саме, поки не усвідомив…», «Мені хотілося б поділитися з 

        вами своїм відкриттям…»; 

     • якщо ви не готові зразу дати відповідь, скористайтеся переадресацією його опо- 

       нентові або аудиторії: «Цікаве запитання! А як би ви самі на нього відповіли?», 

       «Можливо, хтось із присутніх хотів би висловитися щодо цього запитання?»; 

     • якщо ви відчуваєте, що не можете дати відповідь на запитання, не намагайтеся «ви- 

       кручуватися» із неприємної ситуації, краще скажіть, що ви не готові зараз відпові- 

       сти й зробите це наступного разу. 

     У спілкуванні оратор повинен суворо дотримуватися основного принципу: відповідати на 

запитання лише тоді, коли повністю зрозуміла його суть і він знає правильну відповідь. Інакше 

можна потрапити в неприємну й навіть анекдотичну ситуацію, подібну до описаної нижче. 

     Один студент задля жарту ставив запитання: «Що таке “нофелет”?» — усім приїжджим 

лекторам. Боячись осоромитися перед аудиторією, кожен намагався відповісти на поставлене 

запитання по-своєму. Лектор-міжнародник пояснював, що це назва нової незалежної держави 

на півдні Африки; ботанік говорив про рослину, що росте в середній смузі нашої країни; лікар 

уважав, що це новий препарат. Ніхто навіть не здогадувався, що це всім відоме слово 

«телефон», яке студент-жартівник прочитав навпаки, справа наліво.                                                                          

У полеміці дуже цінується дотепна відповідь. Часто зі скрутного становища допомагає вийти 

винахідливість оратора: уміння зорієнтуватися в ситуації, знайти найбільш точні 

слова, швидкість реакції. 

 

     3. Прочитайте уривки з роману й виконайте завдання. 

                                                                    * * * 
     …Хоч як я вдивлявся, але не бачив у цьому чоловікові нічого незвичайного, крім вогненно-

рудої чуприни й дуже засмученого виразу обличчя. 

      Шерлок Холмс одразу помітив своїм пильним оком, які погляди я кидаю на гостя; він 

кивнув мені головою й усміхнувся. 



      — Не підлягає сумніву, — промовив він, — що наш гість колись займався фізичною 

працею, що він нюхає тютюн, що він франкмасон, що він побував у Китаї й останнім часом 

багато  писав. Крім цього, я не можу більше зробити ніяких висновків. 

      Містер Джейбез Вілсон випростався на стільці й, не відриваючи вказівного пальця від 

газети, витріщився на мого приятеля. 

      — Як, скажіть, будь ласка, містере Холмс, ви дізналися про все це? — спитав він. — Звідки, 

наприклад, ви знаєте, що я займався фізичною працею? Це свята правда, бо починав я кора- 

бельним теслею. 

      — Ваші руки розповіли мені про це, мій любий сер. Ваша права рука на цілий номер більша 

від лівої. Ви працювали нею, і м’язи на ній більш розвинені. 

      — А франкмасонство? 

      — Мені не хотілося б образити вас, пояснюючи такі очевидні речі, але ви, усупереч суворим 

правилам свого ордену, носите шпильку для краватки із зображенням дуги й кола. 

      — О, звичайно! А я й забув про це. Але як ви здогадалися, що я багато пишу? 

      — А про що інше може свідчити ваша права манжета, заяложена до блиску, і витерте сукно 

біля лівого ліктя, як не про те, що ви спираєтеся на стіл? 

      — Он як! А Китай? 

      — Рибка над вашим правим зап’ястям могла бути витатуйована лише в Китаї. Я вивчав 

татуювання й навіть дещо про них написав. Саме в Китаї заведено фарбувати риб’ячу луску 

в ніжно-рожевий колір. Коли ж до того я побачив китайську монету у вас на годинниковому 

ланцюжку, то здогадатися про це стало зовсім легко. 

     Містер Джейбез Вілсон гучно зареготав. 

                                                                            

                                                                        * * * 

      Холмс зустрів мене небагатослівно. Він узагалі рідко виявляв балакучість, проте зараз, 

побачивши мене, явно зрадів. Майже без слів, але з теплотою в погляді він показав мені рукою 

на крісло. Потім став біля каміна й оглянув мене з властивою лише йому одному про- 

никливістю. 

      — А подружнє життя пішло вам на користь, — зауважив він. — Здається мені, Ватсоне, 

що відтоді, як ми востаннє з вами бачилися, ви погладшали не менше ніж на сім з половиною 

фунтів. 

      — На сім! — відповів я. 

      — Таки ваша правда — мені, перш ніж сказати це, треба було трохи краще до вас пригля- 

нутися. Бачу, ви знову практикуєте. А навіть не казали, що маєте намір упрягтися в це ярмо. 

      — А як ви здогадалися? 

      — Дивлюсь і роблю висновки. Звідки, наприклад, мені відомо, що днями ви добряче про- 

мокли й що у вас страшенно лінива й неакуратна служниця? 

      — Дорогий Холмсе, — вигукнув я, — це вже занадто! Якби ви жили кілька століть тому, 

вас, напевне, спалили б на вогнищі. Справді, у четвер мені довелося прогулятися за місто, і я 

повернувся додому забрьоханий по вуха. Але одяг я змінив і зараз, хоч убий, не уявляю, як 

ви зробили такі правильні висновки. Що ж до Мері Джейн, то вона просто невиправна й моя 

дружина вже суворо попередила її. Проте й тут я вкрай здивований. Як ви з’ясували, що в 

мене така служниця? 

      Холмс тихо та вдоволено засміявся й потер свої довгі нервові долоні. 

      — Та зовсім просто, — сказав він. — На вашому лівому черевикові з внутрішнього боку, 

саме там, куди падають відблиски вогню каміна, аж шість майже паралельних подряпин. 

Очевидно, черевики подряпав той, хто вкрай недбало зішкрябував з них засохлу грязюку 

навколо підметки. З цього я роблю подвійний висновок: що ви виходили з дому в негоду й що 

ваша служниця — зразок препоганої лондонської прислуги. Що ж до вашої лікарської прак- 

тики... Ну, якщо від джентльмена, який зайшов до мене, пахне йодоформом, якщо на 

вказівному пальці його правої руки темніє пляма від ляпісу, а збоку на циліндрі утворилася 

ґуля, що показує, куди він сховав свій стетоскоп, то треба бути останнім йолопом, щоб не 

здогадатися: перед вами активний представник лікарської 

братії (За А. Конаном Дойлом, переклад М. Дмитренка). 

 

Ляпіс, -у, ч. Безбарвний кристал, що використовується в медицині як в’яжучий, протизапальний та припікальний 

засіб. 



Стетоскоп, -а, ч. медичний інструмент у вигляді трубки для вислуховування серця й легенів. 

 

А. Знайдіть по два-три сильні аргументи й докази, які використали герої твору. Прокоментуйте, 

чому ви вважаєте їх сильними. 

Б. До якого полемічного прийому найчастіше вдається Шерлок Холмс? 

В. Охарактеризуйте відповіді Шерлока Холмса на запитання героїв. 

 

4. Домашнє завдання:                                                                                                                                                                               

  1. Підготуйтеся до інтерв’ю, написавши відповіді на заздалегідь підготовлені для вас                                      

запитання. 

1. Чому багато молодих людей, ваших ровесників, знаючи про згубний вплив куріння чи 

вживання спиртних напоїв, усе одно не відмовляються від цих поганих звичок? 

2. Як ви ставитеся до татуювання? 

3. Як ви розумієте народний вислів: «Гола, боса, зате у вінку»? 

4. Охарактеризуйте молоду людину, яка вмовляє батьків (а іноді вимагає в них) купити їй 

iPhone X, вартість якого становить тримісячний бюджет сім’ї. 

5. Коли востаннє ви йшли на компроміс зі своїм сумлінням? Опишіть цю ситуацію. 

6. Які людські якості ви найбільше цінуєте? 

7. Хто із сучасних українців та іноземців є для вас авторитетом? Чому саме ці люди? 

8. Як ви реагуєте в ситуаціях, коли на вас тиснуть батьки або вчителі? 

9. Чому найбільше молодих людей нашої країни їдуть здобувати вищу освіту саме до 

Києва, Харкова, Одеси та Львова? 

10. Яке місто України ви вибрали б для навчання, а може, і для постійного проживання? 

Чому саме це місто? 

 

  

   УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу  

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

Конспект надіслати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com   до 16:00 

19.05.2022 
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