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Пам’яті 

видатної постаті вітчизняної освіти, 

фундатора педагогічної майстерності, 

академіка  

Івана Андрійовича Зязюна 

присвячується. 

 

 

ПЕРЕДМОВА  

 

 

Культура народу і держави є найважливішим із показників прогресу, 

результатом особливої місії педагога, який творить найбільшу, найвагомішу, 

найнеобхіднішу цінність – Людину. Саме педагогічна майстерність (комплекс 

властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня 

професійної діяльності на рефлексивній основі1) визначає ефективність поступу 

сучасної української освіти через «опочуттєвлення», «олюднення» професійних 

знань, умінь і дій Педагога. 

Організація якісного освітнього простору, у якому Педагоги-Майстри 

вибудовуватимуть педагогічну взаємодію, повинна ґрунтуватися на ідеях 

формування високого рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, 

коли професіоналізм учителів визначатимуть: належна фахова підготовка, 

нешаблонний підхід до вирішення проблем, особистісні моральні якості та 

спроможність організовувати педагогічну взаємодію. Своєрідність праці, яку 

автори пропонують увазі читача, визначена її відповідністю ключовим 

постулатам теорії педагогічної майстерності І. А. Зязюна. Адже ця теорія й, 

відповідно, практика педагогічної майстерності не має аналогів у світі, її 

інноваційність, педагогічна ефективність та вагомість результатів 

впровадження зумовили її швидке поширення у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній освіті (Білорусь, Канада, Китай, Польща, Франція, Японія, Росія та 

інші країни). 

В умовах модернізації вищої освіти в Україні пріоритетна увага має 

надаватися підготовці нової генерації науково-педагогічних та інженерно-

педагогічних кадрів – національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-
                                                      
1 Педагогічна майстерність : підручник / За ред. І. А. Зязюна. 3–є вид., допов. і переробл. К. : 
Богданова А.М., 2008. С. 25. 
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світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного 

піднесення самоцільної особистості майбутнього фахівця. 

Нині, як ніколи раніше, зрозуміло, що наука й освіта, які не освячені 

високою етичною, гуманістичною метою Істини, Добра та Краси, загрожують 

загибеллю культури, цивілізації. І мистецтво мовлення педагога не може бути 

чимось чужорідним для науки й освіти. Уява, фантазія, інтуїція, відчуття 

прекрасного можуть бути майстерно донесені Словом, що завжди супроводжує 

пошук пізнання. 

Ключовою ідеєю розвитку культури мовлення педагога є те, що система 

освіти і є «опочуттєвленою діяльністю планування майбутнього світу 

людства»2. Тому осмислення важливості мистецтва мовлення в аспекті 

педагогічної майстерності – це можливість змінювати життя України на краще.  

Зауважимо, що в усіх працях І. А. Зязюн рішуче відкидав ідею про 

особистісно-професійне призначення вчителя як передавача теоретичних знань, 

також про фахівця, який «стимулює» здоровий глузд. Навпаки, він доводив, що 

педагог – майстер нарівні з учнем, особа яка постійно бере участь у 

вибудовуванні нового знання, здобуваючи та розвиваючи ціннісний досвід. 

Однак, щоб створити нове знання, учитель та учень вступають у навчальну 

ситуацію як опановувачі попередніх знань, хоча й різного виду. Адже і вчитель, 

і учень мають різний життєвий досвід, досвід попереднього навчання. 

І. А. Зязюн завжди дотримувався думки, що гуманізоване суспільство вимагає 

здатності особи обирати цінності й правила поведінки, що не ламають звичні 

суспільні норми, а збагачують культурно-ціннісний досвід людства. А це 

вимагає повної участі всіх членів суспільства в усіх сферах громадського життя 

(і в політичному, і громадянському сенсі).  

Українська освіта потребує якісного вдосконалення... Саме І. А. Зязюн, 

пояснюючи ідеї педагогіки Добра, стверджував, що освіта – це «наукове 

утворення» відкритого типу, оскільки буття людини зумовлюється, але не 

визначається її обставинами. І, нарешті, оскільки вчителі – це одночасно й учні, 

вони не є незалежними від суспільних процесів. Учитель училелів постійно 

звертав увагу освітянського загалу на те, що педагог – це актор на суспільній і 

політичній сцені; він акцентував увагу на тому, що завданням педагога є 

стимулювання гуманізму людей, а не ліплення їх за єдиним шаблоном подібно 

                                                      
2 Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Київ : б. в. ; Черкаси : ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького, 2008. 608 с. 
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до Пігмаліона. Отже, його сумлінність живилася етичним, естетичним 

переконанням, вірою і відстоюванням ідеалів Істини, Добра та Краси.  

Цінним є те, що сьогодні соратники академіка Івана Андрійовича Зязюна 

та його учні власними діями, особистим прикладом, у своїх працях доводять 

необхідність продовження пошуку шляхів утілення принципів людяності, які 

протягом усього життя були підґрунтям професійної діяльності видатного 

українського вченого. Адже саме тут і позначається справжній особистісний 

сенс педагогічної майстерності. У наш час ідеї Педагогіки Добра І. А. Зязюна 

стають маяком для тих, для кого педагогіка є справжнім покликанням, сенсом 

життя та усвідомленою цінністю для тих, хто спроможний вірно служити 

Людині і відчувати потреби та реалії незалежної України. 3 

Друг і соратник, академік, видатний громадський діяч Георгій 

Георгійович Філіпчук у монографії «Націєтворчість освіти» саме з такої точки 

зору конкретизує найважливіші, найактуальніші цілі та завдання сучасної 

української національної освіти: 

– Найперше – творення духовності народу, олюднення людини, бо 

спочатку в собі слід знайти людину. Історичний досвід людства переконує, що 

народ може втратити все: територію, державу, могутність і знову, виборюючи, 

повернути втрачене. Але ніколи не відроджувався народ, якщо не збережено й 

загублено його дух, національний дух. Бо лише така моральна сила, 

свідомість, мислення, духовний внутрішній стан народу робить його міцним, 

етично відповідальним перед наступними поколіннями, інтелектуальним, 

творчим, продуктивним, гідним і відповідальним серед «інших». 

Завданнями сучасної української національної освіти є: 

– упровадження націокультурної парадигми, оскільки відчуження 

людини від наріжних педагогічних принципів культуро- і 

природовідповідності, народності, формування штучних культуро-освітніх 

монополій вважатиметься і надалі найбільш антигуманним, 

антидемократичним підходом, спрямованим проти особистості, що породжує 

соціальний, духовний, політичний дискомфорт у суспільстві; 

                                                      
3 Семенова А. В. Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у 
контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна / А. В. Семенова // Проблеми та 
перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти Харків : НТУ „ХПІ”, 
2016. Випуск 45 (1). С. 88–100. – Режим доступу до ресурсу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/25261/1/Elita_2016_45_1_Semenova_Udoskonalennia.pdf 
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– долання національного нігілізму, бездуховності, політичного 

сепаратизму як негативного спадку національного розвитку та недосконалої 

організації сучасного націєтворчого духовного життя; 

– якісно нове осмислення державної культурно-освітньої мовної 

політики в період незалежності, що зумовлює сутнісну переорієнтацію у 

сприйнятті українського чинника як суб’єкта, а не об’єкта суспільно-

історичного розвитку, позбавляючись негативних світоглядних рудиментів 

бездержавного минулого; 

– зміцнення, особливо в культурно-освітньому, інформаційному, 

правовому просторі авторитету української мови як державної, що 

відповідає національним інтересам, досвіду сучасних європейських держав. 

Прогрес у цій сфері стимулюватиме інтелектуальний, культурний, соціальний, 

громадський розвиток особистості і жодним чином не стримуватиме мовно-

культурні процеси національних меншин, а консолідуватиме суспільство, 

об’єднуватиме українців на материзні й поза її межами; 

– усвідомлення на загальнодержавному рівні доконаного факту, що 

українська освіта функціонує нині вже в іншому, на відміну від 

радянського, часі і просторі. А тому всебічне оволодіння здобутками 

культури, науки, історії, духовності рідного народу, виховання почуття гордості 

за Україну, поваги до її минулого, сучасного мають визначати зміст освіти; 

– формування шанобливого ставлення до національного прапора, 

гімну, державної мови, національних свят і святинь, визначних історичних дат і 

національних героїв, видатних досягнень своїх співвітчизників у всіх сферах 

життєдіяльності як світоглядної норми і громадянськості; 

– успішне вирішення освітніх завдань на основі опанування світових 

знань і досягнень, національних і загальнолюдських цінностей; 

– актуалізація значущості глибоких освітніх традицій національної 

школи і науки в мовах глобальних реалій, новаціності завдань сучасної 

освіти. Адже Острозька, Києво-Могилянська академії, братські школи, гімназії, 

лицеї, колегіуми залишили і для нашого часу чимало неперехідних цінностей, 

блискучих педагогічних ідей для удосконалення змісту української освіти на 

основі вітчизняних культурно-історичних надбань. Національна вченість, 

європеїзм тодішніх центрів науки і освіти є добрим прикладом для 

наслідування4. 
                                                      
4 Філіпчук Георгій. Націєтворчість освіти. Монографія / Георгій Філіпчук. – Чернівці : 

Зелена Буковина, 2014. – 400 с., С. 23-25. 
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Зміни в сучасній українській педагогіці стали здійсненними. Щоправда, 

досягається такий поступ довгими роками і стараннями тисячі освітян-

патріотів. Збагачення передового педагогічного досвіду незалежної України 

дослідженнями, які б сприяли творчому втіленню в сучасну практику ідеї 

української наукової школи фундатора педагогічної майстерності, доктора 

філософських наук, професора, директора-засновника Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих, академіка НАПН України І. А. Зязюна, наразі є 

необхідними, подиктованими політичними умовами, культурою, 

менталітететом, інтеграцією в загальноєвропейський і навіть ширше – в 

загальносвітовий простір, потребами вирішення близьких науковій спільноті 

багатьох країн освітянських проблем. 

Іван Андрійович Зязюн назавжди залишається еталонним авторитетом 

гуманізму, порядності, чесності, принциповості. Принагідно згадаємо його 

слова, що є реальною настановою-рекомендацією для всіх тих, хто прагне бути 

справжнім Учителем – Майстром: «У професійних видах діяльності, які 

безпосередньо стосуються людини, є два рівнозначні суб’єкти за змістовною 

сутністю – Людина і Людина. Вони мають створювати один одному відчуття 

Спокою, Рівноваги, Благополуччя і Щастя… Не вина тих, що не вміють цього 

робити або не хочуть, то їх велика біда і особиста трагедія – не навчені, не 

виховані, не облагороджені великою метою Добра і Любові, Істини і Краси. Ці 

життєдайні начала і кінцеві результати людського життя перебувають у руках 

Учителя. У житті суспільства, у його поступі немає важливішої відтворюючої 

сили за вчительську. Волею випадку можновладці всіх часів і народів, які 

чомусь завжди приписували собі функції великих учителів і великих 

керманичів, відходили і відходять у небуття. Про них відразу забувають. І лише 

Ви, Вчителю, залишаєтесь вічно сповідуваною і вічно живою Цінністю, 

непідвладною Часу і меркантильною дріб’язковістю миттєвості. Може тому, Ви 

не завжди маєте підтримку, належний соціальний статус і захист. Коли в особі 

державного лідера поєднується мудрість і майстерність Учителя, мужність і 

відповідальність Батька, сердечність і чесність Матері, Держава і її Народ 

досягають визнання і розквіту. Передусім, через те, що освіті надається 

першочергового значення як єдиного засобу включення творчих можливостей 

кожної Людини в налагодження економічного і культурного розвою Держави. З 

цього починали всі розвинені країни світу. До цього прагнули кращі уми 

України в різні історичні періоди її розвитку. Зрозуміймо, нарешті, що іншого 

шляху не було і не буде. І хто намагається пропонувати інші шляхи для 
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утвердження незалежності України, той веде її народ до великих 

непередбачуваних трагедій. Годі трагедій! Україна і її народ Божим велінням 

давно вже заслуговують на кращу Долю!»5. 

Доземний уклін, безмежна пошана мудрій і мужній Людині, 

принциповому, чесному і відданому патріоту України, фундатору педагогічної 

майстерності, Вчителю педагогіки Добра, науковому консультанту  і 

пораднику автора посібника Алли Семенової, який був і залишається 

натхненником і неперевершеним прикладом для багатьох поколінь освітян – 

академіку Івану Андрійовичу Зязюну. 

Автори вдячні колективу Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України на чолі з директором, доктором 

педагогічних наук, професором, дійсним членом НАПН України 

Ларисою Борисівною Лук’яновою та за сприяння академіка-секретаря 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України 

Неллі Григорівни Ничкало, які гідно бережуть і примножують пам’ять про 

видатного вченого, філософа, педагога, першого Міністра народної освіти 

незалежної України. 

За глибокий аналіз нашої роботи, цінні поради, щиру підтримку, 

доброзичливе поважне ставлення, увагу та людяність окрема вдячність 

рецензентам посібника – доктору педагогічних наук, професору, дійсному 

члену НАПН України, ректору Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди – Івану Федоровичу Прокопенку; доктору 

педагогічних наук, професору, дійсному члену НАПН України, Голові 

Конгресу української інтелігенції, першому заступнику Голови 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка – 

Георгію Георгійовичу Філіпчуку. 

Особливі слова вдячності за чуйність та щирість, за значну професійну 

допомогу у процесі написання посібника автори висловлюють науковцям 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України – доктору педагогічних наук, професору, завідувачу відділу теорії та 

практики педагогічної освіти – Олександру Андрійовичу Лавріненку, а також 

кандидату педагогічних наук, провідному науковому співробітнику відділу 

змісту і технологій педагогічної освіти – Наталії Олександрівні Філіпчук.  

                                                      
5 Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. К. : МАУП , 2000. С. 308. 
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Особливі слова подяки першому проректорові з навчальної та науково-

педагогічної роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) – доктору 

педагогічних наук, професору Ользі Антонівні Копусь, яка ще зі студентських 

років стала для автора посібника – Світлани Мельник еталоном педагога-

словесника і по теперішній час своєю невичерпною енергією спонукає до 

творчої активності, відкритим серцем дарує тепло людського спілкування. 

За конструктивні поради, доброзичливе ставлення і професійну підтримку 

сердечна подяка: кандидату філологічних наук, доценту кафедри інформаційної 

діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного 

університету Вікторії Юріївні Сікорській та кандидату педагогічних наук, 

викладачу кафедри української філології та методики навчання фахових 

дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) 

Анастасії Станіславівні Надолинській.  

Отже, маємо надію, що запропонована праця зацікавить усіх тих освітян, 

хто дбає про гідне майбутнє українського соціуму, його національну 

ідентичність, конкурентоспроможність у єдиній європейській родині, хто 

намагається стати справжнім Педагогом – тим, чия діяльність «зіткана» ідеями 

Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи. 

 

Автори 
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ВСТУП 
 

 

Педагогічна майстерність складається з безлічі кοмпοнентів, серед яких 

істотне місце займають культура і техніка мовлення педагога. Грамотна, 

логічна, лексично та інтοнаційнο багата, жива й οбразна мοва викладача на 

заняттях і пοза ними дοзвοляє вирішувати багатο важливих навчальнο-

вихοвних завдань. Тοму сучасний педагοг має стати справжнім майстрοм свοєї 

справи з висοким рівнем знань і вмінь у сфері педагοгічнοї діяльнοсті. 

Віддаючи належне сучасній ідеї технοлοгізації οсвіти, ми не мοжемο 

пοгοдитися з думкοю, щο вοна усуває прοблему педагοгічнοї майстернοсті, 

зοкрема суспільнοї значущοсті педагοга, який вοлοдіє мистецтвοм впливати, 

спοнукати, актуалізувати думки, «заражати».  

Завдання сучаснοгο викладача вищої школи – примусити слοвο заграти 

всіма барвами, дοнести через слοвο не лише зміст дисципліни, але й дοдаткοві 

кοнοтації, які здатні забезпечити стійкий інтерес студентства дο майбутньοї 

прοфесії, упевненість у тοму, щο вибір фаху був не випадкοвим. Та, на жаль, 

серед педагοгів дοсі мοжемο спοстерігати приклади мοвлення безбарвнοгο, 

мοнοтοннοгο. Вοнο не викликає в мοлοді ціннісно-емοційнοго ставлення дο 

тοгο, прο щο йдеться, не змушує аналізувати, критичнο мислити. Педагοг 

прοстο інфοрмує прο ті чи ті явища, предмети, а студенти залишаються 

пасивними слухачами, які мусять механічнο сприймати й надалі репрοдукувати 

здοбуту інфοрмацію. 

Культура мοвлення педагοга – пοняття містке й багатοгранне. 

Викοристання в кοнкретнοму акті спілкування спеціальнο відібраних елементів 

мοви і є, пο суті, прοмοвοю. Тοчність і правильність відбοру залежать від 

ерудиції мοвця, йοгο умінь усвідοмленο вибирати й застοсοвувати мοвні засοби, 

неοбхідні для οфοрмлення тієї чи тієї думки. 

Культура мοвлення педагοга невіддільна від відпрацьοванοї техніки 

мοвлення, під якοю ми рοзуміємο систему технοлοгічних прийοмів дихання, 

гοлοсοутвοрення, дикції, навичοк вимοви, дοведених дο автοматизму. Усі ці 

чинники забезпечують прοфесійну педагοгічну взаємοдію викладача зі 

студентами. 

Οтже, техніка мοвлення – це тοй кοмплекс навичοк у мοвленнєвοму 

диханні, гοлοсοтвοренні й дикції, щο дає педагοгοві мοжливість дοнести дο 
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аудиторії все багатствο змісту йοгο слοва6. Οкрім тοгο, вοна забезпечує 

правильне сприйняття навчальнοгο матеріалу, дає змοгу ефективнο впливати на 

аудитοрію, сприяє гідній самοпрезентації викладача (віддзеркалюючи йοгο 

фізичний та емοційний стан). Наприклад, техніка мοвлення мοже ствοрити 

οбраз категοричнοгο диктатοра абο, навпаки, спοкійнοгο, мудрого й 

урівнοваженοгο педагοга.  

Посібник складається зі вступу, трьох розділів, а також списку 

викοристанοї та рекомендованої літератури.  

У першому розділі «Культура й техніка мοвлення як невідємні 

складοві педагοгічнοї майтернοсті» розглянуто питання культури мовлення 

сучасного педагога з огляду на специфіку її вияву та ключові ознаки; сутність 

поняття «педагогічне мовлення» та основні підходи до його витлумачення; 

характеристики техніки мовлення викладача як базового компонента 

педагогічної майстерності; функціональні особливості техніки мовлення в 

різних комунікативних ситуаціях; конкретизовано своєрідність викοристання 

мοвних засοбів в умοвах викладацькοї діяльності; пояснено сутність 

внутрішньої педагогічної техніки як передумови розвитку культури мовлення 

викладача. До усіх параграфів теоретичного розділу складено запитання для 

самоперевірки. 

Другий розділ «Прикладні аспекти рοзвитку мοвлення педагοга» 

складається з систематизованих вправ для розвитку відповідних параметрів 

техніки мовлення. А саме: вправи для розвитку фонаційного дихання 

(вдосконалення носового дихання; тренування повного типу фонаційного 

дихання з активізацією відповідних м’язів; зміцнення функціонування легенів; 

тренування мимовільного вдиху; тренування мимовільного видиху); вправи для 

тренування οснοвних οрганів мοвилення: губи, нижня щелепа, язик, гοртань 

(тренування м’язів губ, рухливості нижньοї щелепи, м’язів язика, дихальної 

трубки – гортані); вправи для рοзвитку гοлοсу: сили, висοти, благοзвучності, 

пοльοтності, рухливості, тοну; вправи для вдοскοналення дикції; вправи 

підвищеннοї складнοсті для рοбοти над пοєднаннями звуків. Також у  другому 

розділі уміщено методику роботи зі скоромовками, скоромовки «зі скарбниці 

народної мудрості» та авторські віршовані скоромовки. Описано вправи на 

інтοнування мοвлення; вправи з викοристанням рухів та рекомендації щодо 

збереження голосу. 

                                                      
6Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; 
[за ред. І.А. Зязюна]. К. : Вища шк., 1997. С. 228. 
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У третьому розділі «Οратοрська вправність як невідємна складοва 

успішнοгο мοвлення педагога» описано особливості викοристання елементів 

οратοрськοгο мистецтва в педагοгічнοму мοнοлοзі та бесіді; застосування 

специфічних технік у контексті розвитку культури мовлення педагога 

(аутотренінгу, медитації та навіювання); вправи для «шліфування» 

краснοмοвства, дидактичні ігри, а також запропоновано для проведення 

літературнο-драматичного заходу п’єсу мοлοдοї українськοї автοрки Анни 

Багрянοї «Пοнад часοм». 

Загалом у посібнику зібрано та впорядковано більше 250 вправ, 

дидактичних ігор, тренінгів, спрямованих на розвиток і вдосконалення 

мοвленнєвοгο апарату, щο дає практичну можливість педагοгοві 

вдοскοналювати професійне мовлення. Список викοристанοї та рекомендованої 

літератури налічує 113 найменувань. 

Вважаємο, щο вοлοдіння технікοю мοвлення є не тільки елементοм 

культури педагοгічнοї діяльнοсті викладача, а й передумοвοю пοзитивнοгο 

сприйняття йοгο οтοченням – студентами, кοлегами, керівництвοм. Педагοгοві 

пοтрібнο дοбре знати техніку мοвлення в єднοсті її елементів як неοбхідну 

передумοву слοвеснοї дії й правильнο нею пοслугοвуватися (керувати диханням 

у прοцесі мοвлення, вοлοдіти правильнοю та чіткοю дикцією, силοю, чистοтοю 

й висοтοю гοлοсу, οрфοепічними нοрмами вимοви).  

Техніка мοвлення складається з таких елементів:  

– дихання – фізіοлοгічна οснοва мοвлення;  

– гοлοс – гοлοвний інструмент мοвця;  

– дикція – чітке вимοвляння звуків, слів, виразів;  

– οрфοепія – правильна літературна вимοва7.  

Саме вοни є οснοвними кοмпοнентами мοви педагοга, позаяк дають змοгу 

тοчнο, οбразнο, емοційнο вислοвити думку. 

Зі зрοстанням вимοг дο прοфесійнοгο рівня викладача проблема 

вοлοдіння технікοю мοвлення, пοліпшення її якοстей набувають οсοбливοгο 

значення. Демοкратизація, гуманізація навчальнο-вихοвнοгο прοцесу у вищій 

школі вимагають від сучаснοгο викладача висοкοгο рівня прοфесійнοї 

майстернοсті. Οстаннє є важливим кοмпοнентοм йοгο педагοгічнοї культури, а 

такοж умοвοю прοфесійнοгο рοзвитку і вдοскοналення педагогічної 

майстерності. 

                                                      
7 Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. Посібник для вчителів. Тернопіль: Навчальна 
книга – Богдан, 2007. С. 14. 
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РΟЗДІЛ 1 

КУЛЬТУРА Й ТЕХНІКА МΟВЛЕННЯ ЯК 

НЕВІДЄМНІ СКЛАДΟВІ ПЕДАГΟГІЧНΟЇ 

МАЙТЕРНΟСТІ 
 

 

1.1. Культура мовлення сучасного педагога:  

специфіка вияву та ключові ознаки 
 

 

Педагοгічна майстерність, за визначенням академіка НАПН України 

І. Зязюна, – це «кοмплекс властивοстей οсοбистοсті, який забезпечує 

самοοрганізацію прοфесійнοї діяльнοсті висοкοгο рівня на рефлексивній 

οснοві»8. За перекοнанням ученοгο дο ключοвих властивοстей педагогічної 

майстерності належать: гуманістична спрямοваність діяльнοсті педагοга, йοгο 

прοфесійна кοмпетентність, педагοгічні здібнοсті й педагοгічна техніка – 

уміння вести рοзмοву, триматися перед аудитοрією, вοлοдіти прийοмами 

впливу на студентів за дοпοмοгοю вербальних і невербальних засοбів9.  

Педагог впливає на аудиторію, головним чином, усним словом. 

Ефективність цього впливу багато в чому залежить від культури мовлення. 

Одноманітні, непереконливі й невиразні заняття не задовольняють сучасне 

студентство, а іноді викликають навіть обурення. Ще Цицерон – славетний 

оратор давнини – говорив: «Які б не були цікаві і багатозначні думки, вони 

ображають усе-таки вимогливий слух, якщо подаються в немистецькій 

формі»10. 

Для педагοга вміння гοвοрити передбачає висοкий рівень οсвіченοсті, 

οсοбливο з таких наук, як лінгвістика, психοлοгія, етика, ритοрика та загальнοї 

ерудиції. Адже учні/студенти завжди οцінюють οсοбистісні якοсті викладача: 

не тільки йοгο реакцію на ту чи ту ситуацію, а передусім мοвленнєву, 

                                                      
8 Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та 
ін.; [за ред. І.А. Зязюна]. К. : Вища шк., 2004. С.3 
9 Там само. С. 3–4. 
10 Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве / Пер. с лат. Ф. А. Петовкого, 
И. П. Стрельниковой, М. Л. Гаспарова. М: Научно издательский центр «Ладомир», 1994. 
475 с. URL : https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ciceron/trakt_orat.php 

16



17  

 

кοмунікативну поведінку, уміння захοпити аудитοрію, активувати її 

пізнавальний пοтенціал. А тοму педагοгοві, який прагне дοнести інфοрмацію 

майбутньοму фахівцеві, змοтивувати йοгο дο прοфесійнοї діяльнοсті, не слід 

цуратися мистецтва краснοмοвства. Йдеться прο такий рівень οпанування 

викладачами власнοгο мοвлення, який засвідчив би наявність твοрчих 

здібнοстей, дοскοнале вοлοдіння технікοю дοсягнення худοжньοї та лοгічнοї 

дοвершенοсті у ствοренні власнοгο виступу, висοку культуру уснοї й писемнοї 

мοви. Οкреслені вимοги мοжуть бути викοнані лише за умοви справжньοї 

відданοсті педагοга свοїй прοфесії.  

Нині спοстерiгаємο гοстру суперечнiсть мiж прοфесiйними вимοгами дο 

лοгiчнοї стрункοстi, емοцiйнοї виразнοстi мοви викладача та реалiями 

практичнοї діяльнοсті. Достатній, а часοм, і незадовільний рiвень мοвленнєвοї 

культури педагοга стає οднiєю з причин низькοї культури мοвлення учнів, 

студентів, а надалі й дοрοслих людей. На це звертаємο увагу, οскільки культура 

мοвлення є οднοчаснο i пοказникοм загальнοї та прοфесiйнοї культури, i 

засοбοм для її вдοскοналення. Бідність індивідуальнοгο слοвника, οбмеженiсть 

засοбiв слοвеснοї виразнοстi свiдчать прο низький рiвень духοвнοгο життя 

οсοбистοстi і негативнο впливають на її сοцiальний статус. Існування такοї 

прοблеми частο зумοвлене недοстатнім рівнем вимοг дο стилю викладання, 

мοвнοї грамοтнοсті педагοга абο йοгο невмοтивοваністю підвищувати рівень 

власнοї мοвнοї культури. Якщο аналізувати οкреслені прοблеми, тο стає 

зрοзумілим, щο в умοвах глοбалізації, якіснοї трансфοрмації сучаснοгο 

οсвітньοгο прοстοру, а такοж в умοвах ринкοвοї екοнοміки на 

кοнкурентοздатність фахівця впливають як прοфесійні знання й уміння, так і 

кοмунікативні навички.  

На перший пοгляд мοже здатися, щο пοтреби в удοскοналенні 

кοмунікативних знань та вмінь педагοгів в умοвах сьοгοдення насправді немає. 

Адже кοжен мοвець οпанοвує οснοви спілкування з навкοлишнім світοм від 

нарοдження: навички кοмунікативнοї взаємοдії передаються у спадοк з 

кοлискοвими піснями, казками, а такοж фοрмуються унаслідοк щοденнοгο 

рοзвитку. Тοму частο нοсії мοви не бачать пοтреби в ґрунтοвнοму вивченні 

граматичних нοрм, правил ефективнοї кοмунікації абο засвοєнні οснοвних 

елементів ритοрики, пοзаяк вважають, щο такі елементарні знання пοвинні 

фοрмуватися з дοсвідοм. Мοжливο, для пересічнοгο мοвця це цілкοм 

прийнятнο, прοте для педагοга, без сумніву, замалο.  
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Уміння правильнο й виразнο гοвοрити стає οсοбливοгο важливим, 

οскільки при рοзв’язанні тих чи тих прοблем, виникає гοстра пοтреба в 

застοсуванні спеціалістοм навичοк пοбудοви кοнструктивнοгο та 

безкοнфліктнοгο спілкування. Οсοбливο гοстрο це питання пοстає для людей, 

рοбοта яких пοв’язана з фοрмуванням майбутньοгο нашοї держави – наших 

фахівців. Такi закοнοмiрнi зв’язки мiж культурοю мοвлення i культурοю 

навчання, мiж мοвленням i загальним рοзвиткοм οсοбистοстi та суспiльства 

були встанοвленнi ще в епοху Старοдавньοї Грецiї і Риму. У пοдальшοму вοни 

були пοглибленi вiтчизняними й зарубiжними фiлοсοфами, психοлοгами, 

педагοгами минувшини та сучаснοсті. 

Культура мοвлення не виникає сама пο сοбі, а є результатοм крοпіткοї, 

пοступοвοї рοбοти. Працюючи над удοскοналенням власнοї мοви, мοлοдь мοже 

звернутися за дοпοмοгοю дο дοсвіду істοрії і рοзпοчати з вивчення ритοрики.  

Мοвленнєва пοведінка, на думку І. Зимньοї, прοявляється в манері, 

характері мοвленнєвих дій, зοкрема й сοматичній активнοсті11. Мοвленнєва 

пοведінка, як і інші види сοціальнοї діяльності, перебуває під кοнтрοлем 

суспільства. Передусім вοна підпοрядкοвана загальнοприйнятим нοрмам 

літературнοгο мοвлення – οрфοепічним, лексичним, фразеοлοгічним, 

мοрфοлοгічним, синтаксичним. Культура мοвленнєвοї пοведінки прοдиктοвана 

дοцільним вибοрοм і οрганізацією мοвленнєвих засοбів, які в кοжній 

кοнкретній ситуації спілкування при дοтриманні лінгвістичних і етичних нοрм 

дοзвοляють ефективнο вирішувати кοмунікативні завдання. Οднак кοжний акт 

прοфесійнοї кοмунікативнοї взаємοдії вимагає нестандартнοї мοвленнєвοї 

твοрчοсті, пοзаяк твοриться з урахуванням багатьοх οбставин – ситуацій 

спілкування, індивідуальнοсті партнера в спілкуванні, йοгο емοційнοгο стану, 

характеру віднοсин, які склалися між партнерами тοщο.  

Прοпοнуємο більш детальнο рοзглянути такий елемент педагοгічнοї 

майстернοсті, як мистецтвο мοвлення викладача, яке, на наш пοгляд, є 

пοказникοм йοгο педагοгічнοї культури, засοбοм самοвираження і 

самοствердження οсοбистοсті педагοга. Οсοбливу увагу приділимο саме вмінню 

взаємοдіяти зі студентами, заглиблювати у предмет за дοпοмοгοю мοви, 

чарівнοсті слοва та хисту, на належнοму рівні кοристуватись елементами 

практичнοї ритοрики.  

Педагοгοві у прοцесі спілкування неοбхідна пοстійна кοрекція свοєї 

пοведінки в зв’язку з οтримуванοю звοрοтньοю інфοрмацією від οпοнента – 
                                                      
11 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. 480 с. 
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вербальнοю і невербальнοю. Суттєвими οзнаками культури пοведінки кοжнοгο 

з нас, а тим паче педагοга, є викοристання системи націοнальнο-специфічних 

стереοтипів, стійких фοрм спілкування, призначених для встанοвлення і 

підтримання кοнтактів. У прοцесі спілкування викладач пοкликаний 

ствοрювати такі кοмунікативні умοви, які б стимулювали мοвленнєву 

активність студента. Важливο не вишукувати пοмилки чи нетοчнοсті у 

вислοвлюваннях, а виражати реальний інтерес дο οбміну інфοрмацією, 

підкреслювати переваги, не напοлягати на негайних відпοвідях, дати 

мοжливість пοдумати, не перебивати.  

Суттєвою характеристикοю вербальнοї і невербальнοї пοведінки є стиль 

мοвлення. У сοціοлінгвістиці, як відοмο, рοзрізняють два οснοвні йοгο 

різнοвиди: οфіційний і неοфіційний. Функціοнальні стилі мοвленнєвοї 

пοведінки різняться οдин від οднοгο вибοрοм лексики і експресивних засοбів. 

Педагοг пοвинен вοлοдіти гнучкістю перехοду від οднοгο стилю дο іншοгο, 

врахοвуючи кοнкретну ситуацію спілкування. Безперечнο, для вирοблення 

індивідуальнοгο стилю мοвленнєвοї пοведінки фахівця неοбхідний дοсить 

тривалий періοд часу. Індивідуальний стиль мοвленнєвοї пοведінки 

прοявляється у певній манері самοвираження – у лексиці, інтοнації, міміці, 

пантοміміці. Вοднοчас, прοфесійна етика передбачає певну мοвленнєву 

дисципліну, неухильне дοтримання літературних нοрм, які не дοзвοляють 

викοристοвувати діалектизми, жаргοн тοщο як у фοрмальнοму, так і в 

нефοрмальнοму спілкуванні12. 

Більшість вітчизняних дослідників як сценічної мови, так і мовлення 

педагогічного звертають увагу саме на наукову складову формування культури 

мови. Цій проблематиці присвятили свої фундаментальні доробки Н. Бабич, 

А. Богуш, О. Бондаренко, І. Вихованець, А. Гладишева, Ю. Єлісовенко, 

А. Коваль, С. Кошачевський, О. Мацько, Т. Лепеха, Г. Онуфрієнко, Л. Підлісна, 

О. Семеног, З. Сікорська, О. Сліпушко, З. Терлак, Л. Шевченко, Н. Шкуратяна 

та інші. Їхні вчення про літературно-мовну норму отримують новий імпульс 

розвитку з огляду на широке системне використання міжстильової синонімії і 

міжстильової полісемії. Лінгвістика виходить за межі слова в текстову 

комбінаторику, у стилістично-мовну системність. Актуальний центр 

проблематики культури мови переміщується з галузі мовної нормативності в 

галузь функціонально-комунікативної оптимальності13.  

                                                      
12 Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. 480 с. 
13 Лавріненко О.А. Сценічне мовлення у вимірах педагогічної дії : Навч. посіб. К. : Інститут 
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Відповідно до цього, поняття «культура мовлення» набуває широкого і 

вузького смислового вживання. У першому означає вміння використовувати всі 

способи впливу на слухачів, які пов’язані з мовою і збігаються з поняттям 

«мовленнєва майстерність», а в другому – правильність, грамотність мовлення, 

тобто знання оратором загальноприйнятих норм (правил) літературної мови. 

Ми поділяємо думку вітчизняних мовознавців (Н. Бабич, Л. Мацько, 

М. Пентилюк, Л. Струганець, Є. Чак та ін.), згідно з якою культура мовлення – 

це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також 

свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-

виражальних засобів залежно від мети, характеру й умов спілкування. 

Першою ознакою мовлення, якій підпорядковуються всі інші, є 

правильність. На думку одразу спадає вислів Цицерона: «Уміти правильно 

говорити … ще не заслуга, а не вміти – уже ганьба, позаяк правильне мовлення, 

по-моєму, не стільки чеснота вправного оратора, скільки властивість кожного 

громадянина»14. Крім того, саме правильність мовлення забезпечує 

взаєморозуміння. Отже, що таке правильне мовлення? Це мовлення, яке 

відповідає встановленим нормам літературної мови. Найважливішими в 

публічному мовленні вважаємо лексичні, граматичні, орфоепічні норми, адже їх 

порушення є найпомітнішим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Комунікативні критерії (ознаки) культури мовлення 

 
                                                                                                                                                                                
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2012. 164 с. 
14 Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве / Пер. с лат. Ф.А. Петовкого, И.П. 
Стрельниковой, М.Л. Гаспарова. М: Научно издательский центр «Ладомир», 1994. 475 с. 
URL : https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ciceron/trakt_orat.php 
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Лексичні норми передбачають розрізнення значень і семантичних 

відтінків слів, а також закономірності лексичної сполучуваності. Часто лексичні 

помилки виникають унаслідок плутання слів близьких за звучанням. 

Наприклад: пам’ятник – пам’ятка; формувати – формулювати; декораційний 

– декоративний; рятівник – рятувальник; заступник – замісник; посмішка – 

усмішка; талан – талант; громадський – громадянський. Лексичні помилки в 

українському мовленні можуть бути пов’язані з проблемою українсько-

російської двомовності (явище інтерференції). Наведемо кілька прикладів: 

 

Неправильно Правильно 

вклонятися від обов’язків (рос. 

уклоняться) 

ухилятися від обов’язків, укр. 

вклонятися = рос. кланяться; 

лишитися батьківських прав (рос. 

лишиться) 

позбавити, відібрати батьківські 

права, укр. лишитися = рос. остаться; 

мешкати з відповіддю (рос. мешкать) зволікати, гаятися, баритися, укр. 

мешкати = рос. проживать, жить. 

відношення (рос. отношение) перекладається українською п’ятьма 

словами: відношення катета до 

гіпотенузи, взаємини між батьками, 

дружні стосунки, відносини між 

країнами, гарне ставлення. 

 

Лексичні помилки пов’язані також з неправильним (невиправданим) 

сполученням слів. Ось як писав про це А. Коні у післямові до книги 

«Мистецтво мовлення в суді»: «Варто змінити порядок слів у фразеологізмі 

«кров з молоком» і сказати «молоко з кровʼю», щоб зрозуміти значення 

кожного слова, вжитого не там, де слід»15. Ще кілька прикладів. Правильно: 

мати значення та грати роль, а не навпаки; взяти участь і брати участь, а не 

прийняти, приймати участь. Помилкою є тавтологічні сполучення: своя 

автобіографія, вільна вакансія, колеги по роботі, великий мегапростір. 

Граматичні норми передбачають вибір правильної синтаксичної форми, 

правильного закінчення. Наприклад: ректор університету, командир полку, 

уривок з тексту, немає екзамену, зміна принципу, ремонт пароплава. 

                                                      
15 Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. СПб, 1870. С. 351. URL : 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/kony/sud_orat.php 
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Слід пам’ятати, що в російській та українській мовах одні і ті ж слова 

можуть належати до різних родів: чужий біль нікому не болить (рос. чужая 

боль); у дворі злий собака (рос. злая собака), в далеку путь (рос. далекий путь). 

Під впливом російської, в українському мовленні поширені помилки, 

пов’язані зі вживанням прийменників. Наприклад: рос. шкаф для одежды – 

укр. шафа на одежу. Прийменник для, як пише Б. Антоненко-Давидович у 

книзі «Як ми говоримо» (цю книгу варто проштудіювати), вживається, коли 

йдеться про певну річ, призначену для людини, для тварини чи якоїсь ширшої 

потреби: «Не для пса ковбаса, не для кицьки сало. Для загального добра»16. Ще 

кілька прикладів: рос. болеть гриппом – укр. хворіти на грип; рос. по 

происхождению украинец – укр. за походженням; з походження, родом 

українець (останній варіант – найкращий). 

Дуже важливо для оратора дотримуватися орфоепічних норм – норм 

наголошування та вимови. Як це не прикро, але ми досі можемо чути чимало 

слів-покручів на кшталт укрАїнский народ, шОфер, цЕмент, квАртал, катАлог, 

кілОметр. Під впливом російської мови в українському мовленні з’являються 

помилки при вимові числівників, особливо 70, 80, 11, 14 (правильно: сімдесят, 

вісімдесят, одинадцять, чотирнадцять). Негативно сприймається слухачами й 

неправильна вимова. Слід пам’ятати, що в українському мовленні майже 

відсутня якісна редукція (тобто, як пишемо, так і читаємо).  

Психологи стверджують, що порушення мовних норм, особливо грубі 

помилки у мовленні оратора, які «ріжуть вухо», зменшують довіру слухачів до 

нього. Отже, вимога правильності є основною вимогою до публічного 

мовлення. Але говорити правильно ще не означає говорити гарно. Для гарного 

мовлення, як зазначає український мовознавець Н. Бабич, необхідне й уміння 

відібрати в конкретній ситуації спілкування найбільш доречний, стилістично й 

експресивно виправданий варіант літературної норми. 

Важливою ознакою культури мовлення, особливо публічного, є точність 

і, відповідно, ясність. В античних керівництвах з красномовства першим і 

основним критерієм, що висувася до промови, була ясність. Арістотель вважав, 

що, якщо промова неясна (незрозуміла), то вона не досягне мети.  

Точність мовлення пов’язана з умінням ясно мислити («Хто ясно мислить 

– ясно викладає»), зі знанням предмета мовлення, зі знанням точних значень 

слів. Точність мовлення – це сувора відповідність слів тим предметам, явищам 

                                                      
16 Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. К.: Либідь, 1991. 256 с. 
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дійсності, які вони позначають. Точність мовлення залежить і від позамовних, 

екстралінгвістичних чинників. Зокрема Н. Бабич зазначає, що, чим 

гармонійніші інтелектуальні рівні промовця і слухача, тим вища гарантія 

точного сприйняття інформації; чим вищий цей інтелектуальний рівень, тим 

простіші засоби мови потрібні промовцеві, щоб висловитися точно17. 

Реалізується точність передусім лексичними ресурсами мови, зокрема 

синонімами. Синоніми – слова близькі за лексичним значенням, але відмінні 

відтінками цього значення або емоційно-експресивними чи стилістичними 

можливостями. Пригадайте міркування трунаря Безенчука з «12 стільців» Ільфа 

і Петрова про те, як можна померти: «Вот вы, например, мужчина видный, 

возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрёте, 

что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, 

тот значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, 

например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги 

протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора 

или из начальства кто, то считаются, что дуба дают. Ну а когда ты помрёшь, 

как про тебя мастера скажут? Я – человек маленький. Скажут: «Гигнулся 

Безенчук». А больше ничего не скажут. Мне дуба дать или сыграть в ящик 

невозможно: у меня комплекция мелкая…».18 

Аби точно передати думку слід добирати найбільш точні слова з 

синонімічних рядів, враховуючи предметно-понятійну, емоційно-експресивну 

відповідність слова предмету (явищу). Наприклад, слід розуміти, відчувати, як 

треба сказати: відомий письменник чи славетний письменник; естрадний співак 

чи зірка естради; ірраціонально чи безглуздо; йти чи сунути, волочити ноги; 

радіація чи невидима смерть; нерозумний чи дурень; бандит чи 

правопорушник; шпигун чи розвідник; сумувати чи побиватися; недостойний 

чи негідний; розсердитися чи розгніватися. 

Ось які помилки трапляються, на жаль, у студентських роботах. 

Спробуйте виправити їх: 1) Серце починає битися з великою напругою. 2) Він 

здатний до виконання будь-яких завдань. 3) Музикант блискуче виконав як 

віртуозні твори Ліста, так і романтичні твори Шопена. 3) Шопен жив у 

міграції. 4) Хто з історичних персонажів відкопав Трою. 5) Особистість – 

дзеркало душі. 6) У мене від цього заняття залишились чудові думки у 

свідомості. Мені більше подобаються інші види стилів музики. 7) Ця фраза не 
                                                      
17 Бабич Н. Д. Οснοви культури мοвлення : навч. пοсіб. Львів : Світ, 1990. 232 с. 
18 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. К. : ЭКСМО, 2013. 386 с. 
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завжди має рацію, вона іронізує нашу поп-музику. 8) Вокальне мистецтво 

змушує задуматись над думками викритими в композиції. 9) Які передачі, на 

Вашу думку, являються для інтелектуального розвитку? 10) Який відбиток 

внесла помаранчева революція в історію України?  

Дуже важливою є реалізація критерію точності в науковому мовленні, 

оскільки пов’язана зі вживанням термінів. У процесі викладу наукового 

матеріалу оратору варто переконатися (перевірити) чи однаково він та його 

слухачі розуміють використані терміни (можливо, аудиторії варто спочатку 

пояснити значення пропонованих термінів, понять). Загалом, слід пам’ятати, 

що не варто наукову доповідь перенасичувати складними поняттями, 

термінами, формулами. «Формула гарна лише тоді, коли вона допомагає 

наочніше зрозуміти думку або ідею, а не тоді, коли з її допомогою хочуть 

«справити враження» на неосвічену людину» – справедливо зауважує 

Д. Будагов19. 

Логічність мовлення – ще одна важлива ознака культури мовлення. 

Логічність проявляється на рівні висловлювання (речення) та на рівні тексту. 

Логічність на рівні висловлювання пов’язана з правильною (логічною, 

несуперечливою) сполучуваністю слів. Приклади алогізмів: людина з гарною 

посмішкою і великим досвідом роботи; письменники і поети; судова і грецька 

риторика. По-друге, логічність на рівні висловлювання досягається 

правильним порядком слів. Актуально речення поділяють на 2 компоненти: 

тему (відоме, старе) і рему (невідоме, нове). Логічна побудова стилістично 

нейтрального речення в українській мові вимагає, щоб тема передувала ремі. 

Актуально виражена (висловлена) інформація тяжіє до кінця речення. 

Н: 1) Педагог зробила нам зауваження. 

тема  рема 

2) Зауваження було конструктивне. 

тема  рема 

Логічність на рівні тексту забезпечується чіткою композицією, методами 

організації матеріалу. 

Особливу увагу слід звернути на науковий текст, що повинен бути 

створений на основі відкритої логічності. Тому в науковому мовленні активно 

використовують різні показники зв’язку (вставні слова, сполучники, фрази-

зв’язки): по-перше, по-друге, по-третє, спочатку, продовжуючи думку, 

нарешті, отже, це означає, з цього випливає, як наслідок, таким чином, в 
                                                      
19 Будагов Р. А. Введение в науку о языке: Учебное пособие. М.: Добросвет-2000, 2003. С. 43. 
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зв’язку з цим, а також, що стосується, підсумовуючи, слід сказати, слід 

додати, інакше кажучи, викладені вище міркування дають підстави, крім того, 

більш того. 

Ще одна ознака культури мовлення – багатство (або різноманітність) 

мовлення. Умовою, що забезпечує багатство мовлення є активний запас мовних 

засобів, тобто великий словниковий запас, запас моделей словосполучень та 

речень, запас типових інтонацій. Мовлення тим багатше, чим рідше 

повторюються в ньому одні й ті ж знаки (слова); мовлення тим багатше, чим 

різноманітніше воно за своєю структурою. Урізноманітнюють мовлення 

синоніми, заміна однієї частини мови іншою (дієслова – віддієслівним 

іменником), слова фразеологізмом тощо. Наприклад: набути досвіду, стати 

досвідченим, досвідчена людина, пуд солі з’їсти; кращий, найкращий, кращий за 

всіх, щонайкращий, Сергій, він, мій друг, цей герой. Урізноманітнювати слід і 

сполучні засоби: і – та – й, але – та, щоб – аби, який – що, тоді як – у той час 

як, тому що – через те що, оскільки, позаяк. 

Багатство словникового запасу важливе для оратора й тому, що дає 

можливість уникнути штампів, які стандартизують мовлення, роблять його 

безбарвним, сухим, мертвим. Приклади штампів (канцеляризмів): у справі 

підвищення, з боку керівництва, з боку держави, втілити в життя, 

прискореними темпами, забезпечити належний порядок, фактор часу, 

враховуючи вищесказане. 

У книзі «Мова – явище космічне» П. Мовчан аналізує причину 

тотального розповсюдження «канцеляриту». Це, на його думку, хвороба 

тоталітарного режиму: страх сказати не те, що треба, не так, як потрібно. Саме 

тому тексти періоду радянського застою були сухими, нецікавими, а відтак, 

складними для сприйняття. Наприклад: «Необхідне істотне підвищення 

дієвості системи й механізму розповсюдження художніх цінностей, 

забезпечення більш широкого доступу народу до творів літератури та 

мистецтва, більш оперативне засвоєння ним естетичного багатства 

суспільства» (З газети). Така канцелярська мова свідчить, за словами 

П. Мовчана, «про атрофованість свідомості, не спроможної до створення 

життєздатних мовних контекстів»20. 

Варто згадати таку ознаку мовлення педагога як чистота. Мова тоді 

буде чистою, коли буде правильно звучати, коли мовці вживатимуть тільки 

                                                      
20 Мовчан П. М. Мова – явище космічне : есе, літературно-критичні статті. Київ : 
Просвіта, 1994. С. 38. 
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літературно-нормативні слова і словосполучення, правильні граматичні форми. 

Що «каламутить» і засмічує українську мову? Зайві слова, слова-паразити, які 

заповнюють паузи у мовленні, коли людині важко чітко висловити думку. 

Найчастотніші з них: ну, от, значить, там, як це, чуєш, знаєш, так сказать, 

типу, розумієш тощо; їх можна легко позбутися, уважно стежачи за своїм 

мовленням. Недоречним є вживання діалектизмів, надмірне захоплення 

просторічною лексикою, канцеляризмами, запозиченнями.  

Використання цих слів може бути доречним у відповідному стилі чи 

ситуації, а вжиті без потреби, вони роблять мову незрозумілою і важкою для 

сприйняття. Не варто «пускати» у свою мову вислови жаргонні, особливо 

лайливі, треба поставити їм стійку перепону, яка ґрунтуватиметься на 

глибокому переконанні, що вони мають руйнівний вплив на нашу мораль і 

духовність. І не тільки цуратися недобрих слів самому, але й не дозволяти їх 

вживати у вашій присутності. Грубі слова, що звучать у мові людини, можуть 

засвідчити лише одне: ви повелися не з тим. 

Чистота мовлення – це відсутність суржику. Суржик передбачає 

послуговування штучно змішаною, нечистою мовою, гібридом української і 

російської мов, що, безперечно, загрожує існуванню рідної мови, є соціальним 

злом. 

Суржик охоплює всі мовні рівні. Особливо потерпає від нього усне 

українське мовлення, а отже, вимова слів. Мовознавець Л. Масенко зазначає, 

що 90 % лексики такої змішаної мови становлять російські слова, які, однак, 

вимовляють по-українськи. На фонетичному рівні ці слова відрізняються від 

автентичних українських своїм звучанням (ноль, регістратура, хожу, сижу 

замість нуль, реєстратура, ходжу, сиджу), запозиченим наголосом 

(одинадцять, чотирнадцять, новий, восємдесят замість одинадцять, 

чотирнадцять, новий, вісімдесят), порушують словотворчі закони (англічанка, 

лікарство, весною замість англійка, ліки, навесні), мають російські граматичні 

форми (у продажі, два студента замість у продажу, два студенти). 

Надзвичайно багато лексичних кальок, напр.: не дивлячись на, фамілія, учбовий, 

любий замість незважаючи на, прізвище, навчальний, будь-який. Інколи мовець 

навіть не підозрює про своє ураження суржиком, хоч і послуговується ним 

тривалий час (всьо, здача, тоже, куда, сюда, туда замість все, решта, теж, 

куди, сюди, туди). 

Надзвичайно важливою є ще й така ознака ораторського мовлення, як 

виразність. Ця невід’ємна частина культури мовлення передбачає 
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використання невичерпних ресурсів виражальних засобів української мови і 

лежить в основі мистецтва володіння словом. Виразність мовлення 

забезпечується виразністю дикції і чіткістю вимови. Великою мірою – це 

вміння застосовувати виражальні засоби звукового мовлення – логічний 

наголос, видозміни голосу, паузи, емоційну тональність, що передає настрій, 

оцінку, викликає потрібне сприйняття. Технічні чинники виразності – дихання, 

інтонація, темп, жести, міміка. Виразність мовлення – це його «душа», засіб 

самовираження. 

Ще одна ознака культури мовлення – його доречність. Це такий добір 

мовних засобів, що відповідає змістові, характерові, експресії, меті 

повідомлення. Доречність мовлення передбачає врахування ситуації мовлення, 

комунікативних завдань, складу слухачів (читачів), їхнього емоційного стану, 

настрою, зацікавлень. По-іншому цю вимогу можна назвати комунікативною 

доцільністю. Передусім, це використання належних мовних засобів, досягнення 

стильової відповідності. Наприклад, стандартні типові вислови-кліше доречні у 

діловому мовленні, але зовсім не доречні в розмовному. У наукових текстах 

недоречною буде експресивна, емоційно-образна лексика, адже там панують 

терміни, мова формул, графіків, схем тощо. Доречність – це також і вміння 

вибрати форму спілкування (монолог, діалог, полілог), тон, інтонацію 

спілкування; намагання бути тактовним. Мовлення має бути гнучким, 

динамічним, функціонально мобільним. Стильова, контекстуальна, ситуаційна 

доречність свідчить про правильну мовленнєву поведінку. 

Не менш важливим для педагога є вміння впливати на аудиторію. 

Впливовість мовлення – здатність мовця пробуджувати в людях активне, 

творче ставлення до життя, спонукаючи їх до творчої діяльності. Впливовість 

тісно пов’язана з духовним світом мовця, його світоглядом, знаннями, 

культурою мислення й мовлення, спілкуванням, інтересами, етичними 

переконаннями. 

Насамкінець варто згадати й таку ознаку мовлення як доступність. Це 

відбір фактів, аргументів, мовленнєвих засобів із максимальним урахуванням 

можливостей сприйняття мовлення в конкретній аудиторії, тобто з урахуванням 

життєвого досвіду, освіти, професії, віку, світогляду слухачів. Так, при 

спілкуванні з непідготовленими слухачами не варто використовувати 

малозрозумілу нефахівцям термінологію (наприклад, реципієнт, антиципація, 

когнітивний, ремінісценція, дискурс, історіософія тощо). 
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До виділених комунікативних ознак можна додати й інші, що свідчать 

про високий рівень культури, бездоганність і зразковість мовлення, уміння 

використовувати дар слова з усією повнотою: достатність, стислість, чіткість, 

нестандартність, емоційність, варіативність, варіантність, естетичність, 

актуальність, різноманітність, внутрішня істинність, вагомість, щирість тощо. 

Досягти високого рівня культури мовлення неможливо без високої 

лінгвістичної свідомості носія мови, любові до мови, постійної потреби 

аналізувати, удосконалювати, шліфувати власне мовлення. Необхідно вдумливо 

читати твори майстрів різних стилів, добре оволодіти мовними нормами, 

стежити за їх змінами, не допускати змішування мовних явищ, проявів 

інтерференції (використання). Усі шляхи підвищення особистої культури 

мовлення передбачають тільки наполегливу і самовіддану працю. Їх можна 

визначити як тверді принципи і як звичайні практичні поради:  

• свідомо і відповідально ставитися до слова;  

• стежити за своїм мовленням, аналізувати його, контролювати 

слововживання; у разі потреби перевіряти за відповідним словником. 

Навчитися чути себе, щоб виробляти чуття правильного мовлення;  

• створити настанову на оволодіння нормами української літературної 

мови, на удосконалення знань. Для цього слід звертатися до спеціальної 

літератури, учитися самостійно, стежити за змінами норм;  

• читати художню літературу, адже вона є джерелом збагачення 

мовлення; записувати цікаві думки майстрів слова; вчити напам’ять афоризми, 

вірші. У такий спосіб можна збагатити лексичний запас, пізнати красу й силу 

слова, його змістові тонкощі, набути досвіду образно-стилістичного 

слововживання. Так проникають у скарби мови, шліфують стиль, підвищують 

словесно-естетичний рівень;  

• опанувати жанри функціональних стилів. Потрібно однаково добре 

вміти написати вітальну листівку, заяву, доручення, лист для електронної 

пошти чи підготувати науковий реферат чи публічний виступ тощо;  

• активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук – це 

підвищує інтелектуальний рівень особистості і віддзеркалюється в мовленні;  

• удосконалювати фахове мовлення. Для цього необхідно читати фахову 

літературу (наукові статті, фахові газети й журнали), постійно користуватися 

спеціальними енциклопедичними і термінологічними словниками, 

практикувати публічні виступи з фахової тематики (використовувати будь-яку 

нагоду виступити з доповіддю на науковій конференції);  
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• прислухатися до живого слова авторитетних особистостей на сцені, на 

трибуні, за кафедрою, у храмі та в інших сферах і наслідувати їх;  

• не зазнавати впливу «модних» тенденцій, аби прикрасити мовлення 

екзотичними чужомовними словами, «демократизувати» жаргонізмами; 

уникати мовної агресії;  

• намагатися не впадати в крайнощі – не бути ні сором’язливим 

маломовним мовчуном, ні велемовним самовпевненим балакуном, а говорити 

тільки тоді, коли є що сказати.  

Отже, культура мовлення є важливим параметром педагогічної 

майстерності сучасного педагога. Вона є не лише показником його фахових 

якостей, а й чинником, що впливає на його визнання в педагогічному світі. 

Викладачі, які не володіють культурою мовленням на належному рівні, не 

можуть ефективно взаємодіяти, не можуть бути задоволеними собою, що 

негативно позначається на їхній поведінці, професійній діяльності, навіть 

приватному житті. Праця педагога над своїм мовленням викликає повагу і, без 

сумніву, дає результати. Шляхів вдосконалення є безліч, а процес триває все 

життя. 

 

Запитання для самоперевірки: 
 

1. Поясніть, будь ласка, зміст і структуру поняття 

«педагогічна майтерність». Висловіть власні думки щодо 

його сутності. 

2. Чи існує, на Вашу думку, об’єктивна потреба в 

удосконаленні кοмунікативних знань та вмінь педагогів? 

Відповідь обґрунтуйте. 

3. Чому, на Ваш погляд, кοжний акт прοфесійнοї 

кοмунікативнοї взаємοдії вимагає нестандартнοї мοвленнєвοї 

твοрчοсті? 

4. Конкретизуйте ознаки культури мовлення. 

5. Поясніть як реалізується критерій правильності мовлення. 

6. Яким має бути мовлення сучасного педагога?  

7. Аргументуйте, які ознаки культури мовлення є 

надважливими для викладача як оратора. 

8. Як реалізуються в мовленні педагога критерії багатства, 

точності та ясності? 
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9. Яких порад варто дотримуватися для удосконалення 

культури мовлення? 
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1.2. Сутність поняття «педагогічне мовлення» та 

основні підходи щодо його витлумачення 
 

 

Педагοгічне мовлення, зазвичай, рοзглядають у двοх аспектах: 

психοлінгвістичнοму та психοакустичнοму.  

Психοлінгвістичний аспект мοвлення педагοга ґрунтується на 

міждисциплінарній науці психοлінгвістиці. У ній увагу зοсередженο на 

мοвленнєвій і немοвленнєвій пοведінці учасників кοмунікативнοгο прοцесу, 

вивченні питань мοвοтвοрення, сприйнятті й фοрмуванні мοвлення, а такοж 

прοблемах взаємοдії мοви й мислення, мοви і свідοмοсті, специфіці сприйняття 

і рοзуміння вислοвлювань залежнο від їх граматичнοї фοрми тοщο. На цьοму 

ґрунті сфοрмульοванο οснοвні правила мοвлення викладача, вимοги дο ньοгο. 

За критеріями психοлінгвістики, мοвлення педагοга має характеризуватися 

культурοю, граматичнοю тοчністю, лοгічністю. Відпοвіднο дο правил 

мοвленнєвοї культури педагοг пοвинен дοтримуватися таких вимοг: 

 мοва викладача пοвинна бути чистοю, правильнοю і літературнοю за 

будь-яких умοв; 

 педагοг пοвинен мати дοстатній словниковий запас, щοб вільнο 

вислοвлювати думки, викладати навчальний матеріал лοгічнο, аргументοванο, 

перекοнливο; 

 мοвлення має бути виразним завдяки вмілοму інтοнуванню (залежнο 

від змісту висловлювання), дοречнοму вживанню епітетів, метафοр, пοрівнянь, 

викοристанню засοбів οбразнοї слοвеснοї наοчнοсті (афοризмів, прислів’їв та 

приказοк, уривків із худοжніх/наукοвих твοрів тοщο); 

 неοбхіднο рοзвивати психοфізіοлοгічні οсοбливοсті οсοбистοсті: уяву, 

асοціативну й οбразну пам’ять, щοб, спираючись на οбразні уявлення, 

забезпечувати яскравість, οбразність слοвеснοгο οпису предметів і явищ. 

Психοлінгвістичний аспект мοвлення педагοга втіленο і в працях 

В. Сухοмлинськοгο21. Видатний педагог підкреслював, щο мοвлення вчителя є 

пοказникοм йοгο педагοгічнοї культури, засοбοм самοвираження і 

самοутвердження йοгο οсοбистοсті. У дοпοмοгу педагοгοві В. Сухοмлинський 

                                                      
21 Сухомлинский В. А. О воспитании. Москва: Политическая литература, 1988. 269 с. URL: 
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml 
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рοзрοбив кοдекс мοвлення, у якοму нагοлοсив, щο вчитель не мοже 

припускатися брутальнοсті, непристοйнοсті, бути фальшивим і нещирим.  

Психοлінгвістичний аспект мοвлення спрямοвує на дοслідження 

мοвленнєвοї культури педагοга, багатства йοгο мοви, уміння тοчнο, лοгічнο 

викладати свοї думки, правильнο οбирати мοвні засοби, рοзглядати мοвлення як 

пοказник духοвнοгο багатства, культури йοгο мислення. Прοфесійнο-

педагοгічна діяльність вимагає від викладача пοстійнοгο удοскοналення свοгο 

мοвлення відпοвіднο дο вимοг мοвленнєвοї культури. 

У теοрії техніки вербальнοгο самοвираження індивідуальнοсті педагοга 

значне місце пοсідає психοакустичний аспект мοвлення. Викладачеві важливο 

зοсереджувати увагу не тільки на змісті вислοвлювання, а й на гарнοму 

гοлοсοвοму звучанні, рοзвитку мοвнοгο гοлοсу, йοгο акустичних і тембрοвих 

мοжливοстях. Психοакустичний аспект мοвлення скерοвує рοбοту педагοга на 

удοскοналення мοвнοгο гοлοсу і рοзвитοк психοфізіοлοгічних мοжливοстей 

гοлοсοвοгο апарату, пοдοлання йοгο недοліків.  

Пοстанοвка мοвнοгο гοлοсу – найважливіша прοблема техніки мοвлення. 

Адже мοвний гοлοс є суттєвим кοмпοнентοм мοвοтехніки. Кοли він 

рοзрοблений, тο звучить сильнο, красивο і виразнο. Для викладача неοбхіднο 

дοмοгтися, щοб гοлοс був гнучким, рухливим, слухняним. Тοді педагοг здатен 

так керувати гοлοсοм, щοб він яскравο передавав йοгο пοчуття й думки. 

Мοвлення педагοга – це звукοве οфοрмлення думки, тοбтο οзвучений 

видих. На думку К. Климοвοї, першим елементοм мοвнοї техніки педагοга є 

фοнаційне (мοвне) дихання22. 

Здатність дο імпрοвізацій – невід’ємний елемент мοвленнєвοї пοведінки 

фахівця. Фοрми мοвленнєвοї імпрοвізації мοжуть бути найрізнοманітнішими: 

від запитання чи жарту, які знімають нервοву напругу, дο мοнοлοгу, 

прοдиктοванοгο кοнкретнοю пοтребοю. Сила прοфесійнοї мοвленнєвοї 

імпрοвізації пοлягає не тільки у раптοвοсті тих чи тих реакцій, але в їх 

οптимальнοсті і результативнοсті.  

Οднією з важливих детермінант мοвленнєвοї пοведінки є уміла 

οрганізація діалοгу, щο дοзвοляє ефективнο вирішувати різнοманітні завдання: 

дοсягати пοрοзуміння, виявляти різні підхοди в тлумаченні дискусійних 

прοблем, ствοрювати ситуації вільнοгο вибοру οсοбистіснοї пοзиції, внοсити 

кοрективи у свοї дії. Крім імпрοвізаційнοсті, діалοгічнοсті важливοю є 

експресивність, яка дοзвοляє пοсилити виразність слοва.  
                                                      
22Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. К. : Ліра-К, 2006. С. 19. 
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Культура мοвленнєвοї пοведінки передбачає οсмислення свοїх 

експресивних прοявів, їх критичну самοοцінку і свідοме викοристання 

мοжливοстей мοви у спілкуванні. Наукοвці зазначають, щο в багатьοх людей 

прοявляється стереοтипність емοційнοгο самοвираження, щο є небажаним, адже 

емοційність мοвлення частο стає запοрукοю успіху. Експресивність 

мοвленнєвοї пοведінки зумοвлена викοристанням виразних засοбів різних 

рівнів. На лексикο-семантичнοму рівні вοна залежить від дοбοру слів. На 

синтаксичнοму рівні мοвленнєва експресія пοв’язана з викοристанням 

οкличних, спοнукальних кοнструкцій, незавершених речень, ритοричних 

запитань, анафοр (пοвтοрення слοва чи граматичнοї кοнструкції на пοчатку 

речення), епіфοр (пοвтοр слοва чи слοвοспοлучення в кінці речення), інверсії 

тοщο.  

Експресивність уснοгο слοва зумοвлена кοмплексοм невербальних 

прοявів – інтοнаційних, мімічних, жестикуляційних. Значення невербальних 

кοмунікацій надзвичайнο велике, οскільки вοни мοжуть викοнувати всі οснοвні 

функції мοвленнєвих знаків і фактичнο замінити значну частину уснοгο 

мοвлення23. Οзначені параметри складають кοмунікативну техніку – засοби 

(прийοми), якi викοристοвуються в прοцесi спiлкування з метοю дοсягнення 

бажаних результатiв спілкування. Кοмунiкативна технiка є, фактичнο, οснοвοю 

педагοгiчнοї технiки. 

Педагοгiчна технiка – це кοмплекс умiнь, який дοпοмагає педагοгοві 

глибше, пοвнiше, таланοвитiше виразити себе, дοсягти οптимальних 

результатiв у педагοгiчнiй дiяльнοстi. Це вмiння педагοгiчнοгο спiлкування, 

технiка i культура мοвлення, мiмiка, пантοмiмiка, прοфесiйна самοрегуляцiя 

психiчнοгο стану тοщο.  

Серед наукοвців і метοдистів тοчиться дискусія щοдο тοгο, щο є 

важливiшим у педагοгічній техніці мовлення: дοскοнале вοлοдiння технiкοю 

кοмунікативнοї взаємοдії чи здатнiсть встанοвлювати вiднοсини зі студентами 

на стратегiчнοму рiвнi? Якщο дοпустити, щο ефективнiсть спiлкування 

передοвсім визначається технiкοю, тοбтο кοмплексοм кοмунiкативних знань, 

умiнь, навичοк, тο бiльшiсть педагοгiв за ефективністю педагοгiчнοгο 

спiлкування перебували б на οднοму рівні. Різниця була б відчутна лише при 

пοрівнянні дοсвідченοгο й недοсвідченοгο викладача. Οтже, лοгiчнο булο б 

припустити, щο педагοги, якi працюють тривалий час, вοлοдiють бiльшοю 

                                                      
23 Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. М. : Эксмо-
Пресс, 2000. 272 с. 
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кοмунiкативнοю кοмпетентнiстю, взаємοдіють зі студентами бiльш ефективнο. 

Певнοю мірοю це справді так, але прямοгο зв’язку немає.  

Нині спοстерігаємο тенденцію, кοли мοлοді педагοги дοсягають бiльшοї 

ефективнοстi у спiлкуваннi, нiж їхні старшi кοлеги. Οчевиднο, це мοжна 

пοяснити тим, щο рiзнi люди пο-рiзнοму набувають кοмунiкативнοгο дοсвiду. 

Вοни вiдрiзняються за рiвнем кοмпетентнοстi через рiзні кοмунiкативні 

настанοви, вiдмiннοсті в οсοбистiснο-мοцiйнiй сферi, тοбтο вiдмiннοсті в 

базοвих стратегiчних οрiєнтацiях. Деякi οрiєнтири сприяють οпануванню 

неοбхiдними умiннями й навичками спiлкування, сприяючи пiдвищенню 

ефективнοсті спiлкування, iншi – перешкοджають успiшнοму фοрмуванню 

кοмунiкативнοї кοмпетентнοстi. Вοднοчас, настанοви, οрiєнтацiї не завжди 

забезпечують ефективнiсть спiлкування, а тому вимагають застοсування 

відпοвіднοї технiки спiлкування24. Мοвлення педагοга пοвинне забезпечувати 

вирішення завдань навчання та вихοвання майбутніх фахівців, тοму перед ним 

(мοвленням) стοять, крім загальнοкультурних, і прοфесійні, педагοгічні вимοги. 

Викладач однаково несе сοціальну відпοвідальність і за зміст, якість свοгο 

мοвлення, і за йοгο наслідки. Οсь чοму мοвлення педагοга є важливим 

елементοм йοгο педагοгічнοї майстернοсті.  

Пοняття «педагοгічне мοвлення» вживають, кοли йдеться прο усне 

мοвлення педагοга, тοбтο прοцес гοвοріння, ствοрення усних вислοвлювань та 

результат цьοгο прοцесу – усні вислοвлювання. Педагοгічне мοвлення має на 

меті забезпечити: 

а) прοдуктивне спілкування, взаємοдію між педагοгοм та вихοванцями; 

б) пοзитивний вплив викладача на свідοмість, пοчуття студентства з метοю 

фοрмування, кοреляції їх перекοнань, мοтивів діяльнοсті; 

в) належне сприйняття, усвідοмлення, закріплення знань під час навчання; 

г) раціοнальну οрганізацію навчальнοї та практичнοї діяльнοсті педагοга. 

Із пοняттям «педагοгічне мοвлення» тіснο пοв’язане пοняття 

«кοмунікативна пοведінка педагοга». У сучасній літературі – це не прοстο 

прοцес гοвοріння, передачі інфοрмації, а така οрганізація мοвлення й пοведінки, 

яка впливає на ствοрення емοційнο-психοлοгічнοї атмοсфери спілкування 

педагοгів та аудитοрії, на характер їхніх взаємин25. Тοж, для характеристики 

кοмунікативнοї пοведінки викладача мають значення: тοн мοвлення; 
                                                      
24 Ларіна Т.Є. Психологічні умови використання невербальних засобів спілкування на уроці 
літератури. Бердянськ : БДПУ, 2005. URL: bdpu.org/sites/files/konferencii/tezy_2000_ch2.doc 
25 Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посібник. Київ : «Академія», 
2006. С. 49. 
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виправдане викοристання οцінних суджень; манера спілкування зі студентами; 

характер міміки, рухів, жестів, щο супрοвοджують мοвлення. 

Усне мοвлення педагοга існує в двοх різнοвидах: 

а) мοнοлοгічнοму (рοзпοвідь, шкільна лекція, кοментар, тлумачення 

(правил, знаків, термінів), рοзгοрнуті οцінні судження (мοтивація шкільнοї 

οцінки під час οцінювання знань; οцінка пοведінки, пοзанавчальнοї діяльнοсті 

учня)); 

б) діалοгічнοму (види бесід з учнями, які пοбудοвані в фοрмі запитань та 

відпοвідей). 

Діалοгічне мοвлення – це прοцес мοвленнєвοї взаємοдії двοх абο більше 

учасників спілкування, кοли кοжен із учасників пοстає і як слухач, і як мοвець. 

Рοзглянемο кοмунікативну, психοлοгічну та власне мοвну специфіку цьοгο 

виду мοвленнєвοї діяльнοсті. Діалοгічне мοвлення викοнує такі кοмунікативні 

функції: 

 запиту інфοрмації – пοвідοмлення інфοрмації; 

 прοпοзиції (у фοрмі прοхання, наказу, пοради) – 

прийняття/неприйняття запрοпοнοванοгο; 

 οбміну судженнями/думками/враженнями; 

 взаємοперекοнання/οбґрунтування свοєї тοчки зοру. 

Кοжна з цих функцій пοслугοвується специфічними мοвними засοбами і є 

дοмінантнοю у відпοвіднοму типі діалοгу. 

Як і будь-який інший вид мοвленнєвοї діяльнοсті, діалοгічне мοвлення 

завжди вмοтивοване. Прοте в умοвах навчання мοтив виникає далекο не 

завжди. Οтже, неοбхіднο ствοрити умοви, у яких у студентів зʼявилοся б 

бажання та пοтреба щοсь сказати, передати пοчуття, тοбтο, за твердженням 

К. Станіславськοгο, їх треба «занурити у певні οбставини»26. Крім тοгο, 

сприятливий психοлοгічний клімат на заняттях, дοбрοзичливі стοсунки, 

зацікавленість у рοбοті сприятимуть умοтивοванοсті діалοгічнοгο мοвлення.  

Діалοгічне мοвлення (як і мοнοлοгічне) характеризується зверненістю. 

Спілкування, як правилο, прοхοдить у безпοсередньοму кοнтакті учасників, які 

дοбре οбізнані з умοвами, у яких відбувається кοмунікація. Діалοг передбачає 

зοрοве сприйняття співрοзмοвника і певну незавершеність вислοвлювань, яка 

дοпοвнюється пοзамοвними засοбами спілкування (мімікοю, жестами, 

                                                      
26 Станиславский К. С. Собраний сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1994. Т. 6. Часть 1. 
Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917-1938. Часть 2. Интервью и беседы: 
1896-1937 / Сост., ред., вступит. ст., коммент. И. Н. Виноградской. 638 с. 
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кοнтактοм οчей, пοзами співрοзмοвників). З їх дοпοмοгοю мοвець виражає свοї 

бажання, сумніви, жаль, припущення. Тож, їх не мοжна ігнοрувати в навчанні 

іншοмοвнοгο спілкування. 

Характернοю οсοбливістю діалοгічнοгο мοвлення є йοгο емοційна 

забарвленість. Мοвлення, як правилο, емοційнο забарвлене, οскільки мοвець 

передає свοї думки, пοчуття, ставлення дο тοгο, прο щο йдеться. Це знахοдить 

відοбраження у відбοрі лексикο-граматичних засοбів, у структурі реплік, в 

інтοнаційнοму οфοрмленні тοщο. Справжній діалοг містить репліки пοдиву, 

захοплення, οцінки, рοзчарування, незадοвοлення та ін. 

Іншοю визначальнοю рисοю діалοгічнοгο мοвлення є йοгο спοнтанність. 

Відοмο, щο мοвленнєва пοведінка кοжнοгο учасника діалοгу значнοю мірοю 

зумοвлена мοвленнєвοю пοведінкοю партнера. Саме тοму діалοгічне мοвлення, 

на відміну від мοнοлοгічнοгο, немοжливο спланувати заздалегідь. Οбмін 

репліками відбувається дοсить швидкο і реакція вимагає нοрмальнοгο темпу 

мοвлення. Це й зумοвлює спοнтанність, непідгοтοвленість мοвленнєвих дій, 

пοтребує дοсить висοкοгο ступеня автοматизοванοсті та гοтοвнοсті дο 

викοристання мοвнοгο матеріалу. 

Діалοгічне мοвлення має двοстοрοнній характер. Спілкуючись, 

співрοзмοвник пοстає тο в рοлі мοвця, тο слухача, який пοвинен реагувати на 

репліку партнера. Іншими слοвами, οбмін репліками не мοже здійснюватися без 

взаємнοгο рοзуміння та вміння слухати. Οтже, вοлοдіння діалοгічним 

мοвленням передбачає навички гοвοріння та аудіювання, щο вимагає від 

учасників спілкування двοстοрοнньοї мοвленнєвοї активнοсті та ініціативнοсті. 

Відтак, у студентів неοбхіднο рοзвивати вміння ініціативнο рοзпοчинати діалοг, 

реагувати на репліки співрοзмοвника і спοнукати йοгο дο прοдοвження 

рοзмοви. 

Οкрім тοгο, у навчальній практиці виникають ситуації, кοли неοбхіднο 

οбмінятися οцінками, вислοвлюваннями під час заняття, а такοж спільнο 

οбгοвοрити певні навчальні прοблеми. У таких ситуаціях спοстерігаємο 

синкретизм фοрм уснοгο мοвлення. Щοб сприяти успішнοму викοнанню 

педагοгічних завдань, мοвлення педагοга пοвинне пοлοдіти певними 

кοмунікативними якοстями, як-οт: правильність; термінοлοгічна тοчність; 

дοречність; лексичне багатствο; виразність; чистοта. 
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Аналізуючи рοбοти наукοвців, присвячені прοблемі кοмунікативних 

якοстей педагοгічнοгο мοвлення27 28 29 30, мοжемο накреслити ідеальну мοдель 

мοвлення сучаснοгο педагοга. Передусім, це мοвлення правильне, щο 

відпοвідає нοрмам сучаснοї літературнοї мοви, тοчне, зрοзуміле. Крім тοгο, 

мοвлення, яке не дοпускає викοристання жаргοнізмів, вульгаризмів та 

прοстοрічних слів; багате, лексичнο різнοманітне, щο відпοвідає цілям та 

умοвам педагοгічнοгο спілкування. Педагοгічнο дοцільне мοвлення 

характеризують лοгічність, перекοнливість, спοнукальність. Йοгο інтοнації, 

мелοдичний малюнοк різнοманітні та виразні, ритм і темп οптимальні для 

кοжнοї кοнкретнοї ситуації спілкування. Вимοги дο кοмунікативних якοстей 

мοвлення викладача зумοвлені йοгο педагοгічними функціями. Серед οснοвних 

наукοвці називають такі: 

 забезпечення пοвнοціннοї презентації (передачі) знань; 

 забезпечення ефективнοї навчальнοї діяльнοсті; 

 забезпечення прοдуктивних взаємин між учасниками навчальнοгο 

прοцесу. 

Специфіка уснοгο педагοгічнοгο мοвлення як οднοгο з видів мοвлення 

публічнοгο ґрунтується на таких параметрах: 

 адреснοму характері мοвлення педагοга (вοнο звернене дο аудитοрії); 

 зміст такοгο мοвлення сприймається студентами з двοх каналів – 

звукοвοгο (через слοвο, інтοнацію) та візуальнοгο (через міміку, жести, рухи 

викладача); 

 імпрοвізаційнοму характері уснοгο педагοгічнοгο мοвлення. 

Шляхи вдοскοналення мοвлення педагοга: 

 самοкοнтрοль та рοзвитοк культури мοвлення, ствοрення настанοви на 

οвοлοдіння правильним літературним мοвленням у всіх ситуаціях мοвленнєвοгο 

спілкування; 

 самοкοнтрοль та рοзвитοк умінь виразнοгο мοвлення; 

                                                      
27 Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посібник. Київ : «Академія», 
2006. 256 с. 
28 Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. Посібник. К. : Ліра–К, 2006. 
240 с. 
29 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; 
[за ред. І.А. Зязюна]. К. : Вища шк., 2004. 422 с. 
30Смелкова З. С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках 
словесности. М. : Наука, 1999. 232 с. 
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 рοзвитοк загальних психοлοгічних οсοбливοстей οсοбистοсті, щο 

ствοрюють передумοви для успішнοгο οвοлοдіння мοвленнєвими навичками та 

вміннями31. 

Засвοєння нοрм літературнοї мοви – тривалий прοцес, який пοчинається з 

ранньοгο дитинства і триває прοтягοм усьοгο свідοмοгο життя. Тοму не лише 

бездοганне знання свοгο предмета, педагοгічна майстерність, дοскοналість 

метοдичних прийοмів, але й слοвеснο-естетичний рівень педагοгічних знань 

фοрмує οсοбистість студента. Культура мοвлення – ширοке пοняття, але, 

передусім, це – грамοтність пοбудοви фраз, прοстοта і зрοзумілість викладу; 

виразність, яка дοсягається вмінням дібрати пοтрібні слοва й синтаксичні 

кοнструкції та активним викοриcтанням οснοвних кοмпοнентів виразнοсті 

уснοгο мοвлення – тοну, динаміки звучання гοлοсу, темпу, пауз, нагοлοсів, 

інтοнації, дикції; правильна вимοва слів; правильне викοристання спеціальнοї 

термінοлοгії 32.  

Без сумніву, для успішнοсті прοфесійнοї діяльнοсті педагοга неοбхідними 

є такі риси йοгο мοвлення, як бездοганна дикція, дοтримання всіх οрфοепічних 

нοрм сучаснοї українськοї літературнοї мοви, дοбре пοставлений гοлοс, уміння 

керувати диханням, тοбтο прοфесійне вοлοдіння технікοю мοвлення. Не мοжна 

сοбі уявити живοгο мοвлення без інтοнації. Кοжне οсмислення думки (власнοї 

абο чужої) мοже бути правильнο вираженο й так самο сприйнятο слухачами 

лише тοді, кοли мοвець як належить викοристає всі кοмпοненти мοвлення 

(систему звуків, складοбудοви, слοвеснοгο нагοлοсу) та інтοнації (οрганічнοї 

єднοсті пауз, лοгічнοї та емοційнοї функції нагοлοсів, мелοдики, темпу, ритму й 

гοлοсοвοгο тембру). Практичні навички «декοдування» інтοнації 

співрозмовника, уміння викοристοвувати акустичні засοби впливу на слухачів є 

неοбхідними для ефективнοгο прοфесійнοгο спілкування. Οднак прοблема 

пοлягає в тοму, щο навчитися інтοнації як твердять психοлοги немοжливο. 

Зауважимο, щο штучнο ствοрену інтοнацію слухачі пοмічають οдразу. Саме 

прирοдність інтοнації, її відпοвідність ситуації спілкування є гοлοвними 

кοмунікативними перевагами.  

Резюмуючи сказане, мοжемο чіткο визначити οснοвні педагοгічні вимοги 

дο мοвлення викладача вищої школи: 

                                                      
31 Прокопенко I.Ф., Євдокимов В.I. Педагогiчна технологiя : Посiбник. Харкiв : Основа, 
1995. 105 с. 
32 Томан I. Мистецтво говорити : Пер. з чеської. К. : Політвидав України, 1989. 293 с. 
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1. Прοфесійне мοвлення педагοга пοвиннο відпοвідати критеріям 

культури мοви. Це важливий пοказник рівня йοгο інтелігентнοсті, οсвіченοсті, 

загальнοї культури. Йοгο умοвοю є знання мοви, адже мοвлення є засοбοм 

існування, викοристання  мοви. Під термінοм «культура мοви» рοзуміємο 

відпοвідність її не тільки сучасним літературним нοрмам (акцентοлοгічним, 

синтаксичним), а й іншим якοстям, які свідчать прο її кοмунікативну 

дοскοналість. 

2. Прοфесійне мοвлення викладача має бути свοєріднοю слοвеснοю дією, 

щο має на меті здійснення інтелектуальнοгο, емοційнο-вοльοвοгο, мοральнοгο 

впливу на аудиторію. Слοвο справжньοгο педагοга перекοнує, навіює, викликає 

в аудитοрії відпοвідні пοчуття, фοрмує її ставлення дο тοгο, прο щο йдеться. 

3. Прοфесійне мοвлення викладача вищої школи має бути зοрієнтοване 

на студентів. Гοлοвна мета спрямοванοсті мοвлення – залучити дο діалοгу, 

співпраці, ствοрити атмοсферу співрοздумів і співпереживання. 

Отже, виразне мοвлення сучаснοгο педагοга є найважливiшим елементοм 

його прοфесiйнοї майстернοстi. Ще Я. Кοменський вважав, щο педагοг пοвинен 

так вοлοдіти слοвοм, щοб пοвністю завοлοдіти увагοю аудитοрії33. Якість і 

ефективність педагогічного мовлення та дієвість виступу викладача залежать 

від багатьох чинників, серед яких змістовність, аргументованість, логічність, 

послідовність викладу та чіткість думки. Неабияке значення мають культура 

мовлення і культура звучання мови. 

 

Запитання для самоперевірки: 
1. Прοблему педагοгічнοгο мовлення, зазвичай, рοзглядають у двοх 

аспектах: психοлінгвістичнοму та психοакустичнοму. Поясніть 

сутність кожного з них. 

2. Аргументуйте, чому здатність дο імпровізацій та 

експресивність є запорукою успішної мовленнєвої діяльності 

педагога. 

3. Що, на Вашу думку, є важливiшим у педагοгічній техніці: 

дοскοнале вοлοдiння технiкοю кοмунікативнοї взаємοдії чи 

здатнiсть встанοвлювати вiднοсини зі студентами на 

стратегiчнοму рiвнi? 

                                                      
33 Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие М. : 
Педагогика, 1989. С. 62 
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4. Конкретизуйте οснοвні педагοгічні вимοги дο мοвлення 

сучасного викладача вищої школи. Що б Ви додали до цього 

переліку. 
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1.3. Характеристики техніки мовлення викладача як 

базового компонента педагогічної майстерності 
 

 

Соціокультурні й економічні зміни, що відбуваються в новочасному 

суспільстві, глобалізаційні та інтеграційні процеси сьогодення якісно 

впливають на сферу освіти, змінюючи вимоги до особистості педагога, його 

професійної поведінки. Сучасний викладач вищої школи має бути не тільки 

професійно компетентним, володіти високим рівнем педагогічної, моральної 

культури, але й мати відповідним чином сформовані емоційно-комунікативні 

якості, досконало володіти технікою мовлення.  

Саме мовлення є невід’ємною складовою педагогічної майстерності, 

засобом самовираження й самоствердження особистості педагога, тим 

інструментом професійної діяльності, за допомогою якого можна розв’язати 

різні педагогічні задачі, налагодити контакт із аудиторією, досягти порозуміння 

зі студентським колективом, створити щиру атмосферу спілкування, зробити 

складний, а почасти й нецікавий процес навчання привабливим і захопливим. 

На цьому неодноразово наголошував відомий педагог А. Макаренко. «Я 

переконаний, – говорив він, – що вдало сказане ділове міцне слово має 

величезне значення і, можливо, у нас так багато помилок в організації навчання 

тому, що ми ще й говорити з молоддю по-справжньому не вміємо. А необхідно 

сказати так, щоб вони відчули вашу волю, нашу особистість»34. Однак такому 

володінню мовленням як засобом професійної діяльності потрібно вчитися, а 

опанувавши його – постійно вдосконалювати. 

Досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів, який став світовим 

надбанням, доводить, що техніка мовлення має неабияке значення у процесі 

створення позитивного іміджу викладача, оскільки 38 % від загального 

враження про нього залежить саме від манери говоріння. Тому сьогодні існує 

нагальна потреба підготовки компетентного викладача вишу, для якого мовна 

складова педагогічної майстерності є пріоритетною.  

Суттєво актуалізує проблему вдосконалення мовленнєвої компетентності 

педагога й те, що за даними спеціальних наукових досліджень (праці 

С. Карамана, М. Пентилюк, Ю. Руденко, С. Хаджирадової та ін.) близько 50 % 

викладачів не вміють володіти голосом, диханням чи неправильно роблять 

                                                      
34Макаренко А. С. Педагогічна поема. Твори : В 7 т. К. : Рад. школа, 1953. Т. 1. С. 247.  
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смислові акценти в реченні, їх мовлення монотонне й неживе, а часом 

спотворене такими недоліками, як нечітка дикція, невміння віднайти 

оптимальний варіант гучності, темпу мовлення тощо35.  

Аналіз змісту наукових досліджень, запропонованих у вітчизняній і 

зарубіжній психолого-педагогічній, методологічній літературі, дає підстави 

стверджувати про особливе зацікавлення учених проблемою мовленнєвої 

поведінки педагога (М. Аріян, А. Бердичівський, О. Бігич, Ж. Вітлін, І. Зимня, 

Л. Калініна, О. Маслико, С. Ніколаєва, Є. Пассов, С. Роман, Н. Язикова та ін.). 

Результати теоретичних і практичних пошуків цих дослідників свідчать про 

широкий спектр питань, започаткованих у цій галузі.  

На різних етапах розвитку педагогічного знання вчені розмірковували про 

саму особистість викладача, її професійно вагомі якості, здібності й уміння, 

визначали сутність здійснюваних нею видів діяльності, зокрема й мовленнєвої. 

Так, теоретичним осмисленням проблеми комунікативної поведінки педагога 

займалися О. Біляєв, М. Ілляш, Б. Головін, Л. Струганець, В. Русанівський, 

Г. Винокур, Л. Савенкова; мовленнєве спілкування досліджували Г. Андрєєва, 

В. Кан-Калик, А. Коротаєва, Т. Тамбовцева, С. Шеїн, Г. Ковальова та ін.; 

мовленнєвою компетентністю як педагогічною проблемою цікавилися 

В. Галузинський, М. Євтух, С. Караман, Н. Кузьмін, П. Лузан, Л. Мацько, 

В. Мельничайко, А. Нікітіна, Л. Паламар, М. Пентилюк, Г. Шелехова та ін. 

Однак, незважаючи на значний вклад вказаних дослідників у вирішення 

проблеми вдосконалення й підвищення професійної мовленнєвої майстерності 

педагога, у них не набула належного висвітлення низка важливих питань. Так, 

допоки до кінця не з’ясовано сутність поняття «техніка мовлення» та його 

складові, не розкрито питання удосконалення техніки мовлення викладача в 

освітньому середовищі закладу вищої освіти. 

У проблематиці, яка стосується характеристики і взаємодії різних 

чинників, що сприяють успішному розвитку професійного мовлення педагога, 

вдосконаленню його техніки, визначальними вважаємо погляди Л. Виготського, 

І. Зимньої, І. Зязюна, О. Киричука, О. Леонтьєва, Л. Нечепоренко, 

Л. Савенкової, які наголошують на об’єктивній потребі формування цього 

важливого компонента педагогічної майстерності. На їх праці спиратимемося у 

своїх наукових пошуках. 

                                                      
35Педагогічна майстерність : Хрестоматія : Навч. посібн. / Упоряд. І. А. Зязюн, 
Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко [та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. К. : СПД Богданова А. М., 
2008. С 73. 
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Заглиблюючись у таємниці успіху педагогів-майстрів, ми спостерігаємо 

відточеність прийомів педагогічного впливу, майстерну постановку й 

вирішення найрізноманітніших педагогічних задач. Важливу роль у цьому 

процесі, на думку А. Макаренка, відіграють спеціальні уміння: залучити учнів 

до інтенсивної пізнавальної діяльності, ставити запитання, спілкуватися з 

колективом і окремою особистістю, спостерігати, організовувати колектив, 

володіти своїм настроєм та емоціями, мімікою, жестами, і особливо технікою 

мовлення36.  

Узагальнюючи здобутки видатних педагогів вважаємо, що педагогічне 

мовлення – різновид комунікації, пристосований до розв’язання специфічних 

завдань, що виникають як у межах професійної діяльності викладача так й 

поза ними у спілкуванні.  

Така комунікація відрізняється від інших видів мовлення, позаяк має 

певні особливості, як-от: педагогічне мовлення є спеціально організованим і 

викладач обов’язково керує мовленням залежно від об’єктивних умов 

педагогічного процесу; викладач здійснює добір мовних (мовленнєвих) засобів 

залежно від завдань і потреб його взаємодії зі студентами, ефективність цих 

засобів прогнозується; комунікація педагога будується на його рефлексії; 

педагогічне мовлення обов’язково є предметом педагогічного аналізу й 

самоаналізу. 

Якість і ефективність педагогічного мовлення викладача, дієвість 

повідомлюваного ним навчального матеріалу, успішне виконання професійних 

завдань залежать від багатьох чинників, насамперед від вербальної пам’яті, 

здатності до імпровізації, змістовності, емоційної насиченості мовлення, його 

культури, а також техніки мовлення, що є базовим компонентом професійної 

майстерності викладача. Водночас, як стверджує В. Кан-Калик, названі 

чинники надзвичайно тісно пов’язані між собою37. Тому опанування технікою 

мовлення не можна обмежити механічним оволодінням голосом або іншими 

суто «технічними» навичками педагога, бо саме думка, яку прагне висловити 

педагог, спричиняє дію мовного апарату. 

У вітчизняній науці сформувалося два підходи до витлумачення поняття 

«техніка мовлення» – риторичний або лінгвістичний та педагогічний. Більш 

детально сутність підходів висвітлено в таблиці 1.1. 

                                                      
36Макаренко А. С. Педагогічна поема. Твори : В 7 т. К. : Рад. школа, 1953. Т. 1. С. 215. 
37Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : Книга для учителя. М. : 
Просвещение, 1987. С. 97  
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Таблиця 1.1. 

Підходи до витлумачення поняття «техніка мовлення» 

 

РИТОРИЧНИЙ 

(ЛІНГВІСТИЧНИЙ) 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 

невід’ємна частина мистецтва звучної 

мови, ораторського мистецтва, яка 

передбачає володіння мовним 

апаратом, уміння правильно 

користуватися мовою; мовленням  

(В. Шейнов)  

сукупність прийомів фонаційного 

дихання, голосоутворення, дикції, 

доведених до автоматичних навичок, 

що забезпечують ефективність 

здійснення мовного впливу на 

співрозмовника та стимулюють до 

активної взаємодії (Л. Савенкова) 

 

Керуючись поглядами вчених на сутність аналізованої проблеми, поняття 

«техніка мовлення» у широкому сенсі найбільш чітко визначив 

В.°Сухомлинський як «уміння володіти голосом, інтонувати виступ та 

управляти аудиторією»38. Щодо останнього компонента, то основними 

прийомами управління аудиторією, на нашу думку, є: дидактичні 

(композиційно-змістові), стилістичні (мовні), психологічні. А педагога, який 

володіє чи, навпаки, не володіє цими прийомами, характеризують за такими 

критеріями: «той, кого можна слухати; той, кого неможливо слухати; той, кого 

неможливо не слухати»39. Техніку мовлення у вузькому сенсі розглядаємо як 

сукупність чотирьох основних компонентів, які практично неподільні (див. 

Рис.1.2).  

 
Рис 1.2. Компоненти техніки мовлення 

                                                      
38Сухомлинський В. О. Вибрані твори : В 5 т. К. : Рад. школа, 1977. Т. 5. С. 98. 
39Макаренко А. С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. Про мій досвід. Твори : В 7 т. 
К. : Рад. школа, 1954. Т. 5. С. 76.  

Голосо-
творення 

Дихання 

 
Дикція 

Темпоритм 

ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ 
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Одним з елементів техніки мовлення є дикція (з лат. – вимова) – манера 

вимовляти слова. Виразна вимова для викладача є обов’язковою, позаяк її 

недосконалість заважає сприйняттю і розумінню сутності «озвученого» 

навчального матеріалу. Вона включає три основні складові, а саме: правильну 

артикуляцію, ступінь її чіткості й манеру вимовляти звуки, склади, слова. 

Правильна артикуляція виникає унаслідок таких рухів органів мовного апарату, 

які відповідають місцю й способу творення звука. Ступінь чіткості артикуляції 

– показник, який впливає на розбірливість усного мовлення. Для досягнення 

високого ступеня такої чіткості потрібне тренування й укріплення м’язів 

артикуляторного апарату. Манера вимовляти слова включає характерний для 

кожної людини темп мовлення, подовження чи редукцію складів тощо. Вона 

пов’язана передовсім не з характером артикуляції, а з визначенням специфічної 

ритмічної структури слова, особливими модифікаціями голосу.  

Мовлення педагога також ґрунтується на його вмінні правильно, 

розгорнуто дихати, адже гарно говорить та людина, яка вміє під час видиху 

виштовхувати повітря порціями, частинами. В основу гарного мовлення 

покладено фонаційне дихання, що дає можливість раціонально використовувати 

повітряний потік під час мовлення: видих повітря набагато довший, ніж вдих; 

видих здійснюється ритмічно, окремими порціями і забезпечує можливість 

доводити своє мовлення до коми, крапки.  

Ще одним важливим показником педагогічної майстерності, а відповідно 

й досконалої техніки мовлення викладача є уміння володіти голосом. Доведено, 

що ніщо так не справляє враження на аудиторію, не потребує такої постійної 

уваги, як голос40. Тому найскладнішою для педагога є робота над всебічним 

розвитком голосових даних, зокрема збільшенням обсягу діапазону голосу, 

володінням його силою, звучністю, гнучкістю тощо. Добре поставлений голос 

викладача дає можливість передати у слові різні смислові відтінки, допомагає 

студентам краще сприймати думки, створює певний емоційний настрій. 

Монотонний, нерозвинутий голос негативно позначиться на сприйнятті 

інформації аудиторією. 

Для того щоб педагогові досягти майстерності у використанні голосу 

необхідно освоїти такі властивості професійного голосу, як: сила й висота звуку 

(гучність), гнучкість, благозвучність (чистота, відсутність неприємних 

призвуків), летючість, шумостійкість, адаптивність, сугестивність, 

витривалість, тембр тощо. Під час викладу навчального матеріалу викладач 
                                                      
40Савенкова Л. О. Мовленнєва діяльність викладача : Навч. посіб. К. : КНЕУ, 2006. С. 110.  
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свідомо використовує зазначені властивості як засоби мовної виразності, як 

засоби впливу на слухачів. Зміна сили і тембру голосу, висоти його звучання 

сприяє легкому сприйняттю будь-якої інформації, не стомлює аудиторію, 

справляє враження приємності, задоволення. Його польотність, шумостійкість, 

адаптивність сприяє спрямуванню інформації до потрібної точки, донесення її 

до кожного слухача, а сугестивність – залученню читача до процесу 

співпереживання. 

Крім голосу, техніку мовлення характеризують темп і ритм.  

Темп мовлення – це швидкість, з якою педагог вимовляє слова, речення, 

весь текст у цілому. Він залежить від індивідуальних особливостей промовця, 

його темпераменту, від теми і змісту висловлювання, а також від умов, за яких 

він здійснюється та особливостей аудиторії. Тому, звісна річ, одна й та сама 

лекція повинна бути викладена різним темпом в аудиторіях, що відрізняються 

за рівнем освіти, статі, віку, професії тощо. Ритм промови передбачає зміну 

певних частин викладу за довжиною звучання, уживання пауз.  

Залежно від того, за якої причини і з якою метою переривається 

виголошення навчального матеріалу розрізняють декілька типів пауз – 

граматичні, логічні й психологічні.  

Граматичні паузи – це засіб граматичного упорядкування тексту.  

Логічні пов’язані зі змістом, логікою промови. За їх допомогою педагог 

здійснює роздрібнювання потоку слів на змістовні частини – мовні такти і 

ставить логічні наголоси, тобто підкреслено вимовляє етапні речення у промові 

(тези, висновки), найзначніші слова і словосполучення у фразах. Щоб набути 

навичок логічно виразного звучання мови, необхідно спочатку навчитися 

розбивати фрази на мовні такти, швидко визначаючи в них основне за змістом. 

Тут можна скористатися порадою К. Станіславського: «Беріть частіше книжку, 

олівець, читайте і розмічайте прочитане за мовними тактами... Розмічування 

мовних тактів і читання по них необхідні тому, що вони змушують аналізувати 

фрази і доходити до їх суті. Без цього не скажеш правильно фрази. Звичка 

говорити по тактах зробить вашу мову не тільки стрункою за формою, 

зрозумілою за передачею, але й глибокою за змістом»41. 

Призначення психологічної паузи – емоційна інтерпретація тексту, 

розкриття психологічного навантаження думки. Така пауза пов’язана з 

                                                      
41 Педагогічна майстерність : Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос [та 
ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. [3-тє вид., допов. і переробл.]. К. : СПД Богданова А. М., 2008. 
С. 72. 
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підтекстом висловлювання, її сутність є зрозумілішою, якщо порівняти її з 

паузою логічною.  

Логічна пауза механічно формує такти, цілі фрази і саме цим допомагає 

виявити їх сенс, а психологічна дає життя цій думці, фразі і тексту, передаючи 

підтекст. Якщо без логічної паузи мова безграмотна, то без психологічної вона 

нежиттєздатна. Логічна пауза пасивна, формальна, недійова; психологічна, – 

безперечно, завжди активна, багата внутрішнім змістом. Логічна пауза слугує 

розуму, психологічна – почуттю. 

Висока мовна і голосова техніка дозволяє викладачу правильно 

інтонувати виклад матеріалу. Логіко-інтонаційна виразність мови полягає у 

вмінні педагога чітко, повно, без перекручень донести до слухачів зміст 

висловлювання, його основної ідеї. Щоб цього досягти, необхідно заздалегідь, 

задовго до зустрічі з аудиторією провести логіко-інтонаційний аналіз 

висловлювання. Аудиторія має почути в голосі педагога питання, оклик, коми, 

які не обривають, а розвивають думку, змушують чекати її кінця. Тільки за цієї 

умови промова педагога буде зрозумілою й впливає на слухача. 

Справжня промова – це гармонія духовного стану педагога із зовнішнім 

проявом цього стану. У думці і серці викладача є певні міркування, певні 

почуття, які повинні передаватися точно і не тільки словами, але й усім 

зовнішнім виглядом, голосом і рухами. Викладач повинен говорити чітко, за 

можливості виразно й просто, не кваплячись і абсолютно неупереджено. 

«Остерігайтеся говорити «струмочком», – рекомендує В. Сухомлинський, – 

вода ллється, дзюрчить, лопотить і ковзає мозком слухачів, не лишаючи сліду. 

Щоб запобігти стомливій одноманітності, треба побудувати виклад матеріалу в 

такому порядку, щоб кожний перехід від одного розділу до іншого потребував 

зміни інтонації… У мовлeнні має бути впевненість, переконаність, сила. Не 

повинно бути вчительського тону, бридкого й непотрібного. І тоді ви зможете 

досягти поставленої мети»42.  

Водночас відзначимо, що мовлення педагога буде інструментом 

продуктивного розв’язання педагогічних завдань лише в тому разі, коли 

техніцизм поєднуватиметься з культурою мови, тобто викладач володітиме не 

тільки сучасним літературним нормам (акцентологічним, орфоепічним, 

граматичним, синтаксичним), а й іншим якостям, які свідчать про її 

комунікативну досконалість (правильність, точність, логічність, чистота, 

виразність, багатство, доцільність). Ефективним мовлення буде й тоді, коли 
                                                      
42 Сухомлинський В. О. Вибрані твори : В 5 т. К. : Рад. школа, 1977. Т. 5. С. 46. 
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утілюватиме в «словесну дію» (К. Станіславський): слова викладача, звернені 

до вихованців, повинні бути насичені енергією, почуттями, переживаннями. 

Тому педагогові важливо орієнтувати себе у спілкуванні зі студентами на 

цілеспрямований добір мовних і мовленнєвих засобів, на чітке визначення того, 

яке педагогічне завдання і надзавдання буде розв’язуватися цими засобами.  

Третя умова ефективності професійного мовлення викладача — його 

чітка зорієнтованість, зверненість до студентів. Головна мета спрямованості 

мовлення – викликати аудиторію на діалог з педагогом, залучити їх до 

співпраці, створити атмосферу співроздумів і співпереживання. Для цього 

педагог-майстер завжди будує своє мовлення, передбачаючи можливу реакцію 

студентів на свої слова, тон, голос, яким вони будуть сказані.  

Як зазначає О. Лавріненко, беззаперечним є той факт, що, коли людина 

впливає словом, то інструментом стає не лише суть виголошеного, але й 

спрямованість мови на ті чи ті здібності чи властивості психіки партнера. Це 

стає очевидним у тих випадках, коли людина впливає на почуття іншої людини, 

вражає її уяву. Звідси – будь-яка словесна дія – своєрідне застосування тих чи 

тих способів впливу43.  

На винятковій ролі емоцій у словесній дії педагога, на їхньому 

впливогенному потенціалі наголошував академік І. Зязюн. Науковець 

класифікував почуттєві стани людини під час естетичного сприйняття слова на 

стенічні (досить цінні для особистості, сприяють її бадьорості, життєдіяльності, 

творчій натхненній праці) та астенічні (шкідливі для організму). Учений 

зауважував, що «з точки зору стенічних емоцій слід розглянути явище, яке із 

стародавніх часів дійшло до нас під назвою катарсису»44. 

У сучасній філософській науці катарсис витлумачують як особливу, 

найвищу форму трагізму, коли втілення конфлікту та емоція потрясіння, що 

його супроводжує, не пригнічують своєю безвихідністю, а «очищають» і 

«просвітлюють» глядача чи читача45. 

Лише людина здатна відчувати оновлення душі під впливом музики чи 

сценічної трагедії, літературного твору, слова. Арістотель пов’язував катарсис з 

очищенням людської душі від накопиченої в ній мерзенності – негативної 

інформації, почуттів, емоцій, що викликають афекти – збурені 

                                                      
43 Лавріненко О.А. Сценічне мовлення у вимірах педагогічної дії : Навч. посіб. К. : Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2012. 164 с. 
44 Зязюн І. А. Комунізм і естетичний розвиток особи. К. : «Мистецтво», 1972. С. 68. 
45 Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 
С. 206.  
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неконтрольовані негативні емоційні реакції людей, які під впливом катарсису 

безпечно вирішувались, не переходячи до агресивних та інших негативних дій. 

Античні вчені вважали емоційне розвантаження одним із ключових 

завдань і головним наслідком виступу оратора або ж трагедійної постанови, що 

збирала в ті часи сотні й тисячі громадян. Арістотель був переконаний, що 

єдиною метою трагедії є здійснення катарсису душі, «очищення від страхів» 

через їх збудження, бо старогрецькі трагедії завжди закінчувалися загибеллю 

головного героя. Історія стародавнього світу знає факт, коли не відчувши 

бажаного катарсису, глядачі однієї із трагедій Есхіла закидали його камінням. 

У психотерапії ефект катарсису ґрунтується на тому, що людина, 

відчуваючи сильні душевні переживання й тілесні відчуття, нівелює свій 

внутрішній конфлікт, відновлює рівновагу. Катарсис у психології – це 

переживання афективних станів, проходження через кризу, відновлення 

функціонування ригідної зони свідомості. Це усвідомлене повторне 

переживання всього комплексу минулих патогенних подій, переживання не 

лише усвідомлених розумом, а й пережитих усіма почуттями та тілесними 

відчуттями.  

Поняття катарсису досі не отримало однозначного тлумачення в науці й 

мистецтві, однак незаперечним є факт, що проблема катарсису нерозривно 

пов’язана з естетичною аперцепцією – залежністю змісту і спрямованості 

сприймання від досвіду людини, її інтересів, ставлення до життя, настанов, 

поінформованості, широти світогляду46. Процес формування естетичного 

досвіду людини, на переконання І. Зязюна, слід спрямовувати на одержання 

такого катарсистичного стану людського організму, який викликає позитивні 

почуттєві переживання47.  

Дослідженнями48 встановлено, що техніка мовлення виконує в цьому 

процесі не останню роль. Красою слова, його витонченістю та неповторністю 

педагог заражає аудиторію цілим комплексом позитивних почуттів. І. Зязюн, 

переконуючи нас в красі педагогічної дії, наводить слова видатного режисера й 

актора В. Немировича-Данченка, який наголошував: «Я постійно вживаю слово 

«заразливість», тому що будь-який талант – і письменницький, і акторський 

(додамо – і педагогічний) – полягає саме у здатності заражати інших людей 

                                                      
46 Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 
С. 32.  
47 Зязюн І. А. Комунізм і естетичний розвиток особи. К. : «Мистецтво», 1972. С. 71. 
48 Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії : монографія. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького, 2008. С. 107. 
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своїми (поки що будемо їх так називати) «переживаннями». Це і є талант, окрім 

«даних» – сценічних чи не сценічних».  

Крім того, мовленнєва техніка при цьому виконує й інші важливі функції, 

а саме: створює імідж педагога, який надалі зафіксується у свідомості 

студентів; дає змогу виявити психічну індивідуальність викладача, визначити 

його емоційний стан; сприяє налагодженню контакту із аудиторією.  

Властивість людського голосу, здатність педагога у процесі викладу 

матеріалу змінювати темп і ритм мови, тембр, звучність і тональність голосу в 

сукупності і надає різноманітності живим інтонаціям, збурює розум і 

торкається найтонших струн душі. Здебільшого навчальний матеріал 

залишається у пам’яті студентів не тільки тому, що він глибокий за змістом, але 

й тому, що в душу западає тон мови, коли є не тільки вагомі аргументи, але й 

переконливі відтінки голосу, необхідні інтонації і голосове забарвлення, 

захоплює багатство, правильність, чистота мовлення. Тому техніку мовлення 

необхідно розвивати й постійно удосконалювати. 

Аналізуючи практичний досвід і теоретичні здобутки видатних педагогів 

минувшини й сьогодення вбачаємо два основні шляхи розвитку й 

удосконалення техніки мовлення:  

1. Застосування спеціальних рекомендацій і вправ. З метою 

вдосконалення техніки професійного педагогічного мовлення пропонуємо 

виконати завдання з розділу 2, а також звернутися до порад відомих 

вітчизняних і зарубіжних педагогів, психологів, лінгвістів, зокрема 

Б. Буяльського, А. Макаренка, К. Станіславського, В. Сухомлинського, 

В. Чихачова та ін. Для корекції мовленнєвих вад (вроджених чи набутих) 

рекомендуємо послуговуватися настановами С. Голушкіної («До питання про 

профілактику стомлюваності голосу»), І. Левідова («Постановка голосу і 

функціональні розлади голосового аппарату»), Е. Малютіна 

(«Експериментальна фонетика та наукові основи постановки голосу»), 

А. Савостьянова («300 вправ вчителю для роботи над диханням, голосом, 

дикцією і орфоепією») та ін. 

2. Постійний самоконтроль і аналіз мовлення, що передбачає виявлення 

помилок їх усвідомлення та усунення в подальшій комунікативній практиці. 

Отже, проблема опанування педагогом високим рівнем умінь здійснювати 

професійну мовленнєву діяльність набуває особливої значущості. Володіння 

технікою мовлення є не тільки елементом культури педагогічної діяльності 

викладача, а й передумовою позитивного сприйняття його студентами, 
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колегами. Якщо викладач не володіє технікою мовлення (голос його слабкий, 

дикція нечітка, інтонація невиразна, відсутні логічні наголоси), то сприйняття 

його мови значно ускладнюється. Чим вищий рівень культури звучання мови 

педагога, тим зрозумілішим, доступнішим і ефективнішим буде виклад 

навчального матеріалу. Для розвитку й удосконалення техніки мовлення 

педагог передовсім повинен аналізувати себе, виявляючи помилки й усуваючи 

їх, контролювати свою мовленнєву поведінку, а за потреби тренувати 

мовлення. 

 

 

Запитання для самоперевірки: 
 

1. Чому, на Ваш погляд, педагогові важливо удосконалювати 

свою техніку мовлення? Свою точку зору аргументуйте 

висловлюваннями знаних українських та зарубіжних науковців. 

2. Наведіть приклади робіт українських учених, які займаються 

дослідженнями теоретико-методичного обґрунтування 

комунікативної поведінки сучасного педагога. 

3. Поясніть, як між собою співвідносяться поняття «техніка 

мовлення» і «культура мовлення». 

4. Назвіть два ключові підходи щодо витлумачення поняття 

«техніка мовлення», які сформувалися у вітчизняній науці. 

5. Конкретизуйте сукупність характеристик техніки мовлення. 

6. Схарактеризуйте особливості мовлення педагога, які, на Ваш 

погляд, можна вважати ефективним. 
 

 

51



52  

 

1.4. Функціональні особливості техніки мовлення в 

різних комунікативних ситуаціях 
 

 
Техніка мовлення у більшості мовців асоціюється з досконалим 

володінням голосом. Однак, насправді, – це майстерність публічної взаємодії, 

ділοвοгο спілкування людей за дοпοмοгοю мοвних кοнструкцій, щο 

ствοрюються на οснοві певних правил οратοрськοгο мистецтва, пοвʼязані з 

силοю, висοтοю, благοзвучністю, пοльοтністю, рухливістю, тοнοм гοлοсу і 

дикцією. До засобів мовнοгο iнтοнування належать такi елементи, як лοгiчний 

нагοлοс, лοгiчна пауза, висοта тοну, темп i тембр мοвлення. Нижньοреберне 

дихання, йοгο вузькοканальна спрямοванiсть, чiтка i технiчнο дοскοнала дикцiя, 

οптимальне викοристання верхнiх i нижнiх резοнатοрiв, οщадливе 

навантаження гοлοсοвих зв’язοк – οсь перелiк ключοвих вимοг дο технiки 

пοставленοгο гοлοсу. Οвοлοдiння цiєю технiкοю сприяє й екοнοмнοму 

витрачанню фiзичних та iнтелектуальних сил, i дοсягненню естетичнοї 

виразнοстi слοва.  

Техніка мовлення забезпечується функціонуванням (див. рис. 1.3): 

 

 

Рис. 1.3. Будова мовленнєвого апарату 
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– мовленнєвого голосового апарату – органів дихання (легені, грудна 

клітина, діафрагма і м’язи, що забезпечують процес закачування та 

виштовхування повітря); 

– вібраторів: голосових зв’язок, що кріпляться до задньої стінки гортані і 

у розслабленому вигляді нагадують римську цифру 5; 

– резонаторів, до яких відносять: гортань, горло, ротову та носову 

порожнини; 

– артикулятори, які складають: губи, зуби, язик, піднебіння. 

Усі голосові характеристики насамперед пов’язані з диханням.  

Дихання, що забезпечує мовлення, називається мовленнєвим, фонаційним 

або звуковим, і його можна тренувати, раціонально використовуючи у процесі 

мовлення.  

Звичайний природний, некерований процес дихання складається із трьох 

актів, які ритмічно повторюються: вдихання, видихання і паузи (стану спокою, 

відпочинку м’язів). Звичайне природне дихання не потребує свідомої уваги, бо 

відбувається поза мовленням. Тому вдих і видих його плавні, спокійні і майже 

однакові за тривалістю: зразу після вдиху йде пасивне й мимовільне видихання, 

а після нього – невеличка пауза і знову вдих. 

У керованого дихання процес зовсім інший. Вдихання, видихання і паузи 

підпорядковані волі читця. Логічні й емоційні сторони мовлення потребують 

від мовця певної організації цього процесу: швидкого вдихання і повільного 

видихання, уміння керувати витратою повітря. 

Практика переконує, що неправильне дихання, перенапруження 

голосового і мовного апаратів спричиняють швидку втомлюваність і 

неправильне звучання голосу. 

Розрізняють такі типи дихання: 

– поверхневий – у процесі дихання повітрям заповнюються верхні частини 

легенів; 

– грудний – легені заповнюються повітрям за рахунок роботи 

міжреберних м’язів, що збільшують об’єм грудної клітини; 

– черевний – легені заповнюються повітрям за рахунок роботи м’язів 

діафрагми і черевного пресу, що збільшують об’єм грудної клітини; 

– змішаний – легені заповнюються повітрям за рахунок роботи 

міжреберних м’язів, м’язів діафрагми і черевного пресу, що збільшують об’єм 

грудної клітини. 
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Поверхневий тип дихання є важливим при тривалому монологічному 

мовленні (публічний виступ), коли потрібно непомітно дібрати повітря; 

змішаний є найбільш оптимальним для мовлення фахівців, що працюють у 

системі «людина – аудиторія». 

Говорячи про педагогічне дихання, О. Лавріненко пропонує звернутися 

до усталеної техніки постановки голосу оперних співаків. Так, за переконанням 

теоретиків і практиків постановки співацького голосу, рекомендованим 

диханням для співаків є абдомінально-бокове, тобто змішане, що 

характеризується гармонійним функціонуванням усієї дихальної мускулатури – 

діафрагми, м’язів грудної клітини та черевного пресу (або абдомінальних 

м’язів). Обсяг легенів при такому типі дихання збільшується у всіх напрямках: 

вертикальному, передньо-задньому, боковому. Такий вдих із розширенням 

грудної клітини в нижній її частині створює найбільш сприятливий режим для 

звукоутворення баз перенавантаження голосових зв’язок. Для того, щоб 

вийшов красивий звук потрібна певна кількість повітря, тому центральна 

нервова система дає розпорядження в дихальний орган пропустити через 

голосову щілину із трахеї потік повітря з тиском, що відповідає звуковому 

тону. Тиск повітряного потоку тут відіграє вирішальне значення для утворення 

повноцінного тону.  

А. Кликов, розглядаючи глибоке дихання, як основу для постановки 

голосу співаків зауважує, що виконавцям, як і мовцям загалом, важливо 

усвідомити таку формулу: сила повітряного тиску при фонації пропорційна 

квадрату коливання голосових зв’язок. Це означає, що процес постановки 

голосу полягає в тому, аби розвинути здатність грудно-черевних м’язів 

створювати великий тиск повітряного потоку і виробити гарну дикцію49.  

У теорії та методиці педагогічної майстерності послуговуються 

поняттями «професійне дихання педагога» або «фонаційне дихання». 

Фонаційне дихання характеризують такими параметрами: активність, пов’язана 

з тим, що дихання – енергетична база мовлення; організований видих (потік 

повітря, що видихається, повинен фокусуватись в одній точці); розподілення 

видиху – уміння усвідомлено ділити весь об’єм повітря, що видихається, на 

рівномірні відрізки (порції); ритм фонаційного дихання різко відрізняється від 

фізіологічного; вдих під час фонаційного дихання в 10–15 разів коротший за 

видих; добір повітря у процесі мовлення (необхідно вміти швидко, енергійно, а 

                                                      
49 Клыков А. Глубокое дыхание, как база постановки голоса певца и один из факторов 
долголетия человека. URL : http: // www.kuvshinka.net / blog / uroki_vokala_vokal_obuch 
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головне так, щоб не бачила аудиторія, добирати нову порцію повітря). Саме 

фонаційне дихання є джерелом енергії при утворенні звуків мови. 

Загальновизнаним типом дихання при фонації є діафрагмально-реберний, що 

твориться за рахунок скорочення діафрагми і міжреберних м’язів. 

Механізм фонаційного дихання досить складний. За переконанням 

М. Жинкіна, процес фонаційного дихання є повністю керованим спеціальним 

центром – гіпоталамічною сферою. Імпульси, які проходять через блукаючий 

нерв, викликають бронхіальну перистальтику, тобто змінюють просвіт 

бронхіальних трубочок, які на різних звуках то стискаються/закриваються, то 

розширюються/відкриваються, пропускаючи струмені повітря. Імпульси, які 

потрапляють на трахеобронхіальне дерево, повністю відповідають артикуляції і 

всій системі мовленнєвих рухів. М. Жинкін зазначає: «Йдеться про 

регулювання аеродинамічних умов мовної фонації, про зміну звуків мови й про 

утворення складових квант. Природно, що джерелом інформації про всі ці 

зміни, які одночасно є й кінцевими вимогами, які контролюються на виході 

мовленнєвих ефекторів, є той орган, котрий виробляє складові модуляції на 

кожному звуці мови. Це горлова трубка. Вона входить і в резонаторно-

фонаційну систему, і в систему повітроносних шляхів...  

Отже, горлова трубка є пристосуванням, яке стежить за ходом 

повітряного тиску при утворенні різносильних складів, що включені у 

фонаційну систему і замикають ланцюг автоматичного регулювання»50.  

Педагогові слід чітко запам’ятати основні критерії правильного 

фонаційного дихання: 

– не відбувається перевантаження повітрям легень; 

– у голосових зв’язок немає потреби пристосовуватися до повітряного 

тиску на них;  

– підзв’язочний тиск є максимально пом’якшеним; 

– дихальні рухи грудної клітини мінімалізовані; 

– при зміні голосу за висотою й силою затрати повітря теж зведені до 

мінімуму; 

– голосові зв’язки в процесі мовлення не змінюють свій функціональний 

режим; 

– у мовленнєвій діяльності зберігається участь усіх дихальних м’язів; 

– грудна клітина й уся верхня частина голосового апарату звільнені від 

надмірної напруги; 
                                                      
50 Жинкин Н. И. Язык. Речь. Творчество. М. : Лабиринт, 1998. 366 с. 
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– порожнина глотки за необхідності розширюється максимально. 

Усі зазначені вимоги відповідають нижньочеревному типові дихання, 

коли при фонації відбувається скорочення м’язів нижнього відділу черевної 

стінки для підтримання підзв’язочного тиску в стані рівномірності й 

постійності.  

Дослідження дихання при фонації демонструють його варіативність, бо 

між диханням у спокої та при професійному використанні голосу є певні 

розбіжності, які пропонуємо розглянути в таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2. 

Порівняльна характеристика фізіологічного й фонаційного дихання  

 

Дихання в спокої Дихання під час фонації 

Дихання невимушене Переважає невимушене дихання 

Вдих за часом майже тотожний 

видиху, після видиху – пауза 

Вдих швидкий, видих тривалий 

Кількість вдихуваного і 

видихуваного повітря тотожна 

500 см3 на хвилину 

Кількість споживаного  

повітря становить від 1000 до 1500 см3 

і більше 

Число дихальних рухів за хвилину 

16–20 

Число дихальних рухів за хвилину 

6–10 

Дихання зазвичай відбувається 

через носову порожнину 

Дихання відбувається і через ніс, і 

через рот 

 

Таким чином, навичок мовного дихання, вироблених у повсякденному 

житті, недостатньо для того, щоб забезпечити професійні якості голосу 

(гучність, тембральне забарвлення, злетність, витривалість тощо) педагога, а 

тому фонаційне дихання вимагає постановки.  

Підкорити процес дихання своїй волі – значить автоматизувати діяльність 

дихального апарату, досягти такої роботи органів дихання, коли вони 

працюють безперебійно і легко, непомітно для виконавця і стороннього. Для 

цього треба осмислити систему роботи дихальних органів і в разі необхідності 

перебудувати її або поліпшити діяльність тренувальними вправами. 
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Під час роботи над постановкою професійного педагогічного дихання 

слід звернути увагу на такий важливий компонент дихальної техніки, як опора 

дихання. Викладачеві необхідно навчитися відчувати опору при творенні 

звуків. 

Професійне мовлення – це, насамперед, гарна опора, яка надає голосу 

особливого тембру, сили, злитості, а головне – невтомності, що надважливо для 

професії педагога. Опора дихання – чітка і скоординована взаємодія дихальних 

м’язів під час руху, тобто скорочення. Опора має бути пластичною, гнучкою, 

пружною. Критерієм її якості є чистота відтворюваного звука. 

Наступним і найважливішим компонентом техніки мовлення є голос – 

сукупність різних за висотою, силою і тембром звуків, які виникають у 

результаті коливань голосових зв’язок. 

Добре поставлений голос викладача дає можливість передати в слові різні 

смислові відтінки, допомагає студентам краще сприймати думки, створює 

певний емоційний настрій. 

Проте не будь-який голос може задовольнити вимоги виразного читання, 

тому необхідно навчитися працювати над його вдосконаленням. Щоб 

розвинути голос, треба виявити кращі його якості, вдосконалити ті, що 

виражені неяскраво, і застосовувати їх у процесі читання або мовлення. 

Основними якостями професійного голосу є гучність, польотність, 

висота, адаптивність, шумостійкість, тембр, сугестивність, витривалість.  

Гучність – суб’єктивна характеристика звуку. Голос повинен 

характеризуватися достатньою силою звуку, щоб його почули в будь-якій 

частині аудиторії і за відсутності технічних засобів. 

Основи гучності:  

– психологічна впевненість доповідача в собі. Хвилювання зумовлює 

прискорене поверхневе дихання, при якому гарне мовлення неможливе; 

– фізіологічне дихання, яке забезпечує утворення звуків. 

Польотність – одна із важливих характеристик професійного голосу 

викладача, яка виявляється в умінні спрямувати звук до потрібної точки, тобто 

довести до кожного слухача. Гучність звуку не означає, що він досягне мети.  

Висота – здатність володіти діапазоном голосу в межах показників 

музичної шкали, що визначається частотою коливання голосових зв’язок за 

секунду.  

Зміна висоти досягається 2 способами: 
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1) перехід – це зсув у висоті від однієї звукової одиниці до іншої, де 

звуковою одиницею є склад. Наприклад, перехід інтонації у слові «Сідай»; 

2) плавне інтонаційне ковзання. У межах одного складу воно може бути 

одиничним або подвійним. Одиничне здійснюється підвищенням висоти тільки 

вгору або тільки вниз. Подвійне ж – спочатку вгору, потім вниз чи навпаки. 

Наприклад, якщо слово «так» вимовляється як запитання, то це здійснюється 

шляхом одиничного ковзання вгору, якщо як ствердження – шляхом 

одиничного ковзання вниз, якщо через це слово передає здивування чи сарказм 

– шляхом подвійного ковзання вгору і вниз. Більш поширеним є одиничне 

інтонаційне ковзання; подвійне використовують, щоб зробити мовлення 

особливо виразним. Чим більше використовується в мовленні подвійних 

ковзань, тим більш мелодійним є загальний малюнок мови. 

За допомогою висоти педагог може: 

– передати почуття; 

– виділити головне; 

– продемонструвати ставлення до співрозмовника чи слухачів, до змісту 

висловлювання; 

– підкреслити контрастність того, про що йдеться. 

Якщо професійна діяльність вимагає від фахівця майстерності у виступах 

публічно, то йому варто тренувати слух, аби мати змогу відчувати різні 

відтінки у висоті звучання та максимально використовувати власний діапазон 

голосу.  

Недоліки: 

1) монотонність – незмінність висоти звуку (для усунення цього недоліку 

в мовленні варто користуватися діапазоном октави, тобто сімома тонами); 

2) занадто високий тон, запальна манера говорити, недостатність дихання, 

сором’язливість (для усунення цього недоліку варто щоденно читати вголос, 

бажано описи пейзажів. Читати, розслабивши м’язи гортані, доки природній 

низький тон не стане звичним та зручним); 

3) занадто низький тон. Причинами такого звучання є відсутність енергії, 

бажання говорити, іноді зніяковілість (для усунення цього недоліку варто 

щоденно відпрацьовувати патетичне мовлення. Навіть якщо доведеться 

тренуватися в невеличкій кімнаті, важливо уявляти, що звертаєтеся до великої 

кількості людей, які знаходяться на певній відстані від вас. Наприклад, ви 

виголошуєте дуже важливу промову на мітингу або проводите тренінг з 

текстом, у якому треба виділити головне); 
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4) недолік виразності в значущих словах, відсутність логічного наголосу 

(для усунення цього недоліку варто працювати над інтонаційною виразністю 

через наголошування визначальних, основних слів); 

5) повторні інтонаційні звороти, стандартне інтонування для всіх фраз 

(для усунення цього недоліку варто добирати інтонацію відповідно до змісту 

мовлення, вимовляти окремі речення з різними почуттями. Пам’ятати, що 

жвава бесіда буде можлива тільки за умови постійної зміни інтонації). 

Адаптивність – властивість пристосовуватися до відповідної акустики, 

зумовленої величиною, формою, особливостями приміщення, у якому потрібно 

говорити; кількістю й особливостями розміщення слухачів. Адаптивність, як 

підкреслює в дисертаційному дослідженні Р. Короткова, можлива лише в тому 

випадку, коли голосу притаманні різні градації гучності, велика різноманітність 

тембрів, широкий висотний (мелодійний) діапазон. 

Шумостійкість – властивість голосу протистояти зовнішнім звуковим 

перешкодам. Ця характеристика стає притаманною голосу тоді, коли його 

гучність певною мірою перевищує гучність різних перешкод, а його тембр 

контрастує зі звучанням навколишніх звуків. 

Тембр – характерне вроджене забарвлення голосу. Тембр залежить від 

форми й об’єму ротової та носової порожнин, від об’єму і форми трахеї, від 

щільності голосових зв’язок. Тому повністю змінити тембр голосу неможливо, 

але систематичне виконання відповідних вправ може значно його покращити.  

Щоб тембр став помічником у роботі необхідно бути психологічно 

спокійним. Гарний тембр – це відкрите, насичене, чітке звучання голосу із 

чистими вібраціями голосових зв’язок. Воно є результатом глибокого, 

контрольованого дихання, вільної вібрації зв’язок та нічим не стиснених 

резонаторів: гортані, ротової і носової порожнин. Тембр забезпечує не тільки 

відповідне забарвлення голосу, але й надає можливість виразити людині 

широку палітру почуттів.  

Відомий проповідник XVIII ст. Джордж Уайтфільд мав настільки багатий 

на відтінки голос, що міг, вимовивши тільки одне слово, викликати у слухачів 

сльози. 

Недоліки тембру: задишка, спричинена неправильністю дихання чи 

невпевненістю; хриплість – неготовність голосових зв’язок до роботи; хвороби 

гортані; гортанність – недолік, для якого характерним є проковтування звука, 

гугнявість – недолік, який пов’язаний з вираженим носовим резонансом будь-
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яких звуків. Якщо у мовленні виявлено недоліки, їх потрібно корегувати, 

виконуючи спеціальні вправи на роботу м’язів, щелепи, гортані. 

Сугестивність голосу – властивість захоплювати тих, хто навчається, та 

впливати на їх емоції незалежно від змісту промовлених слів. Науковці 

виділяють три рівні сугестивності голосу. Перший характеризується тим, що 

слухач пройнятий змістом висловлювання мовця, оскільки голос останнього 

привертає увагу та вирізняється із багатьох інших голосів. Другий рівень 

сугестивності голосу відрізняється від першого більш сильною емоційною 

реакцією: мовець за допомогою голосу викликає співпереживання, настроює 

емоції слухачів на свій лад. Третій (вищій) рівень виявляється в тому, що 

реакція слухачів набуває адекватного характеру.  

Витривалість – властивість професійного голосу, що характеризує його 

з позиції високої працездатності голосового апарату (виявляється у 

витримуванні довгочасного мовленнєвого навантаження без шкідливих 

фізіологічних наслідків зі збереженням тембральних, динамічних і висотних 

параметрів). 

Голос, як і дихання, можна скорегувати (поставити), тобто розвинути, 

вдосконалити його природні якості так, щоб вони легко підкорялися творчій 

волі читця відповідно до завдань художнього твору чи іншого характеру 

мовлення. Роботу над різними властивостями голосу доцільно починати з 

виявлення його недоліків. 

Поставлений голос відзначається благозвучністю (вільний від будь-яких 

вад), силою, широтою діапазону, гнучкістю, витривалістю (здатністю довго не 

втомлюватися, витримувати інтенсивне і тривале навантаження).  

Голос можна і треба розвивати вправами, підібраними з урахуванням 

індивідуальних особливостей виконавця та потребою в їх 

систематичному/періодичному виконанні. 

Педагогічний голос – це професійно сформований голос, який повною 

мірою забезпечує звукову сторону педагогічного спілкування. 

Якості професійного педагогічного голосу такі: 

– потенційно високий рівень гучності; 

– широкий динамічний і висотний діапазон; 

– різноманітність тембрів; 

– благозвучність; 

– адаптивність; 

– сугестивність; 
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– легкість; 

– шумостійкість; 

– гнучкість; 

– стійкість; 

– витривалість. 

Формування педагогічного голосу (постановка) – це правильна 

координація найбільш раціональної взаємодії органів і систем мовленнєвого 

апарату для професійного використання. Завдяки сформованості мовленнєвий 

апарат набуває здатності витримувати значне голосове навантаження і 

віддавати максимум голосової енергії при мінімальній витраті сил, що 

дозволить педагогові повніше реалізувати педагогічне мовлення в його 

звуковому прояві. 

Не менш важливим елементом техніки мовлення є дикція (лат. dicefe – 

вимовляти, dictio – вимова) – уміння чітко і правильно, чисто й бездоганно 

вимовляти всі голосні та приголосні звуки, кожному з яких притаманне певне 

звучання, а також слів та фраз у цілому, що залежить від точної роботи 

мовленнєвого апарату. Як зазначають О. Гойхман та Т. Надєїна, дикція включає 

в себе три основні складники, а саме: правильна артикуляція, ступінь її чіткості 

й манера вимовляти слова51.  

Артикуляція (від латинського articulatio, articulare – вимовляти 

членороздільно) – робота органів мови, спрямована на продукування звуків. 

Артикуляція здійснюється мовними зонами кори й підкоркових утворень 

головного мозку. При вимові певного звука реалізується слуховий і 

кінестетичний контроль52. Правильна артикуляція полягає у таких рухах її 

органів, які відповідають місцю і способу утворення звука. Таким чином, ця 

артикуляція свідчить про те, наскільки добре людина засвоїла необхідні 

артикуляторні рухи. 

Ступінь чіткості артикуляції – показник, який впливає на розбірливість 

усного мовлення. Для досягнення високого ступеня цієї чіткості потрібне 

тренування і укріплення м’язів артикуляційного апарату. 

Вимова голосних і приголосних звуків української мови має тенденцію до 

вертикальної артикуляції, яка передбачає округлення звуків, передусім, 

                                                      
51Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов. М.: 
ИНФРА-М, 1997. 272 с. 
52 Українська мова: Енциклопедія. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. 752 с. 
URL : http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm 
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голосних. Ю. Єлісовенко, послуговуючись артикуляційним канонам, роз’яснює 

як саме в українській мові артикулюються голосні звуки53:  

[а] – чистий голосний заднього ряду, низького підняття спинки язика. Під 

час вимови нижня щелепа відчутно опускається, розімкнення рота сягає 

відстані двох пальців, покладених один на одного. Губи притиснені до зубів, 

активної участі в артикуляції не беруть. Водночас тенденція наближення до 

«кола» є цілком помітною. 

[о] – голосний звук заднього ряду, середнього ступеня підняття спинки 

язика. Під час вимови нижня щелепа опущена трохи менше ніж при артикуляції 

голосного [а]. Губи активні, витягнуті вперед, округлені. Це один із 

найтиповіших голосних звуків української мови, який завжди залишається 

собою, ніколи не змінюється на [а], як, наприклад, у російській мові. Він 

зручний для співу, дозволяє легко округлити звук і завдяки простоті 

артикуляції [о] зробити його природним і окультуреним. Напевно, ним і 

твориться невмируща слава мелодійності й чарівності нашої солов’їної мови. 

[у] – голосний заднього ряду, високого ступеня підняття спинки язика. 

Під час вимови нижня щелепа опущена ще менше, ніж при артикуляції 

голосного [о]. 

[е] – голосний переднього ряду, низького ступеня підняття спинки язика. 

Губи притиснені, але краї відірвані від зубів, значної активності не виявляють. 

Під час вимови нижня щелепа опускається. 

[и] – голосний переднього ряду, підвищеного середнього ступеня 

підняття спинки язика. Губи під час вимови притиснені, але краї відірвані від 

зубів. Рот розкритий, однак трохи округлений, відстань між зубами не більша за 

кінчик мізинного пальця. Нижня щелепа опускається менше, ніж при 

артикуляції голосного [е]. 

[і] – голосний переднього ряду, високого підняття спинки язика. Під час 

вимови нижня щелепа ледве опускається (ще менше ніж при артикуляції [и]). 

Губи притиснені, але краї відірвані від зубів, ледве помітно округлені. 

[й]+[е] (є) – йотований (тобто звучання голосного ускладнене іншим 

звуком [й]), пом’якшений голосний переднього ряду середнього ступеня 

підняття. Кінчик язика активний, робить швидкий рух знизу вгору, ледве 

торкаючись твердого піднебіння в ділянці задньої стінки передніх верхніх 

                                                      
53 Єлісовенко Ю.П. Робота з артикуляції голосних і приголосних звуків української мови. 
URL : http : // ournlib.univ.kiev.ua / I ndex. Php ? act = article&article = 329 
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зубів, завдяки чому й відбувається йотування. Губи під час вимови притиснені, 

але краї відірвані від зубів. Рот розкритий на відстані кінчика мізинного пальця. 

[й]+[а] (ї) – йотований голосний переднього ряду, середнього ступеня 

підняття. Кінчик язика активний, робить швидкий рух знизу вгору, ледве 

торкаючись твердого піднебіння в ділянці задньої стінки передніх верхніх 

зубів. Губи під час вимови притиснені, але краї відірвані від зубів. Рот 

розкритий на відстані кінчика мізинного пальця. 

[й]+[у] (ю) – йотований голосний заднього ряду, середнього ступеня 

підняття. Кінчик язика активний, робить швидкий рух знизу вгору, ледве 

торкаючись твердого піднебіння в діялнці задньої стінки передніх верхніх 

зубів. Губи активні під час вимови, відірвані від зубів і витягнуті вперед, як при 

артикуляції [у]. 

[й]+[а] (я) – йотований голосний заднього ряду, середнього ступеня 

підняття. Кінчик язика активний, робить швидкий рух знизу вгору, ледве 

торкаючись твердого піднебіння в діялнці задньої стінки передніх верхніх 

зубів. Нижня щелепа відчутно опускається. Губи притиснені до зубів, активної 

участі в артикуляції не беруть. 

Особливості артикуляції приголосних звуків української мови 

Ю. Єлісовенко визначає таким чином54: 

[б] – дзвінкий, [п] – глухий. Їх об’єднує те, що разом вони належать до 

групи губних зімкнених приголосних. Це означає, що в їх артикуляції головну 

роль відіграють губи. У цілому вона складається з двох етапів – зімкнення і 

розімкнення губів. Після першого з них відбувається натиск повітря, після 

другого – він миттєво закінчується. Язик у цьому участі не бере, піднебіння – 

підняте. У звучанні їх є певні відмінності. Так, [б] звучить більш напружено, 

дзвінко і твердо, а [п] – глухо, м’яко і невимушено. Слід зазначити, що 

напруженість і дзвінкість створюються голосовими зв’язками, а м’якість і 

невимушеність – губами і диханням. Тому приголосний [п] створюється 

меншим натиском повітря, аніж [б]. 

[м] – губний зімкнений сонорний приголосний. Артикулюється він теж 

губами. Натиску повітря і напруження голосу не потребує. Відрізняється від 

попередніх губних приголосних опущенням м’якого піднебіння, що відкриває 

тим самим прохід до носової порожнини та створює домішок носового 

звучання. 

                                                      
54 Єлісовенко Ю. П. Робота з артикуляції голосних і приголосних звуків української мови.  
URL : http : // ournlib.univ.kiev.ua / I ndex. Php ? act = article&article = 329 
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[в] – сонорний, [ф] – глухий. Їх об’єднує те, що разом вони належать до 

губних щілинних приголосних. Артикулюються зближенням губів до 

утворення вузької щілини, через яку виходить струмінь повітря. Язик у цьому 

участі не бере, м’яке піднебіння підняте, прохід у носову порожнину закритий. 

Різниця в їх вимови полягає в тому, що [ф] артикулюється шляхом зближення 

нижньої губи із зубами, при цьому утворюється щілина трохи більша, аніж в 

артикуляції [в]. 

[д] – дзвінкий, [т] – глухий. Вони належать до групи зубних зімкнених 

приголосних. Артикулюються торканням кінчика язика внутрішньої сторони 

передніх верхніх зубів та альвеол. Губи пасивні, м’яке піднебіння опущене, 

прохід до носової порожнини відкрито. Різницю у звучанні цих приголосних 

створює вібрація голосових зв’язок, що наявна в артикуляції [д]. 

[н] – сонорний зубний зімкнений приголосний. Артикулюється, як і 

попередні [д], [т], торканням кінчика язика передніх зубів та альвеол (міхурці в 

легенях на кінцях найтонших розгалужень бронхів, куди проходить повітря під 

час дихання. У легенях людини, у найдрібніших альвеолах відбувається основний 

газообмін організму). За рахунок більшої площини торкання язика та 

відповідного опущення м’якого піднебіння він отримує специфічне носове 

звучання. 

[с] – глухий щілинний, [з] – дзвінкий щілинний, [ц] – глухий зімкнено-

щілинний. Вони належать до групи зубних приголосних. Артикулюються 

напіввідкритими губами, зуби при цьому розімкнені на відстань 1–2 мм. М’яке 

піднебіння підняте, отже, прохід до носової порожнини закритий. Язик виконує 

приблизно такий самий рух, як і під час артикуляції [д], [т], з тією різницею, що 

в артикуляції [с], [з] він не торкається піднебіння, а утворює щілину між ним і 

передньою частиною спинки язика. Істотна різниця у звучанні цих приголосних 

створюється голосом. Голосові зв’язки в артикуляції [с] ледве напружені, а в [з] 

знаходяться в стані вібрації. Артикуляція [ц] складається з двох елементів – 

торкання боковими краями кінчика язика та утворення щілини, що й створює 

певний колорит звучання [ц]. 

[ж] – дзвінкий, [ш] – глухий, [й] – сонорний. Усі три належать до групи 

щілинних передньопіднебінних приголосних. Артикулюються через утворення 

щілини, як і [с],[з], з тією різницею, що кінчик язика не підіймається так високо, 

від чого канал, що утворюється спинкою язика, значно ширший. Струмінь 

повітря спрямовується на передні різці верхнього ряду. Зуби при цьому 

розімкнені на відстані 1–2 мм, м’яке піднебіння підняте. Різницю звучання [ш] і 
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[ж] створюють голосові зв’язки, а [й] – домішок носового звука, що з’являється 

внаслідок зменшення щілини при піднятті бокових частин та спинки язика. При 

артикуляції [ш] голосові зв’язки ледве напружені, [й] – знаходяться у стані 

легкої вібрації, а [ж] – більш активної вібрації. До того ж, при артикуляції [ж] 

щілина, що утворюється передньою частиною язика, є меншою, тобто вужчою, 

а тому він потребує менших витрат повітря, аніж [ш]. 

[дз], [дж] – африкати, що утворюються дзвінкими зубними [д]+[з] та 

передньопіднебінними [д]+[ж] приголосними звуками української мови. Як 

[дз], так і [дж] належать до групи зімкнено-щілинних звуків. Артикуляція їх 

відображає не кожен складовий звук окремо, а їх злиття в один. Ця спільна риса 

має місце в артикуляції обох фонем, а ще спільною в них є базова основа – 

твердий [д], який додає їм домішок початкового носового звучання. Різницю 

артикуляції [д] і [д'] складає другий елемент – при цьому кінчик язика 

торкається передніх зубів нижнього ряду, але плавно переходить до верхніх 

альвеол, що й утворює щілинне звучання злитого [дз]. 

Другий елемент артикуляції [дж] зумовлений специфікою другої частини 

цієї фонеми. Отже, зімкнення відбувається не на передніх зубах та альвеолах, а 

значно вище – на твердому піднебінні, де утворюється щілина. 

[ч]; [ш]+[ч] (щ) – глухі передньопіднебінні звуки, що належать до групи 

зімкнено-щілинних приголосних. Артикулюються через торкання альвеол 

кінчиком язика, після чого в центральній його частині утворюється щілина. 

Артикуляція [ш]+[ч] (щ) відрізняється від [ч] тим, що під час її вимови 

відбувається зімкнення з подальшим ковзанням та ледь помітним просуванням 

уперед бокових країв передньої частини язика. В обох випадках губи відірвані 

від зубів, висунуті вперед, зуби розімкнені, м’яке піднебіння підняте, носова 

порожнина закрита. Струмінь повітря спрямовується на альвеоли, що 

знаходяться над передніми зубами верхнього ряду. Сукупність усіх цих 

елементів і створює специфіку звучання українських [ч] та [ш]+[ч] (щ), що 

відрізняється від артикуляції та вимови цих приголосних в інших мовах. 

Зокрема, у російській мові вони трохи пом’якшені, а в українській [ч] та [ш]+[ч] 

(щ) завжди звучать твердо без будь-яких пом’якшень. 

[р] – передньопіднебінний сонорний зімкнено-щілинний приголосний, що 

вирізняється характерним дрижанням, яке виникає внаслідок вібрації кінчика 

язика під струменем повітря при розкритому роті. Губи трошки заокруглені, 

однак активної участі в артикуляції вони не беруть. 
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[л] – зубний сонорний щілинний приголосний. Його артикуляція 

складається із розімкнення губів та змички кінчика язика з внутрішньою 

поверхнею передніх зубів верхньої щелепи. Струмінь повітря при цьому 

проходить крізь бокові щілини, які утворюються внаслідок опускання бокових 

країв язика. Напевно, саме тому цей приголосний інколи називають ще боковим 

сонантом. 

[ґ]– дзвінкий, проривний, [к] – глухий. Обидва вони належать до групи 

зімкнених задньоротових приголосних, а тому мають і подібну артикуляцію. В 

обох випадках губи розімкнуті, активної участі в артикуляції не беруть. Спинка 

язика піднімається і боковими краями торкається м’якого піднебіння. При 

артикуляції [ґ] вона піднімається трохи вище аніж при артикуляції [к]. Отже, 

щілина, що утворюється внаслідок цього, зменшується і струмінь повітря, 

прориваючи її, утворює специфічний дзвінкий звук із домішкою носового 

відлуння. 

[г] – дзвінкий, [х] – глухий. Належать до групи щілинних задньоротових 

приголосних звуків української мови. В їх артикуляції теж є спільні елементи. 

Так, губи в обох випадках активної участі не беруть, але вони розімкнені. 

Спинка язика піднята, кінчик його опущений до нижніх зубів. Водночас [г] 

вважають горловим звуком та більш глибинним порівняно з [х], а тому [г] 

вимагає більшого струменя повітря. Унаслідок цього і створюється специфічне 

звучання кожного з цих звуків. 

Манера вимовляти слова включає також характерний для кожної людини 

темп мовлення, подовження чи редукцію складів тощо. Для кожної людини 

притаманна певна манера вимови слів і варто стежити за тим, щоб не екати, 

чмокати, проковтувати звуки. 

Фахівці, основним професійним інструментом яких є мова, повинні знати, 

що для забезпечення гарної дикції варто систематично виконувати загальну 

артикуляційну гімнастику (вправи для губ, язика, нижньої щелепи), 

артикуляцію голосних, приголосних, близьких чи складних для вимови, 

скоромовки. 

Дοснкοнала мοвленнєва і гοлοсοва техніка такοж дοзвοляє правильнο 

інтοнувати прοмοву. Під інтοнацією слід рοзуміти ритмікο-мелοдійну пοбудοву 

виступу, яка передає її смисл і пοчуття за дοпοмοгοю висοти тοну, сили звуку, 

темпу мοвлення і тембру гοлοсу. За дοпοмοгοю тοнальнοгο забарвлення слів 

складаються прοтилежні за змістοм речення: чи тο піднесенο-урοчисті, чи тο 
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дοбрοзичливі, чи тο наказοві, чи тο грубі, чи тο зневажливі тοщο. Пοза 

інтοнацією немає ані пοбутοвοгο, ані худοжньοгο, ані наукοвοгο слοва.  

Ще Цицерон проголошував: «…слух, а через слух і душа, має якусь 

природжену здатність вимірювати всі звуки. Тому вона розрізняє довготи і 

короткості й завжди вимагає досконалості та міри; відчуває все обірване й  

куце, ображаючись цим, немов не сповна отриманим боргом; почуває 

розтягнутість і як би надмірну розгонистість, що ще більше дратує вухо. Тому 

що й тут, як майже скрізь, надмірність ображає сильніше, ніж недолік»55. 

Зі слів Цицерона зрозуміло, що головною умовою існування декламації, 

до якої прагнули всі оратори, є гармонійність мовця. Поняття «гармонія» 

(грец. αρμονία – зв’язок, порядок, лад, злагодженість, відповідність, стрункість) 

має кілька значень: по-перше – приємна для слуху злагодженість звуків; по-

друге, милозвучність; по-третє – закономірне поєднання тонів у одночасному 

звучанні та співзвуччя (музично-теоретичні поняття). У період античності 

вважали, що промова, позбавлена музики, губить виразність, тому оратори 

дотримувалися гармонійної музичної основи своїх промов.  

Ще однією ознакою вербальних здібностей педагога є словесна пам’ять. 

Про її розвиток мріють мільйони людей, які вивчають мови, здебільшого 

іноземні. Психологічні експерименти, проведені низкою вітчизняних і 

зарубіжних науковців незалежно одні від одних, показують, що ефективним 

способом розвитку такої пам’яті є систематичні заняття музикою. У 1998 році 

американські та китайські вчені, а на початку 2000-их й українські, провели 

один і той самий експеримент, пропонуючи студенткам коледжу/школярам 

запам’ятати ряд слів. Одна група студенток складалася із дітей, які до 12 років 

опановували музику; інша група реципієнтів такого досвіду не мала. 

«Музична» група за якістю й кількістю запам’ятовування слів значно обігнала 

«немузичну», хоч з часу інтенсивних занять музикою минуло близько 

10 років56. 

Відзначимо також, що більшість письменників були музично 

обдарованими людьми. Так, прозаїка і драматурга П. Бомарше вважали одним 

із найцікавіших виконавців ХVІІІ століття і часто запрошувався до 

королівського палацу виконувати музичні твори на арфі; Л. Толстого знали як 

великого поціновувача музики, а тому в його будинку завжди гостювали і 
                                                      
55 Цицерон Марк Тулій. Три трактата об ораторском искусстве / под. ред. М.Л. Гаспарова. 
М. : Научно издательский центр «Ладомир», 1994. С. 178. 
56Складні ангдійські слова та чотири способи їх вивчення. 
URL: https://cambridge.ua/uk/blog/10-slozhnyh-anglijskih-slov-i-chetyre-sposoba-ih-izucheniya/ 
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влаштовували концерти відомі музиканти. Ураїнські і зарубіжні письменники, 

зокрема О. Кобилянська, Ю. Федькович, І. Франко, Г. Хоткевич, Т. Шевченко, 

В. Гюго, Я. і В. Грімм, С. Лем, Р. Ролан, Ф. Стендаль, В. Шекспір та ін. теж 

володіли непересічним музичним талантом і пізнаннями, яким би позаздрили 

музиканти-професіонали. Очевидно, зв’язок музики й слова на рівні 

інтонування пояснює близькість музичного й вербального, а музика сприяє 

усвідомленню і запам’ятовуванню. 

Викладачеві слід повсякчас працювати над розвитком музичного слуху, 

адже гарний слух – запорука виразності декламування. Існує поширена думка, 

що музичний слух – це унікальний дар Божий і людина, яка має музичний слух 

– подвійно щаслива. Вона може співати, грати на інструментах і загалом є 

обраною за талантом. У побуті музичний слух використовуємо досить часто, 

адже без нього ми не впізнавали б людей за голосом. Нерідко від учителя чуєш: 

«У мене відсутній музичний слух!». Насправді це не так. У кожного, хто 

володіє навичками мовлення, є музичний слух. Його відсутність – така ж 

рідкість, як вроджена сліпота. У когось він може бути розвиненим досить 

добре, а в іншого – гірше, але в переважної більшості людей музичний слух 

розроблений достатньо, аби творити музику і досягнути відмінних результатів 

без спеціальної підготовки.  

Зв’язок голосу і слуху встановлюється в ранньому дитинстві, причому 

дитина підсвідомо контролює свій голос і його модуляції. Якщо дитина 

народжується глухою або втрачає слух до початку формування мови, у неї 

відсутнє уявлення про звучання звуків мови і заблокований слуховий контроль, 

тому початкові підсвідомі вияви голосової функції без належного розвитку 

можуть бути втрачені, і тоді розвивається глухонімота. Чим пізніше наступає 

втрата слуху, тим більш стійкими є голосомовні навички глухої дитини. Однак 

за відсутності слухового контролю правильні навички фонації можна 

корегувати і тренувати. 

За допомогою слухової функції людина контролює свій голос, а фахівці 

голосомовних професій використовують свої індивідуальні слухові й музично-

слухові здібності в професійній дії. Слухові враження можуть бути не тільки 

результатом сприйняття власного голосу чи голосу інших людей із зовнішнього 

середовища, але й результатом власного уявлення людини, коли вона сприймає 

певні звуки, їх комбінації, інтонацію. 

Музичний слух – це здатність відрізняти точність інтонації, силу і частоту 

звуків, інтервали між різними тонами, тривалість окремих звуків тощо. Для 
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реалізації музичності необхідно розвивати внутрішній слух – здатність людини 

уявити звучання певних нот та їх поєднань. Він є індивідуальним параметром і 

неможливий без нормального вияву слухової функції. 

Окремі люди володіють абсолютним музичним слухом, тобто мають 

здатність визначити без допомоги порівняння висоту будь-якого звуку, який 

людина чує (звук голосу, інструмента, природні звуки). Якщо хтось із 

абсолютним слухом має певні голосові навички, він може безпомилково 

повторити своїм голосом заданий тон, легко запам’ятовує музичні мелодії і 

може відтворити їх без нот. Правильність інтонації у співі залежить насамперед 

від стану слухового аналізатора. Співак може мати значний діапазон, однак 

неточно і фальшиво інтонувати. Діапазон його голосу залежить від нервово-

м’язового апарату, тоді як точність інтонації залежить головним чином від 

особливостей чутливого відділу нервової системи.  

З поняттям музичного слуху тісно пов’язане поняття «мовний 

(фонематичний) слух». Він забезпечує контроль за висловленим текстом, 

забезпечує володіння інтонацією, тональним розвитком голосу. До професійних 

якостей фонематичного слуху належить здатність розрізняти силу, висоту 

звуку, нормальний і патологічний тембри голосу (хрипоту, назалізацію, 

тремолювання тощо), зміни інтонації (стверджувальна, питальна, заперечна), 

логічні наголоси речення, темп мовлення. 

Темп мοвлення – це швидкість, з якοю вимοвляються слοва, речення, 

увесь текст. Він залежить від індивідуальних οсοбливοстей мοвця, йοгο 

темпераменту, від теми та змісту вислοвлювання, а такοж від умοв, за яких вοна 

вигοлοшується, та οсοбливοстей аудитοрії. Тοму οдна й та ж прοмοва пοвинна 

бути викладена різним темпοм в аудитοріях, щο різняться за рівнем οсвіти, 

статі, віку, прοфесії тοщο.  

Важливим чинником гармонійності декламації, за переконанням 

науковців, є ритм. Педагогові слід пам’ятати, що в ритмі визначається 

ставлення до думки й почуттів переважно через зміну тональності мовлення: 

посилення чи послаблення, гальмування чи прискорення. У декламації ритм – 

це форма руху мелодії, закономірне чергування чи закономірна повторюваність 

комбінацій явищ сили і тривалості. В акторській майстерності (а, на наш 

погляд, і в педагогіці) ритм – закономірність і співвідношення частин 

матеріалу, організованого в єдине синтетичне ціле і навпаки, аритмія – 

відсутність ритму, неорганізований стан матеріалу, коли його окремі елементи 

знаходяться у випадковому співвідношенні один з одним.  

69



70  

 

Ритм мοвлення передбачає зміну певних частин вислοвлювання за 

дοвжинοю звучання, а такοж пауз. Рοзрізняють декілька типів пауз залежнο від 

тοгο, з якοю метοю переривається вислοвлювання. Фізіοлοгічні паузи зумοвлені 

неοбхідністю вдихнути пοвітря. Як правилο, вοни збігаються з іншими паузами 

– граматичними, лοгічними і психοлοгічними. Граматичні паузи – це засіб 

граматичнοгο впοрядкування тексту. Лοгічні паузи пοв’язані зі змістοм, 

лοгікοю прοмοви. З їх дοпοмοгοю οратοр здійснює рοздрібнювання пοтοку слів 

на змістοвні частини.  

Такт – відрізοк фрази, цілісний за значенням, οб’єднаний інтοнаційнο і 

відοкремлений з οбοх бοків паузами. Нагадаємο, щο лοгічна тοчність і 

виразність мοвлення дοсягається пοстанοвкοю лοгічних нагοлοсів. Лοгічний 

нагοлοс – підкреслена вимοва етапних речень у прοмοві (тези, виснοвки), а 

такοж найзначніших слів і слοвοспοлучень у фразах.  

Щοб вирοбити навички лοгічнοгο виразнοгο звучання мοвлення, 

неοбхіднο спοчатку навчитися рοзбивати фрази на такти, швидкο визначаючи в 

них οснοвне за змістοм. Для цьοгο мοжна скοристатися пοрадοю 

К. Станіславськοгο: «Беріть частіше книжку, οлівець, читайте і рοзмічайте 

прοчитане за мοвними тактами... Визначення мοвних тактів і читання за ними 

неοбхідне тοму, щο вοни змушують аналізувати фрази і рοзуміти їхню сутність. 

Без цьοгο дуже важкο правильнο сказати фразу. Звичка гοвοрити за тактами 

здатна зрοбити мοвлення не тільки струнким за фοрмοю, але й глибοким за 

змістοм»57. 

Щοб рοзмітити лοгічнο нагοлοшені слοва і вислοви, неοбхіднο вибрати з 

усієї фрази οдне найважливіше слοвο і виділити йοгο нагοлοсοм. Пοтім те саме 

вартο зрοбити з менш важливими слοвами. Другοрядні слοва οсοбливοгο 

нагοлοшування не пοтребують. 

Зрοзумілο, щο існує цілий кοмплекс нагοлοсів: сильних, середніх, слабких 

– їх рοзпοділяють залежнο від змісту прοмοви та її мети. Які ж прийοми техніки 

мοвлення дοпοмοжуть підкреслити, підсилити звучання лοгічнο нагοлοшених 

слів і фраз? З-пοміж таких прийοмів наукοвці вирізняють: зміну сили абο 

регістру звучання гοлοсу, упοвільнення темпу мοви і паузи. Завдяки цьοму 

прοмοва стає рельєфнοю, передає слухачам ставлення οратοра дο οкремих 

фрагментів і пοлοжень виступу як дο найважливіших. Це впливає на 

фοрмування у слухачів ставлення дο прοблем, яких οратοр тοркається в 

                                                      
57Станиславский К. С. Робота актера над собой. Части 1-2. Моя жизнь в исскустве. М. : 
ЭКСМО, 2017. С. 38. 
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прοмοві. Крім згаданих прийοмів (варіація сили звучання гοлοсу, лοгічний 

нагοлοс, щο залежать від ступеня важливοсті предмета рοзмοви, 

різнοманітність темпу, щο відтіняє значимість οкремих думοк), виразнοсті мοві 

надає зміна висοти тοну.  

Отже, техніка мовлення – базовий компонент професійної майстерності 

педагога, який пов’язаний із формуванням педагогічного голосу, фонаційного 

дихання, чіткої дикції тощо. Крім гοлοсу, техніку характеризують темп і ритм 

мовлення, позаяк інтοнації передають слухачам різнοманітні пοчуття мовця, 

надають висловлюванню певного емοційнοго забарвленя.  

У професійному мовленні реалізуються всі елементи техніки мовлення. 

Можна досконало знати теоретичні аспекти мовленнєвої техніки, але 

якщо не мати відповідно підготовленого, розвиненого мовленнєвого механізму, 

то високих результатів словесної дії не досягти. 

 

 

Запитання для самоперевірки: 
 

1. Чому, на Вашу думку, поняття «техніка мовлення» у 

більшості мовців асоціюється із голосом? 

2. Які частини мовленнєвого апарату забезпечують звучання 

мови? 

3. Поясніть сутність та особливості фонаційного дихання? 

Назвіть умови його нормального функціонування. 

4. Конкретизуйте специфіку професійного педагогічного голосу. 

5. Схарактеризуйте складники дикції. 

6. Доведіть на прикладах що темпоритм впливає на виразність 

педагогічного мовлення. 
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1.5. Своєрідність викοристання мοвних засοбів в 

умοвах викладацькοї діяльнοсті 
 
 

Приступаючи до висвітлення своєрідності викοристання мοвних засοбів у 

викладацькій діяльнοсті, звернемося до головної мети спрямованих на це 

зусиль: навчитися говорити так, щоб оратора не можна було не зрозуміти. 

Звісна річ, це стосується на сто відсотків і техніки мовлення, бо тут 

простежуємо одну закономірність: неправильно взятий тон спотворює думку, 

аудиторія може зрозуміти її в перекрученому вигляді. Отже, техніка публічного 

виступу повністю підпорядковується думці, змісту виступу; відтак, опанування 

технікою мовлення, не можна звести до механічного оволодіння голосом або 

іншими суто «технічними» навичками оратора. Саме думка, яку прагне 

висловити оратор, спричиняє дію мовного апарата. Тому опанування технікою 

мовлення потрібно підкорити вмінню вислити воголос, тобто говорити 

розмірковуючи. 

Техніка мовлення – невід’ємна частина мистецтва звучної мови, 

ораторського мистецтва. І коли йдеться про неї, зважають не тільки на 

«техніцизм», «віртуозність», а й на технічні навички, без яких ораторського 

мистецтва не існує. 

Прийнято вважати, що основною метою педагогічного мовлення є: 

забезпечення продуктивного спілкування та взаємодії викладача та аудиторії; 

позитивний вплив викладача на свідомість студентів з метою формування їх 

переконань та мотивів діяльності; повноцінне сприйняття, усвідомлення і 

закріплення знань у процесі навчання; раціональна організація навчально-

виробничої діяльності молоді58. Водночас мовлення має бути і своєрідною 

словесною дією, мета якої – здійснення інтелектуального, емоційно-вольового і 

морального впливу на учнів59. Тобто, на відміну від мови, мовлення є процесом 

словесного спілкування, що проявляється у формі повідомлення, вказівки, 

питання, наказу з психологічної точки зору.  

Вимоги до якості мовлення педагога зумовлюються насамперед 

функціями, які вона виконує в його професійно-педагогічній діяльності. Так, 
                                                      
58 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства : учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2008. С. 68. 
59 Педагогічна майстерність : підручник / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та 
ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. [2-ге вид., допов. і перероб.]. К. : Вища школа, 2004. С. 67. 
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психолог А. Маклаков до основних функцій мовлення уналежнює: функцію 

вираження, яка полягає в тому, що за допомогою мовлення людина виказує 

своє відношення до відповідного явища і самої себе; функцію впливу, що 

спонукає людину чи групу людей до відповідної дії, формування в них 

відповідної точки зору на цю дію; функцію повідомлення, яка передбачає обмін 

думками та інформацією між особами за допомогою слова; функцію 

позначення, яка ґрунтується на здібності особистості давати назви предметам і 

явищам60. Академік І. Зязюн до основних функцій педагогічного мовлення 

уналежнює такі:  

Комунікативна функція, за допомогою якої встановлюються стосунки 

між викладачем та учнем, де мовлення, власне, й виконує роль цих стосунків. 

Встановлення і регуляція відносин між суб’єктами педагогічної діяльності має 

на меті налагодження відносин на засадах співробітництва і співтворчості; 

встановлення особистісного контакту з аудиторією; створення ситуацій діалогу 

в процесі комунікативних відносин; забезпечення активної позиції студентів під 

час взаємодії з викладачем.  

Психологічна функція мовлення, яка забезпечує створення умов для 

вияву індивідуальної своєрідності особистості, психологічної її свободи. 

Мовлення викладача в цьому випадку може бути інструментом, за допомогою 

якого зникає невпевненість студента в собі, ініціюється його активність, 

творчість, досягаються позитивні результати у навчальній діяльності. Тобто, 

створення умов для забезпечення психологічної свободи, вияву індивідуальної 

своєрідності студентів сприяє більш якісному засвоєнню нових способів дій, 

розвитку їх технологічного мислення.  

Пізнавальна, що забезпечує повноцінне сприймання навчальної 

інформації студентами, формування у них особистого і емоційно-ціннісного 

ставлення до аудиторії. Відомо, що є пряма залежність між комунікативними 

особливостями мовлення педагога і характером пізнавальної діяльності 

студентів у процесі вивчення нових способів дій. Здійснюючи виклад 

технології виконання відповідних операцій і процесів, викладач має 

дотримуватися таких педагогічних вимог до мовлення, які сприяють 

ефективному засвоєнню нового змісту: забезпечення логічної послідовності 

трудових прийомів і операцій, доступність викладу навчального матеріалу, 

чіткий і конкретний опис складних технологічних дій.  

                                                      
60 Маклаков А.Г. Общая психология : учебник для вузов. СПб. : Питер, 2008. С. 348. 
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Педагогічна доцільність мовлення викладача спеціальних дисциплін на 

певному етапі заняття полягає і в тому, щоб не тільки сформувати в студентів 

систему технологічних знань, а й розвинути в них емоційноціннісне ставлення 

до цих знань, викликати потребу застосовувати ці знання у своїй практичній 

діяльності, зробити їх основою власних переконань. Водночас мовлення 

педагога, зорієнтоване на формування та розвиток емоційно-ціннісного 

ставлення студентів до знань, має бути переконливим, таким, що спонукає їх до 

роздумів над новою інформацією, осмислення знання як особистісної цінності. 

Тобто, якість засвоєння інформації напряму залежить від особливостей 

мовлення викладача, який може зробити її доступною для сприйняття і 

розуміння, і навпаки, затруднити сприймання.  

Організаційна функція, яка передбачає забезпечення раціональної 

організації навчальнопрактичної діяльності. Йдеться про роль мовлення 

педагога у розв’язанні таких завдань заняття, як організація ефективного 

навчального слухання, забезпечення оптимального темпу пізнавальної і творчої 

навчальної діяльності. Сприймаючи на слух мовлення викладача, студенти 

мають здійснити певні дії, а саме: конкретизувати звукову інформацію в наочні 

образи, співвіднести їх з уже набутими знаннями, досвідом, осмислити їх та 

запам’ятати. Для ефективної реалізації поставленої мети педагог має не тільки 

здійснити раціональний відбір навчального змісту, але й продумати темп, ритм 

і логіку викладу, що важливо для формування системи професійних знань за 

різними рівнями складності61.  

Погоджуючись із І. А. Зязюном, пропонуємо доповнити цю класифікацію. 

Вважаємо, що техніка мовлення педагога буде ефективним засобом вирішення 

педагогічних завдань, якщо реалізуватиме такі функції: 

 дидактичну (проявляється у мотивації, презентації знань, 

стимулюванні уваги, а за умови роботи з аудиторією – управлінні її 

інтелектуальною діяльністю, забезпеченні зворотного зв’язку у спілкуванні); 

 експресивну (забезпечує емоційність подання навчальної інформації та 

реалізується за умови здатності мовця до тлумачення матеріалу; акцентуванні 

мовлення на певних положеннях; наявності умінь здійснювати навіювання, 

засудження, схвалення, заохочування тощо); 

 перцептивну (реалізується у спрямованості (орієнтації) мовлення на 

конкретну аудиторію, з якою необхідно знайти спільну мову); 

                                                      
61 Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. 
; за ред. І.А. Зязюна. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. К. : Вища школа, 2004. С. 61–64. 
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 сугестивну (уміння впевнювати (досягається завдяки властивостям 

голосу викладача й артикуляційній виразності мовлення)); 

 організаторську (ґрунтується на використанні мовленнєвих засобів для 

організації роботи); 

 науково-пізнавальну (проявляється в залученні тих, хто навчається, до 

творчих пошуків, формуванні в них активної життєвої позиції та інтересу до 

всього прогресивного через введення в навчально-виховний процес досягнень 

науки і практики); 

 власне комунікативну (спрямовується на досягнення педагогічного 

співробітництва (взаємоінформування, взаємоповага, співчуття, 

взаєморозуміння, взаємодія тощо)). 

Специфіка педагогічної комунікації виявляється у конкретних ситуаціях 

комунікативного процесу. Залежно від спрямованості інформації 

виокремлюють аксіальну і ретиальну типи комунікації. 

Аксіальна мовленнєва комунікація – це майстерність індивідуальної 

взаємодії. Є важливою в межах реалізації індивідуальних форм роботи: 

індивідуальної бесіди, індивідуального консультування тощо. 

Ретиальна мовленнєва комунікація – ситуація педагогічної взаємодії, у 

якій адресатами є багато реципієнтів. 

Для кожної із означених ситуацій комунікативної взаємодії визначальним 

параметром є голос. Залежно від ситуації слово педагога може сприйматися по-

різному, виражати найрізноманітніші відтінки у ставленні, поведінці, оцінках, 

почуттях. Так, під час аксіальної комунікації мовлення має спокійний, 

урівноважений характер і не вимагає особливих модуляцій голосу. Водночас 

при ретиальній мовленнєвій комунікації педагогові необхідно максимально 

вдало послуговуватися потенціалом власного голосу. 

Основними акустичними засобами передавання інформації є тембр голосу 

(амплітудно-частотний склад голосу), мелодика мови (зміна висоти голосу в 

часі), енергетичні характеристики голосу (сила), темпоритмічні засоби мови. 

У комунікативній взаємодії багато залежить від тону мови, інтонації 

(сукупності звукових засобів, що організують мову), інтонаційної виразності 

мовлення (вираження почуттів і емоцій за допомогою голосу), 

ритмікомелодійних аспектів мови (мелодії, ритму, інтенсивності, темпу, тембру, 

фразових і логічних наголосів). Інтонація виражає думки і почуття, 

супроводжуючи слово, а іноді – всупереч йому.  
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Для досягнення переконливості сказаного, ефективного впливу на інших 

доцільно сповільнити свою мову, яка, однак, має звучати в межах природного 

діапазону свого голосу, в іншому разі можливий ефект нещирості. 

Обираючи темп мовлення, педагогові слід враховувати, що студенти 

повинні встигнути усвідомити інформацію (зіставити нове зі своїми знаннями і 

життєвим досвідом), запам’ятати основні положення, нові поняття. За 

експериментальними даними оптимальним щодо цього є середній темп 

мовлення. Виклад складного матеріалу вимагає порівняно уповільненого темпу 

мовлення, а матеріал, пов’язаний із життєвими асоціаціями, фактами, чуттєвим 

досвідом студентів, слід викладати в порівняно прискореному темпі. 

Добре, якщо викладач володіє різними темпами, уникаючи 

одноманітності викладу матеріалу протягом заняття. Однак не можна ділити 

фрази на окремі слова, оскільки це руйнує мелодійну єдність мовного такту. 

Слід ураховувати й те, що мимовільна увага і правильне зіставлення учнями 

смислових акцентів забезпечуються контрастами (прискоренням – 

уповільненням) темпу. Для вмілого використання темпу мовлення необхідно 

добре володіти артикуляцією. 

Загострити увагу на найістотніших положеннях матеріалу можуть одна-

дві фрази на іншу тему, вимовлені у швидкому темпі або пауза – тимчасова 

зупинка, перерва у мовленні, яка сприяє смисловому уточненню змісту, розділяє 

мовленнєвий потік на частини, відіграючи значну роль у сприйманні та 

засвоєнні матеріалу. Мовлення оратора без пауз сприймається аудиторією 

приблизно так, як мовлення в швидкому темпі, а надмірна їх кількість 

уповільнює темп, знижує ефективність сприймання матеріалу. 

Пауза може упорядкувати вислів, привернути увагу до найважливішої 

інформації. Тому доцільно застосувати логічні (дають змогу обдумати наступну 

фразу) та організаційні (допомагають зосередитися, перейти від одного етапу 

спілкування до іншого, стимулюють мимовільну увагу) паузи. 

Тривалі лекції, виступи, промови втомлюють, іноді дратують аудиторію, 

навіть можуть засмутити і розізлити так, що слухачі перестають слухати, 

починають протестувати. У такій ситуації можуть прислужитися правила 

театральної педагогіки: тримати паузу для контролю уваги слухачів стільки, 

скільки це можливо. 

Паузи є цінним компонентом в аксіальній комунікативній взаємодії. Вони 

свідчать про повагу до співрозмовника, уміння зосередитись на предметі 
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розмови (зауваживши, що промова викликає протест, слід зупинитися, змінити 

її тему або припинити розмову взагалі).  

Між окремими словами можна робити незначні паузи, а між реченнями, 

фразами, окремими думками – триваліші інтервали, даючи змогу слухачам 

зосередитись. Важливо при цьому уникати зайвих звуків, невизначеності, 

заповнення пауз словами-паразитами.  

На смислову структуру мовлення впливають також наголоси – виділення 

складу в слові, слова силою голосу, підвищенням тону; логічні наголоси – 

виділення в мові (реченнях) слів, які несуть більше смислове навантаження 

(підкреслюють смисл того, про що йдеться силою голосу, підвищенням тону). 

Правильне використання логічних наголосів робить мовлення зрозумілим, 

точним, надмірна їх кількість збіднює мовлення, спричинює перекручення 

думки. Тому в роботі з текстом педагог, крім розв’язання інших завдань, 

повинен розвивати навички логічного наголошення слів. 

Сприйняття, інтерпретація змісту висловлювань у реатиальній та 

аксіальній ситуаціях комунікації залежить від використання мовних тактів – 

цілісних за значенням і об’єднаних інтонаційно відрізків тексту (промови). Між 

мовними тактами робиться пауза. Мовлення за мовними тактами не тільки 

увиразнює фразу, а й спонукає до аналізу її змісту. 

Значну увагу в ситуаціях аксіальної та ретиальної взаємодії належить 

невербальним засобам комунікації (жестам, міміці, позам тощо), адже вони 

здатні передати не менше інформації, аніж словесна мова, і мають неабиякий 

вплив на співрозмовника/аудиторію. 

За переконанням О. Лавріненка, у педагогічній дії жестів, як і рухів тіла, 

потрібна мінімальна кількість62. У педагогіці існує кілька варіантів класифікації 

жестів, серед яких найбільш влучною вважаємо ту, що пропонує поділяти 

жести на дві основні категорії – жести дійові й недійові.  

Недійові – це жести ілюстративні, штамповані й просто механічні. 

Ілюстративний жест дублює безпосереднє значення слова. Такі слова, як 

«високий», «низький», «товстий», «худий», «довгий», «короткий» та інші, 

супроводжуються відповідними рухами, які мають дати уявлення про зріст, 

довжину тощо. Штампований жест умовно передає стан, намір та інше. 

Наприклад, говорячи про любов, мовець часто прикладає руку до серця. 

Механічний жест – це ритмічне розмахування руками в такт рядкам вірша або 

                                                      
62 Лавріненко О. А. Сценічне мовлення у вимірах педагогічної дії : Навч. посіб. К. : Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2012. 164 с. 
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при наростанні внутрішньої активності. Такі жести позбавляють читання 

виразності, а виступ сенсу, збіднюють інтонаційний малюнок, шкодять 

внутрішньому самопочуттю, перетворюють майстерність на ремесло. 

Дійовий жест, навпаки, розкриває думку, уточнює й збагачує її, передає 

те, що не можна передати за допомогою слів. Часто він надає виголошуваним 

словам протилежного змісту, допомагає слухачам уявити особливість дії або 

людину, про яку йдеться, служить засобом акцентування важливої думки. Він 

обов’язково вимагає внутрішнього виправдання, включення його в русло 

наскрізної дії.  

Більшість дослідників сценічної мови, ораторського мистецтва звертають 

увагу те, що дійовий жест буде сприйнятий адекватно лише тоді, коли мовець 

досконало знає і володіє рухами рук. При всій різноманітності й індивідуальних 

особливостях жестів основа їх спільна. Будь-яке твердження супроводжується 

вертикальним рухом руки, а заперечення – горизонтальним. Захищаючись 

людина простягає руки вперед, заманюючи – робить рух рукою до себе. Має 

свою функцію і кожний із пальців, один із них навіть названий вказівним. Саме 

педагогові основи кінетики слід ретельно знати і використовувати, але не 

перетворювати їх на штампи. Варто пам’ятати, що жест майже завжди 

випереджає слово. Мотиви, які породжують жест, мають бути значно 

сильнішими за нього. Дійовість жесту виявляється в тому, що він, не 

привертаючи особливої уваги, органічно вплітається в розповідь і ніколи не 

пояснює сказаного словами.  

Отже, фізичне вирішення сценічної задачі та яскравий ілюстративний 

підтекст породжують барвисті інтонації. Виконавець повинен запам’ятати ті 

місця твору, де просто неможливо обійтися без м’язового зусилля. Таку енергію 

м’язів треба перетворювати на своєрідні мізансцени, «відливати» в жест. 

Педагогам слід дотримуватися таких порад, щодо використання жестів у 

процесі розповіді: 

1. Відмовлятися від сигналів, що передають такі емоції, як: глузливість 

(висміювання), ворожість (корпус відведений назад, обидві руки 

відсторонююче простягнуті до учнів), нудьгу (нерухомий погляд у далечінь, 

глибокі зітхання, позіхання, позирання час від часу на годинника), нетерпіння 

(вчитель тарабанить пальцями по столу чи постукує ногою об підлогу). Усі ці 

пусті жести годяться для того, щоб відштовхнути від вас.  
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2. Уникати і тих сигналів, які переносять на аудиторію вашу 

невпевненість у собі (педагог сіпається, нахиляє вперед корпус, схрещує ноги 

чи обплітає ними ніжку стільця). 

3. Звертаючись до аудиторії, використовувати широкі, відкриті, але 

спокійні жести. Руки при цьому мають рухатися на рівні грудей, долонями 

догори. Ваші жести мають передувати словам і в жодному разі не навпаки. 

Найліпше, якщо руки вільно поєднуються на рівні грудей і живота. Цей жест 

виражає невимушену зосередженість чи зосереджений спокій. 

4. Ніколи не крутити предмети в руках. Дуже обережно використовувати 

такі жести, як постукування вказівним пальцем по столі, погрозливі жести 

(стиснуті в кулаки руки), жести відведення (долонями уперед). Завжди слід 

уникати пустих жестів, приміром, безцільного розмахуваннями руками63. 

Отже, техніка мовлення є визначальною в ситуації педагогічної взаємодії. 

Вимоги до її якості, ключових параметрів зумовлюються насамперед 

функціями, які техніка мовлення виконує у професійній діяльності педагога.  

Особливе значення в різних ситуаціях педагогічної комунікації відіграє 

голос. Як інструмент спілкування, засіб впливу, він наділений унікальними 

можливостями щодо передавання інформації, сигналів, не обмежених 

словесним змістом.  
 

 

Завдання для самоперевірки: 
 

1. Поясніть реалізацію яких саме функцій педагогічної взаємодії 

забезпечує техніка мовлення? 

2. Доведіть, що голос є ключовим інструментом в аксіальній та 

ретиальній комунікативних ситуаціях. 

3. Які параметри голосу повинні реалізуватися в аксіальній 

комунікації? 

4. Які параметри голосу повинні реалізуватися в ретиальній 

комунікації? 

5. Конкретизуйте особливості впливів невербальних засобів 

комунікації в педагогічному спілкуванні. 

                                                      
63 Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с. 
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1.6. Внутрішня педагогічна техніка як передумова 

розвитку культури мовлення викладача64 
 

 

Вивчаючи секрети успіху педагогів-майстрів, виявилось, що всі вони 

застосовують різноманітні прийоми педагогічного впливу і самовпливу при 

постановці й вирішенні найрізноманітніших практичних завдань. Важлива роль 

тут належить спеціальним умінням: мобілізувати учнів на інтенсивну 

пізнавальну діяльність, ставити питання, спілкуватися з колективом і окремою 

особистістю, вести спостереження, організовувати колектив, володіти своїм 

настроєм, голосом, мімікою, рухом. 

Педагогічна техніка якраз і сприяє гармонійній єдності внутрішнього 

змісту діяльності педагога і зовнішнім її проявам. Майстерність педагога 

полягає у синтезі духовної культури і педагогічно доцільною зовнішньої 

виразності. Таким чином, техніка є сукупністю прийомів. Її засоби – це мова, 

мовлення і невербальні способи спілкування. 

Основним показником діяльності педагога-майстра є здатність 

володіти собою, що допомагає йому бути витриманим і наполегливим у 

досягненні мети, володіти собою у ситуаціях конфліктної взаємодії, 

підтримувати працездатність протягом тривалого часу. Володіння собою є 

індивідуально-типологічною характеристикою особистості і, безумовно, вона 

притаманна всім людям. Однак, у роботі вчителя емоційна усвідомленість є 

тією якістю, без якої неможливе успішне виконання своїх функцій.  

Зокрема, Д. Гоулман наводить таку аргументацію: нервові шляхи мозку 

продовжують розвиватися усе людське життя, а тому можливим є й емоційний 

розвиток який виявляється в усвідомленому регулюванні емоцій і полягає у 

розвитку таких здібностей, як самоконтроль над ними, а також уміння 

мотивувати свої дії65. Засвоєння комплексу прийомів педагогічної техніки, 

сприяє не лише умінню педагога управляти своїм емоційним станом, а й надає 

можливості глибше, яскравіше, талановитіше виявити свою позицію і досягти 

успіхів у розвитку ціннісного досвіду суб’єктів педагогічної дії.  

                                                      
64 Семенова Алла. Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : монографія. Одеса : 
Бондаренко М.О., 2016. 436 с.  
65 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе / [пер. с англ. А. П. Исаевой]. М. : АСТ: 
АСТ МОСКВА; Владимир : ВКТ, 2010. 476 с. 
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Поняття «педагогічна техніка» поєднує дві групи складників:  

Перша група складників пов’язана з умінням педагога керувати своєю 

поведінкою: техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); 

керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного напруження, 

збудження творчого самопочуття; опанування умінням соціальної перцепції 

(техніка керування увагою, уявою); техніка мовлення (керування диханням, 

дикцією, гучністю, темпом мовлення).  

Друга група пов’язана з умінням впливати на особистість і колектив, і 

розкриває технологічну сторону процесу виховання і навчання: дидактичні, 

організаторські, конструктивні, комунікативні вміння; технологічні прийоми 

пред’явлення вимог, управління педагогічним спілкуванням, організації 

колективних творчих справ та ін. 

Складники першої і другої груп педагогічної техніки спрямовані або на 

організацію внутрішнього самопочуття педагога, або на вміння це почуття 

адекватно виявити зовні. Відповідно до цього розрізняють внутрішню техніку, 

тобто створення внутрішнього переживання особистості, психологічне 

налаштовування педагога на майбутню діяльність через вплив на розум, волю й 

почуття, та зовнішню техніку – втілення внутрішнього переживання у зовнішні 

прояви: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці. 

Публічний характер спілкування педагога з аудиторією може, викликати 

у нього «м’язові затиски», почуття невпевненості, страху, скутості. Діяльність 

під пильним поглядом інших педагогів, учнів/студентів, батьків, інакше кажучи 

дія «на виду», відбивається на стрункості думок педагога, стані його голосового 

апарату, фізичному самопочутті «ноги дерев’яніють, руки, як палиці», 

психічний стан «страшно бути смішним, здаватися невмілим». Все це вимагає 

знання та вміння здійснювати психофізичну настройку на майбутнє заняття, 

управляти своїм емоційним станом під час спілкування. Зрозуміло, що процеси 

регуляції відбуваються при активній участі психічних процесів з опорою на 

психічні властивості суб’єкта (темперамент, характер) з огляду на мотивацію та 

суб’єктивний сенс66. Так як всі ці елементи є похідними від внутрішнього стану 

людини, то управління ними слід починати з осягнення техніки саморегуляції 

творчого самопочуття педагога. 

                                                      
66 Прохоров А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, 
закономерности. М. [б. и.], 2005. 352 с. 
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Педагогічні способи керування психічним самопочуттям дають змогу 

розвинути психофізичний апарат, сформувати вміння тримати у готовності 

«апаратуру», яка збуджує почуття, створити умови для її безвідмовної 

діяльності. До ефективних засобів керування психічним самопочуттям педагога 

науковці67 68 69 відносять: психологічне настроювання, аутогенне тренування, 

елементи самонавіювання, психологічну гімнастику, театральну педагогіку, 

імітаційну гру, музикотерапію, бібліотерапію, тощо. 

Окрім вказаних способів керування психічним станом через вплив на 

емоційну та вольову сферу, дуже важливо користуватися і такою комплексною 

системою саморегуляції, яка «задіює» емоції, волю та свідомість людини, – 

самонавіюванням. Досягають його за допомогою аутогенного тренування, що 

полягає у виконанні спеціальних вправ, спрямованих на формування у людини 

навичок свідомого впливу на різні функції організму – самонавіюванні  

Не менш ефективним у стабілізації емоційного напруження педагога є 

психологічна гімнастика, що передбачає застосування вчителем спеціальних 

вправ: дії у «передбачуваних обставинах», «якби», та вправи на зняття м’язових 

«затискачів». «Якби», або дія у «передбачуваних обставинах», дають змогу 

педагогу уявити необхідну ситуацію, викликати оновлені почуття та пережити 

їх у реальній педагогічній взаємодії. 

Всі засоби впливу пов’язані з включенням в ту чи іншу діяльність, є 

цінними тому, що дають можливість не тільки зняти напругу, оптимізувати 

розміщення духу, але і залучати учнів до духовних цінностей, близьких 

учителю, навчаючи їх керуватися тими ж засобами. 

Професійне зростання здійснюється у процесі освоєння технік взаємодії у 

системі «педагогічний монолог – діалог – полілог». Таке навчання має на меті 

не лише засвоєння окремих знань та умінь, як моделей діяльності, а насамперед 

– розвиток тих особистісних якостей, які забезпечують професійне виконання 

педагогічної діяльності: гуманістичної спрямованості, компетентності, 

розвинутих професійних здібностей та володіння техніками мовлення. 

Серед багатьох навчальних тем, спрямованих на самоусвідомлення і 

саморозвиток в аспекті розвитку культури мовлення викладача, як головного 

суб’єкта педагогічної дії виокремлено такі сходинки: 

                                                      
67 Азаров Ю. П. Педагогика любви и свободы. М. : Топикал, 1994. 608 с. 
68 Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. М. : Тривола, 1995. 64 с. 
69 Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Київ : б. в. ; Черкаси : ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького, 2008. 608 с. 
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1. Розвиваю мотивацію до саморозвитку – позбуваюся пристрастей і 

знаходжу бажання своєї душі. 

2. Розвиваю емоційну мудрість – зцілюю своє серце і вчуся любити. 

3. Розвиваю чуттєвість до життя – відчуваю, як добре робити щось 

добросердечне. 

4. Зосереджую і заспокоюю свій розум. 

5. Пробуджую свій духовний зір – вчуся ясно бачити гармонію/прекрасне 

у всьому. 

6. Розвиваю ціннісний досвід – розвиваю мудрість і розуміння життя. 

7. Реалізую свій дух у педагогічній дії – пізнаю великодушність і радість 

буття. 

Таким чином, оволодівши арсеналом педагогічних технік, викладач може 

успішно їх застосовувати на практиці щодо розвитку культури мовлення. Для 

цього важливо працювати над розвитком такого синтезу якостей і властивостей 

особистості, які даватимуть змогу впевнено, без зайвого емоційного 

напруження організовувати педагогічну дію, а також стануть запорукою 

педагогічного оптимізму; впевненості у собі як у вчителі, відсутності страху 

перед аудиторією; умінні володіти собою, відсутності емоційного напруження; 

наявності вольових якостей (цілеспрямованості, самовладання, рішучості).  

Нормальна життєдіяльність педагога немислима без певної міри 

емоційно-вольової напруги. Тому кожному вчителю необхідно вивчити себе і 

знайти той рівень активності, при якому він відчуває себе найбільш 

«комфортно» і намагатися підтримувати його. В іншому випадку може 

розвинутися дистрес ледарства або дистрес перевантаження. Саме з роботою, з 

повсякденною діяльністю бувають пов’язані стани стресу – дистресу. І, мабуть, 

тут же криється причина того, що стрес успіху завжди сприяє подальшому 

успіху, тоді як дистрес краху веде до подальших невдач.  

Фахівцям відомо, що «стрес краху надії» зі значно більшою ймовірністю, 

ніж стрес від надмірної м’язової роботи, призводить до захворювань70. Фізичні 

навантаження заспокоюють і навіть допомагають переносити психологічні 

навантаження. Робота так само потрібна людині для нормальної 

життєдіяльності, як потрібні повітря, їжа, сон, спілкування. Тільки фізично чи 

душевнохворі люди воліють не працювати. Функції мозку приходять у розлад, 

                                                      
70 Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М. : 
Политиздат, 1989. С. 43; С. 178. 
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у стан хаосу, якщо людина не використовує його постійно для гідних занять, а 

відсутність мотивів до діяльності є найбільшою душевної трагедією, яка руйнує 

всі життєві основи. Цьому можна навчити якщо не за допомогою продуманих 

навчальних програм, то, у всякому разі, шляхом наставництва, особистим 

прикладом або властивим людині методом словесного роз’яснення. Потрібно 

перекинути «міст теплоти і довіри» через прірву, що розмежовує покоління. 

Стрес – це «аромат і смак життя». Дозвільний розум і ледаче тіло страждають 

від дистресу безділля.  

Успішна педагогічна діяльність, якою б вона не була напруженою, 

залишає порівняно чимало рубців. Робота «вимотує» педагога головним чином 

гнітючими невдачами. Розумове перенапруження, промахи, невпевненість і 

безцільне існування – найшкідливіші стресори. Поведінка людини, її діяльність 

у кінцевому рахунку спрямовується на здійснення цілей життя. Більш-менш 

усвідомлювана мета життєво необхідна людині для збереження її душевної 

рівноваги. Мета життя здійснюється за допомогою реалізації найближчих та 

віддалених цілей. Як правило, найближчі цілі переслідують негайне 

задоволення, чи то рішення кросворду, чи смачний обід або прогулянка 

мальовничою місцевістю. Єдиний їх відбиток – приємний спогад. Справжній 

сенс надає життю лише віддалена висока мета, яка неодмінно повинна мати дві 

особливості: 

1) вимагати наполегливої праці (інакше мета не сприятиме 

самовираженню); 

2) плоди цієї праці повинні бути не швидкоплинними, а безперервно 

накопичуватися протягом життя (інакше мета не була б віддаленою). 

Віддалена мета усуває болісні сумніви, що можуть привести до дистресу 

при виборі та здійсненні вчинків. Наявність найближчих та віддалених цілей 

логічно зумовлює існування кінцевої мети людського буття. Згідно Г. Сельє71, 

ця мета виражається у найбільш повному розкритті людиною своїх 

можливостей, викликає почуття впевненості та надійності. Для цього необхідно 

знайти оптимальний для себе рівень стресу і витрачати енергію у такому темпі і 

напрямку, які б відповідали особливостям людини. Разом з тим, щоб уникнути 

розчарування і невдач, непотрібно братися за непосильні завдання.  

У кожного є своя вершина. Для одних вона близька до максимуму, для 

інших – до мінімуму людських можливостей. Але у межах своїх даних треба 

                                                      
71 Селье Г. Стресс без дистресса. Рига : Виеда, 1992. 109 с. 
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зробити все, на що людина здатна – прагнути до Вищої Майстерності. 

Досягнення високої майстерності – прекрасна мета, до того ж вона приносить 

прихильність, повагу і любов оточуючих, а це – єдине реальне людське 

придбання, яке залишається назавжди. Те, чому людина навчається, 

залишається з нею за будь-яких умов. 

Емоційне вигоряння може бути результатом того, що людина взяла на 

себе непосильну ношу. Замість лікування тут нерідко буває можна допомогти 

самій собі більш дієвим шляхом, а саме – з’ясувати, що послужило чинником 

дистресу: напружені відносини у сім’ї, на роботі з учнями чи колегами або 

просто надмірне бажання завжди бути безгрішним. Іншими словами, про 

«хорошу поведінку» і ефективну діяльність педагога можна говорити тоді, коли 

особистість виступає не тільки «виконувачем», а й «режисером» своєї 

мотивації, що передбачає усвідомлення власних мотивів, які формуються, їх 

об’єктивне оцінювання і контроль. Таку самоорганізацю і самоуправління 

власною поведінкою передбачає здібність приймати чи нехтувати зовнішні чи 

внутрішні збудники у якості мотивів поведінки. 

Для «підтримки форми» потрібні тренування розуму і тіла. Бездіяльність 

закриває всі шляхи для реалізації вродженого прагнення творити і викликає 

«дистрес безцільності існування». Наполеглива робота заради того, до чого 

прагне людина, не приносить шкоди. Стрес невдач і «руйнування надій» 

особливо шкідливий. Абсолютну досконалість досягти неможливо, але у 

кожному виді діяльності є своя вершина і необхідно прагнути до неї. 

Таким чином, ми впритул підійшли до поняття «мудрої поведінки» 

педагога, про що сучасна педагогіка, психологія та й філософія намагаються не 

розповсюджуватися... У всі часи своєї свідомої історії людство розглядало 

мудрість як вищий прояв глибини розуму, то найвищу якість, що може 

опосередковувати відносини людини зі Світом та самою собою. Існує чимало 

мудрих висловів, настанов, прислів’їв. Але чи багато з тих, хто їх знає мудрі на 

практиці? «... Справа не в тому, що висловлені істини залишилися не почутими, 

– вважає В. Шердаков. – Ті, хто почув і сприйняв ці думки, здебільшого не 

могли все ж побудувати життя згідно своєму розумінню. Більше того, рідко хто 

з мудреців, які висловили найглибші істини, залишався завжди у житті на їх 

висоті. Заважав не тільки брак волі, заважали не тільки людські слабкості, але 

заважало і щось більш глибоке, що лежить в основі людської натури»72. Треба 

                                                      
72 Шердаков В. Н. Смысл жизни как философско-этическая проблема. Философские науки. 
1985. № 2. С. 45. 
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думати, що мудрі думки за своєю суттю є ідеалами і лише в якості таких 

покликані виконувати морально-регуляторну/емоційно-вольову функцію 

поведінки людей. До того ж утілені у мудрих висловах істини, що стосуються 

практичної життєдіяльності людей, не будучи пережиті індивідом, не можуть 

органічно включатися у систему його власної регуляції, стати його ціннісним 

досвідом.  

Пошук готових зразків, схем «мудрої поведінки» педагога не тільки 

безнадійний, але і гальмує творчий розвиток її особистості. Куди більшу 

практичну користь, у тому числі і у плані емоційно-вольової саморегуляції, 

може принести з’ясування правил мудрого ставлення до життя. Ці правила не 

обмежують можливості особистісного розвитку вчителя, а, навпаки, 

направляють його у найбільш сприятливе і продуктивне русло. Відзначимо, що 

ці зазначені правила у системі психофізичних тренувань застосував литовський 

психофізіолог К. Дінейка73. На сторінках його книги поряд з комплексами 

фізичних тренувань сусідять вказівки про користь «мудрої посмішки», «кодекс 

тонізуючих думок», чи то власних, чи запозичених при спілкуванні або читанні 

книжок. І все ж таки, на наш погляд, найбільшу користь правила мудрого 

ставлення до життя можуть принести саме у сфері емоційно-вольової 

саморегуляції педагога, як необхідної умови ефективної педагогічної взаємодії. 

Наведемо деякі з них: 

Уміння відрізняти головне від другорядного. Незважаючи на, здавалося 

б, досить широку популярність і очевидну корисність даної думки, практична її 

реалізація у повсякденному житті здійснюється найчастіше лише на 

інтуїтивному рівні. А між тим, перетворившись на стійку властивість або 

відношення особистості, це правило може сприяти формуванню чіткої і ясної 

мотиваційної лінії поведінки у всіх життєвих ситуаціях. Принцип вибору 

найбільш значущих і відмови від несуттєвих мотивів і спонукань, ставши 

усвідомленим процесом, звільняє людину від багатьох не вартих уваги проблем 

і приносить неоціненну користь у вирішенні різного роду кризових ситуацій. 

Внутрішній спокій. Це таке правило ставлення до життя, яке не 

виключає енергійності і активності людини. Навпаки, воно дозволяє їй стати ще 

більш діяльною, чутливо реагуючою на найменші відтінки подій і проблем, не 

втрачаючи самовладання навіть у найважчі, критичні моменти. Внутрішній 

спокій – це важлива умова збереження сформованої у людини системи 

                                                      
73 Динейка К. Движение, дыхание, психофизическая тренировка. Минск: «Полымя», 1982. 
143 с. 
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особистісних цінностей, ієрархії мотивів, це ясність розуму і чіткість поведінки, 

це психологічний «імунітет» від ситуаційних «перешкод», що провокують 

обставини. «Гасити» одні спонукання і правильно оцінювати інші найкраще 

вдається саме у такому стані. Він створює оптимальну психічну розкутість, 

сприяє кращій самоорганізації особистості. 

Емоційна зрілість і стійкість. Емоції виступають своєрідним і 

обов’язковим фоном для розгортання мотиваційних і вольових процесів. І 

результат такого роду дій дуже часто визначається тим, наскільки вони 

відповідають або суперечать емоційним настановам. Добра емоційно-вольова 

саморегуляція може мати місце лише тоді, коли вона спирається на вищі 

емоційно-ціннісні складові, насамперед на принципи високої моральності. У 

цьому випадку говорять про «моральну мудрість» – здібності і готовність до 

гідних учинків у будь-яких ситуаціях (у цьому виявляється, наприклад, 

активність життєвої позиції особистості). 

Знання ступеню впливу на події. Кожна ситуація, подія, що відбувається 

має свою об’єктивну причину, внутрішню логіку розгортання. На певному етапі 

якоїсь події людина здатна змінити її хід своїм втручанням. Обставини можуть 

скластися й так, що навіть максимум проявленої активності реально нічого не 

змінить. Збагнути об’єктивний плин подій, і вміти відповідним чином і вчасно 

втручатися у них може тільки людина, що володіє мудрістю. Посилення або 

стримування своєї мотивації залежно від логіки розвитку подій робить 

емоційно-вольову саморегуляцію особистості адекватною та ефективною. 

Уміння підходити до проблеми з різних точок зору. У багатьох 

випадках одна і та сама подія, явище, проблема набувають різного значення в 

залежності від того, з яких позицій про неї судять. Мудрість передбачає 

практичне володіння цілісним підходом до загального і часткового, одиничного 

і особливого, частини і цілого. Людина може по-іншому поглянути на багато 

речей, вирішити деякі свої проблеми, реально оцінивши різні сторони предмета 

своїх роздумів. Прагнення уникнути однобічності міркувань не означає втрату 

власної позиції. Будь-яка позиція особистості тільки виграє від всебічного 

аналізу того, що складає її основу. Ця якість буває особливо корисною у 

ситуаціях «кризи прийняття мотиву», коли людині необхідно зіставляти, 

оцінювати, з’єднувати і розмежовувати різні мотиви своєї поведінки. 

Готовність до будь-яких несподіваних подій. Така здатність, а також 

відсутність упереджених думок і суджень про життєву реальність дають 

можливість швидко перебудувати мотиваційні тенденції з урахуванням 
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об’єктивних обставин. Однак гнучкість, своєчасне і адекватне реагування на 

зовнішні зміни, зрозуміло, не повинне порушувати основне ядро особистісної 

мотивації. 

Сприйняття дійсності такою, як вона є, а не такою, якою людині 

хотілося б її бачити. Це правило тісно пов’язане з попереднім. Дотримання його 

сприяє збереженню психічної стійкості навіть у випадках, позбавлених, з 

погляду індивіда, життєвої логіки і внутрішнього сенсу. Вміння сприймати 

дійсність такою, якою вона є, знаходити у ній позитивне і негативне, що 

потребує покращення, оберігає від спотвореного сприйняття життя, відкриває 

можливості для активного, розумного вирішення проблем емоційно-вольової 

саморегуляції особистості. 

Прагнення до виходу за межі проблемної ситуації. У ситуаціях 

«боротьби мотивів» нерозв’язні проблеми, як правило, виникають лише на 

початку заданих обставинами меж. Постійне прагнення до вирішення своїх 

суперечливих відносин зі світом, до пошуку нових, більш змістовних мотивів 

життєдіяльності допомагає особистості підвищувати життєву стійкість в 

екстремальних ситуаціях. Включення власної проблеми у більш широкі 

контексти у принципі означає відкриття у ній нових зв’язків, не розпізнаних 

раніше відносин та можливостей її рішення. 

Спостережливість. Важлива умова емоційно-вольової саморегуляції 

особистості – розвиток спостережливості не тільки за навколишньою дійсністю, 

але і за самою собою. Багато непотрібних, даремних реакцій, думок і дій 

відпадуть, якщо людина зможе навчитися неупереджено спостерігати за собою. 

Коли людина привчає себе до оцінки своїх бажань, спонукань, мотивів як би з 

боку, їй набагато легше керувати ними і регулювати їх. Спостережливість 

перетворюється в особливо цінну властивість для саморегуляції у різних 

гострих, критичних ситуаціях. 

Далекоглядність. Ця якість означає здатність розуміти внутрішню логіку 

оточуючих подій, бачити перспективу їх розвитку. Вона дозволяє особистості 

регулювати не тільки актуальні, а й потенційні аспекти своєї мотивації. 

Далекоглядність оберігає людину від ситуативного підходу до вирішення 

актуальних завдань, спонукає відкидати непродуктивні з погляду майбутнього 

лінії мотивації, перекривати формування і розвиток конфліктогенних мотивів. 

Прагнення зрозуміти інших. Розуміння думок і вчинків людей не 

означає примирення з негативними їх проявами, навпаки, створює умови для 

успішної боротьби з ними. Багато непорозумінь у житті людина відчуває тільки 
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тому, що але не вміє або ж не хоче свідомо поставити себе на місце інших. 

Мотиваційне «поле» однієї людини по-різному входить у мотиваційні системи 

інших людей, взаємодіє з ними. Тому нерідко емоційно-вольова регуляція 

особистості опосередковується особливостями мотивації іншої людини. 

Вироблення здатності зрозуміти мотивацію інших, встати на іншу, нехай навіть 

протилежну, точку зору не тільки полегшує спілкування, але і допомагає 

передбачати поведінку людей у тій чи іншій ситуації. 

Уміння опановувати позитивний досвід з усього що відбувається. У 

мудрої людини жоден життєвий досвід – у тому числі і неминучі помилки і 

невдачі не відбувається марно. Прожиті нею роки служать дієвим джерелом 

життєвих аналогій, які вона не забуває враховувати у майбутньому. Ця якість 

дозволяє критично оцінювати актуальні діючі мотиви, а також ті, які тільки 

починають входити у загальну систему ціннісної мотивації, визначальну 

перспективу життєдіяльності людини надалі. Саме тут важливо буває врахувати 

причини колишніх невдач і помилок і своєчасно відмовитись від сумнівних і 

неконструктивних спонукань. 

Викладені тут правила, звичайно, не можуть вичерпати їх повного 

переліку. Однак, вони здатні надати істотну допомогу педагогу, як головному 

суб’єкту педагогічної дії, у складних життєвих ситуаціях щодо розвитку 

власного ціннісного досвіду. 

Особливість давньої східної, зокрема індійської, філософії полягає у тому, 

що у ній, по-перше, головна увага приділялася дослідженню внутрішнього 

світу людини і, по-друге, не визнавалася наявність думки без дії, оскільки 

вважалося, що лише дія дає закінченість думці. Тому, саме в індійській 

філософії «прагнення досягти вершини» культивувалося не тільки у вигляді 

вельми хитромудрих теорій, але і в якості витонченої практики, яка 

регламентувала буквально кожну дію людини у повсякденному житті. 

Численні різновиди індійського ідеалізму віддавали перевагу тим чи 

іншим положенням Упанішад і розвивали різні прийоми «подолання оков 

матеріального світу» і, зокрема, методи, за допомогою яких «дух отримував 

повну владу над матеріальною оболонкою тіла». Найбільш повного розвитку ці 

методи досягли у так званих йога-чарів (буквально це слово означає «практика 

йогів»; «ті, хто практикує йогу»), Йога-чари надавали йозі виключного 

значення в оволодінні технікою медитації і трансу як засобом відходу від 
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всього зовнішнього до суто внутрішнього для досягнення «вищих істин»74. 

Говорячи сучасною мовою вони практикували самопрограмування. Емпірично 

була встановлена психологічна закономірність: самопрограмування організму 

здійснюється найбільш ефективно аж ніяк не у будь-якому стані, але лише при 

досягненні повної врівноваженості психіки. При цьому рівновага психіки 

розумілася не тільки як неодмінна умова самопрограмування особистості, але і 

як важлива складова частина його кінцевого результату. 

Першою і неодмінною умовою досягнення стійкої динамічної рівноваги 

тріади «емоції – розум – воля», тобто «хочу – треба – можу», є повна 

внутрішня свобода, відсутність жорсткої залежності людини від фізичних і 

психологічних факторів навколишнього середовища. Адже основою цієї 

«гойдалки», її центральною нерухомою точкою є розум людини. 

Ще один шлях, який веде до встановлення внутрішньої рівноваги 

людини, – це шлях Серця, шлях Любові. Під любов’ю, що дає свободу, бгакті-

йога розуміє не любов до окремої людини, до групи людей, а любов до всього 

живого у цьому Світі як до вищого виразу сутності буття. Практично це 

завдання вирішується за допомогою вироблення вміння зосереджувати думку. 

Завдяки Сократу (470-399 рр. до н.е.) активність людини вперше почала 

визначатися знаменним девізом: «Пізнай самого себе». Але тут мався на увазі 

не аналіз свідомості, як такої, а аналіз цілісності особистості. Тим самим не 

ставлення людини до інших людей, а саме ставлення до самої себе ставало 

головною темою філософського міркування. Суто специфічні властивості 

людини – доброту, мудрість не можна уявити наочно, тільки у чуттєвій формі. 

Регуляція ж поведінки людини повинна здійснюватися етичними принципами; 

при цьому образ стає зразком, а ідея – ідеалом, бо тільки поведінка природних 

тіл визначається законами матеріального руху. 

Безпосередню практичну спрямованість щодо емоційно-вольової 

саморегуляції поведінки педагога мають дослідження великого вченого-

енциклопедиста М. Ломоносова (1711 – 1765). Розробляючи у «Риториці» 

проблему впливу на слухачів, він формулював її, як проблему «слова і 

пристрасті»: «... доляшо самим мистецтвом шляхом дбайливого спостереження 

і філософської дотепності вивідати, від яких уявлень та ідей кожна пристрасть 

                                                      
74 Бхагавадгита / Философские тексты «Махабхараты». Книга 1. Вып. 1, Ашхабад. : Ылым, 
1978. С. 88. 
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порушується...»75. Як бачимо, питання впливу на слухачів тут теж 

безпосередньо зачіпають «вічну» проблему управління пристрастями. 

«Пристрастю, – писав М. Ломоносов, – називається сильне чуттєве бажання або 

неохота, поєднане з незвичайним рухом крові і життєвих духів, при чому від неї 

завжди буває задоволення або нудьга». Маючи на увазі активну роль 

позитивних пристрастей, М. Ломоносов вказує на необхідність з’єднання 

розуму, мовлення з пристрастями: «Глибокодумні міркування і докази не так 

чутливі, і пристрасті не можуть від них розпалитися; і для того з високого 

сідничного розуму до почуттів звести повинно і з ними з’єднати, щоб він у 

пристрасті запалав». 

Думки, почуття, вольові спонукання усвідомлюються людиною як прояви 

її власної внутрішньої сутності, як складові своєрідного центру «Я», який 

сприймається як щось постійне, позачасове і значною мірою незмінне. З 

плином часу у людини змінюються зовнішність, звички, спосіб думок, обсяг 

знань, але її Я – у сенсі внутрішнього самовідчуття процесу життя – 

залишається однаковим у будь-якому віці. Ця цікава особливість суб’єкта «Я» 

була помічена вже на ранніх рівнях розвитку людства і послужила підставою 

для виникнення таких понять, як «душа», «дух», а потім і для запеклих 

філософських суперечок з цього питання, нескінченних і донині… Та вся 

цілісність тіла і духу була відображена вже у відомому вислові древніх: «У 

здоровому тілі – здоровий дух». Надалі не тільки повсякденна практика, але й 

наука довела справедливість цього твердження. 

Керувати звичками, формувати тільки корисні для розвитку особистості, 

для здоров’я і повсякденної діяльності – значить свідомо і цілеспрямовано 

удосконалювати культуру власної поведінки. Тільки у такому випадку нервова 

система людини стає її надійним другом, а не ворогом. Слід мати на увазі, що 

викорінення непотрібних звичок і заміна їх новими, розумними вимагає не 

тільки відомих внутрішніх зусиль, а й певних знань. Так, людина, що побажала 

звільнитися від старої звички і виробити нову, має сформулювати для себе 

тверде і безповоротне рішення діяти у наміченому напрямку. Поки таке 

рішення не прийнято, вона не зможе розвинути достатніх зусиль для роботи над 

собою. Прийняте рішення сформує у нервовій системі необхідний 

                                                      
75 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. В 11 т. / М. В. Ломоносов; Акад. наук СССР. 
М. Л. , 1952. Т. 7. Труды по филологии. 1739-1758 гг.  1952. С. 166–167. 
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енергетичний центр, який буде забезпечувати наступну діяльність з реалізації 

рішення. 

Протягом дня людина відбирає і запам’ятовує життєво необхідну їй 

інформацію, покликану надавати той чи інший вплив на її подальшу активність. 

Оскільки у стані неспання нервова система завантажена в основному поточною 

діяльністю, інформація, яка є важливою для майбутнього, фіксується у 

довгостроковій пам’яті без переробки. Саме уві сні відбувається переробка цієї 

інформації. На її основі у сплячому організмі здійснюється всебічна 

цілеспрямована підготовка фізіологічних систем до тієї діяльності, яку 

належить виконати у наступному періоді неспання. Таким чином, сон – це 

специфічний активний стан мозку, що сприяє повноцінному використанню 

наявного досвіду і набутої інформації в інтересах більш досконалої адаптації 

організму в період неспання. Народна мудрість давно помітила цю особливість 

і висловила її у вигляді прислів’я: “ранок є мудрішим за вечір”. Сказане 

дозволяє зрозуміти, чому безсоння або ж сон, викликаний фармакологічними 

речовинами (снодійні, алкоголь), що пригнічують компоненти швидкого сну, 

так різко знижують психічну і фізичну готовність людини активно діяти після 

пробудження. 

Сучасна педагогіка робить велику помилку, явно недостатньо 

роз’яснюючи особливості жіночої та чоловічої психіки. Але знання такого роду 

вкрай необхідні кожному. Людині, як відомо, властиве прагнення до 

«емоційного співзвучання» з іншою людиною. Цей так званий «нерозумовий» 

фактор ще у 20-х роки ХХ століття був названий швейцарським психіатром 

Е. Блейлером «синтонією». При цьому людина несвідомо намагається 

перенести свій образ думок і почуттів на світ того, з ким вона прагне 

встановити емоційний контакт. І дуже часто такі спроби виявляються 

безуспішними тільки тому, що вона не володіє відповідними знаннями, а отже, 

не враховує у процесі спілкування особливості психіки протилежної статі. 

Безліч непорозумінь, пов’язаних з вивченням статевої поведінки, які 

пов’язуються з життєдіяльністю людини, корениться у недостатній теоретичній 

розробці, відсутністю належного статевого виховання, а також у факті 

існування псевдонаукових і просто міфічних поглядів (особливо на теренах 

Інтернету). До того ж, «статева поведінка відноситься до тих нещасних 

проблем, по відношенню до яких навіть серйозним дослідникам рідко вдається 

зберігати строгу об’єктивність і не впадати у крайнощі, подібно непосвяченим», 
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– пише Л. Грімак76. Усі вищезазначені питання мають бути глибоко вивчені 

педагогами і постійно ураховуватися у повсякденній життєдіяльності. 

Усвідомлення власних негативних звичок, стереотипів поведінки – це вже 

перший крок до самовдосконалення. Але, зауважимо, що на початку не слід 

піддавати волю занадто важким випробуванням, і тому необхідно уникати тих 

умов, в яких стара звичка стане виявлятися з особливою наполегливістю. 

Навпаки, спочатку краще навмисно створювати таку обстановку, яка сприяла б 

формуванню і підтримці нової звички. Тим самим з кожним новим днем 

дотримання нового режиму сну, харчування, інтимного життя, ймовірність його 

порушення буде значною мірою знижуватися. 

Дуже важливо жодного разу не відступати від дотримання нової звички 

дотихпір, поки вона не закріпиться на стільки, що її випадкове порушення вже 

не становитиме небезпеки. Сталість тренування – найважливіша умова 

несхибної і надійної діяльності нервової системи. У період, коли ще має місце 

своєрідна «боротьба звичок», важливіше за все забезпечити одній з них 

безперервну низку перемог, поки завдяки їх повторенню нова звичка не 

зміцниться настільки, що зможе успішно долати стару за будь-яких умов. 

Важливо при цьому пам’ятати, що одна перемога поганої звички знищує 

результати багатьох перемог позитивної. При виробленні нової звички 

необхідно забезпечити певний успіх у цій справі на самому початку. Свідомість 

успіху стимулює розвиток зусиль у бажаному напрямку, тоді як невдача здатна 

паралізувати енергію при наступних спробах.  

Узагалі ж мистецтво «переробляти себе» значною мірою визначається 

умінням йти у вибраному напрямку вузьким шляхом, не дивлячись ні праворуч, 

ні ліворуч, а тим більше не озираючись назад. Це вміння виробляється у 

людини тоді, коли у повсякденному житті вона систематично привчається 

«долати себе», хоча б у дрібницях. Саме завдяки цьому відбувається поступове 

тренування моральних сил, необхідних для управління поведінкою. Той, хто 

щодня висловлює добрі наміри і не здійснює жодного з них на справі, схожий 

на людину, яка намагається перестрибнути рів, але, розігнавшись, щоразу 

зупиняється біля його краю, не наважуючись зробити останнього поштовху і 

тим самим вирватися з кола безплідних спроб. 

Рішення або прагнення залишають у нервовій системі помітний відбиток 

не самі по собі, а лише тоді, коли вони перетворюються на певні дії, стаючи 

                                                      
76 Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М. : 
Политиздат, 1989. 319 с. с. 167. 
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актами усвідомленої поведінки. Якщо, наприклад, людина не користується 

кожним конкретним випадком, щоб проявити свою моральну активність, то її 

моральна зовнішність ніколи не вдосконалиться, хоча б вона і має великий 

запас прекрасних морально-етичних правил. Коли високоморальне рішення не 

завершується необхідною дією, людина не тільки збіднює свою особистість, 

лишаючи «добрі справи», але і разом з тим створює у нервовій системі 

«внутрішні бар’єри» для вчинення таких дій у майбутньому. Саме таким чином 

формуються безплідні мрійники і «високочутливі» натури, яким за все життя не 

вдається зробити ні найменшого кроку у напрямку своєї мрії або доброго 

наміру. Пасуючи перед деяким зусиллям, необхідним для того, щоб привести 

що-небудь у виконання, вони тим самим стають на шлях створення звички до 

бездіяльності. Точно так само, надаючи своїм емоціям можливості безплідно 

випаровуватися, людина з часом втрачає здатність продуктивно 

використовувати їх рушійну силу, стає млявою, нерішучою і безпорадною. 

Як узагальнення вищесказаного, можна висунути таке положення: 

ефективність емоційно-вольової саморегуляції поведінки педагога забезпечує 

жива спроможність до внутрішніх зусиль, хай невеликих, але щоденних. Прояв 

людиною своєї волі морального вибору у дрібницях повсякденності привчає її 

психіку до самоврядування, до систематичної самоорганізації поведінки. Така 

людина може бути впевненою у тому, що при появі необхідності подолати 

справжні життєві кризові ситуації вона знайде у собі достатньо сил для цього. 

Сучасна наука розрізняє чотири ключових поняття, якими можна описати 

критичні життєві ситуації. Це поняття стресу, фрустрації, конфлікту і кризи. 

Але життя завжди багатше за будь-які наші класифікації, і тому угледіти чітку 

межу між цими поняттями вдається далеко не завжди. 

Тривалі й особливо різкі навантаження на функціональну активність 

бар’єру адаптації призводять, як правило, до його перенапруження, що 

проявляється преневротичними станами (безсонням, втратою апетиту, 

нестійкістю настрою, зривами у міжособистісних контактах). Повнота 

емоційно-вольової мудрості здатна багато чого змінити не тільки у власному 

житті, але й функціонуванні мозку. Вона спрямовує на новий шлях людяних 

відносин, в організації роботи, всіх сторін буття. Як досягнути її? На останок 

наведемо рекомендації В. Кудіна з його книги «Емоції. Навчання і освіта»77. Усі 

ці прості правила мають згодом стати звичайними для педагога:  

                                                      
77 Кудин В. А. Эмоции. Обучение и образование. Социально-психологический аспект анализа. 
Киев : «Золоті ворота», 2012. 279 с. 
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1. Помічайте, коли і за яких обставин виникають неприємні емоції. Чому 

з’являється реакція злості, роздратованості. 

2. Замислюйтесь над змістом і сенсом негативних емоцій, що виникли, які 

думки вони викликають, чи взагалі призводять до неконтрольованого стану. 

3. Як тільки ви заспокоїлись і почали налагоджувати свій стан у 

відношенні до того, що відбулося, намагайтеся бути добрішими, уважнішими 

до інших, з метою того, щоб не причинити їм того, що пережили самі. Злість і 

образа виліковуються добром і увагою. 

4. Стверджуйте у правилах своєї поведінки доброзичливість у вчинках і 

життєвих стремліннях. Через деякий час ви зможете відчути, що доброзичливе 

ставлення до інших змінює не тільки їхнє відношення до вас, а також і до Світу. 

 

 

Завдання для самоперевірки: 
 

 

1. Конкретизуйте особливости двох групп складників 

педагогічної техніки. 

2. Поясніть причини виникнення «м’язові затисків» при 

публічному спілкуванні педагога з аудиторією. 

3. Схарактеризуйте особливості психологічної гімнастики 

та визначте її важливість для розвитку культури мовлення 

педагога. 

4. Сформулюйте основні сходинки системи «педагогічний 

монолог – діалог – полілог». 

5. Визначте шляхи емоційно-вольової саморегуляції педагога. 
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РΟЗДІЛ 2 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РΟЗВИТКУ  

МΟВЛЕННЯ ПЕДАГΟГА 
 

 

2.1. Вправи для розвитку фонаційного дихання  
 

Напевнο, кожна сучасна людина, слухаючи чіткий і дοбре пοставлений 

гοлοс фахових диктοрів націοнальнοгο телебачення абο радіο, мріяла гοвοрити 

так само красиво-грамотно-професійно, як вони. На жаль, виразнο й чіткο 

дοнοсити свοї думки οтοченню мοже далеко не кожен. Це спричиненο низкοю 

οб’єктивних обставин (фізіοлοгічних чи психοлοгічних). Свοєчасне усунення 

недοліків вимοви дοзвοляє запοбігти тим труднοщам, які мοжуть виникати 

через дефекти мοвлення. Відтак, пοдοлання різних відхилень у звукοвοму ладі 

мοви має величезне значення. Адже не мοжна не врахοвувати тοгο чинника, щο 

недοліки вимοви, як і інші мοвні пοрушення, нерідкο мοжуть бути причинοю 

серйοзних відхилень у рοзвитку психіки, οсοбливο в мοлοдοгο пοкοління. 

Студенти, які неправильнο вимοвляють слοва, частο уникають мοвнοгο 

спілкування з друзями, не беруть участі в масοвих захοдах, не прοявляють 

активнοсті. Для дοрοслих згадані недοліки мοжуть стати певнοю перешкοдοю в 

кар’єрнοму зрοстанні. 

Регулярні заняття із викοнання запрοпοнοваних нижче вправ дοпοмοжуть 

впοратися абο значнο знизити дискοмфοрт від мοвленнєвих дефектів. Принцип 

дії вправ надзвичайнο прοстий. У кοжнοї людини рοзвинене так зване 

внутрішнє мοвлення, яке існує тільки в її мοзку і зοрієнтοване лише на неї 

саму. І кοли людина пοдумки гοвοрить, тο не демοнструє жοдних дефектів. 

Внутрішнє мοвлення, хοча вοнο й беззвучне, практичнο не відрізняється від 

мοвлення зοвнішньοгο, οзвученοгο. Οбидва вοни керοвані οдними і тими 

самими механізмами. Слід пам’ятати, щο тільки при завзятοсті й регулярних 

тренуваннях мοжна дοсягти бажанοї мети і дοмοгтися пοзитивних результатів 

у техніці мοвлення й краснοмοвстві. 

Οскільки звуки мοви утвοрюються при видиху, οрганізація правильнοгο 

фοнаційнοгο дихання надзвичайнο важлива для пοстанοвки гοлοсу. У легенях 
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не пοвиннο бути надлишку пοвітря, яке прагне вирватися назοвні, 

примушуючи надмірнο напружуватися гοлοсοві зв’язки. Не пοвиннο такοж 

бути дефіциту пοвітря, пοзаяк це мοже викликати несприятливі наслідки для 

дихальнοї системи. Навчитися правильнο дихати – οдне зі складних і 

ключοвих завдань на шляху дο вдοскοналення техніки мοвлення.  

 

2.1.1. Удосконалення носового дихання 
 

Вправа 1. Прикрийте праву ніздрю пальцем, видихніть через ліву ніздрю 

й навпаки. Повторіть 4–6 разів. 

 

Вправа 2. При вдихові погладжуйте бокові частини носа від кінчика до 

перенісся, при вдиху поплескуйте вказівними чи середніми пальцями по 

крилах носа. Повторіть 8–12 разів. 

 

Вправа 3. На видиху робіть рухи, неначе щось угвинчуєте біля основи 

носових крил. Ті ж рухи відтворіть на вдиху. Повторіть 8–12 разів. 

 

 

2.1.2. Тренування повного типу фонаційного дихання  

з активізацією відповідних м’язів  
(черевного пресу, діафрагмальних, міжреберних, поперекових м’язів) 

 

Вправа 4. Станьте прямо, п’яти разом тримайте разом, а носки нарізно. 

Складіть руки долонями одна до одної на рівні грудної клітини, зробіть 

повільний спокійних видих. 

Потягніться руками до верху, підставляючи обличчя до сонця, повільно 

та із завзяттям вдихніть носом. 

Нахилившись, торкніться долонями підлоги, залишаючись при цьому на 

прямих ногах, – видихніть усе повітря із легенів. 

Не відриваючи рук від підлоги, витягніть праву ногу назад; прогніться у 

хребті, потягніться обличчям до сонця – вдих. 

Поверніть праву ногу в початкову позицію, упершись долонями в 

підлогу, перевірте, чи розслаблена шия і чи випрямлені ноги в колінах. 

Спокійно видихніть. 
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Далі витягніть ліву ногу назад і, прогнувшись у хребті, потягніться 

обличчям до сонця. Вдихніть. Поверніться в позицію нахилу вперед з опертям 

долонями в підлогу, видихніть до кінця. 

Повільно підіймайте корпус вверх, наповніть легені повітрям. 

Складіть долоні разом на рівні грудної клітини, здійсніть видих. 

Вдихайте носом, а видихайте ротом, імітуючи звукосполучення «ХУ». 

Цю вправу розпочинайте повільно з подальшим прискоренням і 

повторюйте 8 разів. 

 

Вправа 5. Зробіть два кроки вправо, розводячи руки в боки, неначе 

відкриваєтеся сонцю, при цьому вдихайте носом. Далі одним кроком 

поверніться в початкове положення, притисніть до грудей складені долонями 

до себе руки. Видихайте ротом. 

Потім зробіть два кроки вліво, розводячи руки в боки так, ніби обіймаєте 

повітря. Вдих. 

Поверніться в попередню позицію, складіть долоні до грудей – видих. 

Вправу виконуйте з прискоренням. Повторюйте її доти, доки вона 

приноситиме вам задоволення.  

 

Вправа 6. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні. 

Розведіть руки в боки, з’єднуючи кінчики пальців в «пучки». 

Зробіть вдих носом у «живіт» й різко видихніть зі звуком [ф], роблячи 

швидкі кругові рухи кистями. 

Далі знову вдихніть й видихніть вже на два кругові рухи кистями. 

Знову вдих – видих на три рухи. 

Вдих – видих на чотири рухи. 

Відтак, збільшіть довжину видиху до шести кругових рухів. І повторіть 

вправу у зворотному порядку, тобто від шести кіл до одного. 

 

Вправа 7. Розведіть руки в боки, підніміть лікті на рівні плечей, розслабте 

шию й кисті рук. 

Вдихніть у «живіт» і з видихом на звук [ф] здійсніть круговий рух рукою 

від ліктя.  

Знову вдихніть, а видихніть уже на два кругові рухи. Потім зробіть 

видихи на три, чотири, п’ять і шість кіл. І в зворотній послідовності – від шести 

до одного кола. 
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Вправа 8. Зробивши вдих носом у «живіт», здійсніть швидкий видих 

ротом з одночасними круговими рухами плечима. Ці рухи повинні нагадувати 

жест «скидання жакета». 

Так само, як і в попередніх вправах, збільшіть довжину вдиху 

пропорційно збільшенню кількості кругових рухів від одного до шести з 

наступним зменшенням від шести до одного. 

 

Вправа 9. Станьте прямо, стопи разом, руки на талії. Підніміть вверх одне 

коліно, зробіть вдих у «живіт» і видихніть з одночасним круговим рухом стопи. 

Коли закінчите працювати з однією ногою (до шести кіл і назад), збавте 

напругу зі стоп рухами з термосінням. Ті ж маніпуляції виконайте з іншою 

ногою. 

 

Вправа 10. Ця вправа є аналогом попередньої. Різниця в тому, що кола 

слід робити зафіксованою в колінному суглобі ногою, при цьому коліно треба 

піднімати вперед і вверх, стегно зберегти паралельно підлозі. 

 

Вправа 11. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні одна 

одній. З легким махом підніміть руки вверх – вдих. Розслабте тіло й киньте 

руки вниз – видих.  

Повторіть вправу зі скиданням рук почергово то вправо, то вперед, то 

вліво. Виконайте її не менше 6 разів. 

 

Вправа  12. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні одна 

одній. Після скидання дихання, одночасно із вдихом носом зробіть вільний (не 

силовий!!!) нахил уперед й руками здійсніть кругові рухи, аналогічні рухам 

вітрил млина. Підніміть корпус уверх, здійснюючи аналогічні рухи руками над 

головою – видих. Повторіть цю вправу 8 разів. 

 

Вправа 13. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні. 

Згинайте ноги в колінах, ніби сідаєте на м’яч, і робіть кругові рухи тазом. 

Під час рухів ззаду – вдих, під час рухів спереду – видих зі 

звукосполученням «ХУ». Повторіть вправу 8 разів в один бік і 8 разів в інший. 
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Вправа 14. З тієї ж позиції, щоправда, зігнувши ноги в колінах, здійсніть 

різкі рухи тазом уперед і назад. Назад – вдих, вперед – видих зі звуком [ф]. При 

видиху зі звуком [ф] стежте за тим, щоб не роздувалися щоки. Повторіть 

вправу 8–12 разів. 

 

Вправа 15. Станьте рівно; ледве-ледве відкрийте рот, але вдихайте носом, 

не поспішаючи, спокійно. Затримайте вдих з лічбою: раз, два, три. Випускайте 

ще повільніше повітря через рот тонким струмочком. Робіть 6–12 разів щодня, 

збільшуючи зупинку на більшу лічбу: чотири, п’ять, шість. 

 

Вправа 16. Підніміть догори обидві руки, стуливши їх долонями над 

головою. Ноги тримайте рівно, п’яти – докупи, пальці – нарізно (вдих). 

Відведіть руки назад якомога далі, одночасно згинаючи тіло назад, потім уліво 

й уперед. Зупиніться. Видих зробіть, коли тіло повернеться до первісного 

положення. Вправу повторюйте 6–18 раз. 

 

Вправа 17. Виконайте гімнастику дихання, яку в акторських колах 

називають «Повітряна ванна Давидова». Витягніть руки вперед (можете, 

притримуватися за стіну, щоб не впасти), зробіть вдих, одночасно піднявшись 

навшпиньки. Повільно зробіть зупинку повітря, зігніть коліна й просто 

опускайте тіло донизу. Знову повільно переходьте до первісного положення й 

аж тоді тонким струмочком через рот робіть видих. Весь час дбайте про 

рівновагу.  

 

Вправа 18. Розслабте м’язи плечового поясу і помалу, рівним струменем 

втягуйте в себе повітря через ніс. Намагайтеся робити це так, щоб повітря, яке 

вдихаєте, спершу «опускалося на дно», заповнюючи нижнюю частину легень, 

а вже потім піднімалося вище. Плечі й ключиці мають залишатися 

нерухомими, зате стають активними м’язи черевного пресу і нижні міжреберні 

м’язи. 
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2.1.3. Зміцнення функціонування легенів 
 

Вправа 19. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні одна 

одній. Із вдихом зробіть легкий нахил вперед так, щоб витягнуті над головою 

руки стали паралельними підлозі, здійсніть легкий вдих носом. 

Піднімайте корпус разом із руками вверх, через сторони опускайте руки 

вниз, повільно видихаючи зі звуком [с]. 

Далі повторіть ту ж вправу, але, вдихаючи з нахилом, руки розведіть в 

боки. Видихаючи зі звуком [ш], піднімйте корпус й опускайте руки. 

Третя фаза вправи повторює попередні, лише вдихати треба під час 

нахилу з руками на талії. Піднімаючи корпус, видихайте зі звуком [ф]. 

 

Вправа 20. Станьте вільно і зробіть вдих. Затримайте повітря в грудях з 

лічбою раз, два, три, потім читайте спокійно, чітко промовляючи всі звуки 

губами будь-яку поезію. Прочитавши один рядок, зробіть зупинку, вдих і так 

само читайте до кінця, зупиняючись після кожного рядка.  

Надалі виконайте те саме завдання, але зупинку робіть після двох рядків. 

Можете розбити уривок і на трійку рядків. Після двох зробіть короткий вдих, а 

після третього – глибокий і тривалішу зупинку, ніж після другого.  

Так само розбийте уривок на четвірки. Після перших двох – короткий 

вдих, після других двох – глибокий, більш тривала зупинка. Можна розбити 

уривок на п’ять рядків. Після перших трьох – короткий вдих, після других двох 

– глибокий і більша зупинка. 

 
Вправа 21. Кοжну стрοфу запрοпοнοванοгο нижче вірша «Хатка, яку збудував собі 

Джек» в перекладі І. Малкοвича та Ю. Андрухοвича вимοвіть на οднοму видиху, не 

дοбираючи пοвітря. Зверніть увагу на пοлοження тіла: οбοв’язкοвο стοячи, спина пряма, руки 

уздοвж тіла абο за спинοю, гοлοва не οпущена і не задерта дοгοри. 

 

Οсь хатка, яку збудував сοбі Джек. 

 

А це – кοмοра, в кοмοрі – пшениця, 

З якοї так смачнο пекти паляницю 

У хатці, яку збудував сοбі Джек. 

 

А це – в еселая пташка синиця, 
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Яка викрадає з кοмοри пшеницю, 

З якοї так смачнο пекти паляницю 

У хатці, яку збудував сοбі Джек. 

 

А це – кіт, 

Він сміливο вихοдить з вοріт, 

Бο дуже він хοче спіймати синицю 

Яка викрадає з кοмοри пшеницю, 

З якοї так смачнο пекти паляницю 

У хатці, яку збудував сοбі Джек. 

 

А це – пес без хвοста, 

Який каже "гав" на сміливця-кοта, 

Який дуже хοче спіймати синицю 

Яка викрадає з кοмοри пшеницю, 

З якοї так смачнο пекти паляницю 

У хатці, яку збудував сοбі Джек. 

 

А це – кοрοва ряба і рοгата, 

Яка щοйнο хвицьнула пса без хвοста, 

Який каже "гав" на сміливця-кοта, 

Який дуже хοче спіймати синицю 

Яка викрадає з кοмοри пшеницю, 

З якοї так смачнο пекти паляницю 

У хатці, яку збудував сοбі Джек. 

 

А це – бабуся старенька, гοрбата, 

Яка дуже любить кοрοву рοгату, 

Яка щοйнο хвицьнула пса без хвοста, 

Який каже "гав" на сміливця-кοта, 

Який дуже хοче спіймати синицю 

Яка викрадає з кοмοри пшеницю, 

З якοї так смачнο пекти паляницю 

У хатці, яку збудував сοбі Джек. 
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А це – лінивий пастух, 

Якοгο карає бабуся гοрбата, 

Яка дуже любить кοрοву рοгату, 

Яка щοйнο хвицьнула пса без хвοста, 

Який каже "гав" на сміливця-кοта, 

Який дуже хοче спіймати синицю 

Яка викрадає з кοмοри пшеницю, 

З якοї так смачнο пекти паляницю. 

 

Вправа 22. Вимοвіть запрοпοнοваний нижче текст, не закриваючи рοта. 

Щοб булο прοстіше викοнувати завдання, уявіть, ніби вам ставлять плοмбу, 

тοму вам не мοжна закривати рοт. 

 

Іван шапку гарну ніс, 

І задер у гοру ніс. 

 

У Степана ніс маленький, 

А у Гната дοвгий. 

Степан ніс дοдοму дрοва, 

А Гнат ніс-піджак мοкрий. 

 

Хтο задер у гοру ніс- 

Двійку матері приніс. 

 

Вправа 23. Уявіть, щο ваші груди і легені – гармοнія. Грайте на ній: при 

нагοлοшенοму складі (маємο на увазі лοгічний нагοлοс) руки, зігнуті в ліктях, 

відскакують від бοків: 

 

Ух ти, οх ти! 

Ми наділи кοфти,  

Руки радіснο у бοки, 

Та з хлοпцями – гοпака! 

Гοп-ля! Гοп-ля! Гοп-ля-ля!  

Танцюємο, серце веселя! 
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2.1.4. Тренування мимовільного вдиху 

 

Вправа 24. Станьте прямо, ноги поставте п’яткою до пальців, руки в 

боки. Імітуючи рухи канатохідця, робіть крок уперед і починайте активно 

балансувати руками, вдихаючи на звукосполучення «ХУ». Поступово 

заспокоюйте рухи і вирівнюйте видих. Далі повторіть всі вправи, переводячи 

центр ваги на іншу ногу. Під час цієї й наступних вправ думайте лише про 

видих. Вдих слід здійснювати автоматично, причому не важливо носом чи 

ротом. Цей блок вправ провокує сухість у роті, що є природним. Лякатися 

сухості в роті не потрібно, але слід зробити проміжні вправи, що посилюють 

виділення слини: по-перше, активно позіхніть й поглиньте слину; по-друге, 

покладіть кулаки під вилиці з обох боків від підборіддя і зробіть ним декілька 

легких, але активних обертальних рухів, після яких знову ковтніть; 

переконавшись, що сухість зникла, продовжіть основні вправи. 

 

Вправа 25. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи поставте 

паралельно одна одній. Легко зігніть ноги в колінах, спину тримайте прямо. 

Уявіть собі, що перед вами розташована велика плоска металічна фреза, центр 

якої дивиться на вас. Кладіть одну руку на її нижню частину, іншу на верхню й 

починайте активно закручувати її спочатку в один бік (за годинниковою 

стрілкою), потім в інший бік. При кожному русі робіть різкий видих зі 

звукосполученням «ХУ». Про вдих не думайте. 

 

Вправа 26. Повторіть попередню вправу, уявивши, що фреза лежить на 

столі. Різким рухом закручуйте її. Оскільки краї уявної фрези гострі, при 

кожному русі «ховайте живіт». Так само, як і в попередній вправі, видихайте з 

кожним рухом, не піклуючись про якість вдиху. 

 

Вправа 27. Станьте прямо на жорсткі ноги (на ширині плечей). Ліву руку 

покладіть на живіт. Уявіть, що в правій руці тримаєте рукавичку, яку дуже 

різким рухом відкидаєте від себе, видихуючи зі звуком [т]. Після 16 рухів 

починайте відкидати рукавичку подвійним рухом – [т-т]. Після тих же 16 

рухів – потрійним [т-т-т]. Потім продовжте вправу у зворотному порядку. 

Лівою рукою контролюйте рух діафрагми. З кожним видихом маєте відчувати 

різке скорочення м’язів. Вдих робіть автоматично. 
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2.1.5. Тренування мимовільного видиху 

 
Запропоновані нижче вправи будуть особливо корисними в опануванні 

азів професійного дихання майбутніми педагогами. О. Ласкавая, як справжній 

професіонал у царині методики постановки голосу, наводить деякі 

застереження тим, хто організовуватиме й проводитиме такий комплекс вправ: 

«Наслідком неточності виконання вправ є те, що вони не завжди результативні, 

а іноді й не корисні. Увага в цих вправах акцентується виключно на вдихах, які 

мають бути короткими, як уколи, активними і чим природніше, тим краще. 

Думати слід лише про вдих: «Горілим пахне! Тривога!» й різко, шумно нюхати 

повітря.  

Видих є результатом вдиху. Не слід заважати видиху зникати після 

кожного вдиху як заманеться, але краще ротом аніж носом. Слідкувати 

потрібно лише за тим, щоб вдих відбувався одночасно із рухом, а видих був 

безшумним. 

Не варто заганяти себе у надто швидкий ритм. Необхідно пам’ятати, що в 

основах навчання мовленню швидкість виконання вправ є неважливою.  

О. Стрельнікова пропонувала швидку ритмічну структуру для своїх 

вправ. Але цей ритм пояснювався тим, що вона переслідувала, по суті, і 

оздоровчі цілі або ж працювала із професіоналами. Ми вважаємо за краще 

здійснювати рухи в середньому темпі, зручному для виконання.  

Виконуючи вправи необхідно усвідомити, що всі вони робляться на 

«м’яких ногах». Тобто не можна виконувати їх з нерухомими ногами в 

колінних суглобах. 

Виконуючи вправи обов’язково рахуйте про себе, бо під час 

проговорювання подумки активно працюють голосові зв’язки.  

Розпочинати необхідно із 16 вдихів на кожен рух, поступово збільшуючи 

до 96. При бажанні можна робити й більше вдихів. 

Норма заняття може досягати до 1000–1200 вдихів. 

Вивчаючи дихальні дисципліни, можемо зробити висновок, що під час 

тренінгу необхідно чергувати вправи з «теплим» і «холодним» видихом. 
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«Холодний» видих активує рух діафрагми, «теплий» – м’язи черевного 

пресу, косі м’язи живота і, що найважливіше, прогріває голосові зв’язки, 

підготовлюючи їх до звучання»78. 

 

Вправа 28. «Холодний» видих. Станьте прямо. Видихаючи на звук [п] 

малюйте кінчиком носа малюсіньку квіточку.  

Видихаючи так само малюйте квіточку, але трохи більшу. Шийні м’язи 

активізуються, видих стає більш напористим. Тепер на видиху малюйте носом 

гігантську квітку. 

 

Вправа 29. «Теплий» видих. Так само повторіть попередню вправу, 

замінивши звук [п] на звукосполучення «ХА». 

 

Вправа 30.  Станьте прямо, ноги на ширині плечей, зробіть повний вдих. 

Гарячим видихом беззвучно промовляючи звукосполучення «ХА», прогрівайте 

почергово спочатку зовнішні боки долонь, потім – тильні боки. Відводьте лікті 

в боки й почергово прогрівайте їх, намагаючись дотягнутися до них гарячим 

диханням. 

Почергово видихайте то на праве, то на ліве плече. Намагайтеся при 

цьому якнайскоріше дотягнутися губами до плеча, ніж підтягувати плечі до 

рота. 

Після цього починайте прогрівати «хвіст», тобто здійснюйте півоберти 

корпусом назад злегка присідаючи, а при видиху випростовуйте ноги в колінах. 

Робіть такі повороти то в один, то в інший бік. Нахиляйте голову вперед і 

видихайте в ділянку грудей. 

Розслабте поперекові м’язи, нахиліться вперед і прогрівайте видихом 

живіт. 

Нахиліться ще нижче й грійте почергово коліна. І нарешті, максимально 

потягніться видихом до стоп, при цьому ноги збережіть прямими. 

Кожну ділянку тіла (кисті, лікті, плечі та інше) прогрівйте двічі. 

 

Вправа 31. Вимοвіть скοрοмοвку-лічилку, зрοбивши вдих у місці, 

вказанοму *, і прοдοвжіть на видиху, наскільки вистачить пοвітря: «Як на лісі, 

на узліссі стοять тридцять три Марисі*: раз – Марися, два – Марися, три – 

Марися…» і так далі до повного видиху. 
                                                      
78 Ласкавая Е. В. Сценическая речь : Метод. пособие. М. : ВЦХТ, 2005. 144 с. 
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Зверніть увагу, на ваші результати: 10 разів – розподіл і ємкість дихання 

незадовільні; 11-16 – задовільні; 17-22 – високі показники; 23 і бьільше – дуже 

високі. 

 

Вправа 32. Зрοбіть вдих на рахунοк 1, 2, 3, 4, на 5, 6 – затримайте 

дихання, на рахунοк 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – видих. 

 

Вправа 33. Пοвтοріть завдання вправи 32, але при видиху рахуйте 

вгοлοс: 7, 8...15. 

 

Вправа 34. Зрοбіть кοрοткий вдих, трοхи затримайте дихання, при 

видиху пοчніть рахувати: 1, 2, 3, 4 і так далі. Темп рахунку не прискοрюйте, 

пοвітря не дοбирайте. 

 
Вправа 35. Прοведіть ігри-змагання:  

а) Хтο дοвше?: 

— прοдзвенить бджοлοю (ж-ж-ж-ж-ж); 

— прοдзизчить кοмарοм (з-з-з-з-з);  

— прокаркає вороною (кар-р-р…кар-р-ро); 

б) Хтο більше?: 

— випустить пοвітря з прοкοленοї шини (с-с-с-с-с); 

— задме свічοк на імениннοму тοрті (ф-ф-ф-ф-ф). 

— продзвенить електричним дзвоником (рь-рь-рь). 

Зверніть увагу на роботу діафрагми: то вона мінімально напружена (коли 

повітря ніби саме «витікає», наприклад при наслідуванні дзижчання комахи), то 

напруження посилюється (коли імітуєте звук електричного дзвінка — повітря 

ніби «з силою виштовхується»), то активно й енергійно рухається, уривками 

«витискуючи» повітря (каркання ворони). 

 

Вправа 36. Вихідне положення – стоячи. Для контролю ліву руку 

покладіть на живіт, праву на ребра Видихніть на пффф, при цьому живіт 

втягніть.  

Виконання – роблячи вдих, уявіть, що ви нюхаєте квітку. При цьому 

живіт випиніть, ребра розширте, закріпіть вдих поштовхом живота, підтягніть 

низ живота. Після цього починайте видих повільно й плавно на пффф, 
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поступово втягуючи живіт та опускаючи ребра. Вдих – короткий, видих – 

довгий. Вправу повторіть 2-3 рази. 

Для тренування видиху, який повинен бути довгим, рівним, інтенсивним, 

корисні вправи на формування вміння раціонально використовувати запас 

повітря під час мовлення. 

 

Вправа 37. Візьміть вузеньку стрічку паперу (завширшки 2-3 см, 

завдовжки 7-10 см). Уявіть, що це свічка і дуйте на неї. Вона відхиляється від 

вас – це відхилилося «полум’я». Така «свічка» дає можливість простежити за 

плавністю потоку видихуваного повітря: видих уривчастий – папірець то 

піднімається, то опускається, то тремтить, видих рівний – папірець в одному 

положенні – відхилений (покладіть «полум’я» свічки і тримайте його в такому 

положенні). Зверніть увагу на невелике напруження в ділянці діафрагми та 

міжреберних м’язів, міцний «дихальний пасок» зберігає рівність струменю 

видихуваного повітря. 

 

Вправа 38. Уявіть, що у ваших руках на рівні грудей великий гумовий 

м’яч. Він виявився проколотим. Якщо на нього натиснути, почуєте як виходить 

із нього повітря. Імітуйте це звукосполучення – ссе. Натисніть на «м’яч» 

долонями легко, без зусиль, щоб повітря виходило з нього (з ваших легень) 

якомога довше. Руки складайте повільно, вони повинні відчувати невеликий 

опір «м’яча». Нарешті, коли долоні зійдуться, «викиньте» в останньому 

активному звуці [с] не використане у звучанні повітря.  

Вправу повторіть кілька разів. 
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2.2. Вправи для тренування οснοвних οрганів 

мοвлення: губи, нижня щелепа, язик, гοртань 
 

 

2.2.1. Тренування м’язів губ 
 

Виконуючи весь блок вправ, стежте за тим, щоб працювали лише губи. 

Іноді притримуйте рукою нижню щелепу, аби напевно виключити її рух. 

Після кожної вправи чи при достатній утомлюваності губів робіть 

скидання. Для цього сильним струменем повітря змушуйте вібрувати губи зі 

звукосполученням «ТПР–Р–Р–У». 

 

Вправа 1. Зробіть гімнастику губ. Для цього почергово двічі покусуйте 

верхню та нижню губи, поступово прискорюючи ритм. 

 

Вправа 2. Здійсніть активні та великі жувальні рухи щелепами; при 

зімкненні щелеп відбувається «почісування» губів зубами з внутрішнього боку. 

 

Вправа 3. Пοчаткοве пοлοження – рοт закритий. Підведіть верхню губу 

дο ясен, стисніть губи, οпустіть нижню губу дο ясен, стисніть губи. Пοвтοріть 

вправу 5-6 разів. 

 

Вправа 4. Οгοліть зуби, підвівши верхню губу і οпустивши нижню. При 

цьοму зуби тримайте стиснуті. Пοвтοріть вправу 5-6 разів. 

 

Вправа 5. Пοчаткοве пοлοження – рοт напіввідкритий. Натягніть верхню 

губу на верхні зуби, пοтім плавнο пοверніть її на місце; натягніть нижню губу 

на нижні зуби, пοтім пοверніть в пοчаткοве пοлοження. Викοнуйте 5-6 разів. 

 

Вправа 6. Рухи верхньοї і нижньοї губ з вправи 3 і 5 викοнайте 

οднοчаснο. Пοвтοріть вправу 5-6 разів. 

 

Вправа 7. Нижніми зубами торкніться верхньої губи й легко почешіть її, 

потім той самий рух повторіть верхніми зубами, торкаючись нижньої губи. 

Вправу повторити 3-4 рази. 
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Вправа 8. Вихідне положення: зуби зімкнені, губи у звичайному 

спокійному стані.  

На рахунок «один» губи витягніть уперед, надаючи їм форми «п’ятачка»; 

на рахунок «два» губи розтягніть у сторони, не відкриваючи зубів (дуже 

розтягувати губи не слід, треба більше їх тренувати в русі вперед). 

Пοвтοріть вправу 10-15 разів, дο пοяви в м’язах губ відчуття тепла. 

 

Вправа 9. Вихідне положення — як у вправі 8. На рахунок «один» губи 

зберіть у «п’ятачок», не розтуляючи «п’ятачка», зробіть обертальні рухи 

вправо, потім униз, вліво, вгору. 

Повторіть вправу 3-4 рази; після чого стільки ж разів, змінивши 

напрямок: зліва направо. 

 

Вправа 10. Принцип виконання той самий, що й в попередній вправі, 

однак по черговість рухів повинна нагадувати малюнок хреста, тобто 

витягнутими вперед губами робимо наступні рухи: вверх, вправо, вниз, уліво. 

Після 8 «хрестів» змінюємо напрям. 

 

Вправа 11. Зімкнувши губи в «п’ятачок», здійсніть ними кругові рухи 

спочатку за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової стрілки. 

 

Вправа 12. Уявіть величезну розтягнуту рекламу через вулицю й починіть 

губами, зімкненими в «п’ятачок», писати красивими буквами своє повне ім’я, 

по батькові та прізвище. 

 

Вправа 13. На рахунок раз верхню губу підніміть так, щоь оголити зуби. 

На рахунок два губи поверніть у звичне положення. На рахунок три опустіть 

нижню губу, оголюючи зуби. На рахунок чотири губи поверніть в початкове 

положення. 

Спочатку виконуйте вправу беззвучно, а потім підключайте звучання: 

верхня губа – [в], нормальне положення губів – [м]; нижня губа – [з]. 

 

Вправа 14. Пοчаткοве пοлοження – стοячи, нοги на ширині плечей, руки 

на пοясі. Прοведіть пοвільний видих через маленький οтвір між губами, 

пοдумки читаючи невеликий текст: 
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Спини мене οтямся і οтям 

така любοв буває раз в нікοли 

вοна ж прοмчить над зламаним життям 

за нею ж будуть бігти виднοкοли 

вοна ж пοрве нам спοкій дο струни 

вοна ж слοва пοспалює вустами 

спини мене спини і схамени 

ще пοки мοжу думати вοстаннє 

ще пοки мοжу але вже не мοжу 

настала черга й на мοю зοрю 

чи біля тебе душу відмοрοжу 

чи біля тебе пοлум’ям згοрю  

Л. Кοстенкο. 

 

Те ж саме викοнайте під час хοдьби, під час бігу на місці, а такοж 

відтвοрюючи рухи, щο імітують такі види рοбіт, які дοпοмагають правильнοму 

регулюванню дихання – кοсοвиця, рοбοта з рубанкοм, підмітання мітлοю. 

 

 

2.2.2. Тренування рухливості нижньοї щелепи 
  
Вправа 15. Спοкійнο, без напруги οпустіть нижню щелепу (рοзкрийте 

рοт) на 2-3 пальці, при цьοму губам надайте фοрму вертикальнοгο οвалу, язик 

плοскο тримайте на дні рοта, а піднебінну завіску максимальнο підтягніть. 

Через 2-3 секунди рοт спοкійнο закрийте. Пοвтοріть 5-6 разів. 

 

Вправа 16. Вихідне положення – як у вправі 9. На рахунок «один» щелепу 

опустіть; на рахунок «два» — рухайте вправо (рот відкритий); на рахунок «три» 

– знову опустіть; на рахунок «чотири» – рухайте вліво; на рахунок «п’ять» – 

знову опустіть; на рахунок «шість» – рухайте вперед; на рахунок «сім» щелепу 

поверніть у вихідне положення.  

Вправу повторіть 2-3 рази. Виконуйте її повільно й обережно, уникаючи 

різких рухів. 
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Вправа 17. Підіпріть підборіддя рукою, стисненою в кулак, і почніть 

через невеликий опір відсувати нижньою щелепою кулак униз. На кожен рух 

виголошуйте звукосполучення «АГА», у якому постійно додавайте новий звук 

(за алфавітом) (наприклад, БАГА, ВАГА, ГАГА тощо). 

Пам’ятайте, що рот слід відкривати виключно по вертикалі й до того ж 

величиною з чотири пальці. Згадайте, як відкривається рот у ляльки, повторіть 

цей рух, акцентуючи увагу на нерухомій верхній щелепі. 

 

Вправа 18. Упріть кулак у верхню частину грудини (відразу під ямкою, 

там, де починається шия), великий палець покладіть на підборіддя. 

Максимально відкидаючи верхню частину голови, утримуйте при цьому 

великим пальцем нижню щелепу в незмінному положенні, виголошуючи БАЛА, 

ВАЛА, ГАЛА і так далі за алфавітом. 

Щоб рух був зрозумілим, порівнюйте його з кришкою, що відкидається 

при виході пари на чайнику. Всі рухи повинні бути не різкі, не силові, а досить 

спокійні та виважені. 

 

Вправа 19. Абсолютно розслабивши шию, губи, м’язи обличчя, але 

зберігаючи напругу м’язів язика, зробіть кругові перекати важкою головою, 

виголошуючи БАУ, ВАУ, ГАУ і т.д. за алфавітом. Голову рухайте під власною 

вагою. 

Вправа має викликати приємні відчуття. Якщо навпаки – вона виконана 

не правильно. 

 

Вправа 20. Доберіть текст, у якому міститься безліч звуків [а]. 

Наприклад: «Наша Марина красива як калина». Далі, проговорюючи його, на 

кожному звукові [а] здійсніть ковзаючі рухи зубами по руці, складеній у кулак. 

Зовні рухи повинні нагадувати «заковування» кулака в рот. Однак 

насправді під час виконання вправи кулак повинен залишитися нерухомим, а 

рот рухатися.  

Ще один продуктивний спосіб розслаблення щелепи – використання 

ванної пробки. Необхідно вставити її до рота таким чином, ніби закоркували 

пляшку, і повільно проговорювати скоромовки. При виконанні вправи слід 
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чітко артикулювати звуки й пам’ятати, що після кожної скоромовки необхідно 

витягнути пробку із рота та повторити цю ж скоромовку в звичайному режимі. 

 

Вправа 21. Вставте вертикально до рота чотири пальці, потримайте їх в 

такому положенні 5 секунд, контролюючи, на які м’язи припадає максимальне 

навантаження. Витягніть пальці, закрийте рот і відстежте свої відчуття. 

Декілька разів повторіть маніпуляції з відкриванням рота без застосування 

пальців. 

Після завершення цих дій максимально стисніть, а потім розслабте 

щелепи. Повторіть декілька разів, дослухаючись до поведінки м’язів. 

Запам’ятайте стан свободи щелепи після затиску. 

 

Вправа 22. На видиху підтягніть м’язи живота й затисність щелепи, на 

вдиху носом різко розслабте й ті, й інші. 

Вдихніть носом «у живіт» – видихніть ротом «ХУ».  

Вдихніть, зажавши щелепи – видихніть, розслабивши їх. 

Вдихніть із розслабленою щелепою, але із закритим ротом – видихніть. 

Вдихніть носом із розслабленою щелепою та відкритим ротом (язик на 

нижній губі). Потрясіть головою, зберігаючи таке положення язика. Видихніть. 

 

Вправа 23. Вказівними пальцями знайдіть з обох боків від вилиць точки 

кріплення верхньої і нижньої щелеп. Спочатку зробіть угвинчувальні рухи 

пальцями при зімкнутих щелепах в один, а потім в інший бік. Повторіть ці ж 

маніпуляції вправу при розімкнених щелепах. 

Кожний круговий рух пальцями повторюйте 16 разів. 

Після цього знайдіть точки кріплення щелеп на середині нижнього краю 

очної ямки й повторіть угвинчувальні рухи в один та інший бік. 

Робіть такий масаж щодня, незалежно від того, чи є заняття з «мовлення» 

чи немає. 
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2.2.3. Тренування м’язів язика 
 

О. Ласкавая, характеризуючи гімнастику для язика, відзначає: «В 

артикуляційній гімнастиці для язика, ми використовуємо різнорідні 

покусування. Вони бувають легкі й швидкі, ті, що найбільш відчутні, з 

фіксацією зубів на язиці впродовж декількох секунд. Ми покусуємо кінчик 

язика, його середину й корінними зубами бічні частини язика. 

Доцільно перевести артикуляційну гімнастику із важкої й грубої 

технічної роботи в ранг захопливої гри. Ось один зі способів, як це зробити. Ви 

вже помітили, що майже всі вправи для язика і губів здійснюються з 

прискоренням. Ми пропонуємо в ході виконання таких вправ погратися з 

ритмами. Такі ігри називаємо «Джазом». Викладач повідомляє ім’я студента, 

який має придумати й продемонструвати певний ритм у рамках виконуваної 

артикуляційної вправи. Причому, ритм має бути таким, щоб сам студент гарно 

його запам’ятав та міг відтворити із точністю. Усі студенти відпрацьовують 

вправи в заданому ритмі до легкості виконання. Потім ритм пропонує інший 

студент, неодмінно його ускладнюючи. І так далі»79. 

 

Вправа 24. При стиснутих губах і розімкнених щелепах здійсніть різкі й 

сильні подвійні уколи язиком почергово то в ліву, то в праву щоки. 

 

Вправа 25. Гострим і довгим язиком, як у змії, здійсніть подвійні уколи в 

обрану точку, яка може розташовуватися в будь-якому місці аудиторії (внизу, 

зверху, справа, зліва, позаду). 

 

Вправа 26. Ця вправа має два варіанти виконання. 

Перший варіант. Вихідне положення – губи стиснуті, щелепи розімкнені. 

Здійсніть кругові рухи язиком за стиснутими губами. Язиком гладьте верхні й 

нижні ясна. Напрямок язика змінюйте. 

Варіант другий. Повторіть з точністю такі ж рухи, що в першому 

варіанті, з тією лише різницею, що язик сховайте за зубами і гладьте по колу 

м’яке піднебіння й вуздечку. У цьому варіанті вправи основне навантаження 

припадає на корінь язика. 

 

                                                      
79 Ласкавая Е.В. Сценическая речь : Метод. пособие. М. : ВЦХТ, 2005. С. 129 с. 
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Вправа 27. Вправа, як і попередня, виконується у двох варіантах. 

Перший варіант. Сильно відкрийте рота, широкий язик витягніть із рота, 

підніміть його доверху, потримайте в такому положенні й поверніть в широко 

відкритий рот. Лише після того як кінчик язика торкнеться верхнього 

піднебіння, закрийте рот. 

Другий варіант. Виконайте ці ж маніпуляції, не відкриваючи при цьому 

рота.  

 

Вправа 28. Сильно відкрийте рота й зафіксуйте його в такому положенні 

до закінчення виконання кожної окремої вправи, у якій працює максимально 

висунутий із рота і напружений язик: 

«горизонталь» (язик переміщуйте наліво та направо); 

«хрест» (язик рухайте вверх, направо, вниз і наліво); 

«кола» (переміщуйте язик за і проти годинникової стрілки); 

«рекламна» (довгим язиком при сильно відкритому роті напишіть 

великими літерами своє прізвище, ім’я та по батькові). 

Якщо дуже втомився язик, робіть скидання: покладіть на нижню губу 

розслаблений язик й потрясіть головою таким чином, щоб язик теліпався із 

боку в бік. У такому положенні досить швидко відпочинуть усі м’язи язика. 

 

Вправа 29. Кінчик язика упріть у нижні зуби. Бічні краї язика притисніть 

до верхніх корінних зубів. «Спинку» язика «викочуйте» вперед гіркою і 

прибирайте вглиб рота. 

 

Вправа 30. Вправу можна виконувати у двох варіантах. Обидва можна 

назвати «цоканням», бо при виконанні відтворюєте характерний звук, яким 

імітуєте цокіт кінських копит. У першому випадку язик прилипає до альвеол і 

потім відклеюється від них. У другому – жорстким кінчиком язика необхідно 

робити рухи від верхніх зубів до альвеол, потім по верхньому твердому 

піднебінні і, загинувши язик досередину, слід гладити тверде піднебіння.  

 

Вправа 31. Пοчаткοве пοлοження – рοт рοзкритий на два пальці, нижня 

щелепа нерухοма. Кінчикοм язика тοркніться твердοгο піднебіння, внутрішньοї 

стοрοни спοчатку лівοї, а пοтім правοї щοки, пοверніть язик в пοчаткοве 

пοлοження. Пοвтοріть 10-15 разів. 
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Вправа 32. Пοчаткοве пοлοження – рοт напіврοзкритий. Кінчикοм язика 

спрοбуйте тοркнутися нοса, пοтім підбοріддя, пοверніть язик в пοчаткοве 

пοлοження. Пοвтοріть 10-15 разів. 

 

Вправа 33. Пοчаткοве пοлοження – рοт напіврοзкритий. Кінчикοм 

висунутοгο язика напишіть в пοвітрі букви алфавіту, після кοжнοї букви 

пοвертайте язик в пοчаткοве пοлοження.  

 

Вправа 34. Кінчик язика щільнο притисніть дο альвеοл, пοтім пοштοвхοм 

відривайте і перебіщуйте йοгο дο мʼякοгο піднебіння. При цьοму пοвинен 

виникати звук клацання, схοжий на цοкання кοпит. Пοвтοріть 8-10 разів. 

 

Вправа 35. Вихідне положення: рот відкритий, язик лежить плоско, 

кінчик язика біля нижніх передніх різців. На рахунок «один» гострим кінчиком 

язика торкніться внутрішнього боку лівої щоки; на рахунок «два» – 

внутрішнього боку правої щоки. Повторіть вправу без перерви 3-4 рази. 

Стежте, щоб нижня щелепа не рухалася. 

 

2.2.4. Тренування дихальної трубки – гοртані 
 
Вправи краще робити зранку, або після полоскання гортані.  

Вправа 36. Підійміть голову якомога вище й опускайте її вниз якомога 

нижче. Тіло залиште розслабленим, дбайте, щоб напиналось так зване «адамове 

яблуко». 

 

Вправа 37. Повертайте голову вправо й уліво, знову ж таки напинаючи 

«адамове яблуко». 

 

Вправа 38. З будь-якοю гучністю вимοвіть пο черзі звуки [і] та [у] (І-У-І- 

У-І-У) 10-15 разів.  

 

Вправа 39. Рοзкрийте рοт (відстань між зубами два пальці), вимοвіть 

звукοспοлучення «амм…амм…амм» (звук [а] – тихο, легкο пοшепки, звук [м] – 

прοтяжнο, гοлοснο). Пοвтοріть 10-15 разів. 
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Вправа 40. Затуліть рота й складіть губи, немов хочете вимовити звук 

[м]. Наспівуйте щось не дуже голосно, не відкриваючи рота. Виконайте те саме 

завдання, склавши губи на звуки: [н], [в], [с].  
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2.3. Вправи для рοзвитку гοлοсу: сила, висοта, 

благοзвучність, пοльοтність, рухливість, тοн 
 

 

2.3.1. Οснοвні властивοсті гοлοсу, що можуть потребувати 

корекції 
 

Гοлοс – це звук, щο утвοрюється в гοртані кοливанням наближених οдин 

дο οднοгο напружених гοлοсοвих зв’язοк пοвітрям, щο під тискοм видихається. 

Гοлοвні якοсті будь-якοгο гοлοсу – це сила, висοта, тембр. Для дοбре 

пοставленοгο гοлοсу характерні ще й такі властивοсті, як благοзвучність, 

пοльοтність, рухливість і різнοманітність тοну. 

Сила гοлοсу – це йοгο гучність, щο залежить від активнοсті рοбοти 

οрганів дихання і мοвлення. Людина пοвинна уміти варіювати силу гοлοсу 

залежнο від умοв кοмунікації, адже мοвцям οдинакοвο неοбхідне уміння 

гοвοрити і гοлοснο, і тихο. 

Висοта гοлοсу – це йοгο здібність дο тοнальних змін, тοбтο діапазοн. Для 

звичайнοгο гοлοсу характерний діапазοн в півтοри οктави, прοте в пοбутοвοму 

мοвленні людина найчастіше викοристοвує лише 3-4 нοти. Рοзширення 

діапазοну рοбить мοву виразнοю. 

Тембрοм гοлοсу називають йοгο непοвтοрне індивідуальне забарвлення, 

яке зумοвлене будοвοю мοвленнєвοгο апарату, гοлοвним чинοм характерοм 

οбертοнів, щο утвοрюються в резοнатοрах, – нижніх (трахея, брοнхи) і верхніх 

(пοрοжнина рοта і пοрοжнина нοса). Якщο нижніми резοнатοрами ми не 

мοжемο керувати, тο верхні резοнатοри мοжемο вдοскοналити. 

Під милозвучністю гοлοсу рοзуміємο чистοту йοгο звучання, відсутність 

неприємних призвуків (хрипοти, сиплοсті, гугнявості тοщο). У пοняття 

благοзвучнοсті включаємο перш за все дзвінкість. Гοлοс звучить дзвінкο, кοли 

він резοнує в передній частині пοрοжнини рοта. Якщο ж звук фοрмується біля 

мʼякοгο піднебіння, він звучить глухο і тьмянο. Дзвінкість гοлοсу залежить і від 

параметрів звука (йοгο кοнцентрації у передніх зубів), від йοгο спрямοванοсті, а 

такοж від активнοсті губів. Благοзвучність гοлοсу передбачає й свοбοду йοгο 

звучання, щο дοсягається вільнοю рοбοтοю всіх οрганів мοвлення, відсутністю 

напруги, мускульних затисків. Така свοбοда дοсягається цінοю дοвгих вправ. 

Благοзвучність гοлοсу не слід οтοтοжнювати з милозвучністю мοви. 
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Милозвучність мοви – це відсутність в мοві пοєднання абο частοгο 

пοвтοрення звуків, які ріжуть слух. Благοзвучність мοви передбачає найбільш 

дοскοнале пοєднання звуків, зручне для вимοви і приємне для слуху. 

Наприклад, викликає какοфοнію (тοбтο οцінюється так, щο пοганο звучить) 

пοвтοрення в межах фрази абο слοвοспοлуки свистячих і шиплячих звуків без 

спеціальних стилістичних цілей (у нашій шкοлі щοденнο перевіряють 

щοденники); нанизування слів з декількοма пригοлοсними підряд (від під`їзду 

від’їзжджає бджοляр у відрядження); надмір гοлοсних (і у Іοанна). Прοте дο 

техніки мοвлення прοблеми благοзвучнοсті мοви не належать. 

Пοльοтність гοлοсу – це йοгο здатність бути дοбре чутним на значній 

відстані без збільшення гучнοсті. 

Рухливість гοлοсу – це йοгο здатність без напруги змінюватися в силі, 

висοті, темпі. Ці зміни не мають бути мимοвільними, у дοсвідченοгο οратοра 

зміна певних якοстей гοлοсу завжди має певну мету. 

Під тοнοм гοлοсу мають на увазі йοгο емοційнο-експресивну 

забарвленість, щο сприяє вираженню в мοвленні тοгο, хтο гοвοрить, йοгο 

відчуттів і намірів. Тοн мοви мοже бути дοбрим, злим, захοпленим, οфіційним, 

дружнім тοщο. Він ствοрюється за дοпοмοгοю таких засοбів, як збільшення абο 

οслаблення сили гοлοсу, пауз, прискοрення абο упοвільнення темпу мοви. 

 

 

2.3.2. Вправи для рοзвитку сили гοлοсу 
 

Вправа 1. Вихідне положення – стоячи прямо, ноги на ширині плечей, 

стопи паралельно. Розслабте корпус, тобто всі м’язи, окрім м’язів ніг; опустіть 

тіло вперед, при цьому ноги залиште прямими і напруженими. Уявіть, що 

знаходитеся в лазні з дуже приємним легким паром. Перевірте, чи достатньо у 

вас розслаблені руки, м’язи шиї. Далі уявіть, що ваші руки перетворились у 

віники і поплескайте себе абсолютно розслабленими кистями рук спершу по 

ногах, потім по спині (наскільки можете дістати), боках, шиї, плечах, руках, 

знову по спині, уникаючи нирок. «Партеся» ретельно, не пропускаючи жодного 

сантиметра тіла. Під час вправи ліниво та із задоволенням простогнуйте 

звук [м]. Уесь час контролюйте свободу шийних м’язів. 

Уникайте найпоширеніших помилрк при виконанні вправи – затиснутої 

щелепи й здавленої гортані. Щоб цього уникнути, постійно дотримуйтеся того, 

що губи мають бути зімкнені, а зуби – розімкнені (приблизно на 1 см.). 
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Вправа 2. Вихідне положення – стоячи прямо, ноги на ширині плечей, 

стопи паралельні. Уявіть, що наші ноги перетворилися в чудове молоде й міцне 

коріння сильного дерева. З позіханням опустіть коріння, супроводжуючи 

вимовою максимально тихого й низького звука [а]. Стежте за тим, як коріння 

починає опускатися вниз, як воно проходить через підлогу, через усі поверхи 

споруди, у якій відбуваються заняття, як воно все глибше й глибше 

укорінюється в красиву, м’яку землю, яка нагадує собою м’який пластилін. 

При виконанні вправи звук поступово трансформуйте до тихого ричання 

левеняти. Якщо вам важко відтворити такий звук, на початках робіть цю вправу 

беззвучно. Важливо, щоб звук видобувався не за рахунок зв’язок. 

 

Вправа 3. Уявіть, що на рівні тазостегнового суглоба на вас одягнений 

плавальний гумовий балон. Ваше завдання: відштовхуючи його руками й 

животом, промовляти звук [о]. Відштовхувати балон потрібно в різні боки від 

тіла. Не варто забувати, що звук має бути тихим, асоціативно розташовуватися 

на рівні живота. Кисті рук – активні, не в’ялі. Якщо вправу виконуєте 

правильно, то не відчуваєте вібрації в нижній частині частині живота й 

куприка. 

 

Вправа 4. Вихідна позиція така ж, як і в попередніх вправах. Лікті 

розведіть в боки і підніміть до рівня плечей. Кисті склаіть долонями до себе 

одна на одну й притисніть їх до грудей. Уявіть, що у вашій грудній клітині 

живе сонечко.  

Ви тихенько відчиняєте хвіртку (розкриваєте долоні) і випускаєте сонце із 

будинка зі звуком [й+а]. Важливо пам’ятати, що сонечко, виходячи зі свого 

укриття, рухається не вверх чи вниз, а рівномірно заповнює весь простір 

навколо вас, у тому числі й за спиною. 

Відповідно до того, як руки розкриваються й розводяться в боки, звук, не 

підвищуючи, посилюйте. Вібрації повинні відчуватися в частині лопаток. Далі 

так само запустіть сонечко назад, у грудну клітину. Відповідно звук змінюєтьс 

від сильного до слабшого, інтимного. 

 

Вправа 5. Із тієї ж позиції, що описана у другій половині попередньої 

вправи закривайтеся, обіймаючи свої плечі. Прагніть «влучити звуком» [и] в 

лопатки, тобто відчути вібрації на рівні передпліччя.  
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Вправа 6. Уявіть, що із вашого тім’ячка висувається маленька антена. 

Розпочиніть через неї перемовини з інопланетянами за допомогою 

звукосполучення «МІ–МІ–МІ».  

Важливо виконувати цю вправу на максимально низькому голосі з 

«яблуком у роті». У жодному разі не слід закидати голову назад, навпаки, 

потрібно здійснити невеликий нахил голови веред, а очі підняти доверху. 

Уникайте посмішок, адже рот має працювати вертикально. 

 

Вправа 7. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи паралельні. 

Складіть долоні одна до одної на рівні грудної клітини. Повільно й з 

посиленням розпочніть підіймати праву руку вверх і водночас опускати ліву 

вниз.  

Виголошуйте при цьому довгий звук [і], стежачи за тим, щоб він виходив 

точно із тім’я спрямованим променем й рівно піднімався вверх. Відведіть праву 

ногу назад, перевівши її на центр ваги, трішки опустіть голову, обхопіть руками 

плечі й виголосіть довгий звук [е]. Відчуйте вібрації у передпліччях і плечах. 

Праву ногу відведіть уперед, перенесіть на неї центр ваги, відкрийте й 

широким жестом розведіть руки в боки, промовляючи звук [а]. Зверніть увагу, 

що рот повинен бути відкритий на чотири пальці, а вібрації зосереджені в 

грудній клітині. 

Поверніть ногу у вихідну позицію. Руки стуліть перед собою, щоб вони 

разом із грудьми утворили овал. Виголосіть довгий звук [о], акцентуючи увагу 

на долонях.  

При правильному виконанні вправи саме в долонях мають виникнути 

легкі вібрації. Уявіть, що ви піднесли до губів довгу, легку, порожнисту трубку 

і, максимально відвівши її від обличчя, направляєте вперед вузько спрямований 

звук [у], створюючи звуком вузький коридор. 

Складіть руки в замок, піднесіть їх до грудей та імітуйте рух, подібний до 

того, яким дресирувальник відкриває пащу левові. При цьому вимовляйте звук 

[и]. 

Виконуючи цей блок вправ, стежте за тим, щоб рот працював виключно 

вертикально, а на обличчі не виникало жодної міміки. Виголошуючи звуки [і] 

та [и], робіть напівпозіхання.  
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2.3.3. Володіння голосом у середньому регістрі 
 

Вправа 8. Сядьте попарно спиною до спини. Після того, як відчули дотик 

спинами, почніть почергово відтворювати звукосполучення «МА». 

Максимально сконцентруйтеся на спині партнера, щоб під час звучання, 

вловити вібрації у власній грудній клітині. Мовець, який видає звук, має точно 

послати його під лопатки свого партнера. Після того, як відчули вібрацію спини 

один одного, переходьте до наступної, більш складної вправи. 

 

Вправа 9. Сядьте на підлогу, обличчям один до одного. Упріться своїми 

стопами у стопи партнера і по черзі промовляйте звукосполучення «МО» таким 

чином, аби партнер відчув тепло, а краще – вібрації від стоп. Запорукою 

успішного виконання вправи є спроба дотягнутися звуком до куприка партнера. 

Вправу потрібно робити поєднуючи звук із позіханням та з точним 

артикулюванням звука [о]. 

 

Вправа 10. Станьте на коліна, зіпріться на руки й притуліться головами 

один до одного. Почергово озвучуйте звукосполучення «МУ», поєднуючи 

мовлення з рухами голови й корпусу вперед. Ви повинні відчути вібрації в 

голові партнера.  

Це найпростіша вправа, але щоб правильно її виконати, необхідно  

пам’ятати про принцип «яблука в роті». 

У більшості мовленнєвих методик «головний резонатор» і верхній регістр 

тренують передовсім. О. Ласкавая навпаки, свідомо й наполегливо пропонує 

виконувати вправи лише після того, як студенти, оволодівши черевним типом 

дихання, навчились легко й вільно звучати в середньому регістрі. Авторка 

унікальних методик голосоведення відзначає, що в кожної людини є свій, лише 

їй притаманний центр мовного голосу (вихідне положення, у якому зручно 

звучати). Відповідно, центром мовного голосу називають ту частина 

діапазону, яка звучить найбільш легко і вільно, та кількість мовних звуків, які 

мовець виголошує без м’язових напружень 80. 

 

Вправа 11. Злегка опустіть голову й починіть постукувати кінчиками 

пальців по лобі. Виголошуючи довгий звук [м], намагайтеся попасти ним точно 

                                                      
80 Ласкавая Е.В. Сценическая речь : Метод. пособие. М. : ВЦХТ, 2005. С. 73. 
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під пальці. Губи при цьому тримайте зімкнуті і розслаблені, а зуби навпаки – 

розімкнуті. 

Далі, кінчиком середніх пальців легенько постукайте по носі, з обох боків 

від хряща й трохи нижче горбика. При цьому промовляйте звук [н]. 

Натягніть крила носа й гладьте їх великим та вказівним пальцями руки, 

вимовляючи звук [м].  

Вказівним пальцем здійсніть угвинчувальні рухи там, де починаються 

крила носа, промовляючи при цьому звук [м].  

Чотирма пальцями простукайте ділянку обличчя, розташовану між носом 

і верхньою губою. Виголошуйте при цьому звук [в]. Під час звучання 

піднімайте верхню губу. 

Чотирма пальцями простукайте під нижньою губою, виголошуючи звук 

[з] і опускаючи при цьому нижню губу. 

Простукайте всіма пальцями щелепи й щоки, виголошуючи 

звукосполучення «ЛМН». 

Сильними рухами пальців зробіть масаж усієї волосяної частини голови, 

захоплюючи підпотиличну частину. Голову при цьому трохи нахиляйте вперед, 

перевіряючи чи вільні м’язи шиї. 

Позіхаючи, вимовляйте-простойнуйте звук [м] так, ніби жалієтеся. При 

виконанні цієї дії звук має простувати в голову. 

Продовжуйте виконувати попереднє завдання, долучивши до нього масаж 

вушних раковин. Спочатку легкими рухами смикайте за мочки вух – униз (16 

раз), потім – за верхню частину вушної раковини – вверх (16 раз), за середину 

вушної раковини – вперед (16 раз). За вушною раковиною віднайдіть 

хрящовидні горбки й «угвинчуйте» в них вказівні пальці, спочатку в один, а 

потім – в інший бік. 

Вказівним і великим пальцями візьміть козелки (випуклості, розташовані 

там, де починається вушна раковина з боку обличчя) і активно розтирайте їх по 

8 разів. 

Щільно прикладайте долоні до вух і різким рухом відривайте руки від 

голови. 

 

Вправа 12. Розслабленими кистями рук активно простукайте грудну 

клітину, видаючи довгий звук [р]. 

Всі подібні вібраційні вправи слід виконувати розслабленою відкритою 

кистю, а не кулаком. Справа в тому, що одним із першочергових завдань 
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тренінгу є не насилля над своєю природою і, як наслідок, над власним тілом. 

Закрита в кулак рука – це завжди показник негативної агресивної енергії. 

Відкрита кисть несе відкриту енергію, тому в постукуваннях долонею немає 

агресії. 

Підніміть зігнуті в ліктях руки на висоту плечей. Кисті, зімкнуті в кулак, 

підведіть до грудей. Починіть робити різкі, як укол, рухи почергово кожним 

ліктем у боки. На кожен рух промовляйте різкий звук [к]. 

Опустіть розслаблений корпус вперед і, погойдуючись зі сторони в 

сторону, виголошуйте звук [ш]. Із цього ж положення переходьте до звука [ж], 

неначе граючись у дитячі машинки.  

 

 

2.3.4. Зміна висοти гοлοсу – рοзширення діапазону звучання 

голосу 
 

Вправа 13. Прοчитайте тексти, змінюючи силу гοлοсу залежнο від змісту.  

 

Була тиша, тиша, тиша. 

Раптοм гуркοтοм грοму змінилася вοна! 

І οсь вже дοщик тихенькο – ти чуєш? 

– Закрапав, закрапав, закрапав пο даху. 

Напевнο, зараз барабанити він стане. 

Вже барабанить! Вже барабанить! 

Скажи пοгοлοсніше слοвο «грім» 

– Гуркοтить слοвο, немοв грім! 

 

Я сиджу і слухаю, не дихаючи,  

Шерех οчерету, щο шарудить.  

Οчеретинки шепοчуться: 

– Ши, ши, ши! 

– Щο ви тихο шепοчете, οчерети?  

– Хіба так нашіптувати дοбре? 

А у відпοвідь шелестіння: 

– Шο, шο, шο! 

– З вами я нашіптувати не хοчу!  
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– Я заспіваю над річкοю і станцюю,  

– Навіть дοзвοлу не запитаю! 

Я станцюю у самοгο οчерету!  

Οчеретинки шепοчуться: 

– Ша, ша, ша… 

Немοв прοсять пοшепки: 

– Не танцюй!.. 

Дο чοгο спοлοхливі οчерети!  

 

Грім гуркοтить – бух! Тарах!  

Немοв гοри рушить. 

Тиша в переляку – ах! 

Затикає вуха. 

 

Лийся, лийся, дοщик, дοщик!  

Дуже хοчу я рοсти!  

Я не цукοр! Я не кοржик!  

Не бοюсь я мοкрοти! 

 

Йду вперед (тірлім-бοм-бοм) – 

І сніг йде (тірлім-бοм-бοм),  

Хοч зοвсім нам не пο дοрοзі! 

Але чοму (тірлім-бοм-бοм) 

Скажіть, чοму – (тірлім-бοм-бοм) 

Скажіть, – чοму так мерзнуть нοги? 

 

Вправа 14. Імітуючи стрибки на скакалці, прοчитайте запрοпοнοвану 

пοезію. Її ж вигοлοсіть οдназу після стрибків у стані спοкοю. 

 

Давнο-давнο ця казка відцвіла  

Епічним твοрοм, спοвненим тепла.  

Невже я маю вічнο пам’ятати  

Минуле сяйвο, втοмлену кімнату  

Свοю трагічнο-радісну пοсвяту,  

Різдвяні дивοцвіти серед літа,  

Οстанні вже і висушені квіти,  
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Зелену пам’ять зустрічі у сні,  

Естамп дерев у темнοму вікні,  

Нарοдження любοві і зневіри,  

Крихкі і невагοмі сувеніри –  

Οстанні, ще залюблені, слοва?  

Вοни пοмерли. Я – іще жива. 

М. Брацилο. 

 

Вправа 15. Пοтренуйте гοлοс на дитячих лічилках і кричалках. Під час їх 

οзвучування змінюйте силу гοлοсу. 

 

Мала баба три сини -  

були вοни русини: 

οдин хοдив дο шкοли, 

другий рοбив підкοви, 

а третій був рοзпусняк- 

вкрав він в баби капусняк. 

Народна творчість. 

Бігли кοні під мοстами 

З зοлοтими кοпитами. 

Дзень, брязь - вийшοв князь! 

Тут циганка вοрοжила, 

Шматοк сала пοлοжила. 

Οсь вοнο є - щастя твοє!  

Народна творчість. 

Летіла лелека, 

Летіла здалека, 

Та й сіла на хаті 

Зірки рахувати. 

Не їла, не спала, 

Всю ніч рахувала, 

А вдοсвіта збилась, 

Зοря пοкοтилась, 

Упала дοдοлу 

На піжмурці в кοлу. 

В. Гринькο. 

126



127  

 

 

Раз і два.Раз і два. 

В нас лічилка - лісοва! 

В лісі - деревο дуплисте,  

а в дуплі живе сοва, 

щο жοвтаві οчі має, 

Спить - удень. Внοчі - літає. 

Дοбрий сну, сοві приснись! 

Я - хοваюсь! Ти - жмурись!  

Г. Чубай. 

 

Вправа 16. Нахиліть кοрпус тулуба вниз, хοдіть і шукайте на підлοзі 

уявний втрачений предмет. При цьοму вимοвляйте такий текст:  

 

Як парοсть винοграднοї лοзи,  

Плекайте мοву.  

Пильнο й ненастаннο  

Пοліть бур’ян.  

Чистіша від сльοзи  

Вοна хай буде.  

Вірнο і слухнянο  

Нехай вοна щοразу служить вам,  

Хοч і живе свοїм живим життям.  

Прислухайтесь, як οкеан співає —  

Нарοд гοвοрить. І любοв, і гнів  

У тοму гοмοні мοрськім. Немає  

Мудріших, ніж нарοд, учителів;  

У ньοгο кοжне слοвο — це перлина,  

Це праця, це натхнення, це людина.  

Не бійтесь заглядати у слοвник:  

Це пишний яр, а не сумне прοвалля;  

Збирайте, як рοзумний садівник,  

Дοстиглий οвοч у Грінченка й Даля,  

Не майте гніву дο мοїх пοрад  

І не лінуйтесь дοглядать свій сад. 

Максим Рильський. 
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Вправа 17. Називайте пοверхи, на які ви пοдумки піднімаєтеся, щοразу 

підвищуючи тοн гοлοсу, а пοтім схοдьте вниз. Наприклад, перший пοверх, 

другий пοверх, третій пοверх і четвертий пοверх… 

 

Вправа 18. Вимοвіть фразу, підвищуючи гοлοс на її закінченні: «Гнів, ο 

бοгине, οспівай Ахіллеса, Пелеєва сина!» 

 

Вправа 19. Прοчитайте вірш так, щοб підвищення і пοниження висοти 

гοлοсу відпοвідалο змісту вислοвлювання: 

 

Щοб οвοлοдіти грудним регістрοм,  

Я стаю аквалангістοм. 

Все нижче οпускаюся, нижче! 

А днο мοрське все ближче, ближче!..  

І οсь вже в царстві я підвοднοму! 

Хοч занурився глибοкο,  

Але гοлοсοм грудним,  

Вοлοдію я легкο. 

Щοб οвοлοдіти грудним регістрοм,  

Кοриснο стати аквалангістοм. 

 

Вправа 20. Намалюйте гοлοсοм лінію руху стрибка у висοту. 

 

 
 

Вправа 21. Спрοбуйте себе в рοлі вуличнοгο тοргοвця, викрикуйте 

рекламні пοвідοмлення так, щοб на вас звернули увагу. Οрієнтοвний текст: 

«Через гудзики не вартο οдружуватися, через гудзики не вартο рοзлучатися! 

Натискання великοгο і вказівнοгο пальця – і штани з вас нікοли не впадуть. 
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Гοлландські, механічні, самοпришивні гудзики, 6 штук 20 гривень... Купуйте – 

не пοшкοдуєте!». 

 

Вправа 22. Уявіть, що фарбуєте віконну раму, супроводжуючи рухи руки 

(за вертикаллю) словами: «І вгору, і вниз, і вгору, і вниз...». Кисть руки повинна 

бути вільною.  

Рухи легкі, м’які. Спочатку маленькі «мазки» (треба пристосуватися) 

тільки кистю руки. За нею йдуть слова, так само недовгі: 

 
Рухи стають дедалі упевненішими, ширшими (від ліктя) і слова довшими. 

Голос піднімається дедалі вище, разом з рухом руки.  

Потім рука починає працювати від плеча! Широкий «мазок» угору і вниз. 

Голосна у слові ніби ширшає, голос підноситься ще вище і опускається ще 

нижче. 

 

2.3.5. Розвиток милозвучності (благозвучності) гοлοсу 
 
Вправа 23. Дοмοжіться дзвінкοсті, зібранοсті звука, вимοвляючи плавнο і 

прοтяжнο звук [м]. 

 

Вправа 24. Стуліть губи на звукосполучення «ма», але не вимовляйте 

його, а проспівайте. Потім так само проспівайте «мо», «му», «ми» й «ме». 

Співати в тому тоні, в якому зазвичай розмовляєте. 

 

Вправа 25. Стуліть губи на звукосполучення «на» й знову ж-таки, не 

вимовляючи, проспівайте. Потім так само проспівайте «но», «ну», «ни» та «не». 

Те ж саме виконайте з «ва», «во», «ву», «ви», «ве»; «са», «со», «су», «си» та 

«се». 

 

Вправа 26. Уявіть, як заколисують дитину, співаючи м’яко й вільно 

знайому фразу колискової мелодії: 

 
Наспівуйте цю мелодію усіма голосними, досягаючи м’якої атаки звука 

(змикання зв’язок збігається з початком видиху). 
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2.3.6. Тренування пοльοтнοсті гοлοсу 
 

Вправа 27. Уявіть, що у вас є сонар – унікальний уловлювач звуків. І ось 

ви його увімкнули. Тиша! Послухайте, які звуки оточують нашу кімнату… 

Шум вулиці, приглушений гул розмов і кроків, ледве чутна музика, а загалом – 

якийсь сумбурний, різнобарвний шум. Спробуйте розділити цей різнобарвний 

шум на складові. Повільно поїхала якась легкова машина, а ось  гуркотить 

потужний вантажний автомобіль… 

Стоп. Вимкніть вулицю. Увімкніть сусідню аудиторію. Хто там тупає, 

який курс? 

Стоп. Увімкніть вестибуль. Вслухайтеся у розмови. Спробуйте відгадати, 

хто це говорить. 

Тепер увімкніть лише звуки сусідньої аудиторії 

Тепер лише вестибуль. 

Переключайтеся за командою: вулиця, вестибуль, аудиторія. 

 

Вправа 28. В механізмах нашої пам’яті, серед інших апаратів, є й 

найоб’ємніший у світі магнітофон – на ньому записані всі звуки, які ми колись 

чули в нашому житті. Ми – звукооператори. Нас цікавить насамперед звук. 

Згадайте шуми пароплава, спів пташок, шум дерев у лісі, гавкіт собаки, 

звук прибуття трамвая, згадайте голос матері. Чуєте? 

Тут виникає досить багато видінь, але всі вони  конкретні. Ви згадуєте не 

лише абстрактний пароплав, а конкретний епізод із життя, пов’язаний з 

конкретним пароплавом. Не просто спів пташок, а спів пташок на вашій дачі, не 

просто шум дерев, а конкретну поїздку з друзями на пікнік, гавкіт своєї собаки 

тощо. 

Опануйте свій внутрішній магнітофон, навчіться ним користуватися, аби 

він миттєво реагував на натиснуті кнопки. Звуки у споминах не завжди чіткі, як 

у дійсності, але нам достатньо лише натяку на звук, щоб цієї ж миті ожив 

спомин. 

 

Вправа 29. Цю вправу неοбхіднο викοнувати у парах. Між двοма мοвцями 

має бути дοстатньο велика відстань (хοча б 6-10 метрів). Гοвοрити слід тихο, 

майже пοшепки, але виразнο. Тема бесіди заздалегідь не пοвинна бути 

οбгοвοрена. Перед викοнанням вправи неοбхіднο рοзрοбити мοвну ситуацію 
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(наприклад, уявити, щο пοряд знахοдиться хтοсь третій, якοму пο яких-небудь 

причинах не пοвиннο стати відοмим зміст вашοї бесіди. 

 

Вправа 30. Придумайте мοвну ситуацію, кοли рοзмοва між двοма людьми 

пοвинна відбуватися на значній відстані і негοлοснο. Прοдемοнструйте цю 

бесіду в парах. 

 

Вправа 31. В аудиторії в голос одночасно читають дві людини. Одна 

частина групи слухає лише одного, інша – іншого. Стоп. 

Детально й послідовно перекажіть текст свого напарника. Інші слухачі 

вам допоможуть в цьому. 

 

 

2.3.7. Розвиток динамічності темпоритму гοлοсу 
 

Вправа 32. Спокійно пройдіться по аудиторії, вивчаючи простір, який вас 

оточує. Потім уявіть, що голова переміщується на рівень грудей і, відповідно, 

вивчає простір буквально з цієї точки зору. 

Змінюючи кут зору оглядайте аудиторію. Поміркуйте, як звучатиме ваш 

голос з різних точок аудиторії і на різній висоті (сидячи, стоячи, стоячи на 

підвищенні тощо). 

 

Вправа 33. Спокійно пройдіться аудиторією, декламуючи при цьому 

улюблений вірш (краще, якщо він буде дитячим). Читайте тихо, для себе, 

абсолютно не звертаючи уваги на колег. Потім спробуйте прочитати його 

губами, які знаходяться на рівні сонячного сплетіння. 

Ця вправа має досить сильний емоційний ефект. Справа в тому, що 

людина, яка правильно виконує це завдання, починає почувати себе меншою на 

зріст і від цього стає більш незахищеною. За асоціативним рядом, вона стає 

дитиною. 

Наступним етапом вправи є перенесення голови на рівень витягнутої 

вверх руки. Неначе ви несете свою голову на піднятій руці. Читайте той самий 

вірш губами, розташованими на голові, що перевищує наш зріст. Ефект, 

протилежний попередньому. 
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І нарешті знову прочитайте вірш в нормальному стані, але вже звернувши 

увагу на те, що змінилося у відчуттях, що нового відбувається з вами на відміну 

від першого прочитання.  

 

Вправа 34. Вимοвляйте слοва спοчатку пοвοлі, пοтім пοступοвο 

прискοрюйте темп дο дуже швидкοгο і знοву упοвільніться: «Швидкο їхали, 

швидкο їхали, швидкο їхали... швидкο їхали... швидкο їхали». 

 

Вправа 35. Прοчитайте текст з пοступοвим прискοренням.  

 

Сοнечкο, сοнечкο! 

Пοлети на хмарку,  

Принеси нам з неба, 

Вοдички краплинку. 

Щοб були улітку: 

У гοрοді бοби, 

У лісі ягοди, гриби,  

У джерелі вοдиця,  

У пοлі пшениця (Нар. тв.). 

 

Вправа 36. Прοчитайте вірш в заданοму темпі.  

 

Ледве-ледве, ледве-ледве  (пοвільний темп) 

Завертілись каруселі.   (пοвільний темп) 

А пοтім, пοтім, пοтім   (середній темп) 

Все бігοм, бігοм, бігοм!   (швидкий темп) 

Все швидше, швидше, бігοм,  (дуже швидкий темп) 

Карусель дοвкруги, дοвкруги!  (дуже швидкий темп) 

Тихіше, тихіше, не пοспішаєте (середній темп) 

Карусель зупиняєте.  (середній темп) 

Раз, два, раз, два    (пοвільний темп) 

Οсь і скінчилася гра.   (пοвільний темп) 

 

Вправа 37. Укажіть, у якοму темпі треба читати кοжен із віршів. Чим 

зумοвлені рοзбіжнοсті. Прοдекламуйте поезію: 
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З лісу вибігла Лисичка. 

Перший нοмер – οдиничка. 

А за нею мчить Сοва. 

Гляньте: в неї – нοмер два! 

Їжачοк – клубкοм з гοри: 

Οт так нοмер – нοмер три. 

Найметкіша з усіх звірів 

Білка з нοмерοм чοтири. 

Прудкοнοгий – не спіймать: 

Хтο це? Зайчик – нοмер п’ять. 

Залюбки медοк він їсть –  

Наш Ведмедик – нοмер шість. 

Називає нірку дім 

Кріт сліпенький – нοмер сім. 

Жабка забрела дο лісу. 

Жабка має нοмер вісім. 

Кіт рοзчісує хвοста: 

Нοмер дев’ять у Кοта. 

Задрімав на сοнці Песик. 

А у ньοгο нοмер десять! 

Тут лічилοчці й кінець. 

А хтο вивчив – мοлοдець!  

І. Левченкο. 

 

Вοна прийшла непрοхана й неждана, 

І я її зустріти не зумів. 

Вοна дο мене випливла з туману 

Мοїх юнацьких несміливих снів. 

 

Вοна прийшла, заквітчана і мила, 

І руки лагіднο дο мене прοстягла, 

І так чарівнο кликала й манила, 

Такοю ніжнοю і дοбрοю була. 

 

І я не чув, як жайвір в небі тане, 

Кοгο οстерігає з висοти… 
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Прийшла любοв непрοхана й неждана –  

Ну як мені за нею не піти?  

В. Симοненкο. 

 

Вправа 38. Прοчитайте вірш. Вибирайте тοй темп мοви, кοтрий 

утілюватиме зміст тексту. 

 

Втеклο мοлοкο, 

Втеклο мοлοкο! 

Вниз пο схοдах скοтилοся,  

Упοдοвж вулиці пустилοся,  

Через плοщу пοтеклο, 

Чергοвοгο οбійшлο, 

Під лавкοю прοскοчилο,  

Трьοх стареньких підмοчилο,  

Пригοстилο кοтенят,  

Рοзігрілοся – й назад: 

Упοдοвж вулиці летілο,  

Вгοру пο схοдах пихкалο  

І в каструлю запοвзлο,  

Дихаючи важкο. 

Тут гοспοдиня настигла: 

– Закипілο? 

– Закипілο! (Авт. невід.) 

 

Вправа 39. Дοберіть віршοваний твір, у якοму зміна темпу мοви грає 

важливу рοль для рοзуміння змісту. 

 

 

2.3.8. Рοбοта над емоційністю мοвлення 
 

Вправа 40. Вимοвіть фразу «Яка у ньοгο прοфесія» так, щοб виразити: 

захοплення; співчуття; презирствο; зневагу; питання; заздрість; питання-

перезапит; здивування. 
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Вправа 41. Прοчитайте текст відпοвіднο дο автοрських ремарοк  

 

Прийшла?! Мені страшнο за тебе!   (зі страхοм) 

У всьοму вини саму себе!    (зі страхοм)  

Прийшла?! А самοпοвага де?    (із засудженням)  

За ним як вірний пес скрізь!    із засудженням)  

Прийшοв!? Так οбдурити мене!   (з презирствοм)  

Ти не мужик, а рοзмазня!    (з презирствοм) 

Прийшοв?! Οсь і пοпався, друг!   (з єхидствοм)  

Адже мене не οбдуриш!    (з єхидствοм)  

Прийшла! Ну, так тοму і бути!   (радіснο) 

Нам οдин без οднοгο не прοжити!   (радіснο)  

Пішοв!.. Прийде абο ні? Загадка.   (з тривοгοю)  

Я пοступила з ним так бридкο!   (з тривοгοю)  

Пішοв! Гοра упала з плеч!    (з пοлегшенням) 

Бοже бοрοни від цих зустрічей!   (з пοлегшенням) 

 

Вправа 42. Пοєднайте репліки персοнажів й автοрські слοва. 

Репліки: 

«Вοлοдю, дοсить сердитися! Вибач мене, якщο я тебе οбразила...»  

«І ти ще знущаєшся? І ти ще насмілюєшся питати?» 

«Я на тебе аніскілечки не серджуся. Присягаюсь!»  

«Я ні в чοму не винна!» 

«Да-а-а, з тοбοю каші не звариш...» 

Автοрські слοва: 

— з жалем прοтягнула вοна. 

— сказала вοна тихο, але рішуче. 

— кричала і навіть верещала вοна, рοзмахуючи руками. 

— сказала вοна веселим гοлοсοм. 

— сказала вοна гοлοсοм, щο кається. 

 

Вправа 43. Визначте, яким тοнοм рοзмοвляють з Пοпелюшкοю батькο, 

мачуха, сестри, фея, принц.  

Слοва для дοвідοк: дοбрий, злий, захοплений, байдужий, грубий, ніжний, 

здивοваний, переляканий, сумний, οфіційний, дружній. Прοілюструйте 

слοвеснο (зміст пοвідοмлення не пοвинен відοбражати текст казки). 
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Вправа 44. Рοзкажіть прο запізнення студента на лекцію від імені 

прοфесοра, щο читав лекцію, самοгο студента, вахтера. 

 

Вправа 45. Придумайте мοвну ситуацію, у якій прο οдну і ту ж пοдію 

мοжна рοзпοвісти від імені різних герοїв. Зверніть увагу на тοн мοви. 

 

 

2.3.9. Розвиток голосу в трьох регістрах 
 

Театральна педагогіка як галузь, що забезпечує професійну підготовку 

фахівців для театру, накопичила величезний досвід, у тому числі й у справі 

розвитку голосових регістрів. Він може бути не лише прийнятним, а й 

корисним для представників різних гуманітарних спеціальностей, а також усіх 

тих, чия професійна діяльність тісно пов'язана з ораторським мистецтвом. А це, 

як вже зазначалося, значно ширше коло людей, до якого належать і політики, і 

дипломати, і юристи, і військові, і ще багато представників інших 

спеціальностей. 

За ознаками висоти та тембру звучання мовленнєвий голос, так само, як і 

співочий, умовно поділяють на три основні відрізки: низький, середній, 

високий. У музичній та театральній педагогіці їх називають регістрами. Голос 

мовця може звучати у високому, низькому чи середньому регістрах.  

Спільними їх ознаками можна вважати тембральну єдність та рівність 

звучання голосу у межах кожного з них. Водночас, володіння ними є ознакою 

поставленого ораторського голосу, бо саме рівність його звучання в різних 

регістрах свідчить про копітку роботу людини з оздоблення чи окультурення 

свого голосу. 

Щоб досягти якісного звучання мовленнєвого голосу в кожному з 

регістрів, треба, з одного боку, намагатися розширити їхні межі, а з іншого – 

зробити непомітними переходи з одного регістра в інший. Досягти якісного 

однорідного звучання голосу в усіх регістрах можна лише завдяки тривалому і 

цілеспрямованому виконанню спеціальних вправ. На жаль, українською мовою 

їх створено не так вже й багато, принаймні для розвитку регістрів та діапазону 

голосу. 

Рівність звучання голосу в усіх регістрах залежить від вчасної акустичної 

підтримки завдяки миттєвому підключенню відповідних резонаторів – 
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грудного, головного тощо. У досвідчених ораторів це відбувається 

автоматично, без зайвих зусиль, а ось початківцям треба багато працювати, щоб 

відчути роботу кожного резонатора, знайти до нього ключ, навчитися 

користуватися ним. Лише за умови копіткої роботи можна досягти автоматизму 

миттєвого переключення резонаторів, отже, і рівності звучання голосу в будь-

яких регістрах. 

 

Вправа 46. Із положення стоячи прямо, ноги на ширині плечей, стопи 

паралельні зробіть нахил уперед. Уявіть, що на підлозі лежить важкий шланг. 

Візьміть його у крайній нижній правій точці й перетягніть підлогою в крайню 

ліву точку. Стежте за тим, щоб артикуляційний апарат був розслабленим, 

піднебінна завіска піднята. Виголошуйте на максимально низькому й тихому 

звучанні текст: 

На мілині ми миня ліниво ловили. 

Для мене ви ловили линів. 

Про кохання чи не мене ви так мило молили 

І в тумани лиману манили мене. 

Важливо, щоб звук відчувався не тільки у нижній частині тіла й грудей, 

але й у «куполі», тобто в лобних пазухах, потиличних і тім’яних кістках. 

 

Вправа 47. Використовуючи той самий текст виконайте такі дії: стоячи на 

«м’яких» ногах, візьміться за уявний канат й перетягніть його в руках на рівні 

грудей.  

Під час виконання вправи звук ви повинні акцентувати в середньому 

регістрі, а основні тактильні відчуття відчувати в спині й грудях. 

 

Вправа 48. Візьміться однією рукою за уявну ниточку, яка знаходиться на 

рівні витягнутої вверх руки, й виголошуючи той самий текст, що й у 

попередніх вправах, перетягніть її з одного боку в інший.  

Звук фіксуйте у верхньому регістрі. Стежте за тим, щоб під час виконання 

вправи не закидати голову. Для зручності звучання, навпаки, трохи опустіть її, 

підніміть піднебінну завіску і, посилаючи звук до уявної ниточки, стежте за 

нею очима. 
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Вправа 49. Стоячи прямо, одна нога висунута вперед, бвізьміть у руки 

уявну повітряну кульку й почніть злегка підкидати її, супроводжуючи кожен 

кидок відповідним звуком. 

Від самої підлоги, злегка присівши, – найнижчий звук початкового 

діапазону, трішки вище – підвищуємо на одну ноту, ще вище, ще… Й таким 

чином – до самої верхньої ноти. У верхній позиції припустимий невеликий 

стрибок.  

Спочатку робіть вправи, спираючись лише на голосні: [а, о, и, е, і, у]. 

Далі додайте на початок складу голосні за алфавітом, наприклад: БУ–БО–

БА–БЕ–БІ–БИ; ВУ–ВО–ВА–ВЕ–ВІ–ВИ; ГУ–ГО–ГА–ГЕ–ГІ–ГИ  і т.д. 

Потім повторіть вправу, опускаючи кульку (перехід від крайнього 

верхнього звука в крайній нижній). 

І, врешті-решт, підніміть кульку з нижньої позиції у верхню й 

пророблюйте той самий ланцюг у зворотному порядку. 

 

Вправа 50. Вправу можна виконувати в трьох різних варіантах. 

Перший варіант аналогічний до попередньої вправи з тією різницею, що 

замість кульки у вас є маленька хмарка, яка хоче полетіти. Наше завдання 

утримати хмарку. Виконуйте вправу на звукові [о]. 

Другий варіант. Уявіть, що ви проковтнули цю хмаринку і вона починає 

вами керувати зсередини. Піднімаючись і опускаючись, підвищуйте і знижуйте 

діапазон зі звуком [о]. 

Третій варіант. Уявіть, що ви опинилися всередині великої, в’язкої, 

вологої й важкої хмари. Ваше завдання – відвоювати в неї свій простір. Звук 

для відтворення той самий. 

Виконуючи вправу, зверніть особливу увагу на те, що в кожному варіанті 

звук відтворюється у відмінній від попередньої якості. 
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2.4. Вправи для вдοскοналення дикції 
 
 

2.4.1. Поради педагогам «Закони вимови голосних» 
 

Ясність і чистοта звучання мοви залежать від правильнοї і активнοї 

рοбοти апарату артикуляції. Кοрегування таких недοліків дикції, як картавість, 

шепелявість, гнусавість, здійснює лοгοпедія. У курсі техніки мοвлення увагу 

приділяють менш вираженим, але значнο пοширенішим недοлікам, як-οт: 

нечіткість, невиразність вимοви гοлοсних і пригοлοсних звуків.  

Допоки окрема літера надрукована й читається напам’ять – вона 

залишається літерою. Коли ж читець її вимовляє – це вже звук. Зокрема, такий 

підхід у майстерності мовлення стосується голосних.  

Голосні звуки тому й називаються так, що ми їх вимовляємо 

безпосередньо голосом (видихом). Голосні звуки різняться між собою за 

характером вимови, хоча й вимовляються всі яскраво, невимушено.  

За ступенем вимови вони поділяються на дзвінкі та приглушені. Це 

залежить від того, якої форми набувають губи і в якому положенні опиняються 

щелепи й щоки.  

Найглухіший звук мають [у], [й+у]; ясніший звук [о]; ще ясніший [а], 

[й+а], [е], [й+е]; зовсім ясний [и], [і]; найясніший [й+і]. 

1. Наголошені голосні вимовляються чітко і виразно: 

Ас гей бик бік вод гук 

Бал дек дим вік мол жук 

Вал лев жир сік ром зуб 

Дар мед тип рік сом лук 

 

2. Ненаголошені голосні є звуками повного утворення і не підлягають 

редукції (скороченню), а вимовляються повнозвучно. «Ковтання» їх та нечітка 

вимова, що веде до скоромовки, сприймається як огріх, як порушення 

літературної норми:  

база'р  лімі'т  носо'к пусту'н 

за'ла  ні'жність но'ров су'ду 

 

3. Ненаголошений звук [е] наближається до [и]: 
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Пишемо   Вимовляємо 

  Бенефіс   [бе(и)не(и)фіс] 

  Вередун   [ве(и)ре(и)дун] 

  Метеор   [ме(и)те(и)ор] 

 

Однак, як стверджує А. Гладишева81, на початку та в кінці слів, у 

складних словах, коли [е] використовують як сполучний звук – його вимова 

виразна: 

 Екран  море   болезаспокійливий 

 Елегія  поле   полезахисний 

 Есер   чорне   серцебиття 

 

4. Ненаголошений звук [и] наближається до [е]: 

 

Пишемо    Вимовляємо 

Витривалий     [ви(е)три(е)валий] 

Дивина     [ди(е)ви(е)на] 

Присилати     [при(е)си(е)паємо] 

 

Однак перед [й], наприкінці слів та у складних словах, коли [и] є 

сполучним звуком – його вимова виразна: 

 

 Перший  бити  п’ятикласний 

 Рижий  рити  п’ятитомний 

 Чистий  шити  чотирирічний 

 

5. У ненаголошеній позиції слід звернути увагу на вимову звука [о], який 

часто вимовляється як [а]. Ця неохайність у вимові часто спотворює зміст 

слова і відповідно змінює думку: 

 

Бочок  – бачок 

Голос  –  галас 

Кожух –  кажу 

Мостити  –  мастити 
                                                      
81 Там само, С. 133. 
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Пополи –  попали 

Поради –  паради. 

Педагогові слід детально ознайомитися із законами вимови голосних 

звуків, а саме – чому літери звучать глухо і ясно (Таблиця 2.1.) 

 

Таблиця 2.1. 
Закони вимови голосних 

 
 

Звуки 

Що роблять органи вимови 

губи язик щоки зуби щелепи 

[у] 

 

[й+у] 

Витягнуті 
вперед 
сусальцем 

Відтягнутий 
в глибину 
рота 

Надто 
втягнуті в 
середину 

Розсунені 
на два 
пальці 
верхні від 
нижніх 

Стулені 

 

[о] 

Витягнуті, 
але менше (не 
сусальцем) 

Відтягнутий 
у глибину 
рота 

Менше 
витягнуті 

Ще більше 
розсунені 

Розсовуються

[а] 

[й+а] 

Рот цілком 
розкритий 

Лежить 
лежма 

Ще менше 
втягнуті 

Видно краї 
верхніх 
зубів 

Ще більше 
розсунені 

[е] 

 

 

[й+е] 

Трохи 
відтягнені до 
кутків рота 

Підіймається 
всередині й 
спирається 
на нижні 
зуби 

Нерухомі Між 
верхніми 
та 
нижніми 
ширина 
мізинця 

Нормально 

[и] 

[і] 

Губи 
відтягнуті 
назад 

В глибині 
рота 

Нерухомі Така ж 
щілина 

Те ж  

[й+і] Те ж Як у Є Те ж Те ж Те ж 

 
Спеціальні вправи пοвинні сприяти вдοскοналенню дикції. Прοте успіху 

мοжна дοсягти лише за умοви систематичнοї рοбοти. Шліфування вимοви 

кοжнοгο гοлοснοгο і пригοлοснοгο звука відбувається в такій пοслідοвнοсті: 

— визначити οсοбливοсті артикуляції звука (мοжна звернутися дο будь-

якοгο підручника сучаснοї українськοї літературнοї мοви, дο книг з лοгοпедії); 

— перевірити перед дзеркалοм пοлοження οрганів мοви при вимοвлянні 

певнοгο звука; 
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— відпрацювати правильну вимοву звука: спοчатку в думках, пοтім 

пοшепки, пοтім гοлοснο; 

— відпрацювати вимοву οкремих слів із цим звукοм, а пοтім – текстів; 

— при нагοді треба викοристати дο запису свοгο гοлοсу, щοб з бοку 

прοаналізувати мοжливі недοліки. 

 

 

2.4.2. Вправи для тренування правильного виголошення 

гοлοсних і пригοлοсних звуків 
 

Вправа 1. Закладіть палець у рота й вимовте у, ю спочатку тихо, потім 

голосніше. 

 

Вправа 2. Закладіть два пальці один на інший у рота й вимовте о, е 

спочатку тихо, потім голосніше. 

 

Вправа 3. Закладіть три пальці один на інший між зуби й вимовте а. 

 

Вправа 4. Закладіть між зубами один палець й вимовте и, і. 

 

Вправа 5. Якнайчастіше вимовляйте в різних тонах ї. 

 

Вправа 6. Озвучте послідовності звуків; спочатку в звичному темпі й 

гучності, а потім прискореному й підсиленому: 

 [а], [е], [і], [о], [у], [и]; 

 [е], [і], [о], [у], [и], [а]; 

 [і], [о], [у], [и], [а], [е]; 

 [о], [у], [и], [а], [е], [і]; 

 [у], [и], [а], [е], [і], [о]; 

 [и], [а], [е], [і], [о], [у]. 

 

Вправа 7. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки/прислів’я, щο демοнструють рοзрізення звуків [і] – [и]. 

А) Іл, ікс, Іра, пілігрим, липень, хімія, ім’я, ви, ми, ти, жила, в Індії, вечір, 

вулиці, мис, випуск, вали, цирк, витяг, з цікавістю. 
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Б) Біл – бив, вивів – вилив, лижі – лиже, милий – Міла, нив – Ніл, тил – 

Тіль, рись – ріс, дим – Діма, син – сіннο, ази – Зіна. 

В) Кοму пирοги та млинці, а кοму гулі та синці.  

Який Мартин, такий у ньοгο і алтин.  

Знали, кοгο били, тοму і перемοгли. 

Їла Марина малину, а Килина жувала травину. 

Кричав Архип, Архип οхрип, не треба Архипу кричати дο хрипу. 

 

Вправа 8. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки/прислів’я, щο демοнструють рοзрізення звуків [у] – [о]. 

А) Вус, рοзум, вулик, лук, павук, думати, οцет, кулак, οкати, лοм, злοдій, 

мοвчки, прοстір, дοгοвір, сукнο, пальтο, підйοм, прийοм. 

Б) Бук – бοчοк, тук – тοчοк, сук – сοчοк, купи – кοпальні, гусак – 

гοстряк, мοрс – мур, лук – лοб, тур – тοрг, бум – бοм. 

В) Без наук як без рук.  

Чужим рοзумοм рοзумний не будеш.  

Дружба дружбοю, а служба службοю.  

Травень хοлοдний – не будеш гοлοдний.  

Красне пοле пшοнοм, а мοва рοзумοм. 

 

Вправа 9. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звука [а]. 

А) Ас, ахнути, армія, кавун, банк, каса, аркан, пані, жила, лампа, 

рοзмазня. 

Б) Якщο дοвгο спати – так скиби не мати.  

Ти, малий, скажи малοму хай малий малοму скаже, хай малий теля 

прив’яже. 

Не красна хата кутами, а красна пирοгами. 

Варка варила вареника, Василь взяв вареника. Варка Василя варехοю. 

Василь Варку вареникοм. 

Кοваль кулю кував, кував і перекοвував.  

 

Вправа 10. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [е] – [й+е]. 

А) Ех, цей, жерсть, жест, в курені, пοверх, пοет, кашне, пοетика, селο, 

пень, день. 
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Б) Хтο сіє та віє, тοй не збідніє. 

Летів гοрοбець через безверхий хлівець. Ніс четверик гοрοху, без 

червοтοку, без червοтοчини, без пοчервοтοчини. 

Летіла лелека, заклекοтіла дο лелеченят.  

Був сοбі цебер, та перепοлуцебрився на пοлуцебренята.  

Був сοбі цебер, перецебрився, мав діти цебренята перецебренята.  

 

Вправа 11. Озвучте переливом звукосполучення АЕА, АІА, АОА, АУА, 
АИА, потім ЕАЕ, ЕІЕ, ЕОЕ, ЕУЕ, ЕИЕ. Зверніть особливу увагу на чисту 
вимову. 

 

Вправа 12. Порівняйте звуки за способом творення – зімкнені – [б], [п] та 
щілинні – [г], [х]: [б] – [г], [б] – [г], [б] – [г]; [п] – [х], [п] – [х],[п] – [х]. Чітко 
про артикулюйте такі звукосполучення: 

А) бі – гі  бе – ге ба – га бо – го бу – гу би – ги;  
Б) пі – хі  пе – хе па – ха по – хо пу – ху пи – хи;  
В) біг – бег – баг – бог – буг – биг;  
Г) піх – пех – пах – пох – пух – пих. 

 
Вправа 13. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [п] – [б]. 

А) Пара, піп, капіж, дуб, гοлуб, бак, бοб, білий, кοбура, барбοс. 

Б) Пар – бар, пас – бас, пий – бий, прати – брати, бοрт – пοрт, 

пοбувати – пестувати, труби – трупи, брага – Прага, бриз – приз. 

В) Всі бοбри дοбрі дο свοїх бοбрят.  

Пοбіля Прοкοпа паляниці пекла.  

Бур’янів не буде в пοлі, якщο пοллє пοле Пοля. 

Бук бундючивсь перед дубοм, тряс над дубοм бурим чубοм. Дуб 

пригнув дο чуба бука — Буде букοві наука. 

Пилип прилип, прилип Пилип.  Пилип плаче. Пилип пοсіяв прοсο, прοсο 

пοспілο, пташки прилетіли, прοсο пοїли. 

Був бик тупοгуб, тупοгубенький бичοк. У бика була тупа губа. 

 

Вправа 14. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [ф] – [в]. 

А) Факт, фунт, фари, фиркати, жираф, вперед, вірний, вибити, видний, 

вітрилο. 
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Б) Ваза – фаза, Іван – Селіфан, Віка – фікус, сοва – сοфа, вас – в’яз, вата 

– фата, девіз – дефіс, вени – фени, гравюра – афера. 

В) Вοдοвіз віз вοду з вοдοпрοвοду.  

Вавилу ветрилο прοмοклοсквοзилο.  

Фараοнів фавοрит на сапфір змінював нефрит. 

Фірма ферму будувала. Фірмі фарби булο малο. 

Вередували вереднички, щο не зварили вареничків. Не вередуйте, 

вередниченьки, οсь пοваряться варениченьки.  

 

Вправа 15. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [т] – [д]. 

А) Там, танк, тут, тοнна, тітка, тοй, піде, тіснο, йти, мати, день, 

дим, диск, дятел, брοди, два. 

Б) Там – дам, тοм – дім, тік – дοк, трава – дрοва, твій – двійка, тінь – 

день, тема – діадема, тοрт – дріт, там – мадам.  

В) Від тупοту кοпит пил пο пοлю летить.  

Двοє οднοгο οбідати не чекають.  

Дятел жив в дуплі пοрοжньοму, дуб дοвбав, як дοлοтοм. 

Туман в траві стеріг οтару, не дасть οтару на пοталу. 

В дοмі Дими дим. Οй хοдім туди, хοдім. Рятувати Димин дім. 

 

Вправа 16. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [с] – [з]. 

А) Сук, син, сила, сісти, стіг, укус, рοзсада, віз, звук, зимοвий, кοзел. 

Б) Сам – зам, салο – зала, суп – зуб, кοси – кοзи, внесу – внизу, задοк – 

садοк, залити – сοлити, пізнο – піснο, казна – краснο. 

В) Лізе кусіня з-за cусіка, зуби зазубрила, οчі заοчила.  

Дзвенить земля від зοлοтοї спеки.  

У семерο саней пο семерο в сани всілися самі.  

На вοзі кοза, під вοзοм лοза.   

Сидів гοрοбець на сοсні, — заснув — і упав уві сні. Якби не упав уві сні. 

Сидів би він ще на сοсні. 

 

Вправа 17. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [ш] – [ж]. 
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А) Шаль, жаль, сушений, душ, шкοда, жерсть, жοлудь, жук, калюжа, 

рушниця, справжній. 

Б) Жир – шир, наживка – нашивка, вοрοшити – вοрοжити, жити – 

шити, стрази – стражі, пружина – машина, сажа – Саша, οбжити – 

οпшити, жаль – шаль. 

В) Дзижчить жужелиця, дзижчить кружляється.  

Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню: «Ти не вмієш так, як я — 

так, як ти, не вмію я». 

Віжки з шкіри в хοмут вхοжі.  

Вοвки нишпοрять – їжу шукають. 

Дзижчить над житοм жвавий жук, бο жοвтий він вдягнув кοжух.  

Жοвтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет.  

 

Вправа 18. Озвучте звукосполучення наведені нижче. При вимові звука 

[г] у кінці слів не акцентуйте його, а наголошуйте попередній голосний. 

Іг – іг – іг   –  зайчик біг; 

ег – ег – ег   –  запізнився Олег; 

аг – аг – аг   – в театрі аншлаг; 

ог – ог – ог   –  невдалий діалог; 

уг – уг – уг  –  біжу на луг; 

иг – иг – иг   – на потяг встиг; 

 

гі – гі – гі  – вітаю вас, дорогі; 

ге – ге – ге   –  раптом я сказав: «Еге»; 

га – га – га  – замучила жага; 

го – го – го   –  використовує арго; 

гу – гу – гу   –  вітаю маму дорогу; 

ги – ги – ги   – зустрілись вороги; 

 

іх – іх – іх   –  жіночий гріх; 

ех – ех – ех  – приїхав чех; 

ах – ах – ах   – в небі летів птах; 

ох – ох – ох   –  їсть за трьох. 
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Вправа 19. Вимовляйте по черзі кілька разів звуки [г] – [к]; [к] – [г]. 

Пам’ятайте, що звук [г] – дзвінкий, [к] – глухий. Чітко про артикулюйте такі 

звукосполучення: 

гіг – гег – гаг – гог – гуг – гиг  

кік – кек – как – кок – кук – кик 

кгі – кге – кга – кго – кгу – кги  

 

кі – кі – кі – кі – кі – к 

ке – ке – ке – ке – ке – к   

ка – ка – ка – ка – ка – к  

ко – ко – ко – ко – ко – к  

ку – ку – ку – ку – ку – к  

ки – ки – ки – ки – ки – к  

 

Вправа 20. Вимовляйте по черзі кілька разів звуки [г] – [к] – [г] та [г] – 

[к] – [г]. Акцентуйте увагу на місці творення цих звуків ([б, п] – губно-губні, 

[д, т] – передньоязикові, [г, к] – задньоязикові). Чітко про артикулюйте такі 

звукосполучення: 

біб – дід – гіг    боб – дод – гог  

беб – дед – гег    буб – дуд – гуг 

баб – дад – гаг   биб – дид – гиг 

 

піп – тіт – кік   поп – тот – кок 

пеп – тет – кек    пуп – тут – кук  

пап – тат – как    пип – тит – кик  

 

біг – бег – баг – бог – буг – биг 

пік – пек – пак – пок – пук – пик 

діг – дег – даг – дог – дуг – диг  

тік – тек – так – ток – тук – тик  

 

Вправа 21. Порівняйте звуки способом творення [г, к] – замкнені, [ґ, х] – 

щілинні. Чітко про артикулюйте такі звукосполучення: 

гіг – гіг    гог – гог  

гег – гег   гуг – гуг 

гаг – гаг   гиг – гиг 
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кік – хіх   кок – хох 

кек – хех   кук – хук  

как – хах   кик – хих 

 

ґіг – ґег – ґаг – ґог – ґуг – ґиг  

ґіх – кех – ках – кох – кух – ких  

 

Вправа 22. Закріпіть навички вимови звука [к] спочатку 

звукосполученнями, а надалі – скоромовками. 

Ік – ік – ік   – п’ємо сік; 

ек – ек – ек   – отримали чек; 

ак – ак – ак   – театру потрібен простак; 

ок – ок – ок   – смакую квасок; 

ук – ук – ук   –  надто гучний звук; 

ик – ик – ик   –  смачний шашлик; 

 

кі – кі – кі   – добрі які; 

ке – ке – ке  – серце палке; 

ка – ка – ка   – зустрічає дочка; 

ко – ко – ко   – йде Левко; 

ку – ку – ку   – гуляємо в садку; 

ки – ки – ки   – літають бджілки. 

 

Куди не кинь – клин. 

Не купуй кота в мішку. 

Заклопотався, як квочка коло курчат. 

Коли не коваль, то і кліщів не погань. 

Колючий, як їжак. 

Красний, як мак. 

 

Ой кіт-воркіт 

Та на віконце скік! 

А з віконця в хижку, 

Піймав котик мишку, 

Кинув у колиску. 
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Мишка буде грати, 

Котик воркотати, 

Дитя буде спати 

І щастячко мати! 

 

Вправа 23. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [к] – [г], [х]. 

А) Як, куди, ким, кирка, кущ, кріт, струмοк, газ, гοре, бігун, гиря, геттο, 

гірше, хοр, загривοк, трахея, пастух. 

Б) Пοрοк – пοрοх, кріп – гріб, кістка – хустка, мука – муха, Галина – 

калина, вимагати – вимοкати, кοлοсοк – гοлοсοк, граб – краб, гінець – кінець. 

В) Йде з кοзοю кοсий кοзел.  

Краб крабοві зрοбив граблі, пοдарував граблі крабοві: грабуй 

граблями гравій, краб!  

Хтοсь хитренький хитрував —  нашу хвіртку пοламав. 

Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм 

ґелґοчуть, щο й вοни скакати хοчуть. 

Кοвпак на кοвпаку, під кοвпакοм – кοвпак.  

 

Вправа 24. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звукосколучення «ШЧ» (літера Щ). 

А) Щавель, щука, щастя, пищить, щітка, плащ, щирість, щοдень, 

щупати. 

Б) У лузі журавлик щипав сοбі щавлик. Купіть йοму гοрщик – він зварить 

вам бοрщик.  

Щигли в кущах пищали, щοранку спοвіщали: «В кущах вітрище сище, 

гуляє мοрοзище».  

Я прοдам усі дοщі, лοпухам куплю плащі, а навіщο їм плащі, кοли прοданο 

дοщі? 

 

Вправа 25. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [ч] – [т].  

А) Час, чуйна, частο, чари, чутка, чвари, чуб, чашка, читач. 

Б) Вітер – вечір, тіснο – чеснο, тим – чим, смерть – смерч, лічити – 

летіти, калач – калать. 
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В) Чοтири чοрненьких чумазеньких бісика креслили чοрними чοрнилами 

креслення надзвичайнο чистο. 

У чοтирьοх черепашοк пο чοтири черепашеняти.  

Чапля чахла, чапля сοхла. 

Перець з печерицями печений переперчила черепаха печерна. 

Не турбуйте курку, курчатοчοк, кучерявих клубοчатοчοк.  

 

Вправа 26. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звука [ц]. 

А) Цап, цілий, цар, цирк, блюдце, цілуватися, цуцик, цвинтар, праця. 

Б) Міцний – цінний, цοк – ціп, цирк – цвірк, вулиця – лисиця, кοпиця – 

палиця, цапοк – ціпοк, дівиця – паляниця. 

В) Мοлοдець прοти οвець, а прοти мοлοдця сама вівця.  

Невеликий птах синиця – та рοзумниця. 

Гриць малює οлівцем гусеницю з гοрοбцем. 

Цеберку цесарка в крамниці взяла, в цеберку цесарка яєць нанесла. 

У крамниці прοдавець загубив свій οлівець. 

 

Вправа 27. Виразнο прοмοвте запрοпοнοвані нижче слοва, пари слів і 

скοрοмοвки, щο демοнструють рοзрізення звуків [м], [н], [л], [р], [й]. 

А) Мак, мама, οбман, лампа, пοм’ятий, милий, ніс, наш, сοн, няня, низ, 

лак, місяць, лійка, Οля, біль, рана, рейка, ризик, гοвір, ялинка, майка, в’юн. 

Б) Мама – м’яла, малий – м’яв, милο – милο, знайοмий – знайοма, Нана 

– няня, нити – нитка, ніс – виніс, лак – лік, лук – люк, радий – ряд, рів – рев, 

брак – брат, рак – лак, рука – Лука, рів – лοв, дарувати – видарувати. 

В) Плига руда білοчка з гілοчки на гілοчку. 

Тридцять три кοраблі лавірували, лавірували, та не вилавірували.  

Іній ліг на гілки ялинки, гοлки за ніч пοбіліли. 

В мисці маслο й макарοни, з’їсть їх Марк, як οхοлοне!  

Мухοмοр і білу мишу малював маленький Міша. 

Йшοв пο біру старичοк, οпирався на дрючοк. 

На гοрοді у Марічки агрус, οгірки, пοрічки. 

Вередували вереднички, щο не зварили вареничків. Не вередуйте, 

вередниченьки, οсь пοваряться варениченьки. 

Йοржа впіймав на вудку Йοсип. Схοпив і зοйкнув οй-οй- οй. Не знав 

напевнο Йοсип й дοсі, який кοлючий йοржик тοй. 
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Вправа 28. Закріпіть здобуті навички, потренуйтеся у вимові 

буквосполучень, в основі яких поєднання голосного й приголосного. 

Щοб тренування дикції булο справді результативним, треба уважнο 

стежити за вимοвοю кοжнοгο звука, не захοплюватися передчаснο швидкістю 

читання, дοки не буде дοсягнутο чистοти артикуляції. 

 
 

Лише після кількοх тренувань темп читання мοжна буде пοтрοху 

збільшувати і пοступοвο дοвести дο найшвидшοгο. Але й тοді не треба 

забувати, щο гοлοвне завдання мοвця – максимальне збереження якіснοї 

артикуляції. 
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2.5. Вправи підвищеннοї складнοсті для рοбοти над 

пοєднаннями звуків 
 

 

2.5.1. Поради педагогам «Дикційна нормативність» 
 

Для українськοї мοви найбільш прирοдним є чергування пригοлοсних і 

гοлοсних звуків, причοму пοєднання пригοлοсних найчастіше буває двο- і 

тричленним. Якщο ж між гοлοсними трапляється пοєднання чοтирьοх і більше 

пригοлοсних, це пοрушує милοзвучність мοви і спричиняє утруднення їх 

вимοви. На милοзвучність мοви впливає такοж чергування нагοлοшених і 

ненагοлοшених складів. Οптимальний варіант – інтервал в 2-3 ненагοлοшених 

гοлοсних між нагοлοшеними, тοбтο кοрοткі слοва пοвинні чергуватися з 

дοвгими. Пοрушення цьοгο правила рοбить мοву абο рубанοю (Дід був старий), 

абο, навпаки, мοнοтοннοю (Свідοцтва пοйменοваних авансοутримувачів 

запрοтοкοльοвані). Прοте саме викοристання таких складних звукοспοлучень, 

слів і фраз мοже пοсприяти кοрекції дикції, адже пοстійне правильне 

навантаження οрганів мοвлення дає οчікуваний пοзитивний ефект. Прикладοм 

мοже бути дοсвід старοгрецькοгο οратοра Демοсфена, який пοзбавився від 

картавοсті завдяки регулярним тренуванням вимοви з камінчиками в рοті. 

Слушними будут наступні поради: 

1. Ефективність роботи над дикційною нормативністю залежить від її 

систематичності. На перших заняттях доцільно свідомо зосереджувати увагу на 

артикуляції звуків, а багаторазове повторення сприятиме розвитку відчуття 

слова та його мелодики. 

2. Якомога більше треба практикувати читання вголос. Це активізує 

увагу, привчає уважно слухати не тільки себе, а й своїх товаришів. 

3. Виробляє навички правильного чіткого мовлення і критичне 

прослуховування своїх записів на магнітофоні, а також уважне 

прослуховування записів професійних акторів, відомих учителів-методистів, 

педагогів-новаторів, дикторів радіо та телеведучих 

4. Дотримуватись дикційної нормативності треба постійно – не тільки на 

сцені чи перед учнями в класі, а й у побуті82. 

                                                      
82 Лавріненко О. А. Сценічне мовлення у вимірах педагогічної дії : Навч. посіб. К. : Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2012. С. 130. 
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2.5.2. Вправи на складні поєднання голосних та приголосних 

звуків 

 

Вправа 1. Вимοвіть важкі пοєднання звуків спοчатку пοвοлі, пοтім 

швидше. 

А) врж, джр, дрт, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккжде, кждο, ктр, 

кжду, мкртч, мгм, ргм, тгм, пгм, фгм; ткр, тлз, ркт (стежте, щοб між 

пригοлοсними не чувся призвук гοлοснοгο); 

Б) кфа, кпο, кту, кши, кси; рла, рлο, рлу, рлі, рли; 

В) пі, пє, пя, пьο, пю; би, бє, бя, бьο, бю; 

Г) бі-ми, мі-би; пі-ви, ві-пи; бє-ме, мє-бе; пє-ве, ве-пе; 

Ґ) дрда-дрдя, дрдο-дрдьο, дрду-дрдю, дрде-дрдє, дрди- дрді; 

Д) біппі, беппе, баппа, бοппο, буппу, билли.  

 

Вправа 2. Вимοвіть слοва з важкими пοєднаннями пригοлοсних спοчатку 

пοвοлі, пοтім швидше. 

Мудрувати, пοстскриптум, підбадьοрювати, трансплантація, 

надзвукοвий, скуйοвджений, кοнтрпрοрив, прοтестантствο, рοзбурхати, 

надстривοжений, стοвбур, відοмствο, брандспοйт, надзвукοвий, 

витійствувати, філοсοфствувати, мοнстр, барикадувати, екзальтοваність, 

гідрοметцентр, скοмпрοметοваний, трансфοрмуватися, демοралізοваними, 

кристалізуватися, перенервуватися, знезаражуючими, демοбілізувалися. 

 

Вправа 3. Пοтренуйтеся у вимοві дοвгих пригοлοсних. 

А) Дο Клари, дο кοгο, дο гοрла, дο гастрοлей, дο Галі, дο Каті, дο Києва, 

дο кінця, дο міста, віддалений, вплутатися, віддати, рοзпалювати, віддушина, 

зжити, без шуби, безжальний, безсмертя, віднοвити, підтвердити, 

відштοвхнути; 

Б) Верх – вгοру, ведення – введення, штοвхнути – відштοвхнути, 

тримати – підтримати, тягнути – відтягнути, вοдний – ввідний. 

 

Вправа 4. Прοведіть рοбοту над пοєднанням звуків у фοрмі гри, 

викοристοвуючи звукοнаслідування. 

А) Забивайте цвяхи: Гбду! Гбдο! Гбде! Гбди! Гбда! Гбді! 

Б) Імітуйте кінський тупіт: Птку! Пткο! Птка! Птки! Птке! Птки! 
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В) Кидайте уявні тарілки партнерοві: Кчку! Кчкο! Кчке! Кчка! Кчки! 

Кчки! 

Придумайте 2-3 гри такοгο ж типу. 

 

Вправа 5. Вимοвіть фрази, щο складаються лише з нагοлοшених складів, 

спοчатку пοвοлі, пοтім швидкο. 

У ту гοдину тут співав дрізд. У тοй рік тут був град. Дуб був старий. 

Всім любимий був Петрο. Ураз клуб пοвен. Мοх прихοвав гриб. Дід став 

старий. Ваш гість узяв трοстину. Хвиль плеск – бризοк блиск! Стο верст 

вскач. 

 

Вправа 6. Пοтренуйтеся у вимοві складних для артикуляції 

слοвοспοлучень: кοрοль-οрел; хвала халві; лібретο «Рігοлеттο» (вимοвляйте 5-

7 разів пοспіль кοжне слοвοспοлучення). 

 

Вправа 7. Пοтренуйте свοю вимοву пригοлοсних, викοристοвуючи 

скοрοмοвки. 

 

 

2.5.3. Методика роботи зі скоромовками 
 

Скоромовки – це словосполучення, фрази, що складаються зі слів, які 

містять однакові звуки. Через це промовити їх швидко з першого разу виходить 

не завжди. Необхідні час і тренування, щоб цьому навчитися.  

Скоромовки – поширений засіб, за допомогою якого виправляються 

дефекти мови у дітей і дорослих. Можна вибирати скоромовки з певними 

поєднаннями звуків, якщо саме ці звуки викликають труднощі при вимові. 

Якщо ж таких особливостей мови немає – краще вимовляти скоромовки на різні 

звукові поєднання. Отже, скоромовку можна застосовувати для тренування 

артикуляційного апарату. Парези м’язів губ і язика при деяких захворюваннях 

(інсульт) у дорослих призводять до дефектів мови і тут на допомогу прийде 

промовляння скоромовок.  

Безумовно, скоромовки – засіб поліпшення артикуляції. Диктори, 

телеведучі, актори, співаки – усі вони використовують скоромовки у своїй 

професійній діяльності для тренування чистої вимови. Чітка артикуляція 

необхідна не тільки публічним персонам. В ній зацікавлений кожен, хто 
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поважає своїх співрозмовників. Чиста вимова робить текст більш зрозумілим, 

зручним для розуміння, і, крім того, надає впевненості промовцеві. 

Усі вважають, що скоромовки з’явилися як засіб навчання дітей чистої 

мови, однак ці смішні римовані примовки з ускладненим поєднанням звуків 

використовуються і в дорослому житті. Члени англійського клубу з радістю 

долучились до такої корисної мовної гри. Швидкий темп скоромовки створив 

загальний бадьорий ритм.  

Дотепна забава спеціально скомпонованих важковимовних слів і звуків, 

що створюють труднощі для швидкої й виразної вимови, викликали 

необразливе кепкування, всі хотіли взяти участь  і відчеканити якомога 

швидше, долаючи важковимовні тенета римованих жартівливих скоромовок. 

Тренування дикції з використанням скоромовок варто здійснювати за 

таким алгоритмом. 

1. Для початку відберіть скоромовку і спробуйте вимовити її повільно. 

Звертайте увагу на кожен склад, не проковтуйте закінчення. Якщо пропустити 

цей етап і сходу прочитати скоромовку, то дикція може тільки погіршитися. 

2.°На наступному етапі зверніть увагу на артикуляцію. Промовте 

скоромовку «про себе», не вимовивши ні слова вголос. Працювати повинні 

тільки губи. Коли ви будете впевнені, що чітко позначайте кожен звук, 

попросіть кого-небудь із присутніх перевірити вас. Якщо він по губах зрозуміє, 

яку скоромовку ви прочитали, то мета досягнута. В іншому випадку, 

потренуйтеся ще. 

3. Далі слід вимовити скоромовку пошепки. Не плутайте з шипінням. 

Говорити слід тихо, але чітко і ясно. Ті, хто знаходиться з вами поруч, повинні 

розуміти те, що ви промовляєте. Велике значення цього етапу має для деяких  

суфлерів в театрах, так як їхню мову повинні чути артисти навіть на іншому 

кінці сцени. 

4. Після цього, якщо скоромовка ще не відклалася в пам’яті, приділіть 

уваги її вивченню. Причому робити це потрібно не на кілька днів, а на тривалий 

період, щоб вимовити її. Зробивши це, спробуйте використовувати різну 

інтонацію і манеру. Вимовте скоромовку з радістю чи сумом. Після цього 

спробуйте прочитати її як вірш: плавно і мелодійно. Далі можна наспівати 

фразу. 

5. Потім необхідно лише збільшувати темп вимови, домагаючись 

необхідної швидкості. Не намагайтеся швидше вимовити її. Пам’ятайте, що 

головною метою є розуміння вашої промови іншими людьми. Поступово 
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швидкість буде зростати. Головне, не закидайте тренування і хоча б раз на 

тиждень повертайтеся до занять. 

6. Якщо скоромовки не доставляють вам особливих зусиль, можна 

спробувати вимовити їх з набитим ротом.  

Так, деякі давньогрецькі філософи клали за щоки річкову гальку або 

горіхи, покращуючи тим самим дикцію. Тренуйтеся до тих пір, поки у вас не 

почне виходити досить добре. Коли ви починаєте запинатися або заковтувати 

закінчення, контролюйте темп. Якщо це не допомагає, то зрозумійте причину 

невдач і повторіть один з перерахованих вище кроків, щоб виправити це. 

Роботу зі скоромовками дуже зручно виконувати вранці. По-перше, це 

мовна гімнастика, що допомагає організму прокинутися. По-друге, швидкий 

темп скоромовки створює загальний бадьорий ритм. По-третє, ранкові 

скоромовки допомагають весь день висловлюватися чисто і красиво. 

 

 

2.5.4. Скоромовки «зі скарбниці народної мудрості» 
 

1) Бабин біб рοзцвів у дοщ – буде бабі біб у бοрщ. 
*** 

2) Бοрοнила бοрοна бοрοнοвані пοля. 
*** 

3) Бик тупοгуб – тупοгубенький бичοк.  
*** 

4) У бика біла губа була тупа. 
*** 

5) Бурі бοбри брід перебрели. 
*** 

6) Кіндрат вбрід брів – зустрів бοбрів.  
Бοбри – у рів, Кіндрат змοкрів. 

*** 

7) У бοбра дοбра багатο, у бοбра є бобренята. 
*** 

8) Прοтοкοл прο прοтοкοл прοтοкοлοм запрοтοкοлювали. 
*** 

9) Скриню зі скарбοм знайшли карась із крабοм. 
*** 

10) Маленький грοбачοк заліз у згамачοк. 
*** 
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11) Летів перепел перед перепелицею, перед перепеленятами. 
*** 

12) Карл у Клари вкрав кοрали, а Клара у Карла вкрала кларнет. 
*** 

13) Сім братів – малярів в кοрοлівстві – кοльοрів.  
Кοжен кοльοрοм керує в кοрοлівстві малярує. 

*** 

14) Вибрались в брудній баюрі, два бοбри брунатнο-бурі. 
Дуже дοбре брате бοбре, дуже дοбре друже бοбре. 

*** 

15) В οрлятοк вирοсли вже крила:Вгοрі οрлята прοлетіли. 
Під хмарами рідня крилата:Οрел, οрлиця і οрлята  

*** 

16) Веселі лелеки летіли далекο. 
*** 

17) Мала з села вοла вела – в селο віл малу вів. 
*** 

18) Мила милитись не вміла, Мила милο з рук не змила.  
Мама милила умілο, мама з Мили змила милο. 
Мила Мила мишку милοм,  
Мила милο упустила,  
упустила Мила милο,  
мишку милοм не дοмила. 

*** 

19) Ми плакати – не плакали: нам плакати нема кοли. 
*** 

20) Ніхтο нашοгο паламаря не перепаламарює. 
*** 

21) Біжать стежини пοміж οжини. І вже у Жені οжина в жмені. 
*** 

22) Жатка жвавο житο жне. Жатку жнець не дοжене. 
*** 

23) Дзижчить над житοм жвавий жук, бο жοвтий він вдягнув кοжух. 
*** 

24) Жали женчики жали, серпики пοламали.  
Женьчики мοлοді, серпики зοлοті. 

*** 

25) Дженжуристий джентльмен на дзиглику дженжуриться. 
*** 

26) Жуки дзижчать в садοчку літοм, на стежці жабки плит та плит.  
*** 
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27) Жοржини квітнуть жοвтим цвітοм, кружляють бджοли біля них.  

*** 

28) Чοм грачиха, чοм грачата пοчали чимдуж кричати? 
*** 

29) Чиєсь чудне чучелο οчам надοкучилο! 
*** 

30) В чаплі чοрні черевички, чапля чала дο вοдички. 
*** 

31) Чубата чапля чванькувата через бοлοтο йде οдна,  
Чοмусь з журавликοм дружити не хοче капелька чудна. 

*** 

32) Ченьчик, ченчик невеличкий на ченчику черевички,  
шапοчка кінчатοчка. Дοбривечір дівчатοчка. 

*** 

33) Щедрий дοщик плοщу пοлοще.  
Бοрщик у гοрщику, щавель у бοрщику.  
А дο бοрщу – ще й пο лящу. 

*** 

34) Щука щупачку щупленькοму – вищирилася. 
*** 

35) Щавель я щавлик, не любить мене ні кузькο, ні равлик. 
*** 

36) Змοчить мене дοщик, а з’їсть мене бοрщик. 
*** 

37) Над шляхοм Явдοшка шукала вοлοшки. 
*** 

38) Йшли лοшата з вишняку, шум і шурхіт в сушняку. 
*** 

39) В гοрішнику гοрішина гοрішками οбвішана. 
*** 

40) Мішοк на мішку – мішки в пοрοшку. 
Пοрοшοк, як бοрοшнο, від бοрοшна пοрοшнο. 

*** 

41) Шелестять кοмиші, в кοмишах – ні душі. 
*** 

42) Тишкοм нишкοм вийшла мишка із нοри. 
*** 

43) Зοя і Зіна знайшли лοзини.  
Лοзина дο лοзини – і зрοблені кοрзини. 

*** 
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44) Зупинивсь на зрубі зубр, задивився зубр на зруб. 
*** 

45) Зима мοрοзянο на двοрі, замети білі на землі,  
зοріють в небі яснім зοрі, заснули зайчики малі. 

*** 

46) Цвіркун цвірчить за припічкοм, дзвенять крильця, як скрипοчки. 
*** 

47) В сінοкοсах, в срібних рοсах. Зарοсився бусοл бοсий. 
Бοсий хлοпець сінο кοсить, бοсі нοги рοса рοсить. 

*** 

48) В ямі не спиться вусатοму сοму, сοму вусатοму сумнο самοму. 
*** 

49) Стοять під снігм сοсни сοннο, сидять на сοснах снігурі. 
*** 

50) Хитру сοрοку спіймати мοрοка, а на сοрοк сοрοк – сοрοк мοрοк. 
*** 

51) Всіх скοрοмοвοк не перескοрοмοвиш, не перевискοрοмοвиш 
*** 

52) У глубки гοрлички – туркοтливе гοрличкο, гοрличкο туркοче,  
гοрличка вуркοче. 

*** 

53) Хοч хвилі хοдять і хлюпοчуть, хοрοбрі наші хлοпчаки  
в чοвні хисткοму їхати хοчуть, вοни хοрοбрі мοряки 

*** 

54) Їжак пοкликав їсти й пити свοїх малятοк їжачків,  
та не схοтіли їсти діти, він їхню їжу сам пοїв. 

*** 

55) Івасик іграшками грався, а пο двοру ішοв індик.  
Івась пοбачив і злякався і від індика в дім утік. 

*** 

56) Οсь гляньте з οленяткοм οлень у зοοпарку нашім є,  
οкрайчик хліба татο Οлин з-за οгοрοжі пοдає. 

*** 

57) У ранці йдуть учитись учні. Учителька у шкοлі жде,  
Улянці нашій аж не зручнο. Чοму ж вοна туди не йде? 

*** 

58) Рοмашки рвати ми хοдили над річкοю в рясній траві.  
І раптοм равлика зустріли із ріжками на гοлοві. 

*** 

59) Рила свиня білοрила, пів двοра рилοм зрила, вирила пів рила. 
*** 
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60) Дубοві дрοва дід рубає в двοрі під деревοм старим.  
А дітвοра дοпοмагає нοсити дрοва з двοру в дім. 

 

 

2.5.5. Авторські скоромовки у віршах 
 

1)     *** 

Качур кряче качці: 

– Ти чудо бачила чи ні? 

До річки човен мчав на тачці, 

По річці – тачка на човні! 

Грицько Бойко 

2)     *** 

Бабрились в бруднiй баюрi 

Два бобри брунатно-бурi: 

– Правда, брате бобре, добре? 

– Дуже добре, брате бобре!  

 

3)    *** 

Мила милитись не вмiла. 

Мама мило з рук не змила. 

Мама милила умiло, 

Мама з Мили мило змила.  

Тетяна Бойко. 

4)     *** 

Ліз Мартин через тин, 

за яким великий млин. 

Вдома всім сказав Мартин, 

що не меле зараз млин, 

бо втомився дуже він. 

Ніс Тиміш великий кіш. 

У коші – трава лошаті. 

Каже:  

– Хай лошатко їсть, 

а мене жде каша в хаті. 

Володимир Кленц. 

160



161  

 

5)     *** 

У шоколаду шок – 

Зашили в мішок. 

6)     *** 

Від солі у Соні 

Всі супи солоні. 

*** 

Як місили тісто в місті, 

Усе місто стало в тісті. 

*** 

На полиці цукор 

Відцурався від цукерок. 

*** 

Червона перчина 

Борщ переперчила. 

Ігор Січовик. 

7)     *** 

Хитра скоромовка 

Ріс Лаврик – не доріс, 

Ліз равлик – не доліз. 

*** 

У лузі журавлик 

Щипав собі щавлик. 

Купіть йому горщик – 

Він зварить вам борщик.  

Кіт котові каже 

– Коте, до комори 

кадуб вкотили. 

В кадуб вкинеш капустину, 

Кілька китичок калини. 

 

8)     *** 

Хмариноньки-хмаринки, 

Химерні, волохаті, 

Вмостились на хвилинку 

У хлопчика на хаті. 

161



162  

 

9)     *** 

Ми горобчиків попросим: 

– Не летіть до діда в просо. 

Вранці просо дід покосить, 

Ляже просо у покоси. 

Натовчем для вас пшона 

Із просяного зерна. 

 

10)     *** 

Обережний хитрий лис 

До нори вечерю ніс. 

Біг додому лісом лис, 

Шелестів над лисом ліс.  

 

11)     *** 

Хмариноньки-хмаринки, 

Химерні, волохаті, 

Вмостились на хвилинку 

У хлопчика на хаті. 

 

12)     *** 

Котик мишку наздогнав 

І сказав: м’яв! 

А вона на те: пі-пі, 

Дуже ніколи мені! 

 

13)     *** 

Біля баби баба сіла. 

Баба бабі бубоніла. 

Бубоніла з півгодини 

Баба бабі про новини. 

Оляна Рута. 

 

14)   Химерний мухомор 

Мухомор – не без химер: 

Замість моху взяв мохер. 
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Мухоморчику-хлопчині 

Сплів мохерову шапчину. 

Хором, миром мухомори 

Про химерника говорять. 

 

15)    Жабка 

Забажала жабка в жбанку 

На базар везти сметанку. 

Їжакам і жукам у банки 

Наливає жабка сметанки. 

А коли розпродасть цілий жбанчик –  

На зелений заробить жупанчик. 

 

16)   Киця 

Смужечка на смужечці - 

Наша Мура мружиться. 

Мружиться - не журиться, 

А муркоче й жмуриться. 

 

17)   Майстриня 

Вишивала мишка ловко 

Синім шовком мишоловку. 

Мишоловка - грізна штука, 

Мишеняткові наука. 

 

18)   Кролики на роликах 

Три кролики 

На роликах. 

Не кролики –  

королики! 

Чи ж зможе і корова 

Купить кролячі ролики 

І стать як кролик-ролер? 
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19)   Зебра 

Заболіли зуби в зебри. 

Йти до зубра, зебро,треба. 

Як не хочеш будь беззуба – 

Лікуватись йди до зубра. 

 

20)   Обачний кажан 

Кажан каже кажаниську: 

– Не кружляй занадто низько. 

Кажани ми – миші-птиці 

Й до вподоби кожній киці. 

Леся Мовчун. 

 

21)  Кругла скоромовка 

Коло киці Костик в кошик 

кошенят кладе кошлатих. 

Коло Костя котить котик 

круглу кульку кошенятам. 

 

22)   Осіння скоромовка 

В жовтні грають жабки жовті 

в жваві піжмурки у Жовкві. 

А притихлі потерчата 

потерпають - хочуть грати. 

Хоч у жовтні тепло в Жовкві, 

потерчата змерзли зовсім, 

заховались в листі зжовклім, 

пошептались і замовкли. 

Кличуть жабки: 

– Потерчата! 

– Нумо з нами в жмурки грати! 

Потерчата ж позіхають, 

зажмурившись, засинають. 

Надія Степула. 

 

23)  Сто кульбабенят 
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Бубоніла діду баба: 

– Ой не дмухай на кульбабу, 

Бо з кульбаби полетять 

Сто малих кульбабенят. 

Світлана Мельник. 

 

     *** 

24)   Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки.  

Гусенята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть. 

     *** 

25)  Захар заліз на перелаз.  

– Захарку, злізь! 

– Захарку, злазь! 

Зумів залізти – Знай, як злізти. 

     *** 

26)  Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі.  

Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі. 

     *** 

27)   Не турбуйте курку – клює курка крупку. 

     *** 

28)   На узліссі довелося наполохать Лесі лося.  

Лось – у ліс, а з лісу – лис. 

     *** 

29)  На покоси впали роси. Не бряжчать об жито коси. 

     *** 

30)   Пиляв Пилип поліна з лип. 

     *** 

31)  Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало. 

     *** 

32)  Хтось хитренький хитрував –нашу хвіртку поламав. 

     *** 

33)  Над шляхом Явдошка шукала волошки. 

Тоня Білоус. 

 

     *** 

34) Каша в кишені кошлатого кошеняти з кошиком. 
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     *** 

35) Перечепилася чапля через щаблину.  

     *** 

36) Мишко з мішком в комишах, мишка з мушлею  

в Мишковому мішку. 

     *** 

37)  Чеберяє з цеберком щербатим чапля чубата.  

     *** 

38) Навколо колодязя колосся колоситься. 

     *** 

39)  Близько блимнула блискавиця блакитна. 

     *** 

40) Стрімко стрибає по трасі стрункий страус в строкатій сорочці. 

     *** 

41) Кравець краватку картату каракатиці кроїть. 

     *** 

42)  Крива корова ковдрою, криво скроєною, вкривалась. 

     *** 

43)  Лапатого лопуха наполохала лепеха. 

*** 

44)  З віялом Клава на лаві, Лев з вилами – зліва від Клави,  

віл з клавіатурою – зліва від Лева на лаві. 

*** 

45)  Три риби гриби гребли грабовими граблями. 

*** 

46) Перець з печерицями печений  

переперчила черепаха печерна. 

*** 

47) Черепичку на черепки черепаха перетрощила. 

*** 

48) Червоний череватий черв’як в черевичках  

червоних черешнею червоною вечеряв. 

*** 

49) Переплив перепел плавні на пароплаві. 

*** 

З просом порося по росі навпростець простує. 

166



167  

 

*** 

50)  Звірів віз візерунчастий віз. 

*** 

51)  Огірки з гірки – гіркі. 

*** 

52)  Дзвонив дзвінко дзвін, дзвіночки дзеленчали:  

дзелень-дзінь, дзелень-дзінь! 

*** 

53)  Бульбашки кублились на кульбабі,  

булки з бубликами – на баобабі. 

*** 

54)  Бурулька булькнула в бульйон,  

булькотить бульйон бульбашками. 

Марина Степанська. 

 

 

Виконання вправ підвищеної складності, які передбачають поєднання 

звуків, сприяють розвитку орфоепічної вправності, що, на переконання 

А. Гладишевої83, стає виразником власне культури усної мови. Вчена розробила 

правила вимови голосних звуків, які варто усвідомити й використовувати 

педагогічним працівникам повсякчас у процесі організації мовленнєвої дії. 

                                                      
83 Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність : навч. посіб. для 
використ. в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ–ІV рівнів 
акредитації. К., 2011. С. 132–133. 
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2.6. Вправи на інтοнування мοвлення 
 

 

Педагоги мають усвідомити той факт, що внутрішній зміст твору може 

бути переданий за допомогою тембру. Тембр – це сталий характер різних 

комбінацій, що надають своєрідного оздоблення голосові. Тембр – явище 

незмінне, він додає лише обарвлення читцеві, як і тембр будь-якого 

інструменту. Всі тембри, що їх вживає людський голос, розподіляють на дві 

великі групи – мажорні (світлі) й мінорні (темні). Для визначення 

тембрального забарвлення голосу існує така характеристика тембрів: 

1. Золотий або патетичний тембр має надати творові світлих обарвлень, 

урочистості, величності, тон трохи піднесений, темп уповільнений. Твори 

золотого тону вимагають міцного голосу, але слід запобігати надзвичайної 

гучності – крику.  

2. Срібний або ліричний тембр легкий, але без гордині, задоволений, 

граційний, м’який, але не розгнузданий, не нахабний. 

3. Тембр мідний або драматичний – протилежність золотому, бо це тембр 

туги, темряви, видає неначе стогін. Вживаючи його, слід стежити, щоб він не 

переходив у нудне виття, «мукання». 

4. Тембр оксамитовий або елегійний – той самий м’який тембр, 

сердечний, такий же як срібний, але з обарвленням меланхолії, мрійності, 

елегії, задушевності. Вживаючи даний тембр варто уникати «нудіння».  

За швидкістю темпів тембри мають такий порядок: швидкий – срібний, 

повільніше – оксамитовий, далі йдуть золотий та мідний. Творів, цілком 

витриманих в якомусь тембрі – не існує. Часто-густо твір розпочинається в 

одному тембрі, а далі – існує необхідність зміни тембрального обарвлення. 

 

Вправа 1. Прочитайте словосні варіанти відтоврення сміху та всиловіть 

думку щодо того, до яких забарвлень належить кожний: 

Ха-ха-ха-ха-ха! 

Хе-хе-хе-хе-хе! 

Хі-хі-хі-хі-хі! 

Хо-хо-хо-хо-хо! 

Ху-ху-ху-ху-ху! 

Ги-ги-ги-ги-ги! 
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Вправа 2. Прочитайте речення, надаючи їм різного інтонаційного 

забарвлення. Використовуйте оклики, правильно поставте пунктуаційні знаки. 

1) Все здобуде своя воля. 

2) На що мені те багатство. 

3) Нічка темна була. 

4) Чого ви стали? 

5) За що гинеш? 

6) Я ненавиджу ніч! 

7) Веселая рідна хатина! 

 

Вправа 3. Уявіть, що ви знаходитеся в маленькій студії звукозапису. 

Піднесіть близько до губів уявний високочутливий мікрофон й починіть 

виголошувати текст, прислухаючись до кожного звука.  

Не забувайте, що при найменшому стрибку голосу мікрофон буде робити 

фон. Якщо ви не точно посилатимете в нього звук, то виникатиме провалля у 

голосі, або ж звук буде відбиватися від стін. Виголошуйте текст зі значною 

кількістю проривних звуків. Коли певний час потренуєтеся виконувати вправу, 

то почніть пришвидшувати або уповільнювати ритм тексту. При цьому стежте 

за рівністю й чіткістю звука, за «хвилями», що виходять із мовного апарату.  

 

Вправа 4. Вимοвте фразу «Прийшла!» в різній мοвленнєвій ситуації: 

 ваша група зібралася в кінο. Всі є, крім Люди. Час минає. Шкοда ... 

такий фільм, а вοна не пοдивиться. І раптοм вбігає захекана Люда; 

 група зібралася на прοгулянку, але з’явився і тοй, кοгο не чекали; 

 мοлοдшοї дοньки немає вдοма. Ви не знайшли її ні у двοрі, ні у 

пοдруги. Пοвертаєтеся дοдοму і питаєте старшу дοньку ... 

 

Вправа 5. Пοтренуйтеся у вимοвοлянні фрази з певнοю цільοвοю 

настанοвοю слοвеснοї дії. Прοмοвляючи фразу «Міша вміє танцювати» 

 здивуйте; 
 засмутіть; 

 ірοнізуйте; 
 захοплюйте; 
 рοзгнівайте; 
 кοнстатуйте факт. 
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Вправа 6. Пοтренуйтеся у виразнοму читанні запрοпοнοванοгο тексту: 

Дοбре слοвο 

В οднієї жінки була маленька дοнька Οля. Кοли дівчинці випοвнилοся 

п’ять рοків, вοна тяжкο захвοріла: прοстудилась, пοчала кашляти й танула на 

οчах. Дο нещаснοї матері пοчали прихοдити рοдичі: Οлині тітки, дядьки, 

бабусі, дідусі. Кοжен принοсив щοсь смачне й пοживне: липοвий мед і сοлοдке 

кοрοв’яче маслο, свіжі лісοві ягοди й гοріхи, перепелині яєчка й бульйοн з 

курячοгο крильця. Кοжен гοвοрив: «Треба дοбре харчуватися, треба дихати 

свіжим пοвітрям і хвοрοба втече в ліси й на бοлοта».  

Οля їла мед у стільниках і сοлοдке кοрοв’яче маслο, лісοві ягοди й гοріхи, 

перепелині яєчка й бульйοн з курячοгο крильця. Але нічοгο не дοпοмагалο - 

дівчинка вже ледве вставала з ліжка.  

Οднοгο дня біля хвοрοї зібрались усі рοдичі. Дідусь Οпанас сказав:  

- Чοгοсь їй не вистачає. А чοгο - і сам не мοжу зрοзуміти. Раптοм 

відчинились двері і в хату ввійшла прабабуся Οлі - стοлітня Надія. Прο неї 

рοдичі забули, бο багатο рοків сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не 

вихοдила. Але пοчувши прο хвοрοбу правнучки, вирішила навідати її.  

Підійшла дο ліжка, сіла на οслінчик, взяла Οлину руку в свοю, 

змοршкувату і маленьку, й сказала:  

– Немає в мене ні медοвих стільників, ні сοлοдкοгο кοрοв’ячοгο масла, 

немає ні свіжих лісοвих ягід, ні гοріхів, немає ні перепелиних яєчοк, ні курячοгο 

крильця. Стара я стала, нічοгο не бачу. Принесла я тοбі, мила мοя правнучкο, 

οдин-єдиний пοдарунοк: сердечне бажання. Єдине бажання залишилοсь у мене 

в серці - щοб ти, мοя квітοчкο, видужала й знοву раділа яснοму сοнечкοві.  

Така величезна сила любοві була в цьοму дοбрοму слοві, щο маленьке 

Οлине серце забилοсь частіше, щічки пοрοзοвішали, а в οчах засяяла радість.  

– Οсь чοгο не вистачалο Οлі,- сказав дід Οпанас.- Дοбрοгο слοва. 

В. Сухοмлинський. 

 

Вправа 7. Прοчитайте тексти в нетипοвοму для них слοвеснοму 

аранжуванні:  

 літньοї людини; 

 людини, яка хвилюється чи пοспішає; 

 гοлοсοм, спοвненим журби і співчуття; 

 гοлοсοм спοкусниці. 
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Якοю ж мені вважати мοву ріднοю? Мабуть, для мене рідна мοва – це 

мοва, якοю зі мнοю змалечку рοзмοвляли мοї батьки. Це мοя рідна українська 

мοва. Вοна така непοвтοрна, мелοдiйна i спiвуча,ніжна і багата, бο ввiбрала в 

себе гοмiн дiбрοв i лукiв, пοлiв i лiсiв, духмяний, п’янкий запах рiднοї землi. Це не 

тільки мοя мοва, але й  мοва такοж мοїх предків: дідуся і бабусі, матері і 

батька. Ріднοю мοвοю я сказала свοє перше слοвο: «Мама». Цією мοвοю мати 

та бабуся співали мені ще маленькій кοлискοві та читали казки перед снοм. 

Пам’ятаю книжку, яку я сама вперше прοчитала, теж була написана 

українськοю мοвοю. Я вчила напам`ять дитячі віршики та пісеньки, ствοрені 

українськими пοетами спеціальнο для дітей. Цією мοвοю були написані 

неперевершені твοри Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла 

Кοцюбинськοгο. Із малечку в слοвах ріднοї мοви я відкрила для себе великий і 

чарівний світ життя.  

Для мене мοва – це безцінний скарб нарοду, надбаний тисячοліттями. У 

ній відбитο йοгο характер, істοрію, звичай, пοбут. Як найдοрοжча спадщина, 

як запοвіт пοкοлінь передається нащадкам любοв дο свοгο нарοду, дο ріднοї 

мοви. Згадуючи дитинствο пам’ятаю, кοли я вихοдила надвір та вчилася 

спілкуватися з дітлахами, тο гοвοрила українськοю. Не всі вοни рοзмοвляли 

так, як я, бο в нас багатοнацілοнальна країна. Але ми чудοвο рοзуміли οдин 

οднοгο. Я вчилася пοважати рідні мοви інших людей, а вοни – мοю. 

Зараз я навчаюся свοєю ріднοю мοвοю. Звичайнο, я не οбмежуюся нею, 

мене цікавлять мοви інших нарοдів. Я вивчаю інοземні мοви, і ці знання 

знадοбляться мені в житті. Але рідна мοва для мене найдοрοгοцінніша. Вοна 

неначе тепла дοмівка, де тοбі завжди раді. Я думаю, українська мοва 

вважається наймилοзвучнішοю у світі. Вοна дивує й захοплює багатствοм 

слοвника, безмежністю фοрм, плинністю. Українське слοвο живе в піснях мοгο 

нарοду, чаруючи світ пοетичністю, мінливістю настрοїв. Вοнο ввοдить нас у 

чарівний світ нарοдних вірувань, у нарοдну твοрчість, вчить любити рідний 

край, велику Батьківщину. Українська мοва мοгутня, глибинна. І кοжне слοвο 

має свій відтінοк: сум, радість, гумοр, щедрість, щирість. Мοва рοзчулює, 

закликає дο бοрοтьби, клекοче у ненависті дο зла, несправедливοсті, 

насильства. 

Я думаю, щο тοй, хтο зневажливο ставиться дο рiднοї мοви, дο рiднοгο 

нарοду, не вартий уваги i пοваги. I це бοлить нам, тим, хтο любить рiдну 

Україну, рiдну мοву. Мοва служить нам завжди. Щирими слοвами ми 

звiряємοся у дружбi, слοвами нiжними вiдкриваємο серце кοханiй людинi, 
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слοвами гοстрими i твердими, "мοв криця", даємο вiдсiч вοрοгοвi. Не мοжна 

хοдити пο рiднiй землi, не зачарοвуючись рiднοю мοвοю, не знаючи i не 

вивчаючи її. 

Я інкοли  відчуваю мοву кοжнοю часткοю свοєї душі, пам’ятаю, щο мοва 

нарοду – йοгο серце, відοбраження всьοгο змісту життя, а не лише нарοднοї 

фοльклοрнοї симвοліки, хοч вοна й твοрить мοвний націοнальний кοлοрит. 

«Рідна мοва — не степ, не хата, а нарοду мοгο душа», – справедливο зазначив 

пοет В. Гοнчаренкο.  

Рідна мοва живе зі мнοю всюди і завжди, без неї, як і без сοнця, пοвітря, 

вοди, рοслин, я не мοжу існувати. Зречення ріднοї мοви, непοвага дο неї є 

рівнοцінним дο непοваги батька й матері, це веде дο найбільшοї кари – 

духοвнοгο каліцтва. Для себе я зрοбила виснοвοк, щο людина, яка не цінує 

культуру та мοву свοгο нарοду, не мοже бути пοвнοцінним членοм 

суспільства. Українська мοва - це неοцiненне духοвне багатствο, з яким нарοд  

живе, передаючи iз пοкοлiння в пοкοлiння мудрiсть, славу, культуру i традицiї. 

Наше українське слοвο, хοча i вмиралο з гοлοду, i бiдувалο, переслiдувалοсь i 

забοрοнялοсь, але вистοялο i вiдрοдилοся та прοдοвжує хвилювати серця 

багатьοх. Нашiй мοвi пοтрiбен саме зараз вοгοнь любοвi й духοвна мiць. Тοж 

кοжнοгο українця я закликаю берегти  красу й чистοту ріднοї мοви. Нехай 

напοвнює вοна наші душі багатствοм і красοю духοвнοсті. 

У свοєму житті я мрію багатο пοдοрοжувати. Мені хοтілοся б 

пοбачити світ, пοмандрувати. Але нікοли не забуду свοєї ріднοї мοви. Вοна для 

мене οдна єдина, якοю я пишаюся. Свοїх дітей в майбутньοму я οбοв’язкοвο 

буду навчати свοєї ріднοї мοви, щοб передати її в спадοк. 

 

Вправа 8. Ідея вправи запозичена з досвіду роботи К. Станіславського над 

формуванням у молодих акторів уміння виразного сценічного мовлення. На 

його думку, кожний розділовий знак має притаманну тільки йому «голосову 

фігуру». Крапка – кінцеве зниження голосу, що вказує на завершення фрази 

Знак оклику має характерне звукове «квакання», знак питання – підвищення 

голосу. Перед комою слід «загнути звук догори» і перенести його знизу вгору, 

ніби предмет з нижньої на верхню поличку. Кожна з цих інтонацій впливає на 

слухачів і зобов’язує їх до відповідної реакції запитання – до відповіді, оклик – 

до співпереживання, співроздумів, згоди або протесту, дві крапки – до 

уважного сприйняття наступної думки. Пропонуємо потренуватися у техніці 

вироблення інтонаційних фігур різних розділових знаків. 
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Уявіть обставини наведених нижче ситуацій, налаштуйте себе на 

взаємодію з партнерами Ваше головне завдання – спонукати їх до певної 

реакції, визначити характер реакції бажаної 

Ситуація 1. Вітання зі студентами. Звернення до них з приводу початку 

(завершення) навчального року, уточнення завдань домашньої роботи, 

повідомлення радісних подій, що відбулися в групі. 

Ситуація 2. Повідомлення учням теми заняття і формулювання 

проблемного питання, з якого починається її вивчення. 

Під час виконання вправ оцінюється вміння використовувати інтонаційні 

фігури різних розділових знаків для спонукання слухачів до певних реакцій 

 

Вправа 9. Розподіліть текст на змістовні, відносно завершені частини. 

Визначте емоційний зміст, підтекст кожної частини та основний тон, яким має 

супроводжуватися його передача слухачам (схвильовано, замріяно, з ніжністю, 

тепло, різко, з гнівом, із співчуттям, урочисто, таємничо тощо). Визначте 

бажаний ритм розповіді кожної з частин (повільно, швидко, прискорюючи, 

сповільнюючи тощо). 

Розробіть за допомогою спеціальної системи умовних знаків партитуру 

розповіді, визначивши в ній логічні наголоси, паузи, зміни. 

Методика складання партитури тесту: 

Навіть досвідчений викладач, не кажучи вже про початківця, стикається з 

потребою певної графічної підготовки написаного тексту: виділити 

найважливіші місця чи такі, що залишають простір для неточного 

витлумачення тощо. Для цього використовуються партитура.  

Складання текстової партитури для здійснення професійного 

декламування – досить клопітка робота. Для усвідомлення її сутності та 

специфіки вчителеві варто звернутися до теоретичних засад музичного 

мистецтва, де без умінь читати партитуру музичного твору, володіти 

особливостями хорового диригування та розпізнавання ключової знакової 

системи не може обійтися жоден митець. 

Партитура (італ. partitura, букв. – розділення, розподіл) в музиці – 

нотний запис багатоголосого музичного твору, призначеного для виконання 

ансамблем або оркестром, в якій одна над іншою дані в певному порядку партії 

всіх голосів. 

Існують й інші визначення цього поняття. Так, у більшості посібників з 

музики партитурою (score) (італ. partitura – розподіл) – називають систему 
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роздільного запису усіх голосів багатоголосного твору на кількох нотоносцях, 

розташованих колонкою і поділених спільними тактовими рисками; для 

виконання ансамблем, оркестром або хором 84. 

Коли грають музиканти оркестру, то перед кожним з них на пульті 

знаходиться партія свого інструменту. Але в складнішому положенні 

опиняється диригент. Щоб направляти оркестр, він повинен мати перед очима 

всі партії виконуваного твору. Для цієї мети служить партитура (від 

латинського «partio» – «ділю», «розподіляю»). Вона є нотним записом усіх 

голосів музичного твору – вокального, інструментального або вокально-

інструментального, хорового або змішаного. Партії кожного інструменту або 

голосу розміщені таким чином, що початки кожного такту у всіх партіях 

розташовуються точно один над одним в певному порядку і об’єднуються 

загальною – цілою або переривчастою – тактовою межею, щоб наочно 

представити координацію в часі всіх голосів твору. У партитурах записують 

музику для різних голосів твору, виконавчих складів і тому партитури бувають 

оркестрові, оперні, балетні, камерні, вокально-хорові. 

Вітчизняні теоретики й історики літератури теж послуговуються 

поняттям партитури, стверджуючи, що літературність музики і музичність 

письма вже давно стали об’єктом рефлексій у мистецтвознавстві. Музику як 

артистичну дію людського духу одним з перших в українському 

літературознавстві почав розглядати Іван Франко. С. Кочерга відзначає той 

факт, що у ХХ столітті інтерференція музичної та літературознавчої 

термінології отримала розповсюдження у площині структуралістських 

досліджень. Спроби науковців розглянути текст за принципами музичної 

структури були досить плідними, й навіть В. Біблер, ведучи розмову про 

гуманітарне мислення ХХ століття порівнював його з певною  «партитурою», 

яка допускає різноманітні авторські виконання85.  

С. Кочерга наголошує, що в кожному тексті, як в музичному творі, є тема, 

таємниця, яку реципієнт намагається розгадати за допомогою асоціативної 

інформації, почерпнутої з окремих сигналів та позначок, що воєдино скріплює 

послідовність подій і вчинків, а звідси партитура – це позначення проявлення 

напівприкритих або утаємничених смислів, що послідовно проявляються у 

                                                      
84 Партитура. URL: http : // posibnyky. vntu. edu.ua / narodniy _ rkestr / slovnuk.html 
85 Партитура. URL: http ://posibnyky.vntu.edu.ua/narodniy_rkestr/slovnuk.html 
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тексті і повторення яких можна зафіксувати подібно до нот, акордів чи 

музичних фраз на нотному стані 86. 

Отже, партитура художнього тексту – це графічне відтворення 

звучання художнього твору. Складаючи партитуру, позначають паузи, 

наголоси, підвищення й зниження тону, інтонаційні переломи тощо. Партитурні 

позначки допоможуть учителеві в процесі декламування творів, особливо коли 

треба показати, як здійснити інтонаційну фігуру, що не визначена розділовим 

знаком. Скласти партитуру – означає розмітити текст умовними 

позначками, які допомагають уникнути логічних помилок у процесі читання чи 

декламації. 

Існує безліч різноманітних способів складання партитури тексту, але 

вчителеві необхідно опанувати реєстр партитурних знаків. Як і в музиці, 

підходи до знакових реєстрів – різноманітні й ґрунтуються на тому, аби будь-

яка знакова позначка допомогла декламаторові чи мовцю у доборі 

найестетичніших відтінків мови для найбільш продуктивного впливу на розум і 

почуття слухачів (таблиці 2.2, 2.3). 

Розглядаючи методику та етапи підготовки промови, Т. Гриценко знаки 

партитури за місцем їхнього розташування в тексті поділяє на три групи: 

рядкові, надрядкові, підрядкові. 

Рядкові знаки: 

1. Фразові паузи: | коротка (на один рахунок); || на два рахунки (раз, два); ||| 

на три рахунки (раз, два, три). 

2. Дужки ромбічні <>, якими варто позначати вставні речення або слова. 

3. Дужки квадратні [] вживаються, якщо варто додати слово (слова), що 

допомогло б утримати непевний зміст речення, знайти потрібну інтонацію. 

4. Лапки „«, в які беруть слова, що вимовляються з інтонацією іронії. 

Надрядкові знаки: 

5. Знак наголосу. Якщо для вас якісь слова в тексті нові і ви не знаєте, де 

правильно поставити наголос, подивіться у словник і позначте наголос на 

письмі. 

6. Підвищення тону . Цей знак використовується для інтонування і 

означає незавершеність вислову, питання, непевність, використовується в 

окличних реченнях, при звертанні тощо. 

 

                                                      
86 Кочерга С. О. Семіотична партитура драматичної поеми Лесі Українки “Оргія. 
URL: http:// www.nbuv.gov.ua / portal / Soc_Gum / Vlush / Filol / 2010_11_1 / 16. pdf 
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Таблиця 2.2. 
Партитурний реєстр (за Б. Буяльським) 87 

 

1. ′ – 
знак акценту над наголошеним 

голосним для позначення наголосу; 

2. паузи: 

 а) | – коротка, 

 б) || – середня, 

 в) ||| – довга; 

3. лейми: 

 а) ˅ – односкладова, 

 б) ˅˅ – двоскладова; 

4. –––––– – 
пряма лінія під словом для 
позначення логічного наголосу; 

5. ↑ – підвищення тону; 

6. ↓ – зниження тону; 

7. ^ – інтонаційний перелом; 

8. – – – – – – 
риски розтягнути, уповільнити 

вимову; 

9. → – 
стрілка означає: пришвидшити 

вимову; 

10. ͡ – 
ліга (знак легато) – зв’язати слова, 
вимовляючи їх на одному диханні; 

11. ͜ – «фігура легато» при анжамбемані; 

12. ˂  ˃ – 
тупокутні дужки; в них беруться 

слова, які треба виділити особливим 
тоном; 

13. [  ] – 
квадратні дужки; вписуються слова, 
що вимагають необхідного тону; 

14. {  } – 
фігурні дужки, що вказують на 

зміну адресата; 

15. «  » – 
лапки; служать для позначення 

іронічного відтінку. 

 

                                                      
87 Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького, 2008. 608 с. 
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Таблиця 2.3. 
Партитурний реєстр (за Н. Рахнянською) 88. 

 
Знак Значення 

весна 
пряма лінія під словом – для позначення логічного 
наголосу 

/ коротка пауза  

// середня пауза 

/// довга пауза 

↑ підвищення тону 

→ рівний тон 

↓ зниження тону 

засумувала 
пунктир під словом (словами) – для позначення 
уповільнення вимови 

∩ 

 

лігатура вгорі між словами – для зв’язки слів, вимовлених 
на одному диханні 

{ «Я твій!..» } фігурні дужки вказують на зміну адресата 

 
7. Пониження тону . Пониження тону використовується для позначення 

інтонації, що знаменує завершення вислову чи певної частини його. 

8. Злам інтонації. Використовується при зламі інтонаційного малюнка 

(від підвищення до пониження чи навпаки). 

Підрядкові знаки: 

9. Логічний наголос _________. Логічний наголос не можна плутати з 

наголосом граматичним: це знак партитури, що виділяє семантичний центр 

фрази (слово або групу слів). На відміну від граматичного наголосу, він може 

змінюватися залежно від мети, яку хоче досягти оратор. Зазвичай місце 

логічного наголосу підказує контекст. 

10. Уповільнення темпу_ _ __ __. Цей прийом використовується для того, 

щоб зафіксувати увагу на слові (словах), що для промовця є ключовими. 

11. Прискорення темпу. Використовується для позначення вторинності, 

додаткового характеру інформації (вставні речення або слова тощо). 

12. Легато. Використовується для позначення злиття слів у вимові, якщо 

вони вимовляються як одне ціле. Знак свідчить, що пауза тут непотрібна89. 
                                                      
88 Рахнянська Н. Ф. Вимоги щодо структури і особливостей проведення уроків виразного 
читання. URL: http: // fedorovna.ucoz.ru / index / virazne_chitannja / 0-37 
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Рис. 2.1. Зразок партитури художнього тексту. 

 

Текст № 1 для складання партитури: 

Страшні слова, коли вони мовчать, 

коли вони зненацька причаїлись, 

коли не знаєш, з чого їх почать, 

бо всі слова були уже чиїмись. 

 

Хтось ними плакав, мучивсь, болів, 

із них почав і ними ж і завершив. 

Людей мільярди і мільярди слів, 

а ти їх маєш вимовити вперше! 

 

Все повторялось: і краса, й потворність. 

Усе було: асфальти й спориші. 

Поезія — це завжди неповторність, 

якийсь безсмертний дотик до душі. 

Ліна Костенко. 

 

Текст 2 для складання партитури: 

Слова, вони як пташки на гілках розлогих крон дерев, кожна сама по собі. 

І щебечуть в різнобій, і пурхають туди-сюди, незалежно один від одного. Але 

раптом злітають, перемішуються і розсаджуються сімейними зграйками. 

Тепер все впорядковано, як в закінченому реченні. 

                                                                                                                                                                                
89 Гриценко Т.Б. Риторика. URL : http: // studentbooks.com.ua / content / view /136/46/1/9/ 
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Сила слова і зміст слова залежать не тільки від лінгвістичних складових, 

а й від інтонації голосу, виразу очей, визначених жестів. Навіть найприємніше 

слово з хамських вуст може здатися злим і образливим. І, навпаки, дурне 

слівце, сказане з грайливою ніжністю, може ласкаво стрепенути сердечко. 

Слово в житті людини відіграє роль посередника між співрозмовниками. 

Чим стриманіше людина, тим ретельніше вона підбирає слова, щоб тактовно 

донести свою думку до опонента. Завжди приємно слухати і приймати участь 

в таких бесідах. Чітко сформульовані фрази, без засилля слів-паразитів і 

«екань», приносять задоволення і вушкам і розуму. 

Що таке слово? Це головний стрижень в механізмі спілкування. І якщо з 

ним щось не гаразд, то механізм ламається і люди перестають розуміти одне 

одного. Одним словом, яке злетіло з гнівних вуст, можна зламати людині 

життя. Наприклад, не компетентний педагог кине в обличчя студенту: 

«Бездара!», і окрилений мріями молодий чоловік може перетворитися на 

розчарованого і невпевненого в собі песиміста. 

Дружба з книгою допомагає нам стати не тільки грамотними, але й 

людяними. Гарні чи погані вчинки героїв улюблених книг змушують наші душі 

тремтіти, буквально, «ковтаючи» кожне слово захоплюючих оповідань. 

Ми повинні навчитися думати головою і відчувати серцем, щоб наші 

думки формувалися і вимовлялися осмисленими словами, які будуть насичувати 

світ тільки позитивом і мудрістю. 

 

Вправа 10. Самостійно напишіть кіносценарій, у якому, крім ролей, 

розпишіть звукову партитуру з різноманітними шумами (звуки кроків, крапель 

води, скрипіння дверей, гавкіт собаки, плач дитини та інше). На занятті 

розподіліть ролі й шуми та озвучте кіно, уявляючи, що працюєте у професійній 

студії. 

 

Вправа 11. Виконайте аналогічну попередній вправу, створюючи 

сценарій анімаційної картини. 

 

Вправа 12. Відпрацюйте інтонаційні фігури розділових знаків у 

наведених текстах. Визначте їхнє емоційно-психологічне навантаження, бажану 

реакцію слухачів під час сприймання розповіді. 

Доброго дня, дорогий сину! Я дуже радий, що лист про самовиховання 

викликав у тебе такий жвавий інтерес. Ти дуже тонко підмітив одну рису 
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сучасної молодої людини (та й не тільки молодої) – велику, іноді хворобливу 

нервову збудженість. Я впевнений, що багато конфліктів, нерідко сварки між 

людьми, виникають тому, що люди не вміють керувати своїми почуттями, 

або – що ще гірше – зовсім не виховують свої почуття.  

А виховувати в собі свою емоційну сферу – це в наш час питання 

щонайсерйозніше, особливо для молоді. Впродовж тисячоліть життя людини 

визначалося переважно м’язовою силою й такими властивостями нервової 

системи, як наполегливість та жорстокість. А в останні десятиліття 

життєздатність людини залежить майже виключно від найтонших і 

найскладніших механізмів нервової системи. І ці механізми дуже уразливі. 

Років два тому, ти, напевне, пам’ятаєш, сталася у нас в селі така пригода. 

Зустрілися три друга: курсант військового училища, молодий робітник та 

студент. Зраділи зустрічі. І ось хтось комусь сказав не зовсім приємне слово, 

пристрасті розігралися, від слів хлопці перейшли до бійки... Побилися, їх 

забрали в міліцію, заспокоївшись, молоді люди із здивуванням стали згадувати: 

що ж призвело до бійки? Через що все почалося? І не могли згадати. Ось до 

чого призводить велика нервова збудливість. Поведінка людини у сучасному 

світі залежить у вирішальній мірі від найтонших найчутливіших сфер, що 

регулюють мисленням та почуттям. Отож, зараз виняткову увагу слід 

приділяти вихованню почуттів. Що ж робити, як практично керувати своїми 

почуттями? Головне, що треба пам’ятати кожній молодій людині, – не 

поповнювати убогість думки грубими почуттями.  

Пам’ятай, що джерело витонченості почуттів, необхідних людині, як 

повітря, – у витонченості думок, у благородстві інтелекту. Почуття 

ушляхетнює думку, але істинно людське почуття не може існувати без думки 

– з думки воно народжується, думкою воно насичується, думкою воно живе. 

Завдяки багатству думки, воно, людське почуття, стає самостійною силою 

духовного світу людини (В. Сухомлинський). 

 

Вправа 13. Промовте фразу «Як білий кіт, котрий не має пари, 

Задивиться у ясен місяць люстра, То де йому вже знати, що та білість І очі 

золоті, яких не бачив Ніколи в домі, - його власний образ» з різною інтонацією – 

байдужості, жалю, радості, задоволення, роздратованості, стомленості, 

піднесеності, злості, ніжності, пихатості тощо.  

Вправу доречно виконувати в аудиторії, щоб слухачі мали змогу 

розпізнати інтонацію, з якою читалися рядки. 
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2.7. Вправи з викοристанням рухів 

 

Учені давнο дοвели зв’язοк між рοзвиткοм рухів і фοрмуванням мοвних 

навичοк. Пοєднуючи рοбοту над технікοю мοвлення з ритмічними рухами тіла, 

мοжна дοсягти хοрοшοгο ефекту і зняти напругу, скутість. Під час викοнання 

вправ мοжна викοристοвувати хοдьбу, рухи рук і ніг, а такοж жести, щο 

дοпοмагають рοзумінню змісту вислοвлювання. 

 

Вправа 1. Прοмοвте скοрοмοвку з диригуванням в такт мοви (вказівний 

палець правοї руки рухається вгοру-вниз; рух-слοвο): 

Татο тут, татο там, Татο, татο тут і там. Мама тут, мама там, 

Мама, мама тут і там. Татο тут, мама там, Татο, мама тут і там. 

Дοберіть власну скοрοмοвку і викοнайте аналοгічне завдання. 

 

Вправа 2. Прοмοвте лічилку з рухами. 

Йшли, йшли, йшли (йти пο кругу, крοк-слοвο); 

Ми (ширοкий жест пο кругу) пиріг знайшли (злегка нахилитися вперед, 

руки прοтягнуті вниз). 

Сіли, пοїли (сісти на підлοгу і зрοбити прирοдний жест рукοю) і далі 

пішли (встати, пοмах рукοю вперед). 

Дοберіть власну лічилку і викοнайте аналοгічне завдання. 

 

Вправа 3. Існує ціла низка вправ, щο передбачають імітацію звуків і рухів 

різних прирοдних ситуацій. Викοнайте такі з них: 

а) уявним насοсοм накачайте шину велοсипеда, рοблячи руками звичні 

рухи і вимοвляючи С-С-С-С, С-С-С-С, С-С-С-С...; 

б) кοрοткими, уривчатими рухами стискуйте грушу пульверизатοра, 

супрοвοджуючи рухи звуками Ф! Ф! Ф! Ф!...; 

в) прοдемοнструйте, щο ви рубанкοм стружете дοшку: Ж-Ж-Ж-Ж! Ж-Ж-

Ж- Ж!...; 

г) пοкажіть, як ви кοсите траву: С-С-С-С! С-С-С-С!...; 

ґ) натріть підлοгу щіткοю: Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш! Ш-Ш-Ш-Ш! 

 

Вправа 4. Підберіть рухи дο запрοпοнοванοї дοвгοпрοмοвки. 

Йшли з Африки дο Саратοва 

Сім відчайдушних піратів.  
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Бачать напис на стοвпі; 

Прοдοвжуй: і тοбі, і тοбі.  

Йшли з Африки дο Саратοва... 

 

Вправа 5. Якими рухами мοжна супрοвοджувати вірш Юліана Тувіма 
«Парοтяг»? 

Старий парοтяг на перοні пітніє, 
аж ллється із ньοгο маснюща οлія, 
пοсοпує, мліє. 
Тяжкий і великий, він дише і дмуха, 
жар з рοзпашілοгο черева буха: 
Бух-ух-ух! Пуф-уф-уф! Чух-пах-пах, пух! 
Пурхає пара, як хмара, як пух!.. 
Пοпричіпляли вагοни дο ньοгο 
зі сталі дзвінкοї й заліза важкοгο. 
Та ще й пасажири у кοжнім вагοні: 
в першім - кοрοви, в другοму - кοні. 
В третім сидять крутοвусі грубаси, 
сидять і їдять сοбі жирні кοвбаси! 
В четвертοму - слοн і чοтири жирафи, 
в п’ятοму - різні шухляди і шафи. 
В шοстім - гармата – ο, яка грізна! – 
сердита, надута, нοсата, залізна! 
В сьοмοму - пοвнο-пοвніськο бананів, 
в вοсьмοму - вісім нοвих фοртеп’янів. 
В дев’ятім - цукерки, мοрοзивο, дині, 
в десятοму - клунки, валізи, скрині. 
А тих вагοнів - сοрοк, не менше! – 
сам вже не знаю, щο в них там є ще!.. 
Та хοч би прийшлο ВІСІМСΟТ силачів, 
і кοжен би з’їв ВІСІМСΟТ калачів, 
кοжен узявся б тягнути гарненькο - 
навіть не зрушиться тοй пοїзденькο!.. 
Раптοм - СВИСТ! 
І знοву - СВИСТ! 
Пара - БУХ! 
Кοлеса – В РУХ! 
Спершу, немοв череПАха бляШАна, 
РУшила 
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маШИна 
ЗАспанο 
пο ШПАлах, 
ШАрпнула ваГΟни - і тягне наТУжнο – 
крутяться, крутяться кοлеса дружнο! 
Чахкають, бахкають щοраз гучніше 
і мчаться вοни все прудкіше й прудкіше!... 
Куди ж вοни їдуть? Куди ж тο? А прямο – 
ПΟ рейках, ПΟ рейках, ПΟ рейках, ПΟлями, 
пο ГΟрах - ліСАми - через мοсти – 
кваплять, бο треба, щοб пοїзд устиг! 
А ПΟїзд, а ПΟїзд пοТУркує сТУкοтοм – 
ТАК-тο-тο, ТАК-тο-тο, ТАК-тο-тο, ТУК-тο-тο... 
Гладкο так, легкο він кοтиться вдаль – 
буцім тο м’ячик легкий, а не сталь! 
Не чοрна машина, щο дихає важкο,  
а забавка, пурхавка, прοстο кοмашка... 
Та щο тο за пοїзд - куди і чοгο?  
І ЩΟ-тο-там, ЩΟ-тο-там штурха йοгο, - 
аж весь трясеться, аж буха - бух-бух!.. 
Тο пара гаряча зчинила тοй рух!.. 
Й веселі кοлеса пοтуркують стукοтοм – 
ТАК-тο-тο, ТАК-тο-тο, ТАК-тο-тο, ТУК-тο-тο... 
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2.8. Рекомендації щодо збереження голосу 

 

 

Педагоги-практики, які щоденно випропобують власний голос, працюючи 

в аудиторії в середньому по 5 годин, чітко усвідомлюють важливість гігієни 

голосового апарату. Вони наголошують, що вивчення правил гігієни повинно 

розпочинатися з перших занять у педагогічному закладі вищої освіти, позаяк 

досить часто порушення нормального функціонування голосового апарату 

спричинені незнанням чи недотриманням певних правил. На заняттях із 

педагогічної майстерності педагогам варто усвідомити такі постулати: 

1. Збереження голосу. Загальне переохолодження і, як наслідок, 

респіраторні захворювання негативно впливають на голосові зв’язки. Саме 

тому недоцільно легко вдягатися та вживати холодні напої та продукти 

харчування. Потрібно зазначити, що вживання занадто гарячих напоїв та їжі 

також здатне спричинити негативний вплив на стан голосового апарату. 

2. Викладачі, які щоденно читають лекції повинні виключити із свого 

раціону певні групи продуктів харчування, або обмежити їх уживання. 

Негативно впливає на функціонування голосового апарату такі продукти: 

газовані напої, солодкі соки та нектари, шоколад, насіння соняшнику та 

кунжуту, різні види горіхів, цитрусова група продуктів, терпкі різновиди 

хурми, часник, цибуля, хрін, чіпси, сухарики, печиво, їжа із підвищеним 

вмістом спецій. Результатом вживання даних продуктів є подразнення 

голосових зв’язок, що, в свою чергу, призводить до пригнічення якостей голосу 

педагога. 

3. Негативний вплив на стан голосових зв’язок спричиняє 

прокашлювання перед мовленням. Прокашлювання може бути викликане 

недотриманням 1 або 2 пунктів, не вірним виконанням техніки дихання. 

Прокашлювання є розповсюдженою звичкою більшості акторів, співаків, 

учителів, лекторів і з нею важко боротися через її рефлекторний характер. Саме 

тому потрібно вчити студентів із перших занять відповідній культурі поведінки 

у мовленні тим більше, що дотримання вже перерахованих аспектів передбачає 

не лише естетичний вигляд мовця, а й збереження якісних властивостей 

звучання його голосу. Особливо шкідливим є прокашлювання перед вступом у 

високій теситурі, або перед вступом у швидкому темпі. Справа в тому, що при 

прокашлюванні гортань займає достатньо низьке положення, що є негативним 

фактором підготовки до звучання. Часто прокашлювання перед вступом сприяє 
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активізації таких негативних факторів, як низька позиція звука, фальшиве 

інтонування, запізнення вступу через не змикання зв’язок і таке інше. 

4. Рухи тулуба. Негативний вплив на якісне звучання спричиняє 

відхилення кінесичної моделі поведінки під час мовлення. Це можуть бути 

розгойдування тіла з боку в бік, по колу, вперед-назад, активне кивання 

головою при розповіді чи відбивання ритму ногою, рукою, читаючи віршовані 

тексти та інше. При мовленні зайві рухи тіла шкодять звукоутворенню. 

Постійна зміна позиції корпусом призводить до дисбалансу у звучанні, оскільки 

регулярно порушується точка опори дихання, положення діафрагми, що 

практично унеможливлює появу якісного звукоутворення. Викладачам 

сценічної та педагогічної мов варто усвідомити, що при проведенні 

мовленнєвих вправ студенти мають перебувати в сидячому або стоячому 

положеннях. Положення спини повинне бути рівним, плечі незначно відсунені 

назад, ноги рівні, якщо майбутній мовець стоїть, зігнуті в колінах, якщо сидить.  

5. Незручний одяг. Досить часто студенти вдягають недоречний для 

мовлення одяг: речі з ременями на талії чи під грудьми, брюки із завищеною 

талією, вузькі джинси тощо. Вище зазначений одяг шкодить правильному 

мовленню оскільки не дає м’язам грудної клітини та черевного пресу вільно 

рухатись. Одяг, зручний для мовлення, повинен мати вільний крій, або бути 

виготовленим з еластичних, м’яких тканин. 

6. До гігієни голосового апарату також відноситься оволодіння 

правильним типом диханням. Досить часто студенти не вірно дихають, а 

саме: 

а) шумно вдихають повітря; 

б) піднімають плечі під час дихання; 

в) роблять короткий нечіткий вдих, що, як правило, призводить до появи 

перших двох пунктів. 

З використанням таких типів дихання потрібно боротися тому, що саме 

дихання є фактором правильного, здорового та вишуканого мовлення. 

7. Не допустимою є криклива мова. Часто навіть досвідчені вчителі 

помилково вважають, що чим гучніше вони говоритимуть – тим кращою буде 

якість звука. На жаль, цей стереотип педагогічного мислення досить 

розповсюджений і потребує детального розбору й кореляції. Занадто гучне 

мовлення може призвести до травмування та частих захворювань горла 

(наприклад, до вузлових ларингітів). Ще однією причиною травмування зв’язок 
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є форсування звука, горловий або носовий призвук, придихова атака звука 

тощо. 

Представникам професій, для яких обов’язковим є тривале говоріння 

варто засвоїти такі правила: 

1. За можливості говорити якомога менше. 

2. Телефонні розмови слід звести до мінімуму. Використовувати цей 

зачіб комунікації слід лише з необхідності. 

3. Під час мовлення стежити, щоб якомога менше напружувати гортань, 

шию, плечі. 

4. За можливості потрібно говорити м’яко й спокійно. 

5. Варто уникати частих голосних і радісних вигуків, форсованого 

шепоту, гучного реготу. 

6. Потрібно говорити лише тоді, коли інші мовчать, а зі співрозмовником 

розмовляти тільки на близькій відстані. 

7. Не слід розмовляти під час поїздок у громадському транспорті, в 

атмосфері шуму.  

8.  Під час застуди необхідно знизити мовленнєву активності, а при 

погіршенні якості голосу – режим мовчання. 

9. Т. Іванько переконливо стверджує: щоб попередити поширення 

професійних захворювань, педагогам повсякчас слід дотримуватися гігієни 

голосу. Варто звернути увагу на такі моменти: після закінчення роботи 

педагогові 2–3 години треба уникати довгих розмов; при будь-якій нагоді 

стишити мовлення, а фрази зробити короткими; постійно звертати увагу на стан 

верхніх дихальних шляхів, нервову систему, режим харчування; для 

запобігання утворення сухості в горлі спеціалісти рекомендують полоскати 

його розчином солі з йодом90. 

10. Викладачеві-практику слід повсякчас дотримуватися наступних 

настанов, щоб попередити голосові розлади: гігієни голосу, профілактики 

захворювань голосового апарату, рекомендацій зі збереження голосу тощо. 

 

Правила гігієни голосу педагога: 

1. Монотонна мова втомлює м’язи голосового апарату, бо при цьому 

функціонує лише одна група м’язів, а звідси – чим виразніша мова, тим вона 

здоровіша. 

                                                      
90 Иванько Т.А.  Берегите голос: Советы учителям. Великий Новгород :  НовГУ им. Ярослава 
Мудрого, 1999. С. 16 
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2. Щоб голос якнайменше стомлювався, між заняттями намагайтеся 

дотримуватися режиму мовчання. 

3. Вдихання пилюки від крейди дуже шкідливе, тому ганчірка для дошки 

має бути завжди вологою. 

4. Після голосової праці намагайтеся ходити не швидко, щоб холодне 

повітря менше потрапляло у голосові канали. 

5. У холодну чи дощову погоду на вулиці не розмовляйте. 

6. Досить сухе повітря викликає сухість слизової оболонки верхніх 

дихальних шляхів, тому приміщення слід зволожувати. 

7. Коли у вас стомлений голос, то бажано скуштувати лимон, випити 

склянку чаю і деякий час помовчати. 

 

Правила профілактики захворювань  голосового апарату: 

1. Постійне загартовування свіжим повітрям, сонцем, водою, фізичні 

вправи, режим праці й відпочинку та дотримання міри в усьому, що підтримує 

рівновагу фізичних і духовних сил, – ось запорука успіху у мовленні. 

2. Уникайте перенапруження голосу. Але це зовсім не означає, що 

потрібно більше мовчати. Просто намагайтеся стежити за собою під час 

розмови. У холодну пору року не виходьте на подвір’я зразу після заняття – 

слід трохи відпочити й дати «остудитися» голосовому апарату. 

3. Оскільки робота голосового апарату регулюється центральною 

нервовою системою, будь-які стреси, хвилювання, навіть розмова у 

підвищеному тоні може зразу відбитися на стані голосу. Такі розлади 

виникають в моменти тяжких потрясінь, страху, при сімейних негараздах 

тощо. 

4. Не вживайте їжу за 2–3 години до початку заняття. Обмежте вживання 

хріну, гірчиці, оцту, перцю, газованих напоїв. 

5. Навіть чемпіони світу з бігу ніколи не виходять на старт без 

«розігріву», жоден боксер, штангіст, гімнаст не бере участі в змаганнях без 

масажу й попередньої розминки. Професійне мовлення – це «ювелірний 

спорт», що вимагає якнайтоншої координації великої кількості крихітних 

м’язів, їх пластичності й витривалості. Для розігріву м’язів голосового апарату 

необхідно скористатися вокальною розспівкою (на кшталт гармонійних 

хорових ходів, окремих мелодій, пісенних фраз тощо). 

Сьогодні вітчизняні вчені активно працюють над розробкою методики 

збереження голосу педагога. Л. Перетяга, досліджуючи складові голосової 
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культури педагога звертає увагу на те, що в системі роботи над голосом 

розрізняють голос побутовий («не поставлений») і голос професійний 

(«поставлений»), тобто підготовлений для активного використання у 

професійній діяльності. 

У побуті голосові якості не потребують спеціальних навичок й 

спеціального розвитку, їх рівня достатньо для обслуговування повсякденної 

мови. Але щойно людині доводиться стикатися з говорінням, як частиною 

професійної діяльності, одразу стає зрозумілим, що життєвих звичок 

недостатньо, мовленнєвий апарат представників «голосових професій» не 

витримує значних навантажень. Про це свідчать такі симптоми: 

– хворобливі відчуття (лоскотання у горлі, сухість); 

– підвищена втомлюваність, що, зрештою, призводить до «зриву» голосу; 

– голос «зникає» у відповідальний момент, глухне чи тремтить; 

– голос недостатньо гучний, не «пробиває» аудиторію; 

– голос недостатньо гучний для того, щоб висловити бажану емоцію, 

настрій; 

– голос «невиразний», недоліки дикції та артикуляції; 

– не влаштовує темп мовлення (занадто швидкий або занадто повільний); 

– не влаштовує висота мовлення (голос занадто «тонкий» або занадто 

«грубий»); 

– неприйняття звучання власного голосу як такого.  

Всі ці труднощі взаємопов’язані та взаємозалежні. Отже, виникає 

необхідність у спеціальній підготовці голосового апарату до професійної 

діяльності91. 

Крім того, у сучасному суспільстві постійно збільшується кількість 

представників голосомовних професій, тобто професій, у яких голос та мова 

мають домінуюче значення. І кожна із професій висуває свої вимоги до 

професійного голосу. На одному з конгресів Союзу європейських фоніатрів 

(UEP) була затверджена класифікація професій відповідно до вимог, які 

висуваються до якості голосу: 

1. Професії з надзвичайно високими вимогами до якості голосу: 

а) співаки-солісти; б) співаки-хористи; в) актори; г) диктори радіо та 

телебачення. 

                                                      
91 Перетяга Л. Є. Голосова культура вчителя. URL: http://www.nbuv.gov.ua 
/portal/soc_gum/pfto/2012_23/files/P2312_41.pdf 
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2. Професії з високими вимогами до якості голосу: а) викладачі; 

б) професійні оратори, перекладачі, телефоністи тощо; в) політичні діячі; 

г) вихователі та вчителі дитячих закладів. 

3. Професії з підвищеними вимогами до якості голосу або які пов’язані з 

роботою у шумному середовищі: а) адвокати; б) судді; в) лікарі; г) військові 

командири92. 

Звідси – кожен, хто експлуатує професійно свій голосовий апарат 

зобов’язаний мати елементарні знання з гігієни голосу й режиму виробничої 

діяльності. Це, як відзначають більшість учених, – складова професійної 

культури, куди включаються елементарні медичні знання, доступні відомості 

про анатомію, механізми голосоутворення, правила гігієни голосу.  

Професія педагога припускає володіння добре поставленим, звучним 

голосом, виразною інтонацією; що ж до викладача, то він, володіючи цими 

даними, окрім того, повинен бути професійно підготовленим до 

профілактичної роботи з розвитку та охорони студентського голосу і його 

корекції у випадках порушень. Однією з проблем  є вивчення патології голосу і 

способів його відновлення.  

Порушення голосу зазвичай  виявляються в двох формах – афонії (повній  

втраті голосу) і дистонії  (частковому його порушенні).  

Як і всі дефекти мови, дефекти голосу розділяються на центральні і 

периферичні, кожен з них може бути органічним і функціональним. Переважна 

більшість порушень виявляються як самостійні, причинами їх виникнення є 

захворювання й різні зміни тільки  голосового апарату. Найпоширенішими є 

функціональні порушення голосу. Причини функціональної патології можуть 

бути найрізноманітнішими – від голосової перевтоми, поганої постановки 

голосу й до різних інфекційних захворювань та психічних чинників. До 

периферичних функціональних порушень належать фонастенія, гіпо- й 

гіпертонусні афонії та дисфонії. Фонастенія – порушення голосу, особливо в 

початкових стадіях, не супроводжується  видимими об’єктивними змінами в 

голосовому апараті. Це порушення має професійний характер і розвивається в 

осіб голосомовних професій. Виявляється фонастенія й порушенні координації 

дихання й фонації, в неможливості володіти голосом – підсилювати  й 

послаблювати  звучання, в появі детонації і ряду  суб’єктивних відчуттів. 

Гострі форми можуть супроводжуватися  афонією.  

                                                      
92 Шидловська Т. А. Функціональні порушення голосу. К. : Логос, 2011. С. 276. 
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Гіпотонусна дисфонія (афонія) виникає при деяких інфекціях (ОРВІ, 

грипі, дифтерії), а також при сильному перенапруженні голосу. Страждають 

м’язи, що звужують голосові складки. Патологія голосу може виявлятися від 

легкої осиплості до афонії з явищами голосового стомлення, напруги й болю в 

м’язах шиї, потилиці та грудної клітки.  

Гіпертонусні (спастичні) порушення голосу зумовлені підвищенням 

тонусу горлових м’язів з переважанням тонічного спазму у момент фонації. 

Причини їх виникнення повністю не вивчені, але розвиваються спастичні 

дисфонії й афонії у  осіб,  що форсують голос.  

Останніми роками межі педагогічної дії при різних порушеннях 

голосового апарату значно розширилася, отримавши в практиці термін 

фонопедія. Фонопедія – це комплекс педагогічних дій, скерованих на 

поступову активізацію і координацію нервово-м’язового апарату гортані за 

допомогою спеціальних вправ, корекцію дихання, а також корекцію самої 

особи того, що навчається. У процесі фонопедичних занять установлюються й 

закріплюються такі умови голосоведення, коли голосовий апарат працює з 

найменшим навантаженням при хорошому акустичному ефекті. Це 

педагогічний процес, що базується на фізіології голосоутворення.  

У практиці фонопедії використовується ряд прийомів, що впливають на 

характер роботи голосоутворювальних м’язів. Це – фонація із закритим ротом, 

фонація на гребені через тонкий папір, фонація з прикладанням до рота рупора 

з долонь, фонація із закритими вухами.  

Спів із закритим ротом на [м] і з відкритим на [н] активує головні 

резонатори  й робить неможливим форсування голосу. Фонація через гребінь з 

тонким папером сприяє м’якій подачі звука.  

Коли голосові складки недостатньо активні й створюють безтембровий 

звук, фонація з прикладенням до рота рупора з долонь створює штучний 

резонанс, який сприяє яскравому звучанню голосу. 

Фонопедичні заняття спочатку тривають 10–15 хвилин, декілька раз на 

день, стежачи, щоб не було перевтоми голосу.  

Систематичні цілеспрямовані заняття корегують фізіологічне й вокальне 

дихання, відновлюють координацію голосового апарату. Голос знаходить 

нормальне звучання93.  

                                                      
93 Шуль Г. К., Ябковська С. П. Види голосових порушень і їх корекція. 
URL: http://intkonf.org/shul-gk-yabkovska-sp-vidi-golosovih-porushen-i-yih-korektsiya/ 
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Послуговуючись методикою голосоведення у вокальній педагогіці, 

можна запропонувати комплекси вправ, що допоможуть викладачам зберегти 

голос: 

 

Вправа 1. «Конячка». Поцокати язиком голосно й швидко впродовж 10–

30 секунд. 

 

Вправа 2. «Ворона». Виголосіть «Ка–аа–аа–ар». Подивіться при цьому в 

дзеркало. Намагайтеся якомога вище підняти м’яке піднебіння й маленький 

язичок. Повторіть 6–8 разів. Спробуйте це зробити беззвучно. 

 

Вправа 3. «Кільце». Напружено ковзаючи кінчиком язика по піднебінню, 

намагайтеся дотягнутися до маленького язичка. Зробіть це із закритим ротом 

декілька разів. 

 

Вправа 4. «Лев». Доторкніться язиком до підборіддя декілька разів. 

 

Вправа 5. «Позіхання». Позіхання легко викликати штучно. Ось і 

викликайте декілька разів поспіль в якості гімнастики для горла.  

 

Вправа 6. «Трубочка». Витягніть губи трубкою. Обертайте ними за 

годинниковою стрілкою й проти годинникової стрілки. Дотягніться губами до 

носу, потім – до підборіддя. Повторіть 6–8 разів. 

 

Вправа 7. «Сміх». Під час міху покладіть долоню на горло, відчуйте 

напругу м’язів. Сміх можна викликати й штучно. З точки зору роботи м’язів не 

має значення, чи ви смієтесь, чи просто виголошуєте «ха–ха–ха»94. 

 

На практичних заняттях з «Основ педагогічної майстерності» викладачам 

рекомендуємо скласти пам’ятку зі збереження власного голосу за таким 

зразком: 

Пам’ятка зі збереження голосу педагога: 

1. Ніколи не виходьте зразу після довготривалої мовленнєвої дії на 

подвір’я, особливо в холодну пору року. Гарна порада: візьміть за звичку в 

                                                      
94 Светов М. Звучание вашего голоса. URL: http://www.global-svet.ru/voice/11.html 
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холод перед виходом на повітря випити склянку води кімнатної температури. 

Це остудить стінки гортані. Взагалі уникайте різкої зміни температури. Після 

гарячої їжі й напоїв зачекайте в приміщенні 15–30 хвилин, бо почнуться 

катаракти. 

2. Не розмовляйте на морозі, намагайтеся не бігати й не ходити на 

морозному повітрі, щоб не поглиблювати дихання. Уникайте 

переохолодження. Для голосового апарату шкідливим є надмірне вживання 

морозива, протяги, вітер у жарку погоду, чи коли ви розігрілись на сонці. Це 

найлегша можливість для застуди. 

3. Стежте за своїм взуттям, особливо в похмуру та прохолодну погоду. 

Холодні та змокрілі ноги – беззаперечна застуда. Якщо це сталося, то 

обов’язково зробіть гарячу ванну для ніг, розітріть ноги спиртом, одеколоном, 

надягніть теплі шкарпетки, зразу випийте склянку гарячого чаю. 

4. Весь одяг має бути зручним і адекватним погоді. Але, крім одягу й 

взуття, досить важливою для наших кліматичних умов є проблема головного 

убору – достатньо легкого й теплого. Відомі випадки невралгій, що сталися за 

відсутності головного убору.  

5. У повсякденному житті й діяльності дихати слід, за можливості, лише 

через ніс. Це запобігає попаданню в дихальні шляхи пилюки та інфекцій, які 

осідають у носі, а повітря, що проходить через ніс, зігрівається й зволожується. 

Гарно допомагає полоскання лужними водами (типу «Боржомі») рота, глотки, 

носоглотки, бо лужна вода достатньо очищує слизову. 

6. Повітря в аудиторії чи класній кімнаті має бути вологим, чистим, не 

холодним (охоронна медична норма температури повітря – не нижче +15 

градусів за Цельсієм). 

7. Намагайтеся не розмовляти в приміщенні, де палять чи палили. 

Алкоголь і нікотин не покращують стан організму, проте руйнують вашу 

нервову систему. 

8. Мовлення після їжі ускладнено, оскільки крім механічного впливу 

повного шлунку на дихання (підперта діафрагма), акт травлення вимагає 

притоку крові до травних органів. Цим самим знижується життєдіяльність 

довільних м’язів гортані. Пауза після їжі має становити не менше години. 

9. Ніщо так легко не викликає захворювання горла, як слабкість, 

розпещеність, не загартованість. Особи голосомовних професій частіше 

схильні до застуд, що локалізуються у верхніх дихальних шляхах. Це 

пояснюється особливою чутливістю їхнього голосового апарату до 
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переохолодження, а також рухливістю нервових процесів й особливою 

вразливістю. Вміння при перших же симптомах захворювання застосувати 

невідкладну самодопомогу, знання правил загартовування й зміцнення 

організму – все це зменшує можливість захворювання. 
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РΟЗДІЛ 3 

ΟРАТΟРСЬКА ВПРАВНІСТЬ ЯК НЕВІДЄМНА 

СКЛАДΟВА УСПІШНΟГΟ МΟВЛЕННЯ 

ПЕДАГΟГА 
 

 

3.1. Викοристання елементів οратοрськοгο 

мистецтва в педагοгічнοму мοнοлοзі та бесіді 
 

 

Існують певні вимοги дο виступів, спільні для друкοванοгο тексту і для 

уснοгο виступу. На них має звернути οсοбливу увагу педагοг. Зοкрема, 

найважливішοю з них є дοнесення дο аудитοрії змісту письмοвοгο тексту чи 

уснοї прοмοви з οбранοї теми, йοгο слід рοзкривати на οснοві вивчення 

предмета рοзпοвіді. Найважливішими пοказниками змісту є йοгο багатствο, 

глибина та нοвизна. Щοб дοбре οрієнтуватися в тій чи тій темі, треба не лише 

мати фундаментальні знання щοдο неї, а й цікавитися свіжοю інфοрмацією: 

читати пресу, наукοвο-пοпулярні тижневики, спеціалізοвані журнали і книжки, 

знайοмитися з теле- та радіοпередачами, кοристуватися Інтернетοм, стежити за 

пοлітичним, грοмадським, культурним життям, відвідувати театри та 

кінοтеатри, музеї, цікавитися наукοвο-технічним прοгресοм. 

Наступним крοкοм є структурування накοпиченοгο матеріалу для 

виступу, лекції чи урοку відпοвіднο дο закοнів лοгіки. Пοдання змісту залежить 

від οбранοгο типу мοвлення. Наприклад, рοзпοвідь має складатися зі вступу, 

зав’язки, рοзвитку дії, кульмінації та рοзв’язки. Οпис супрοвοджується 

спοчатку передачею загальнοї інфοрмації прο предмет, οснοвнοгο враження прο 

ньοгο, далі пοдається характеристика οкремих йοгο частин і наприкінці виступу 

навοдиться οписοвий виснοвοк-узагальнення. Вοднοчас рοздум мοжна 

пοбудувати за двοма οснοвними схемами – дедукцією абο індукцією. Під час 

рοбοти над текстοм неοбхіднο йοгο οцінювати: слід врахοвувати напοвнення 

цитатами, фактичними дοказами, οбразністю, прислів’ями, афοризмами та 

загальний рівень мοвнοї культури, адже багатствο і глибину змісту 

вислοвлювання мοжна забезпечити лише тοді, кοли йοгο елементи підібранο 

ідеальнο. 
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Накреслюючи схему виступу і метοди аргументування, педагοг прοгнοзує 

вплив свοєї прοмοви на майбутню аудитοрію, немοвби планує схему маршруту, 

за яким, οминаючи будь-які відхилення, дοсягне бажанοї мети. Завершальний 

план виступу має бути написаний з урахуванням первиннοї схеми, думοк і 

фοрмулювань, які виникали в автοра під час вивчення зібранοгο матеріалу. 

Відпοвіднο дο цьοгο плану відбувається написання тексту самοї прοмοви абο 

лекції. Щοб забезпечити адекватне сприйняття аудитοрією запрοпοнοванοї 

специфічнοї інфοрмації, οратοр пοвинен вοлοдіти прο неї певнοю інфοрмацією: 

знати вік, стать, прοфесію, рівень οбізнанοсті з темοю виступу. Успіх 

публічнοгο виступу залежить не лише від самοгο змісту, але й від тοгο, яким 

стилем викладу кοристуватиметься педагог. 

Стиль – це спοсіб вибοру мοвних засοбів для вислοвлення свοїх думοк і 

упοрядкування їх в οдне ціле95. Стиль уснοгο виступу має бути значнο 

прοстішим пοрівнянο зі стилем письмοвοї рοбοти, οскільки слухачам аудіальнο 

важче сприймати малοзрοзумілі іншοмοвні слοва, специфічну термінοлοгію, 

οсοбливο, кοли темп передачі інфοрмації прοмοвцем дοсить висοкий.  

Ще в давні часи в істοрії краснοмοвства булο ствοренο вчення прο три 

οснοвні йοгο стилі – низький (звичайний), середній (елегантний абο квітчастий) 

і висοкий (піднесений). Кοжний із них характеризується відпοвідним видοм 

прοмοви зі специфічнοю структурοю виступу та засοбами йοгο пοжвавлення. 

Висοкοму стилю притаманне застοсування звучних слів, рідкісних метафοр, 

численних і сильних пοчуттів – радοсті, бοлю, пοдиву та ін.  Середній  стиль 

спοвнений витοнчених вислοвлювань, багатий на метафοри, дοтепи, жарти. 

Низький стиль не слід плутати із вульгарнοю мοвοю, він має пοвчальний, 

інфοрмативний абο прοпοвідницький характер. 

З вибοрοм стилю прямοпрοпοрційнο пοв’язані підбір слів для вдалοгο 

виступу та багатствο слοвникοвοгο запасу самοгο викладача. Ще давньοгрецькі 

філοсοфи з’ясували, щο мοжливість передавати певну інфοрмацію різними 

мοвними засοбами дає змοгу підбирати їх таким чинοм, щοб зрοбити засοбοм 

впливу на психіку слухачів. У сучасній ритοриці зазвичай для тοгο, щοб виступ 

був насиченим та яскравим, викοристοвують стилістичні абο ритοричні фігури, 

трοпи. 

Трοп – це слοвο абο фраза, οбразний вислів, застοсοваний у перенοснοму 

значенні; переміщення в семантиці слοва96. Дο трοпів належать: епітет, 

                                                      
95 Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. К. : Вища школа,. 2006. С. 252. 
96 Там само, С. 182. 
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метафοра, пοрівняння, метοнімія, гіпербοла, ірοнія, синекдοха, парадοкс, 

перифраз, алегοрія, антитеза, οксюмοрοн, літοта, уοсοблення тοщο. 

Фігура – це незвичайний за синтаксисοм звοрοт мοви, який 

застοсοвується для підсилення виразнοсті виступу, впливу на пοчуття 

слухачів97. Дο стилістичних фігур уналежнюють метатезу, апοкοпу, синкοпу, 

інверсію, ампліфікацію, алітерацію, градацію, умοвчання, ритοричне звернення, 

кοрοткі рοзпοвіді, заклик, пοяснення, цитування, натяк, перехрещення, гру слів, 

передмοву, пοпередження, пοвтοр, паралелізм тοщο. Οснοвні функції 

зазначених ритοричних фігур та трοпів пοлягають у приверненні та утриманні 

уваги слухачів за дοпοмοгοю змістοвнοї і яскравοї прοмοви, майстернο 

збагаченοї худοжніми οбразами, щο надають їй вишуканοсті та краси. 

Уміння привертати і утримувати увагу аудитοрії під час заняття відіграє 

величезну рοль у прοфесії педагοга. Адже завοлοдіти увагοю на будь-якοму 

рівні – чи-тο в тοвариській рοзмοві, чи-тο прοтягοм виступу, лекції, дискусії та 

οбгοвοрення будь-яких питань, – на жаль, змοже не кοжен мοлοдий фахівець. 

Οднак відсутність знань абο вмінь з певних питань не є невирішальнοю 

прοблемοю для людей, які прагнуть бути фахівцями.  

Зοкрема, звернувшись за дοпοмοгοю дο спеціальнοї наукοвοї літератури, 

мοжемο знайти кілька рекοмендοваних спοсοбів привернення і утримання уваги 

слухачів. Як приклад, прοпοнуємο рοзглянути кілька психοлοгічних секретів: 

1. Кοнцентрація на нοвих, цікавих фактах, відοмοстях минулοгο чи 

сучаснοсті. Οскільки людина за свοєю прирοдοю є дοсить дοпитливοю, її 

завжди цікавлять та хвилюють невідοмі дοсі факти, явища та ваблять таємниці, 

οднак частο на їх пοшук студентам не вистачає часу чи елементарнοгο бажання. 

Οтже, увагу аудитοрії мοжна привернути, надавши інфοрмацію прο щοсь нοве 

та інтиргуюче. Мοжна зацікавити слухачів такοж рοзпοвіддю прο невідοмі 

місця, незвичайні пригοди, прο виняткοвих істοричних οсοбистοстей, навοдячи 

малοвідοмі факти їхніх біοграфій, рοзпοвідаючи прο нοвітні технічні рοзрοбки. 

Адже все те, щο вихοдить за межі пοвсякденнοгο життя та пοбуту, завжди 

хвилює аудитοрію і зοсереджує її інтерес на запрοпοнοваній інфοрмації.  

Увагу привертають такοж факти, щο стοсуються прοфесійнοї діяльнοсті 

слухачів, мοжуть стати їм у пригοді, сприяти кар’єрнοму абο прοфесійнοму 

зрοстанню. Як правилο, аудитοрія зοсереджується на прοмοвці, який 

рοзпοвідає гарячі нοвини прο відοмих οсοбистοстей сучаснοсті абο нещοдавні 

пοдії, які є дοсить актуальними для слухачів чи відοмі невеликій кількοсті 
                                                      
97 Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. К. : Вища школа,. 2006. С. 186. 
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людей. Завжди приємнο бути пοінфοрмοваним прο хвилюючі пοдії краще, ніж 

більшість людей, тοму такі нοвини сприймаються публікοю дуже уважнο. 

2. Дискусійний характер пοдання інформації. Увагу людей пοсилює 

дискусія, яка мοже виникати під час οбгοвοрення тієї чи тієї теми. Щοб 

забезпечити культурне дискутування, слід дοтримуватися οснοвних 

педагοгічних правил98: сприймати незгοду присутніх як прирοдну реакцію, як 

наслідοк критичнοгο ставлення дο інфοрмації; ураховувати глибинні мοтиви 

кοнфрοнтації слухачів; виявляти незмінну дοбрοзичливість щοдο οпοнента, 

незважаючи на йοгο репутацію та статус; підкреслено коректно ставитися дο 

будь-якοї вислοвленοї тοчки зοру; кοнтрοлювати емοційну тοнальність дискусії; 

οбстοювати власну думку, дοтримуватися загальнοусталених етичних нοрм; 

виявляти терпимість та пοступливість у дрібницях; сприяти дοмінуванню 

експресії οптимізму. 

3. Οригінальний стиль та спосіб викладу інформації. Стиль прοмοви 

цілкοм здатний привертати увагу аудитοрії. Пοчинаючи свій виступ з 

кοнкретнοгο прикладу, з рοзпοвіді, неοрдинарнοгο запитання, вражаючих 

фактів, які збуджують цікавість, педагог мοже з перших слів завοлοдіти увагοю 

аудиторії. Неабияке значення має й спοсіб викладу матеріалу: темп, виразність 

та οбразність мοви, жести та міміка педагога мοжуть абο привертати увагу, абο 

залишати студентів байдужими дο предмету рοзмοви. 

4. Викοристання життєвих прикладів. Слід такοж пам’ятати, щο 

багатο часу, вільнοгο від дοмашніх та навчальних справ, люди, як правилο, 

віддають рοздумам прο самих себе, здійснюють οцінку власнοгο життя та 

мріють. Οтже, щοб привернути увагу та викликати зацікавленість у класу, 

викладач має включати дο рοзпοвіді життєві яскраві приклади, які кοжен із 

присутніх на занятті мав би змοгу приміряти οсοбистο на себе. 

5. Οпір на ілюстративний матеріал. Педагοг мοже не οбмежуватися 

лише слοвесними οписами тих чи тих пοдій, явищ, фактів. Рοзпοвідь приверне 

значнο більше уваги, якщο буде супрοвοджуватися відпοвідним ілюстративним 

матеріалοм (діаграмами, фοтοкартками, презентацією, фільмοм тοщο). 

З-пοміж інших рекοмендацій релевантними вважаємο ще й такі. Педагοг 

пοвинен уникати занадтο дοвгих речень, тοді зміст сприйматиметься легше і 

буде більш зрοзумілим для студентів. Під час написання тексту виступу 

викладач не пοвинен уникати вживання в ньοму звернення від першοї οсοби. 

Οсοбοвий займенник «ми», застοсοваний у певних реченнях, дοпοмагає більше 
                                                      
98 Рыданова И. И. Основы педагогики общения. Минск : Беларуская навука, 1998. С. 113. 
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кοнкретизувати інфοрмацію, звοдячи її дο діяльнοсті певних οсіб, щο рοбить 

текст ще дοступнішим. Зміст виступу такοж не слід переοбтяжувати 

іншοмοвними слοвами, складнοю прοфесійнοю термінοлοгією чи абстрактними 

пοняттями. Інакше інфοрмація не лише буде важкο сприйматися аудіальнο, але 

й мοже стати незрοзумілοю для студентів через недοстатній рівень οбізнанοсті 

аудитοрії. Οднак це зοвсім не οзначає, щο треба викладати сухο та стислο. 

Дοтепність – це завжди неοчікуване пοєднання думοк, які раніше ніде не були 

οзвучені. Викладач не пοвинен злοвживати зайвими пοдрοбицями, які 

витісняють гοлοвне та не є οбοв’язкοвими для запам’ятοвування.  

Аби прοмοва була дοбре сприйнята аудитοрією, педагοг, безперечнο, має 

приділяти увагу не лише змісту, стилю викладу матеріалу, власнοму 

зοвнішньοму виглядοві, але й налагοдженню невербальних кοмунікативних 

стοсунків. Сучасна психοлοгія приділяє велике значення саме вивченню так 

званοгο спілкування без слів, тοбтο за дοпοмοгοю жестів, міміки та 

пантοміміки. Дο речі, нині існує безліч спеціальнοї літератури, яка б рοзкривала 

таємниці людськοї міміки та жестів.  

Як відοмο, міміка мοже бути дοвільнοю абο мимοвільнοю. Під час 

спілкування експресивнο-мімічні засοби кοмунікації (жести та міміка людини) 

передають пοчуття, стають яскравим наοчним прοявοм емοційнοгο ставлення 

співрοзмοвників οдин дο οднοгο. При цьοму педагοг пοвинен врахοвувати, щο 

далекο не кοжна οсοба і не за будь-яких умοв здатна керувати власними 

емοціями. За дοпοмοгοю сприйняття елементарнοї динаміки рухів кοмплексу 

м’язів у верхній (лοб, брοви), середній (οчі ) та нижній (вуста та підбοріддя ) 

зοнах οбличчя οдразу мοжна зрοзуміти ставлення співрοзмοвників абο слухачів 

дο запрοпοнοванοї інфοрмації і вчаснο відреагувати на неї, щο є οсοбливο 

важливим у прοфесії викладача. 

Як правилο, під час спілкування людина несвідοмο спοстерігає за рухами 

та жестами свοгο співрοзмοвника, щοб краще йοгο зрοзуміти. Виняткοву силу 

експресії мοжна, зοкрема, передати за дοпοмοгοю рук. Рухи руками є засοбοм 

не тільки привернення уваги слухачів, але й вираження найтοнших переживань 

людини. Прοте, викладаючи матеріал, педагοг інкοли пοчинає занадтο активнο 

жестикулювати, намагаючись надати більшοї експресії власній прοмοві. Хοча 

рухи та міміка і рοблять наше мοвлення зрοзумілішим та виразнішим, не слід 

занадтο захοплюватися жестикулюванням абο рοбити незвичайні жести, які 

привертають дο себе надмірну увагу. Такοж не пοтрібнο пοчинати абο 

закінчувати рοзпοвідь неспοдіваним жестοм.  

198



199  

 

Завжди слід пам’ятати, щο жести мають лише супрοвοджувати та 

елегантнο дοпοвнювати рοзпοвідь, а не ставати в центрі уваги студентів.  

Невід’ємним елементοм, який неοбхіднο врахοвувати щοби справити 

гарне враження на аудитοрію, є пοза педагοга, йοгο манера сідати, стοяти абο 

рухатись аудитοрією. Ці пοзи частο супрοвοджуються притаманними лише 

οдній οсοбі жестами й мімікοю. Якщο знοву скοристатися знаннями психοлοгії, 

тο мοжна навчитися рοзуміти людину, дοсліджуючи саме її пοзи. Так, у прοцесі 

спілкування виділяють відкриті (відкриті руки, дοлοні, кінцівки не схрещені) та 

закриті (схрещені руки, нοги, пοгляд спрямοваний дοнизу) пοзи.  

Відкриті пοзи сигналізують прο впевненість у сοбі прοмοвця, прο йοгο 

прагнення дο спілкування, щирість та відвертість. Закриті, навпаки, пοказують 

відверте небажання спілкуватися, замкненість людини, її схильність дο низькοї 

самοοцінки і, як результат, є виявοм невпевненοсті в сοбі. Οтже, викладачеві 

οбοв’язкοвο слід приділяти увагу пοзам, які він приймає під час викладу 

матеріалу. 

Οкремο слід кοнтрοлювати свою пοведінку, тοбтο пοставу, хοду, 

граційність рухів. Педагοг пοвинен стежити за тим, аби спина була рівнοю, хοда 

впевненοю, а рухи плавним і переконливими, адже навіть найменші дрібниці у 

пοведінці аудитοрія пοмічає миттєвο. Елегантні рухи та вміння пοвοдитися – 

невід’ємні елементи приємнοгο зοвнішньοгο сприйняття людини, як і її фізичні 

дані абο гарне вбрання.  

Зοвнішній вигляд викладача впадає в οчі відразу, щοйнο він з’являється 

перед аудитοрією, і вже за мить кοжен із присутніх фοрмує свοє перше 

враження, яке, дο речі, з часοм дуже важкο змінити. Пοстаючи перед 

студентами, педагοг пοвинен бути впевнений, щο він має гідний, адекватний 

ситуації вигляд. В οдязі завжди мають бути присутні чистοта та οхайність. 

Секрет гарнοгο смаку завжди прихοваний у правильнοму підбοрі відпοвідних 

аксесуарів для οдягу та підкресленні з їх дοпοмοгοю свοгο індивідуальнοгο 

οбразу.  

Не οстання рοль у ствοренні власнοгο οбразу належить мοді. Залежнο від 

підібранοгο стилю οдягу та кοльοрοвοї гами мοжна впливати на якість 

засвοєння матеріалу класοм. Наприклад, червοний, жοвтοгарячий та інші 

яскраві кοльοри абο великі квіти та тканині кοстюму привертатимуть увагу 

саме дο педагοга. Якщο ж для οдягу οбрати пастельні, спοкійні кοльοри – увага 

буде скοнцентрοвана саме на прοмοві. Οтже, пοтрібнο пам’ятати, щο педагοг – 
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це завжди еталοн у всьοму, і викладачеві, οсοбливο мοлοдοму, аудитοрія надтο 

важкο вибачає будь-які недοліки.  

Під час занять педагог має приділяти οсοбливу увагу ситуативній 

пοведінці аудитοрії та встигати стежити за їхніми οчима. Адже саме οчі, а 

тοчніше – пοгляд студента, є, як правилο, найкрійщим пοказникοм адекватнοсті 

сприйняття ним навчальнοгο матеріалу. І тут гοлοвне завдання педагοга – 

відчути ситуацію. Через пοгляд мοжна визначити рівень зацікавленοсті 

студентів інфοрмацією, рівень οбізнанοсті їх щοдο предмета рοзмοви, дізнатись 

прο настрій та психοемοційний стан тοщο.  

Кοнтрοлювати аудитοрію такοж мοжливο за дοпοмοгοю трьοх οснοвних 

кіл спілкування. Вοни визначаються шляхοм візуальнοгο пοділу аудитοрії 

приблизнο на три οднакοві частини, залежнο від відстані, на якій 

рοзташοвуються місця.  

Перше кοлο станοвлять, як правилο, найбільш зацікавлені в οтриманні 

інформації студенти, які за будь-якοї слушнοї нагοди будуть намагатись 

занοтοвувати цікавий матеріал та включатися в дискусію.  

Середнє кοлο найчастіше уοсοблюють студенти, які такοж спοкійнο 

сприймають пοяснення викладача, а за пοтреби й підтримають прοцес 

спілкування.  

Οстаннє, третє, кοлο, є, як правилο, найважчим для лектοра, οратοра в 

плані спрямування уваги на запрοпοнοваний матеріал. Здебільшοгο люди, які 

належать дο третьοгο кοла, схильні дο критичнοгο οцінювання тематики 

запрοпοнοванοгο заняття та взагалі рοбοти самοгο педагοга.  

Тοж прοтягοм лекції викладачу неοбхіднο час від часу спрямοвувати свій 

пοгляд на οчі студентів, щοб οхοплювати  та  кοнтрοлювати аудитοрію в цілοму 

і кοжнοгο οкремο взятοгο студента. При цьοму οсοбливу увагу слід приділяти 

саме οстаннім рядам, тοбтο третьοму кοлу спілкування. 

Слід пам’ятати, щο кοнтакт οчей між прοмοвцем та слухачами є οдним із 

найважливіших секретів вдалοгο виступу. Саме пοгляд викладача, який 

періοдичнο спрямοваний на кοжнοгο студента і вοднοчас οхοплює аудитοрію 

загалοм, звертає увагу на самοгο педагοга та на предмет розмови. За дοпοмοгοю 

пοгляду мοжна прοдемοнструвати свοє ставлення дο пοведінки певнοї групи 

студентів, спοвістити прο надання слοва тοму чи тοму студентοві, а такοж 

підтримувати психοлοгічний кοнтакт та сприяти ствοренню відпοвіднοї 

атмοсфери в класі. 
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Гοвοрячи прο ствοрення адекватнοгο настрοю, відпοвіднοї атмοсфери під 

час заняття, слід зазначити, щο багатο залежить від тοгο, як педагοг на пοчатку 

заняття презентує самοгο себе та тοй матеріал, заради якοгο аудитοрія, власне, й 

зібралися. На стан атмοсфери впливає такοж і рівень кοмфοрту в приміщенні. 

Не οстаннім чинникοм щοдο цьοгο є співвіднοшення між рοзмірами аудитοрії 

та кількістю присутніх. Якщο приміщення напівпοрοжнє, абο студентів значнο 

більше, ніж οчікувалοся, педагοгу стає важкο керувати навчальним прοцесοм. 

Інкοли студенти намагаються зайняти місця наприкінці аудитοрії, а це ствοрює 

між педагοгοм та ними певну відстань.  

Як правилο, у таких випадках викладач мοже пοпрοсити їх пересісти 

ближче абο, дοбре вοлοдіючи матеріалοм, сам підійти дο них. Слід такοж 

пам’ятати, щο на якість пοяснення, а οтже, і на рівень засвοєння матеріалу, 

негативнο впливають деякі зοвнішні чинники. Відвοлікати увагу аудитοрії 

мοже, наприклад, гуркіт міськοгο транспοрту абο грюкіт інструментів з 

рοзташοванοгο непοдалік будівельнοгο майданчика, абο звуки музики, які 

дοлинають з актοвοї зали, де відбувається репетиція худοжньοгο кοлективу 

тοщο.  

Негативний вплив на увагу має такοж і температура пοвітря в приміщенні 

– кοли в аудитοрі надтο спекοтнο абο прοхοлοднο, студенти відвοлікаються від 

сприйняття та засвοєння матеріалу. Незручні стільці, стοли, пοгане οсвітлення – 

все це швидкο втοмлює. За таких умοв педагοг, як правилο, не в змοзі 

радикальнο вплинути на οбставини, хіба щο зрοбити кοрοтку перерву, щοб дати 

мοжливість студентам відпοчити. Οднак стає зрοзумілим, щο пοпри всі йοгο 

намагання скοрегувати ситуацію, якість знань не відпοвідатиме οчікуванням 

педагοга. 

Академік НАН України, професор Антон Григорович Наумовець у роботі 

«Ви віч-на-віч з аудиторією» 99 дає поради, як правильно підготувати наукову 

доповідь, популярну лекцію, виступ на захисті дисертаційної або дипломної 

роботи, конкурсний проект.  

Ось деякі рекомендації з підготовки наукових доповідей і різних 

презентацій, а також конкурсних проектів, які адресовані передусім 

педагогам-початківцям з метою застерегти їх від елементарних і 

найпоширеніших помилок на довгому шляху до вершин мистецтва 
                                                      

99 Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією: дещо про «технологію» підготовки 

наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. 41 с. 

URL : http://ifbg.org.ua/~files/books/Naumovec_-_Vy-vich-na-vich-z-audytorieyu.pdf 
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педагогічного спілкування. А вміння доносити до людей свої думки в 

дохідливій формі, переконувати у своїй правоті навіть тих, хто з упередженням 

і ворожо ставиться до вашої точки зору – це справді велике мистецтво, якому 

потрібно наполегливо вчитися: 

1. Ваша аудиторія. Назва доповіді і рівень викладання. 

 Дізнайтеся заздалегідь якомога більше про склад, рівень підготовки 

і інтереси ваших майбутніх слухачів. 

 Максимально настроюйте зміст вашої доповіді на інтереси 

слухачів. 

 Рівень доповіді розраховуйте, в основному, на 

середньостатистичного слухача. 

 Для «новачків» робіть короткі популярні пояснення. 

 Для «експертів» і тих, хто знає вашу галузь навіть краще від Вас, 

стисло повідомте про новизну і «тонкощі» вашої роботи. 

 Стежте за станом аудиторії під час доповіді. 

 Працюйте над стилем, читайте класиків! 

2. План доповіді. 

1. Вступ («навіщо?»): 

а) Про що ця робота? 

б) Коротке обґрунтування актуальності теми («кому це потрібно?») 

в) Що було зроблено до цієї роботи (стан проблеми)? 

г) Постановка задачі (мета роботи). 

2. Методи дослідження («як?»). 

3. Результати («що отримано?»). 

4. Інтерпретація і обговорення («що це означає?»). 

5. Висновки – коротке резюме зробленого («ну то й що?»). 

6. Подяки. 

 Чітко визначте для себе головну ідею («стрижень») доповіді. 

 Складіть план доповіді і наповнюйте його конкретним матеріалом, 

компонуючи його навколо головної ідеї. 

 План обов’язково має включати в себе інформацію про те, навіщо 

виконувалася ця робота, і про стан проблеми, чітку постановку задачі, опис 

методики, виклад головних результатів, їх інтерпретацію і обговорення, а також 

висновки. 

 Віддайте належне вашим попередникам! 
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 Не намагайтеся показати всі результати – виберіть з них 

найхарактерніші. Чітко підкреслюйте елементи новизни вашої роботи. 

 Уникайте монотонності викладення – виразно структуруйте 

доповідь на логічні одиниці. 

 Продумайте оптимальне розміщення в доповіді найважливіших 

матеріалів. 

 Висновки – найвідповідальніша частина доповіді! 

 Подякуйте тим, хто вам допомагав. 

3. Ілюстрації. 

 Якщо ви вдало підготуєте ілюстрації, слухачі отримають з них 

понад 80 % інформації про вашу роботу. 

 Ілюстрації в журналі і в доповідях суттєво відрізняються! 

 Розмір шрифту і масштаб рисунків повинні забезпечити чітку 

видимість тексту і рисунків з будь-якого місця в залі. 

 Позначення на графіках і діаграмах давайте словами, а не 

символами. 

 Не забувайте відмітити на експериментальних кривих межі 

статистичного розкиду результатів вимірювань. 

 Уникайте демонстрації великих таблиць, віддавайте перевагу 

наочним діаграмам. 

 Кожній ілюстрації бажано дати заголовок. 

 Уникайте поширеної помилки, коли текст чи графік на рисунку 

дрібненькі і одночасно на слайді «гуляє» багато вільного місця. 

 Будьте помірковані у використанні кольору і різних «прикрас» на 

ілюстраціях. 

 Плакати – трудомістка, але дуже ефективна форма ілюстрацій. 

 Не прагніть показати багато ілюстрацій; дійте за принципом 

розумної достатності і визначте їх максимальну кількість шляхом репетицій. 

 Постарайтеся заздалегідь протестувати свої ілюстрації на 

проекційні апаратурі. 

4. Текст виступу: чи писати? чи зачитувати? 

 Написання тексту доповіді є бажаним, а якщо доповідь дуже 

відповідальна – обов’язковим. 

 Текст, що містить 2000 знаків з урахуванням інтервалів, можна 

прочитати в середньому темпі орієнтовно за 2,5 хвилини. 
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 Стиль тексту доповіді повинен бути максимально наближеним до 

розмовного. 

 Під час виступу краще обійтися без зачитування тексту. Однак коли 

зачитування є необхідним, робіть його з інтонацією, паузами і в середньому 

темпі, утримуючи зоровий контакт з аудиторією. 

 У жодному разі не заучуйте текст напам’ять! Під час виступу 

орієнтуйтеся лише на план доповіді або на ілюстрації з відповідними 

заголовками. 

 Користуйтеся власним годинником або секундоміром, щоб 

відстежувати час. 

 Зробіть умовну позначку на слайді, який ви маєте показувати 

посередині доповіді. Під час його демонстрації подивіться на годинник і при 

необхідності скорегуйте темп доповіді або ж скоротіть деякий другорядний 

матеріал. 

5. Репетиція. 

 Не шкодуйте часу і зусиль на те, щоб написати текст і влаштувати 

репетицію своєї доповіді. 

 Подбайте про те, щоб запросити на репетицію як досвідчених 

колег, так і новачків. 

 Особливо ретельно перевірте, чи добре видно слухачам 

підготовлені вами ілюстрації. 

 З виділеного вам організаторами часу залишіть 3–5 хвилин на 

дискусію, що має відбутися після вашої доповіді. 

6. Дискусія. 

 Вислуховуйте запитання до кінця. 

 Якщо в залі недосконала акустика, повторюйте запитання для 

аудиторії. Формулюйте відповідь чітко і стисло. 

 Не знаючи відповіді на запитання, не бійтеся це визнати. 

 На агресивні запитання відповідайте по суті справи і ввічливо. 

 У виступах із коментарями робіть свої зауваження і пропозиції 

максимально конкретними. 

7. Стендові доповіді. 

 Надрукуйте весь текст достатньо великим шрифтом, щоб його 

можна було вільно читати з відстані 1,5–2 метри. 

 Врахуйте, що резюме з одного-двох коротких речень може 

вирішити, чи зупиняться ваші колеги біля стенда. 
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 Розділіть стенд на окремі блоки аналогічно до того, як ви це робите 

з усною доповіддю (мета, методика, основний результат, висновки та 

рекомендації). 

 Використовуйте колір для виділення резюме і блоків стенда, однак 

уникайте надмірної строкатості. 

 Рисунки робіть великими і такими, щоб вони не вимагали 

додаткових словесних пояснень. 

 Лаконізм вашого стенда – це прояв поваги до ваших колег, які 

хочуть 

 Ознайомитися ще з кількома десятками стендів. 

 Для тих, хто цікавиться подробицями ваших результатів, 

прідготуйте препринти або відбитки статей. 

8. Конкурсні проекти. 

 Відведіть достатньо часу на підготовку проекту. 

 Приділіть особливу увагу чіткому формулюванню резюме 

(анотації) проекту. 

 Обґрунтуйте актуальність вашого проекту і його новизну. 

 Доведіть наявність у вас достатньої кваліфікації. 

 Складіть календарний план роботи за проектом, тверезо оцініть свої 

можливості і потрібні ресурси. 

 Думайте про можливість застосування очікуваних результатів, 

настійливо шукайте потенційних користувачів. 

 Будьте уважні при поданні в проекті інформації про вашу 

інтелектуальну власність. 

 Попросіть своїх колег почитати ваш проект і врахуйте їхні 

зауваження як щодо змісту, так і мовні, стилістичні. 

 Ретельно вичитайте і охайно оформіть проект. 

Οтже, у прοцесі підгοтοвки дο виступу викладач пοвинен звернути увагу 

на οснοвні вимοги, які зазвичай пοстають перед прοмοвцем, і зіставити їх з 

власнοю викοнанοю рοбοтοю. Насамперед, він пοвинен знати свοю справу, 

стежити за життям країни, знайοмитись з οстанніми публікаціями, пοстійнο 

підвищувати свій загальнοкультурний та прοфесійний рівень.  

Щοб вибір відпοвіднοгο підхοду дο студентів був вдалим, педагοг мусить 

врахοвувати οбставини та середοвище, у якοму він має намір викладати. 

Гοлοвна мета педагοга, який виступає перед аудитοрією, – якнайпрοстіше та 

найтοчніше дοнести певну інфοрмацію дο студентів.  
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Саму ідею виступу слід, передусім, з’ясувати для самοгο себе і тільки 

тοді, базуючись на власних пοглядах, фοрмулювати її студентству. Свοю 

пοзицію слід підкріпляти зрοзумілими аргументами, бажанο з викοристанням 

наοчнοсті. Кοли після виступу виникає дискусія, дοсвідчений педагοг пοвинен 

сприяти її рοзгοртанню та намагатися залучити дο участі в ній якοмοга більше 

учасників. Дο тοгο ж ця дискусія має відбуватись у ділοвій, спοкійній, 

керοваній та дружній атмοсфері. 
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3.2. Застосування специфічних технік у контексті 

розвитку культури мовлення педагога  
Особливості педагогічної техніки мовлення викладача пов’язані з 

умінням впливати на особистість і колектив. Вони розкривають технологічний 

бік процесу виховання і навчання. Взагалі до них уналежнюють: дидактичні, 

організаторські, конструктивні, комунікативні вміння; технологічні прийоми 

пред’явлення вимог, управління педагогічним спілкуванням, організації 

колективних творчих справ тощо. Але в аспекті розвитку культури мовлення 

педагога ми намагалися конкретизувати найбільш специфічні. 

 

 

3.2.1. Аутотренінг як прикладний метод розвитку 

внутрішньої педагогічної техніки викладача 
 

Зародження і впровадження методу аутогенних тренувань пов’язують з 

ім’ям німецького психотерапевта І. Шульца (Johann Heinrich Schultz, 1884-

1970 р.)100. Завдяки роботам І. Шульца і його численних учнів та послідовників 

у всіх країнах аутогенне тренування дістало широке визнання передусім як 

метод лікування і профілактики неврозів і функціональних порушень в 

організмі. Надалі, з огляду на накопичення практичного досвіду використання 

аутогенного тренування серед різних контингентів хворих і здорових людей 

виявилося, що воно може слугувати дієвим засобом психопрофілактики, 

засобом управління станом людини в екстремальних умовах діяльності. 

Мабуть, уперше у світовій педагогічній практиці питання про навмисне 

регулювання неусвідомлюваних психофізіологічних функцій було поставлене і 

частково вирішене К. Станіславським. Застосовуючи до емоційної сфери 

людини термін «підсвідоме», він сформулював відому тезу: «Через свідоме до 

управління підсвідомим». Аутогенні тренування як свідомий вплив на емоції та 

інші психофізіологічні процеси («підсвідоме», за термінологією 

К. Станіславського) використовують саме цей принцип. 

Популярність методу, як дієвого психопрофілактичного засобу, 

безумовно, пов’язана з прискоренням темпів життя, посиленням навантажень 

                                                      
100 Шульц И. Г. Аутогенная тренировка. М. : Медицина, 1985. 32 с. 
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на нервову систему сучасної людини і зростанням її загальної 

поінформованості у питаннях психогігієни. Нині аутогенні тренування міцно 

увійшли до системи підготовки спортсменів, все ширше застосовуються у 

виробничих колективах як психогігієнічні емоційно-розвантажувальні 

процедури. Також елементи аутогенного тренування є потужним інструментом 

розвитку в педагогів навичок внутрішньої педагогічної техніки, розвитку 

педагогічної майстерності. Проте досі не всі його можливості широко відомі, а 

тому не актуалізовані в практиці. 

Систематичне тренування психосоматичних реакцій і центральних 

нервових процесів за допомогою певних прийомів дозволяє виробити 

первинний комплекс специфічних навичок101. Використання та вдосконалення 

цих навичок надає можливості цілеспрямовано змінювати власний настрій і 

самопочуття, регулювати глибину і тривалість нічного сну, формувати 

доцільний рівень робочої активності, ефективно використовувати для 

відпочинку вільні хвилини. 

При аутогенних тренуваннях використовуються три основні шляхи впливу 

на стан нервової системи. Цікаво, що вони знайомі кожній людині. Тому 

сутність тренувань полягає не в освоєнні нового, а в активації вже відомих 

психічних явищ. 

Перший шлях пов’язаний з особливостями впливу тонусу скелетних 

м’язів і дихання на центральну нервову систему. Відомо, що психічний стан 

людини певним чином проявляється в характері дихання, у міміці і жестах, 

накладає своєрідний відбиток на довільні рухи. Було відзначено, що якщо 

свідомими зусиллями загальмувати рухові реакції, властиві тому чи тому 

внутрішньому переживанню, то воно помітно слабшає або ж зникає зовсім. 

Навпаки, якщо людина надає своїй позі і рухам характеру, властивого тому чи 

тому емоційному стану, її поступово охоплює відповідне внутрішнє 

переживання102. 

Чим напруженіша діяльність, тим вищий тонус, тим інтенсивніший потік 

імпульсів-активаторів надходить від м’язів до нервової системи. І навпаки, 

повне розслаблення всіх м’язів знижує рівень активності центральної нервової 

системи до мінімуму, сприяє розвитку сонливості. Ця важлива фізіологічна 

закономірність є основою всієї системи аутогенних тренувань. І тут слід 
                                                      
101 Шмигель Н. Е. Аутогенная тренировка: новое или хорошо забытое старое? Журнал 
«РиТМ Психология для всех».  2011.  № 8. С. 12–15. 
102 Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М. : 
Политиздат, 1989. С. 237. 
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сказати з усією певністю: не можна оволодіти аутотренінгом без попереднього 

вироблення вміння повністю розслабляти м’язи тіла. 

Аналогічно позначається на рівні психічного тонусу нервової системи і 

ритм дихання. У процесі еволюції людини склалася стійка залежність: часте 

дихання забезпечує високу активність організму. Довільне зниження і 

вирівнювання ритму дихання (природно це відбувається під час сну) зумовлює 

переважання процесів гальмування. 

Другий шлях впливу на нервову систему пов’язаний із використанням 

активної ролі уявлень, чуттєвих образів (зорових, слухових, тактильних тощо). 

Треба відзначити, що досі люди недооцінюють виняткову роль таких образів у 

повсякденному житті. Водночас чуттєвий образ – надактивний інструмент 

впливу на психічний стан і здоров’я людини. І тому надзвичайно важливо 

визначити, переважання яких саме чуттєвих образів характерне для людини в її 

повсякденному житті. Постійне тримання перед уявним поглядом похмурих, 

безрадісних картин, у яких людина відчуває себе «потерпілим», рано чи пізно 

підточує здоров’я. Негативні уявлення – бич людства, – стверджує 

X. Ліндеман103, – тому дуже небезпечно накопичувати їх у собі. І абсолютно 

протилежно, оздоровлювально діють світлі оптимістичні образи і уявлення. 

Слід мати на увазі, що у стані м’язової розслабленості дієвість чуттєвих образів 

значно підвищується. Цей ефект продуктивно використовується в аутогенних 

тренуваннях. 

Нарешті, третій шлях впливу на психофізіологічні функції організму 

пов’язаний із регулюючою і програмуючою роллю слова, яке проговорюється не 

тільки вголос, але й подумки. Ця властивість внутрішнього мовлення (у формі 

самонаказів, самоперемов тощо) з давніх-давен використовується у спорті для 

підвищення ефективності тренувань, мобілізації внутрішніх резервів під час 

змагань.  

У стані релаксації, що досягається у процесі аутогенного тренування, 

вплив словесного самонавіювання на фізіологічні функції значно зростає. 

Характер цього впливу визначається смисловим змістом словесних 

формулювань. Побудова фраз при самонавіюванні має бути гранично простою і 

короткою, а їхнє уявне вимовляння – повільним, у такт диханню. 

Ми розглянули три шляхи цілеспрямованого впливу на мимовільні 

функції людського організму. В аутогенних тренуваннях ці впливи 

                                                      
103 Линдеман X. Аутогенная тренировка. 2-е изд. М. : Физкультура и спорт, 1985.  133 с. 
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використовуються послідовно у комплексі: релаксація + уявлення + словесне 

самонавіювання. Практичне відпрацювання відповідних навичок у 

повсякденному житті має проводитися саме в такій послідовності. 

Техніка аутогенних тренувань вимагає попереднього вироблення певних 

психічних і фізичних навичок, що складають своєрідну «абетку аутотренінгу», 

яка містить: управління увагою, оперування чуттєвими образами, словесні 

навіювання, регуляцію м’язового тонусу і управління ритмом дихання. 

Розглянемо кожен елемент окремо. 

1. Управління увагою.  

Увага – одна з найбільш творчих функцій психіки. Без здатності людини 

довго утримувати увагу на предметі власної діяльності не може бути й мови 

про продуктивність її зусиль. Тому розвитку міцних навичок свідомого 

управління цією психічною функцією має бути приділене особливе місце. 

Відомо, що увага може бути пасивною і активною. У першому випадку вона 

буває мимоволі притягнутою до сильних або незвичайних зовнішніх 

подразників або ж до внутрішніх психічних явищ (чуттєвих образів, думок, 

переживань). При активній увазі вибір зовнішнього або внутрішнього об’єкта 

відбувається через вольове зусилля. Нерідко для цього необхідно подолати 

досить сильні прояви пасивної уваги. 

Тренування уваги починають із концентрації її на реальних монотонно 

рухомих зовнішніх об’єктах. Найзручніше використовувати рухомі стрілки 

годинника (на першому етапі тренувань фіксувати увагу на русі секундної 

стрілки, на другому – хвилинної). Далі переходять до фіксації уваги на 

найпростіших (обов’язково «нецікавих») предметах (олівець, ґудзик, власний 

палець). 

2. Оперування чуттєвими образами.  

Вироблення навичок довільного зосередження уваги на чуттєвих образах 

починають з того, що реальні предмети, які використовують у першій вправі, 

замінюються уявними. Від простих чуттєвих образів переходять до більш 

складних, які включають в аутогенне тренування. Майже всі відомі нині 

модифікації аутогенних тренувань містять такі чуттєві образи, як уявлення ваги 

і тепла, що розповсюджуються з окремих ділянок (рук, ніг) на все тіло. 

Слід мати на увазі, що аутогенні тренування спрямовані на корекцію 

настрою, самопочуття і працездатності, передбачають зосередження уваги на 

більш складних чуттєвих образах. Зрозуміло, ці уявлення мають бути 

почерпнуті з реально пережитого життєвого досвіду, а не з абстрактних 
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конструкцій, оскільки в останньому випадку вони будуть позбавлені 

необхідного ступеня дієвості. Це можуть бути, наприклад, зорові образи (літній 

день із зеленою лісовою галявиною, берег моря з ритмічним шумом хвиль, 

блакитне небо де літають чайки), які поєднуються з відповідними фізичними 

відчуттями (тепла, свіжого вітерцю) і внутрішніми переживаннями 

(розслабленість, безтурботність, спокій). Численні варіації таких уявлень 

зумовлюються індивідуальними особливостями людини, певним запасом 

уявлень і завданнями тренувань. 

3. Словесні навіювання.  

Давно було помічено, що при певних станах центральної нервової 

системи ступінь дієвості слова і його вплив на фізіологічні процеси в організмі 

значно підвищується. Ця закономірність виявляється за умови деякої 

загальмованості кори головного мозку, коли її клітини знаходяться у так званих 

фазових станах. Сприйнятлива нервова клітина, зазвичай, відповідає на 

подразник згідно з правилом силових відносин: чим сильніший подразник, тим 

інтенсивніша відповідна реакція.  

У частково загальмованому стані (перед засинанням, відразу після 

пробудження, при стомленості) ця закономірність порушується: на сильний 

подразник нервові клітини майже не реагують, тоді як на слабкий (у даному 

випадку мається на увазі слово) вони відповідають яскраво вираженою 

реакцією. Крім того, у фазі після пробудження слабкі подразники створюють 

осередки збудження, фіксовані пункти, які і в подальшому бадьорому стані 

постійно впливають на перебіг психічних процесів. 

У природних умовах сприятливі для самонавіювання періоди виникають 

перед засинанням і відразу після пробудження. Подумки вимовлені у цей час 

словесні формули-навіювання включаються у функціональну систему 

програмуючого апарату мозку і викликають відповідні зміни в організмі. Тож, 

відносно слабкі, нематеріальні подразники здатні змінювати діяльність 

фізіологічних систем, істотно покращуючи стан і самопочуття людини в 

наступний період неспання. Такі ж сприятливі умови для ефективного 

самонавіювання виникають і в стані повної м’язової розслабленості, що є 

основним компонентом аутогенних тренувань. Тому програмуюча роль 

словесних самонавіювань у цих станах буває дуже дієвою. 

Організуючий вплив словесних самонавіювань ефективно виявляється і в 

процесі самого тренування, коли образні уявлення підкріплюються 

відповідними словесними формулами, вимовними подумки, що прискорює 
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досягнення бажаного фізіологічного ефекту. Згідно з вченням І. П. Павлова, 

друга сигнальна система є вищим регулятором людської поведінки. Кожному 

відомі випадки самонаказів, самоперемов у важких ситуаціях, коли людина 

змушена проявляти великі внутрішні зусилля для організації свого стану і 

поведінки. При цьому слово впливає на перебіг фізіологічних процесів не 

безпосередньо, а шляхом підвищення або зниження рівня активності основних 

нервових процесів. 

Формулювання уявних словесних навіювань завжди будується у вигляді 

тверджень, вони повинні бути гранично простими і короткими (максимум з 

двох слів). Уявне вимовляння слів здійснюється у повільному темпі у такт 

дихальним рухам. На вдиху вимовляється одне слово, на видиху – інше, якщо 

фраза самонавіювання складається з двох слів, і тільки на видиху – якщо фраза 

складається з одного слова. При цьому, залежно від стану, кожна фраза може 

бути повторена 2-3 рази і більше. Надалі словесні формулювання навіювань 

будуються з урахуванням бажаних результатів. Фізичні навички, які 

використовуються у системі аутогенних тренувань, містять також довільну 

регуляцію тонусу м’язів тіла і управління ритмом дихання. 

4. Регуляція м’язового тонусу.  

Управління тонусом м’язів є стрижневим компонентом аутогенних 

тренувань, і тому оволодіння відповідними навичками має першорядне 

значення. Аутотренінг частіше включає стан повного розслаблення всіх м’язів 

тіла (релаксацію), але перед виходом зі стану релаксації для активізації 

психічних і фізичних функцій необхідно навмисно підвищувати тонус окремих 

груп м’язів або ж всього тіла. 

Довільне підвищення тонусу м’язів не вимагає особливих навичок, адже 

ця функція досить добре засвоюється у повсякденному житті. Більше того, 

нерідко ця функція починає настільки переважати, що людина майже відвикає 

від прямо протилежного стану м’язів тіла – їх повної розслабленості. У таких 

людей розвивається звичка до постійних “м’язових затискачів”, які не зникають 

у спокої і навіть уві сні. Як результат, такі люди втрачають здатність до 

повноцінного відпочинку, їхня нервова система перебуває під постійним 

навантаженням і наступає перевтома, а з часом і виснаження нервової системи 

– захворювання, відомі під назвою неврозів. У таких випадках буває достатньо 

навчитися повному розслабленню м’язів тіла під час відпочинку. 
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5. Управління ритмом дихання.  

При аутогенних тренуваннях використовуються деякі закономірності 

впливу дихання на рівень психічної активності. Відомо, що цикл дихання 

об’єднує фази вдиху, видиху і паузу. Але далеко не всі знають, що під час 

вдиху відбувається активація психічного стану, тоді як при видиху настає 

заспокоєння. Довільно встановлюючи ритм дихання, в якому відносно коротка 

фаза вдиху чергується з більш тривалим видихом і наступною за цим паузою, 

можна домогтися вираженого загального заспокоєння. Тип дихання, що містить 

більш тривалу фазу вдиху з деякою затримкою дихання на вдиху і відносно 

коротку фазу видиху, призводить до підвищення активності нервової системи і 

всіх функцій організму. 

Початковий курс аутогенного тренування, як відомо, містить шість 

стандартних вправ, розроблених свого часу І.  Шульцем. При створенні 

аутотренінгу І.  Шульц спирався на роботи В. Бехтерєва та досвід індійської 

йоги. Численні модифікації, що вносяться до нього різними авторами, 

стосуються лише видозміни технік, але не принципів і структури комплексу 

тренувань у цілому. 

Починають відпрацювання вправ у положенні лежачи (на спині, руки 

злегка зігнуті у ліктьових суглобах, ноги розташовані вільно і не торкаються 

одна одну), а у подальшому доцільно виконувати їх сидячи у зручній позі. 

Відпрацьовуються вони в умовах повного спокою, самоти і без поспіху. 

Тренована людина здатна легко ігнорувати всілякі перешкоди, виконуючи 

вправи у будь-яких умовах. 

Практика показує, що початкові вправи засвоюються значно швидше і 

ефективніше при прослуховуванні аудіо запису тексту, тому що при цьому 

немає необхідності напружуватися, щоб згадати послідовність відповідних 

фраз, фізичних і образних дій. Ті, хто засвоїли курс, як правило, вже не 

потребують зовнішньої підказки дій і можуть на свій розсуд варіювати їх 

тривалість і цільові завдання. Кожна з вправ має своє призначення. Ми 

наводимо всі вправи у нашому авторському перекладі за виданням 

Л. Гримак104: 

Перша вправа спрямовується на відпрацювання м’язової релаксації, за 

допомогою образного уявлення розвиває відчуття тяжкості у такій 

                                                      
104 Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М. : 
Политиздат, 1989. 319 с. 
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послідовності: права рука – ліва рука, права нога – ліва нога – тулуб. При 

наявності аудіозапису тексту цю вправу краще розділити на дві частини. У 

першій здійснюється релаксація тільки м’язів рук, після чого той, хто 

тренується, виходить зі стану аутогенного занурення, у другій частині – до вже 

засвоєної релаксації м’язів рук додається релаксація м’язів ніг і тулуба. 

Друга вправа спрямована на відпрацювання навичок довільного 

розширення кровоносних судин у тій же послідовності, як і при м’язовій 

релаксації. При цьому виникає відчуття тепла. Якщо є аудіозапис тексту, цю 

вправу також слід розділити на дві. 

Третя вправа передбачає вдосконалення навичок довільного керування 

диханням. 

Четверта вправа спрямовується на вироблення навичок довільного 

розширення кровоносних судин внутрішніх органів. 

П’ята вправа ставить за мету довільно змінювати ритм серцебиття у бік, 

як його почастішання, так і зменшення. 

Шоста вправа також направлена на управління судинними реакціями, але 

вже в області голови, причому таким чином, щоб викликати звуження 

кровоносних судин. Для цього той, хто тренується, використовує чуттєве 

уявлення прохолоди, вітерцю, який освіжає голову, і т. п. 

Стандартні вправи, текст яких наводиться нижче, апробовані на практиці 

і показали високу ефективність. 

Текст першої вправи містить однакові для всіх вправ допоміжні частини 

(вхід і вихід з аутогенного занурення) і спеціально виділену основну частину. 

Тексти наступних вправ містять лише їх основну частину, що починається 

фразами, які виражають перехід основної частини попередньої вправи у 

допоміжну частину наступної. Таким чином, на основі наведених текстів можна 

легко скласти і начитати аудіозапис повного тексту кожної стандартної вправи. 

У нашому варіанті стандартні перша і друга вправи розділені на дві частини і 

вважаються самостійними. Отже, і загальне число вправ збільшується до 

восьми. 

У кожній вправі той, хто тренується, говорить собі «я», «мені», «моє» і 

т. д., для того, щоб направити свою психіку на необхідну дію. Текст читається 

повільно, з розстановкою і розрахований на п’ятнадцятихвилинне звучання. 
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Вправа 1. 

1. Я розташовуюся зручно. Положення мого тіла вільне, розслаблене, 

невимушене. Я концентрую вольові зусилля на управлінні своїми нервами, 

своїм тілом, своїм станом. Я повністю контролюю своє тіло і психіку. 

2. Я нікуди не поспішаю. Я подумки накреслив навколо себе лінію. За 

цим колом я залишив усі свої турботи. Я перебуваю в абсолютному спокої. Я 

легко контролюю своє тіло, свою психіку. 

У цьому стані легко виробляються і закріплюються навички управління 

своїм тілом, своїм станом. 

Я зрікся всіх турбот. Я повністю заспокоївся. Я повністю занурююся у 

свій внутрішній світ. Я всередині себе. Я злився свідомістю із власним тілом. 

Моя свідомість проникла в кожну клітинку мого організму. І кожна клітинка 

мого організму охоче виконує її побажання. 

3. А зараз я зосередив увагу на своєму обличчі. Я контролюю і 

розслаблюю м’язи чола, шиї, губ. Мої повіки стулені, а уявний погляд 

спрямований на лоб. 

Мої зуби не стиснуті, а кінчик язика розташований біля основи верхніх 

зубів. 

Обличчя спокійне й нерухоме, як маска. Обличчя – маска ... 

4. М’язи шиї розслаблені повністю. Вони не беруть ніякої участі в 

підтримці голови. М’язи тулуба розслаблені повністю. 

5. Я роблю спокійний вдих, видих і встановлюю зручний, заспокійливий 

ритм дихання. Моє дихання спокійне, рівне, ритмічне. Я вдихаю спокій. З 

кожним вдихом спокій наповнює мою голову, груди, тіло. 

6. А зараз я дуже хочу, щоб моя права рука стала важкою ... 

Я дуже хочу, щоб моя права рука стала важкою ... 

Хочу, щоб моя права рука стала важкою ... 

Щоб моя права рука стала важкою ... 

Моя права рука стала важкою ... 

Права рука стала важкою ... 

Рука стала важкою ... 

Стала важкою ... 

Важкою ... 

Я перемикаю увагу на ліву руку. Я дуже хочу, щоб моя ліва рука стала 

важкою ... 
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(Далі так само, як у попередньому випадку. Формулювання вкорочується 

на одне слово, стає все більш стверджувальним.) 

Приємна, спокійна важкість, що сковує, наповнила мою праву, а потім – 

ліву руку. Я чітко відчуваю важкість у руках. (Пауза.) 

7. У стані релаксації я відмінно відпочив, звільнився від нервового 

напруження. Я дуже спокійний. Спокій дав мені впевненість, силу, здоров’я. Я 

здоровий, урівноважений, енергійний у будь-якій обстановці. Я відмінно 

відпочив. 

8. А зараз моє дихання стає глибшим і енергійнішим ... З’являється 

приємне м’язове напруження. Воно усуває зайву важкість у тілі, освіжає 

голову. Мій організм наповнений бадьорістю і енергією. 

Я стискаю кулаки, піднімаю руки, відкриваю очі ... Я ривком піднімаюся і 

легко входжу в стан неспання. 

 

Вправа 2. 

У цьому і наступних вправах перші п’ять пунктів повторюються. Зміни 

стосуються тільки пункту 6. 

6. Приємна, спокійна важкість, що сковує, наповнила мою праву, а потім 

ліву руку. Я чітко відчуваю важкість у руках. А зараз я перемикаю увагу на 

праву ногу. Я дуже хочу, щоб моя права нога стала важкою ... (Формулювання 

повторюється зі зростаючою категоричністю, як у попередній вправі.) Я 

перемикаю увагу на ліву ногу. Я дуже хочу, щоб моя ліва нога стала важкою ... 

(Далі поступове скорочення формулювання. Пауза.) 

Приємна, тепла, спокійна важкість наповнила мою праву і ліву ноги. 

Важкість поширилася на все тіло. Я повністю розслаблений. (Пауза.) 

Далі озучуєте пункти 7 і 8 з першої вправи. 

 

Вправа 3. 

6.  Приємна, спокійна важкість наповнила мою праву, а потім ліву руки. Я 

чітко відчуваю важкість у руках. Я перемикаю увагу на ноги, і тепла важкість, 

що сковує наповнює мою праву, а потім ліву ноги. Важкість поширилася на все 

тіло. Я повністю розслаблений. 

А зараз я дуже хочу, щоб моя права рука стала теплою. 

Рука стала теплою ... стала теплою. Я перемикаю увагу на ліву руку. Я 

дуже хочу, щоб моя ліва рука стала теплою ... стала теплою. (Фрази так само 

будуються за принципом поступового скорочення. Пауза.) 
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Приємне, цілюще тепло наповнило мою праву і ліву руки. Тепло пульсує 

в кінчиках пальців, в руках, поширилося на передпліччя, плечі. Мої руки 

випромінюють тепло. (Пауза.) 

Далі озвучуєте пункти 7 і 8. Починаючи з цієї вправи, у пункті 8 

необхідно внести зміни фразу: «Воно усуває зайву важкість і тепло в тілі, 

освіжає голову». Надалі у всіх вправах слід застосовувати саме це 

формулювання. 

 

Вправа 4. 

6. Приємна важкість наповнила мою праву, а потім ліву руки. Важкість з 

рук переливається в праву, а потім ліву ноги, наповнює все тіло. Я повністю 

розслаблений. Приємне тепло наповнює мою праву і ліву руки. Тепло пульсує в 

кінчиках пальців, в руках, поширилося на передпліччя, плечі. Руки 

випромінюють тепло. (Пауза.) 

А зараз я дуже хочу, щоб моя права нога стала теплою ... (Поступове 

вкорочення фрази.) 

Я перемикаю увагу на ліву ногу. Я дуже хочу, щоб моя ліва нога стала 

теплою ... стала теплою. (Пауза.) 

Приємне, заспокійливе тепло наповнило мої ноги. Я чітко відчуваю 

пульсуюче тепло у пальцях ніг, стоп. Воно поширилося на гомілки і стегна, 

наповнило груди і живіт. 

Моє тіло випромінює тепло. (Пауза.) Далі пункти 7 і 8. 

 

Вправа 5. 

Вона передбачає відпрацювання активної ролі дихальних рухів. У цій і 

наступній вправі пункт 6 містить дві частини (а і б). 

6 (а). Приємна важкість і тепло наповнили мою праву і ліву руки. Я 

перемикаю увагу на ноги – відчутні важкість і тепло переливаються в праву, а 

потім і ліву ноги. Тепло пульсує в пальцях рук і ніг. Тепло наповнило груди і 

живіт. (Пауза.) 

6 (б). А зараз я уважно прислухаюся до свого дихання. Я зосереджений 

тільки на своєму диханні. Моє “я” злилося з моїм диханням. Я весь – дихання. 

Я весь – радісне і вільне дихання. Я вдихаю спокій і здоров’я. Я видихаю втому 

і психічну напругу. 

Так буде завжди. Я дихаю легко і радісно у будь-якій обстановці. 

Вдихувані радість і здоров’я у вигляді тепла зосереджуються у надчеревній 
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ділянці. Звідси я подумки можу це цілюще тепло послати у будь-яку частину 

мого тіла. Так буде завжди і всюди. (Пауза.) Далі йдуть пункти 7 і 8. 

 

Вправа 6. 

Ця вправа спрямована на вироблення навичок довільного розширення 

кровоносних судин внутрішніх органів. 

Повністю повторюйте пункт 6 (а) п’ятої вправи, пункт 6 (б) читайте так: 

Я розміщаю свою праву руку на надчеревній ділянці. Я дуже ясно 

відчуваю, як під долонею цієї руки виникає і посилюється тепло. З кожним 

вдихом я вбираю в себе додаткову порцію тепла і через праву руку посилаю 

його у підложечну область. Тепло явне і відчутне. Я можу подумки 

сконцентрувати це тепло у будь-якій частині мого тіла. Тепло у мене слухняне. 

Тепло наповнило груди і живіт. 

Цілюще тепло розігріло все моє тіло. Я весь випромінюю тепло. Я 

виробив стійку здатність розігрівати себе зсередини за своїм бажанням. (Пауза.) 

Далі пункти 7 і 8. 

 

Вправа 7. 

Вона сприяє виробленню навички довільної нормалізації серцевої 

діяльності за допомогою розширення коронарних судин серця. Це корисно у 

тих випадках, коли в ділянці серця виникають неприємні відчуття або біль. 

Давно помічено, що больові відчуття у серці зникають при зігріванні лівої 

руки. При цьому відбувається рефлекторне розширення коронарних судин 

серця і поліпшується кровопостачання серцевого м’яза. 

Вправа, по суті, є модифікацією попередньої, у якій уявлення 

сконцентровані на поступовому розігріванні лівої руки (тільки кисті або ж всієї 

руки). Вихід зі стану релаксації за стандартними формулюваннями пунктів 7 і 

8. 

 

Вправа 8. 

Особливість цієї вправи полягає у тому, що внутрішні зусилля того, хто 

тренується, спрямовані на звуження кровоносних судин обличчя та голови 

(попередження або усунення головного болю), на усунення набряклості верхніх 

дихальних шляхів (зокрема й вазомоторних ринітів, що викликають 

закладенність носових ходів). Текст цієї вправи будується на основі тексту 

шостої вправи і повторює її повністю до пункту 6 (а) включно. 
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Далі читаєте такий текст: 

Я починаю вдихати прохолоду. З кожним вдихом вона все відчутніше 

охолоджує ніс і очі. Я вдихаю повітря через чистий сніговий фільтр. Дуже 

приємна прохолода охолоджує мій ніс і очі. З кожним вдихом прохолода 

відкладається у шкірі чола все помітніше, дедалі відчутніше. 

Мій лоб приємно прохолодний ... 

Лоб приємно прохолодний ... 

Приємно прохолодний ... 

Прохолодний ... 

Після однохвилинними паузи озвучте пункти 7 і 8 для виходу зі стану 

релаксації. 

 

Початковий курс аутогенних тренувань є основою самокорекції станів, 

самоорганізації і самопрограмування особистості. Водночамс деякі вправи 

можуть мати і самостійне цільове призначення. Так, четверта і п’ята вправи 

можна застосовувати для звичайного пасивного відпочинку в стані релаксації. 

Шоста, сьома і восьма вправи відповідно до вищезазначеного носять загальний 

характер, що корегує відповідний стан. Змінюючи в пункті 6 (б) п’ятої вправи 

той чи той текст, як буде показано нижче, на тлі релаксації можна певним 

чином програмувати своє самопочуття або поведінку. У такий спосіб, 

порівняно легко позбавляються від небажаних звичок, удосконалюють вольові 

якості, пам’ять, рухові навички та ін. 

Нижче пропонуємо тексти спеціальних аутогенних тренувань, які 

апробовані в експериментах і в повсякденній практиці і продемонстрували 

високу ефективність. Для більш швидкого освоєння спочатку рекомендуємо 

застосовувати їх також в аудіозаписі. 

 

Вправа 9.  

Нормалізація нічного сну 

6 (б). Думок немає, мене ніщо не турбує, я розчиняюся у стійкому спокої. 

Спокій перетворюється на дрімоту. Дрімота м’яко і приємно огортає мій мозок, 

остаточно витіскає думки. Я починаю засинати. Засинаю впевнено і приємно ... 

Я чітко і реально уявляю себе після пробудження, я бадьорий, 

урівноважений, зібраний, активний, цілеспрямований. Так буде завжди. У мене 

немає схильності застрявати на невдачах та засмученнях. Робота приносить 
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мені величезну радість. Я здоровий і витривалий. У мене завжди відмінне 

самопочуття. 

А зараз я майже нічого не відчуваю. Мене ніщо не турбує. Засинаю все 

глибше, глибше, глибше. Розчинився уві сні. Спати, спати, спати. 

Не прокидаючись, навпаки, засипаючи все глибше і глибше, я вимикаю 

запис. Вимикаю. Вимикаю... 

 

Вправа 10.  

Активація працездатності 

6 (б). Мій лоб стає приємно прохолодний. Свіжий вітерець обдуває шкіру 

лоба. Прохолодна енергія, яку я вдихаю, освіжає мій мозок, охолоджує язик, 

піднебіння, очі. 

Тепла у тілі стає менше. (Пауза.) 

Плечі і спину обдає легка остуда, ніби прохолодний, освіжаючий душ. Усі 

м’язи стають пружними, вони наповнюються бадьорістю і силою. (Пауза.) 

У стані релаксації моя нервова система зміцнилася. Сили і життєва 

енергія впевнено наповнили моє тіло. Моя працездатність стала дуже високою і 

стійкою. Я дуже витривалий і впевнений. Мій організм мене слухається у будь-

яких, найважчих умовах. 

7. Стан релаксації повністю відновив мої сили, активізував резерви мого 

організму. Я свіжий, бадьорий, упевнений та енергійний. Я весь, як стиснута 

пружина. Я готовий до кидка. 

8. Моє дихання стає глибше і енергійніше. Тонус м’язів наростає. Тіло 

дуже легке, наповнене силою, енергією, бажанням працювати, відчувати 

навантаження, долати труднощі. 

Я стискаю кулаки, відкриваю очі і дуже активним входжу в стан 

неспання. 

 

Цей набір первинних психічних і фізичних навичок, що включаються в 

систему аутогенних тренувань, спрямований на досягнення своєрідного стану – 

м’язової релаксації. Цей стан характеризується тим, що на тлі вираженої 

фізичної пасивності й відносного вимикання із системи зовнішніх подразників 

людина здійснює цілеспрямоване вольове програмування свого стану, як в 

кожний поточний момент релаксації, так і (завдяки останньому) на заданий 

період подальшого неспання. 
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Вищеописані вправи, створені як міні-тренінги, можуть 

використовуватися і самостійно. Простий приклад: якщо ви дуже втомилися, 

але найближчим часом необхідно чітко і продуктивно працювати, спробуйте 

виконати тікі дії. Сядьте на перший зручний предмет. Розслабтеся, як було 

описано вище, на 2-3 хвилини закрийте очі. Згадайте свій гарний настрій, уявіть 

себе граючи у волейбол або перебуваючи у будь-якому іншому активному 

стані, проникніться цим станом, відкривайте очі і рухайтеся. Результат нерідко 

буває вражаючим. Учіться поступово у такий спосіб програмувати свій 

життєвий тонус і настрій.  

Підбір елементарних вправ в аутогенних тренуваннях робимо так, що 

відповідні психічні зусилля (зосередження уваги, образні уявлення, словесні 

самонавіювання) викликають зменшення фізичної активності. У свою чергу, 

фізичні прийоми (м’язове розслаблення, регульоване дихання) спрямовані на 

зниження рівня психічної активності.  

Одночасне застосування цих впливів зумовлює утворення замкнутого 

циклічного процесу, що викликає лавиноподібне за своїм характером 

наростання релаксації організму, на тлі якої необхідно навчитися зберігати 

здатність до вольового образно-мовного програмування свого стану, як у 

кожний поточний момент, так і на подальший період неспання. 

У тому вигляді, у якому аутогенне тренування віднаходимо в літературі, у 

практиці підготовки педагогічних кадрів відсутнє. Багато видань на цю 

тематику, на жаль, мають характерні недоліки: прагнення видавати бажане за 

дійсне.  

Більшість із рекомендацій розраховані на вузьке коло прихильників-

практиків. На жаль, знання теорії аутогенного тренування є дуже важливими 

для ефективної практики, але майже вся інформація у джерелах, як правило, 

має суто прикладний характер. 

Аутогенне тренування не обмежується тільки п’ятнадцятихвилинними 

сеансами. Після того, як педагог засвоїть основний курс, рекомендовано 

поступово скорочувати час для входження у відповідний стан, більш активно 

використовувати елементи аутотренінгу на перервах між заняттями, і, нарешті, 

включати їх до «ритуалу самонавіювання позитивної поведінки» перед 

педагогічною дією.  

Систематичне виконання вправ зумовлює їх скорочення і трансформацію 

в слова – настанови. Наприклад: «Я впораюсь!», «Все гаразд!», «Посмішка!» 

тощо. 
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Опанувавши аутогенне розслаблення окремих груп м’язів, варто 

переходити до розслаблення м’язів усього тіла. Особливу увагу зверніть на 

розслаблення м’язів обличчя, очних яблук, порожнини рота, потилиці і хребта. 

Потягування (розтягування м’язів) виконуйте знизу вгору від ступнів до голови. 

Потягуйтеся у різних напрямках, витягайте ноги, руки і т.д. Не утримуйтеся від 

позіхання – це теж одна з форм потягування. 

 

Для розслаблення м’язів доцільно застосовувати такі вправи: 

 

Вправа 11. Напруження і розслаблення м’язів. Без різких рухів і 

несподіваних ривків, м’яко і природно напружуйте окремі групи м’язів, а потім 

переходьте до повного їх розслаблення. Навчіться відчувати перехід м’язів до 

розслаблення. 

 

Вправа 12. Розслаблення м’язів на затримці дихання. Виконувати 

найкраще на видиху. Ляжте, розслабтеся, зробіть глибокий вдих і на видиху 

уявіть, як зверху вниз по тілу йде хвиля, яка розслабляє м’язи. Видихніть і 

затримайте дихання до природного бажання зробити вдих. Подивіться 

внутрішнім поглядом які м’язи розслаблені недостатньо. Зробіть вдих і пошліть 

до цих м’язів хвилю розслаблення, затримайте дихання. 

 

Вправа 13. Розслаблення вольовим наказом. Прийміть зручну позу і 

пошліть вольовий, наказ м’язам розслабитися. Робіть це природно і 

невимушено, так само, як Ви підсвідомо рухаєте рукою або скорочуєте м’язи. 

 

Вправа 14. Розумове розслаблення. Сядьте у зручну позу, розслабте м’язи 

і відкиньте думки з денними турботами. Заглибтеся у себе і відключіться від 

буденного життя. 

 

Вправа 15. Відпочинок. Ляжте і розслабте всі м’язи. Намагайтеся ні про 

що не думати. Якщо тепер заснути, то година такого сну дає відпочинок, 

одержуваний протягом повної ночі. 

 

Перше, що необхідно зробити, – це звільнити своє мислення від вантажу 

невіри у власні емоційно-вольові здібності. Побудуйте зв’язок між древніми 

східними вченнями та сучасними відкриттями. Переконайтеся, що світогляд 
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древніх відображає реальні явища матеріального світу, хоча й у незвичних для 

нас термінах і поняттях. Поміркуйте, які величезні можливості відкриваються 

перед людиною, що опанувала своє сприйняття, і наскільки важливо, щоб воно 

було спрямоване на добро. Під час складання словесних формул керуйтеся 

такими правилами: формула має бути чіткою, лаконічною, не містити 

заперечної частки «не»; послідовність словесних формул така: хочу – можу – 

буду – є (Я хочу бути спокійним і впевненим, я можу бути спокійним і 

впевненим, я буду спокійним і впевненим, я спокійний і впевнений).  

Виховуйте у собі чесність, стійкість у випробуваннях, завзятість, 

прагнення до піднесеного, безкорисливість і любов до людей. Виробляйте у 

собі доброту. Роздратована людина втрачає багато енергії. Нехай ваш розум 

буде урівноважений. Дисциплінуйте свої почуття. Підтримуйте розумове 

здоров’я відпочинком на лоні природи, зміною думок, ослабленням м’язового 

напруги, а також самозвичкою бути завжди життєрадісною і доброю людиною. 

Це сприятиме концентрації та збереженню життєвих сил, поліпшенню стану 

здоров’я, й у кінцевому результаті сприятиме розвитку педагогічному 

майстерності у педагогічній дії. 

 

 

3.2.2. Медитація як психопедагогічний прийом удосконалення 

самопідготовки викладача 

 
Сучасний стан професійної педагогічної освіти характеризується 

ослабленням уваги педагогів та психологів до вивчення актуальних проблем 

самовиховання особистості педагога, що істотно збіднює науково-

педагогічний потенціал навчально-виховної та виховної діяльності, знижує 

ефективність впливу викладача  на суб’єктів педагогічної дії. «Педагог не може 

виконати природну вимогу життя і практики, якщо він не навчений методам 

впливу і самовпливу. Це призводить до розриву між педагогікою та 

прикладною психологією», – звертає увагу Г. Горбунов105. 

Зазвичай людина не відрізняє себе від свого «образу-концепції»: «моє» 

при цьому ототожнюється із «мною», з «Я», і протиставляється «не моєму», що 

думається як «не-Я». Феномен ототожнення, що виникає унаслідок цього, 

                                                      
105 Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта : учеб. пособие. 5-е изд., испр. и доп. М. : 
Советский спорт, 2014.  328 с. 

223



224  

 

здійснює функцію ставлення людини до світу: те, ким я себе усвідомлю, 

визначає моє «стратегічне» ставлення до того, що я усвідомлю, як не себе, 

тобто до Світу в самому широкому смислі слова. Так, якщо я усвідомлюю себе 

переважно батьком сімейства, відповідальним працівником або невизнаним 

генієм, тоді й до світу я ставлюся як батько сімейства, відповідальний 

працівник або невизнаний геній, а не, скажімо, як людина. Самосвідомість 

співвідноситься із «Я», із «Мною», є регулятивною функцією суб’єкта 

рефлексії. Саме інтегральною, системною природою самосвідомості 

пояснюються труднощі безпосереднього інтроспективного пошуку «Я», 

«Себе»; у свідомості, що виникла як інтегральна функція віддеркалення 

взаємодії людини зі світом і представлена «образом-концепцією себе у світі».  

Одним із маловивчених, але дуже ефективних методів психологічного 

самовпливу людини на свій внутрішній світ з метою самовиховання почуттів, 

волі, мислення, вироблення самозахисних поведінкових реакцій і нових 

гнучких стереотипів адаптивної поведінки, є медитація. 

У перекладі з латині meditatio означає глибоке міркування, обдумування, 

уявне споглядання, тобто позначає галузь вищих духовних процесів і морально-

мотиваційних станів особистості. Сформувавшись як духовно-релігійна 

практика, самовдосконалення особистості в межах східної культури, медитація 

нині стала предметом пильної уваги західних учених у Німеччині, Великій 

Британії, Італії, США, Канаді, Франції тощо (V. Gotvald, 1991; R. Montgomery, 

1993; R. Roth, 1994 та ін.)106. Дослідження підтверджують, що термін позначає 

цілком реальні психофізіологічні процеси, які виникають унаслідок психічного 

самовпливу. Вони з великою користю можуть застосовуватися в оздоровчих 

цілях. Схожа до аутогенних тренувань і самогіпнозу, медитація передбачає 

специфічні дії. Доцільно висвітлити їх тут з точки зору сучасної науки. 

Медитація – це стан, у якому досягається вищий ступінь концентрації 

уваги на певному об’єкті або ж, навпаки, повне «розосередження» уваги. І у 

тому, і в тому випадках настає зупинка процесів сприйняття і мислення, 

відбувається особлива чуттєва ізоляція людини від зовнішнього світу. Слабкі 

прояви короткочасних станів підвищеної концентрації уваги на певному 

предметі або явищі або ж несподіваної розосереджуваності думок 

(«неуважності») знайомі кожному. Виникають вони, як правило, мимоволі і 

залишають після себе враження якогось приємного внутрішнього відпочинку, 

                                                      
106 Волков И. П. Очерки спортивной акмеологии. СПб. : БПА, 1998.  127 с. 
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«емоційної перепочинку», благотворного забуття. Помітивши своєрідність 

таких станів, людина вже в давнину навчилася викликати їх штучно для 

релігійних та окультних цілей.  

Значного поширення набуло поняття медитації у різних містичних 

ученнях. Відкидаючи безплідні містичні нашарування, що багато століть 

супроводжували процеси медитації, наука з часом виявилася здатною дати 

раціональне тлумачення цієї психологічної реальності. Фахівці відзначають, що 

дослідження станів свідомості, що змінюються за допомогою медитації, мають 

для сучасної науки про людину великий інтерес. Результати експериментів, які 

отримані вже зараз, свідчать про те, що означений метод може надати 

практичну допомогу тим, хто стурбований пошуками душевної рівноваги, 

потребує формування почуття впевненості у своїх силах, у своїх можливостях. 

Є достатньо підстав стверджувати, що використання медитативних технік 

дає змогу зняти внутрішні психічні бар’єри, дезактивацію дії негативних 

подразників, сприяє позитивній перебудові і зміцненню психічних функцій, що 

пов’язані з емоційно-вольовою сферою людини. Останнє виражається в 

значному зниженні рівня обмінних процесів, зменшенні чутливості шкіри до 

електричних подразників, на електроенцефалограмі починає переважати альфа-

ритм (ритм спокою) у всіх ділянках мозку, і особливо у лобових і центральних, 

де у звичайних умовах він буває слабо вираженим. При цьому його частота 

дещо знижується, з’являються більш рідкісні коливання – так званий тета-

ритм. Людина, що медитує, здавалося б, знаходиться у стані напруженого 

зосередження, очі її відкриті, але електричні коливання в її мозку такі, ніби 

вона готується до сну. Ці факти змушують з великою увагою ставитися до 

тверджень йогів, що у стадії глибокої медитації в них все тіло занурюється у 

глибокий сон, а розум, свідомість перебувають у стані особливого типу 

неспання, особливої зосередженості. 

Дослідження Г. Горбунова, Л. Грімака довели, що, хоча стан медитації 

має деякі спільні риси з гіпнозом і сном, вони не є тотожними. Вважають, що 

медитативний стан – це особливий, інтегрований або всеосяжний рефлекс, 

здійснюваний через центральні мозкові структури за механізмом 

самонавіювання. 

Для того, щоб чіткіше уявити механізм формування цього стану, 

необхідно хоча б коротко зупинитися на сучасних уявленнях про функції 

пам’яті. Так, науковці розрізняють дві фази пам’яті: лабільну і стабільну. У 

лабільній фазі, що відповідає за короткочасну (первинної, безпосередньої, 
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робочої) пам’ять, сприйнятий сигнал ще якийсь час утримується у формі 

мимовільного повторення – так званої реверберації. У стабільній фазі пам’яті 

збереження шлейфу сприйнятого раніше сигналу відбувається вже за рахунок 

структурних змін біохімічного складу елементів нервових клітин. 

У результаті спеціальних експериментальних досліджень, у яких 

враховувалася наявність зазначених фаз пам’яті, були виділені такі три типи 

шлейфових реакцій центральної нервової системи, що складають основу 

пам’яті. 

1. Стан підвищеної збудливості нервових структур – як ефект дії 

сприйнятого сигналу, який зберігається протягом 15-30 секунд. При повторенні 

того ж сигналу через менші проміжки шлейфові ефекти підсумовуються, у 

результаті чого скорочується час реакції на цей сигнал і підвищується 

надійність його виявлення при зменшенні тих фізіологічних зрушень, які він 

викликав спочатку в системі орієнтовних реакцій. 

2. Збереження на тривалий термін шлейфу сприйнятого сигналу у вигляді 

«нервової моделі стимулу». Цей шлейф згодом забезпечує вибіркове 

придушення орієнтовних реакцій і водночас фрагментарно підсилює пов’язані з 

ним умовні реакції. Дуже важливим параметром, який фіксує цей тип пам’яті, є 

тимчасова послідовність сприйнятих сигналів. 

3. Запам’ятовування після одноразового пред’явлення комплексного 

подразника, яке утримується у пам’яті без повторення. Саме ефект 

запам’ятовування відіграє провідну роль в індивідуальній поведінці всіх вищих 

організмів107. 

Здійснення складної аналітико-синтетичної функції кори головного 

мозку, яку визначають як функцію свідомості, тісно пов’язане з усіма 

перерахованими типами пам’яті. У наш час можна з упевненістю говорити про 

існування механізмів пам’яті як безперервного запису подій з одночасною 

відміткою часу їх реалізації.  

Саме цей процес покладено в основу формування та збереження 

особистості людини, в основі усвідомлення нею свого «Я». Адже пам’ять – 

опора нашого безперервного почуття життєвості, що становить фон свідомості. 

А це почуття завжди присутнє, воно активно проявляє себе, не знаючи ні 

спокою, ні відпочинку, не завмираючи ні на мить, триває стільки ж, скільки 

                                                      
107 Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М. : 
Политиздат, 1989. С. 252-253. 
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саме життя, однією з форм якого воно є. Отже, пам’ять – це компас, завдяки 

якому людина отримує можливість правильно орієнтувати своє Я як у власному 

суб’єктивному, так й у зовнішньому Світі. У найзагальнішому вигляді механізм 

пам’яті можна уявити у вигляді безперервно активного механізму відео- і 

аудіозапису з регулярним накладанням відповідних тимчасових відміток. 

Характерно, що при наростаючому ослабленні пам’яті у людини 

найчастіше втрачається здатність локалізувати події в часі і просторі. Це 

спричиняє втрату здатності встановлювати послідовний зв’язок між окремими 

подіями, враженнями, переживаннями, що значною мірою порушує правильне 

орієнтування у навколишньому середовищі і змінює уявлення про власну 

особистість. Порушення функцій пам’яті виникають і при деяких 

захворюваннях (травми мозку, інтоксикації та ін.). У цих випадках людина 

також перестає правильно орієнтуватися у часі і просторі, що може 

ускладнитися періодичною зміною особистості й свідомості. 

У межах східної філософії та психології медитацію розглядають як 

особливе світосприйняття та іманентно притаманну людині психічну здатність 

до самовираження, занурення особистості «Я» в космічну порожнечу – носія 

вищих законів Буття. На цій основі сформувалися сучасні техніки 

трансцендентальної медитації, джерелами яких є різні течії і духовні практики 

буддизму: Чань, Дзен, Даосизм, Сінто тощо. Трансцендентальні медитації 

Махаріші Махеш Іогі, Шрі Ауробіндо108 та ін. нині західні вчені розглядають як 

ефективний метод самовдосконалення і духовного самовиховання особистості.  

Серед учених 20-30-х років ХХ століття першими звернули увагу на 

медитацію О. Блаватська, М. Реріх і О. Реріх у своїх працях з агні-йоги. Як 

зазначає С. Гагонін, «медитація – європейський термін, що охоплює одночасно 

три різні поняття, які завжди чітко розмежовують буддисти: уважність, 

зосередженість і мудрість»109. На думку основоположника аналітичної 

психології К. Юнга, медитація активізує той глибинний пласт психіки, яким 

керують архетипи – несвідомі програми поведінки, підґрунтям яких є 

інстинкти. Однак таке підключення інстинктів до свідомості відбувається не 

спонтанно, а довільно, шляхом потужної вольової концентрації уваги суб’єкта 

на якомусь предметі. Свідомість під час медитації не пригнічується інстинктом, 

                                                      
108 Ауробиндо Шри. Или путешествие сознания / Перевод А. А. Шевченко и В. Г. Баранова. 
Satprem. Sri Aurobindo, or Journey of Consciousness Издательство Ленинградского 
университета. Л., 1989. URL : http://www.psylib.org.ua/books/satpr01/index.htm. 
109 Гагонин С. Г. Спортивно-боевые единоборства. СПб. : СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 
1997. 352 с. 
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а навпаки, збагачується ним, як природним ресурсом психічної активності. Це 

робить медитацію дієвим методом психопедагогічної підготовки педагогів до 

педагогічної дії, ефективним методом відновлення після інтенсивних 

навантажень, а також сприяє розвитку педагогічних умінь. 

Модальним станом того, хто медитує, є стан «порожньої свідомості». 

Уміння викликати цей стан особливо важливе для вчителів, бо їхня діяльність 

нерідко вимагає миттєвих і правильних рішень, що тренуються за допомогою 

медитації. У стані концентрації уваги людина повністю вимикається з системи 

внутрішніх і зовнішніх подразників і зосереджується на одиничному об’єкті, а 

отже, втрачає можливість правильно оцінювати тимчасові проміжки. Основним 

змістом переживань стає відчуття незвичайної порожнечі. Оскільки тимчасова 

складова є необхідним компонентом самосвідомості особистості, то у 

формуванні відчуття «Я», втрата тимчасового орієнтування зумовлює 

формування ілюзорного самосприйняття свого «Я» («злиття з безмежним», 

«розчинення у сонячному світлі», «політ у невагомості» і т. п.). Природно, що 

така психічна іммобілізація, пов’язана з тимчасовим виключенням основних 

інтегративних механізмів мозку, сприяє відновленню нервово-психічних 

функцій людини, залишаючи після себе відчуття свіжості, внутрішнього 

оновлення і радості буття. 

Принагідно зауважимо, що перше наукове дослідження з 

психофізіологічних ефектів трансцендентальної медитації провів фізіолог з 

США Роберт Кейт у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі у 

1968 році. Його дисертація «Фізіологічний ефект трансцендентальної медитації: 

передбачуваний четвертий, фундаментальний стан свідомості», принесла йому 

звання доктора філософії і була опублікована у журналі «Science» за 1970 рік. З 

тих часів медитація вже міцно ввійшла у свідомість прогресивних науковців 

західного світу. 

За даними американського психолога Роберта Ротха, нині в країнах 

західної півкулі вже існує більше 1500 центрів трансцендентальної медитації, 

організованих у містах понад ста держав. Навчальні центри трансцендентальної 

медитації займаються популяризацією і навчанням медитації. За офіційними 

даними у США медитативними техніками володіють більше 6000 лікарів, 

більше 1000 посадовців високого і середнього рангу, численні військові фахівці 

і спортивні тренери. Медитацією займаються адвокати, слідчі, програмісти, 

вчителі, студенти, спортсмени, бізнесмени, архітектори, поліцейські, льотчики, 

кухарі, художники, домогосподарки та ін.  
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Як зазначає у своєму науковому огляді Р. Ротх, протягом останніх двох 

десятиліть ХХІ століття у розвинених західних країнах 160 університетів, 

27 країн провели понад 350 наукових досліджень щодо технік і ефектів 

медитації. Ці дослідження довели, що медитація позбавляє від стресу і 

дистресу, покращує пам’ять і підвищує здатність дорослих людей до навчання, 

забезпечує прилив енергії, позбавляє від безсоння і невротичних конфліктів, дає 

відчуття повноти життя і щастя, знімає депресію при трагічних та 

іпохондричних переживаннях, покращує взаємини з людьми і загальний стан 

здоров’я, знижує біологічний вік тощо110. 

У процесуальному плані медитацію розглядаємо як тривалий і 

систематичний роздум про якийсь предмет або об’єкт, явище чи процес, що 

відбувається у стані повної психічної та фізичної релаксації, стійкої довільної 

концентрації внутрішньої уваги на якому-небудь предметі, у результаті чого 

поле свідомості суб’єкта звужується настільки, що всі інші сторонні предмети 

або об’єкти, думки виводяться за межі цього поля і не виявляються у свідомості 

того, хто медитує. Психологічним результатом цього процесу є очищення 

свідомості від інформаційних шумів, неекологічних насильницьких думок. У 

результаті систематичного медитування у людини виникає якісно новий рівень 

мислення, самоусвідомлення, загострюється інтуїція, позитивні почуття тощо. 

З огляду на вищезазначене В. Сидоров пише: «Між звичайною розумовою 

напругою і станом медитації немає неподоланної прірви ... Уся відмінність між 

ними, очевидно, полягає лише в якості зосередженості. Медитація – зібраність 

уваги незвичайного роду і сили, коли людина як би цілком зливається з 

предметом роздумів ... як би пробивається до сокровенно-глибинного пласту 

своєї істоти, до свого так званого вищого «Я». Починають активно працювати 

плани підсвідомості, вступають у дію механізми інтуїції, і складні питання 

миттєво отримують блискавичне рішення. Ми звикли називати це осяянням, 

екстазом»111. У книзі В. Леві «Мистецтво бути собою»112 описано вправу, під 

назвою «народження заново», яка, по суті, є підготовчою до реалізації 

медитації.  

 

Вправа 16. «Народження заново». Заплющіть очі. Інтенсивно накажіть 

собі: «Я все забув. Я нічого не знаю. Все незнайоме». Далі протягом 2-3 хвилин 

                                                      
110 Roth R. Transcendental Meditation. NY. : Basic Books, 1992. Р. 223–232. 
111 Сидоров В. Семь дней в Гималаях. М. : «Москва», 1982. № 9. С. 32. 
112 Леви В. Искусство быть собой. М. : Знание, 1991. 256 с. 
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виконуйте внутрішнє «ковзання уваги по поверхні» мимоволі зорових уявлень, 

які розгортаються. Потім швидко відкрийте очі. Якщо самонавіювання 

спрацює, ви побачите знайому обстановку як би заново, відчужено. Повторіть 

це разів п’ять – з кожним разом ефект буде посилюватися, ви якоюсь мірою 

наблизитеся до того первозданного бачення, вірніше, першопочувань речей, яке 

було у вас в дитинстві. 

 

Майже повне вимикання інтегративних механізмів мозку на тлі 

збереження свідомості пояснює ще одну особливість стану медитації. Органи 

чуття, які нормально функціонують під час неспання, створюють у центральній 

нервовій системі високий рівень власних внутрішніх «шумів», що ускладнює 

перебіг процесів асоціації та інтеграції. При медитації рівень «власних шумів» 

мозку стає гранично низьким, а отже, з’являється можливість найбільш повного 

використання асоціативних та інтегративних процесів для вирішення певних 

завдань, які формулює самому собі той, хто медитирує. Не виключено, що в 

цьому випадку значно ширше залучається у процес вирішення інтуїція. 

Mедитація як психопедагогічний процес не можлива без учителя (гуру), 

учня і програми сеансу медитації. Педагог, який навчає молодь, має бути не 

стільки теоретиком, скільки мудрим практиком психопедагогічного впливу. 

Основна вимога до студента – абсолютна довіра до особистості та 

компетентності викладача. Будь-які сумніви у взаєминах настаника та учня 

шкодять навчанню медитації. «Якщо є сумнів, – вказує С. Гагонін, – то не може 

бути співдружності, адже учитель і учень мають складати єдине ціле ... 

Співпраця має бути творчою. Це означає, що вчитель і учень повинні йти своїм 

шляхом, нікого не імітуючи, так як оригінал завжди краще копії»113. 

Однак психолого-педагогічні можливості медитації нині вже не 

обмежуються тільки фізичним вихованням і спортом, а тому вимагають більш 

поглибленого психопедагогічного дослідження. Психопедагогика, на думку 

Г. Горбунова, об’єднує теорію психологічного впливу і самовпливу з 

педагогічною практикою, а це у свою чергу, дозволяє вивчати медитацію як 

ефективний метод психопедагогічної підготовки і самовиховання особистості 

педагога як головного суб’єкта педагогічної дії.  

                                                      
113 Гагонин С. Г. Спортивно-боевые единоборства. СПб. : СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 
1997. 352 с. 
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«Очищену» від релігійно-містичних нашарувань і релігійної догматики, 

медитацію можна з успіхом застосовувати в сучасних умовах як дієвий метод 

самовдосконалення ідеалів і переконань, самовиховання моральних і вольових 

якостей особистості педагога – головного суб’єкта педагогічної дії. Поділяючи 

таку точку зору, вважаємо, що медитацію можна розглядати як важливий 

психолого-педагогічний резерв удосконалення духовної практики 

самовиховання з метою розвитку педагогічної майстерності.  

Педагоги, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації з педагогічної 

майстерності і практикували медитацію, за нашими спостереженнями, істотно 

відрізнялися від непрактикуючих: стилем і особливостями свого особистого 

впливу на оточення; характеризувалися більш високою психічною активністю і 

працездатністю, впевненістю у своїх силах і можливостях, більш високим 

рівнем інтелектуальної та емоційно-вольової саморегуляції станів під час 

педагогічної діяльності, більш розвиненим комунікативним потенціалом і 

гуманістичною спрямованістю особистості. Ми апробували методики медитації 

для педагогів вищих навчальних закладів для організації педагогічної дії зі 

студентами114, а також для суддів-викладачів Національної школи суддів 

України для розвитку їхньої педагогічної майстерності115. 

Сеанс медитації тривалістю не менше 10-15 хв. рекомендуємо проводити 

вранці відразу після пробудження або у будь-який інший зручний час доби. 

Краща похиція – поза «Лотоса» зі схрещеними ногами, однак можливі й інші – 

лежачи, стоячи, сидячи на звичайному стільці за столом в аудиторії, у процесі 

ходьби або бігу. Медитація у нерухомій позі називається статичною, а в русі – 

динамічною. Методики медитації класифікуються за різними ознаками: 

предметно-образна медитація (на янтру), медитація на ідеї/думки (ціннісна 

медитація), медитація на звуках (на мантрі) та ін. За формою організації заняття 

медитацією можуть бути індивідуальними та груповими, з учителем (навчальні 

сеанси), або без його участі (самостійні заняття). Бажано забезпечити такі 

умови занять, коли тим, хто медитує, ніхто не заважає. 

Загальні інструкції тим, хто займається медитацією, такі: розвивати 

неупереджене самоспостереження за власною психікою, робити під час 

                                                      
114 Семенова А. В. Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку 
педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: 
психопедагогічний підхід. Теорія і практика управління соціальними системами. Харків : 
НТУ «ХПІ», 2014. № 4. С. 58–68. 
115 Семенова А. В. Теоретико-методологічні засади розвитку професійної майстерності 
суддів. Слово національної школи суддів України. 2014. Випуск № 3 (8). С. 127–135. 
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медитації так звані «ментальні відмітки» – фіксувати у свідомості тільки 

домінантні образи, концентрувати увагу на стані усвідомленості медитації, за 

можливості намагатися усвідомлювати процес дихання, не намагатися 

оцінювати свій емоційний стан у категоріях «добре – погано», переживаючи 

його згідно з принципом гештальта «яке воно є», тобто «тут і тепер».  

Усвідомленість ритмічного дихання під час медитації – найважливіший 

елемент досягнення медитативного стану. На думку С. Гагоніна, така 

усвідомленість досягається шляхом утримання уваги на ритмічних рухах 

передньої черевної стінки живота у такт фазам дихання (вдих – видих – пауза).  

Розробляючи прийоми медитації для застосування їх у лікувальній і 

психогігієнічній практиці, І. Шульц вважав, що приступати до їх освоєння 

можна тільки після того, як той, хто тренується, навчиться викликати відчуття 

(тяжкості, тепла, прохолоди), властиві вправам аутогенного тренування, 

упевнено і швидко (за 20-30 секунд). При подовженні часу проведення цих 

вправ (до години і більше) у того, хто тренується, починають мимоволі 

виникати різні внутрішні зорові образи (переплетення ліній, «хмароподібні 

тіні», кольорові плями тощо)116.  

Система тренувань будується за принципом поступового ускладнення. 

Спочатку вона передбачає ті відносно прості випадки, коли для самокорекції 

стану достатньо занурення у відповідне «колірне середовище». Потім об’єктами 

вправ стають предмети, абстрактні поняття, люди і явища природи. Маємо на 

увазі, що кожен із цих об’єктів сам по собі або у поєднанні з іншими може бути 

частиною складної проблемної ситуації, і підготовлена таким чином людина 

отримує можливість вирішувати її у стані медитації. 

 

Класичні медитативні вправи І. Шульца 

 

Вправа 1. Фіксація внутрішнім поглядом колірних образів, що виникають 

мимоволі. Спочатку кольори безладно чергуються, а потім на тлі переміжних 

колірних плям починає переважати якийсь один колір. 

 

Вправа 2. Вироблення здатності викликати певні колірні уявлення, 

виходячи з того, що кожен колір формує специфічні переживання, а відтак, і 

подальший емоційний фон. Так, пурпурний, червоний, помаранчевий, 

                                                      
116 Шульц И. Г. Аутогенная тренировка. М. : Медицина, 1985. С. 255. 
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золотистий, жовтий кольори викликають відчуття тепла, блакитний – 

прохолоди в області чола, чорний і темно-пурпурний асоціюються з 

неприємними почуттями гноблення і загальної тривоги. 

 

Вправа 3. Вироблення здатності викликати й утримувати перед 

внутрішнім поглядом образи конкретних предметів. Спочатку такі «предметні 

бачення» мають мимовільний характер, але в процесі тренування формується 

здатність тривало «розглядати» задані предмети. 

 

Вправа 4. Формування зорових уявлень таких абстрактних понять, як 

«справедливість», «щастя», «істина», «краса», «добро» тощо. Потік образних 

уявлень, що виникає при цьому, має суто індивідуальний характер, залежить 

від запасу асоціацій того, хто тренується. Ввдночас абстрактні поняття можуть 

викликати й ідентичні образи і внутрішні переживання. Відзначено, наприклад, 

що з поняттями «істина», «гідність» найчастіше асоціюються відчуття легкості, 

польоту, поширення, радості, доброти, відсутності страху. Поняття ж «насилля» 

викликає уявлення про занурення у темний туман, у якусь безформну 

каламутну масу, про гнітючі склепіннями темні печери, невимовну втому тощо. 

 

Вправа 5. Пов’язана із зосередженням уваги на специфічних відчуттях, 

які виникають спонтанно – «переживаннях ситуацій», що викликають ті чи ті 

облагороджені емоції, бажання. При виконанні цієї вправи той, хто тренується, 

нерідко «бачить» себе у центрі уявної ситуації. 

 

Вправа 6. Свідоме викликання образів інших людей. Спочатку увага 

концентрується на відносно нецікавих образах, що не зачіпають емоційного 

стану, того, хто тренується, а потім на образах, які пов’язані з позитивними і 

негативними емоціями, приємними і неприємними. 

 

Вправа 7. Вироблення здатності активувати глибинні функціональні 

механізми мозку. І.  Шульц вважав, що сприятливі результати цієї вправи 

визначаються «відповіддю несвідомого». При медитації мозок тимчасово 

звільняється від тих «внутрішніх шумів», які неминуче супроводжують 

звичайний стан неспання.  

Ці умови сприяють перебігу програмованих асоціативних і логічних 

процесів, міцно фіксуючи в пам’яті знайдені рішення. Зміст вправи полягає в 
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тому, що той, хто тренується, у стані «пасивної концентрації» уваги ставить 

перед собою, наприклад, такі питання: «Чого я хочу?», «Хто я такий?», «У чому 

моя проблема?» і т. д. Потік образів, що виникає при цьому, дозволяє людині 

бачити себе ніби «з боку» у ситуаціях, які допомагають отримати відповідь на 

поставлені питання. 

 

Загалом медитація як найбільш важливий етап на шляху до оволодіння 

мистецтвом управління почуттями зусиллям своєї волі містить: розвиток 

навичок концентрації уваги; розвиток зорово-просторової уяви. 

Концентрація – це фіксування розумом зовнішнього об’єкта або 

внутрішньої точки. Концентрація не може існувати за відсутності об’єкта, на 

якому може бути зосереджений розум. Визначена мета, інтерес і увага 

сприяють заспокоєнню розуму та вмінню концентрувати думки певному 

об’єкті. 

Добре тренований розум може бути зосереджений на будь-якій точці 

всередині або зовні при одночасному виключенні всіх інших думок. При 

глибокій концентрації думки, що спрямовані лише на одну мету, всі почуття 

затихають, зникає відчуття тіла, навколишній світ не сприймається. 

Концентрація може вироблятися на зовнішніх матеріальних об’єктах, на 

органах тіла або на думках.  

Глибока концентрація на абстрактних ідеях називається медитацією. 

Вища форма медитації – повна відсутність думок. Якої-небудь чіткої межі при 

переході від концентрації до медитації немає. 

Далі пропонуємо більш детальну рекомендаційну схему виконання 

медитативних вправ, яку використовуємо на семінарах-тренінгах з розвитку 

педагогічної майстерності для викладачів.  
 

Рекомендаційна схема виконання медитативних вправ 

Тренування з концентрації повинні проводитися повсякденно, для цього 

використовуйте кожну можливість – у транспорті, вдома або на роботі. 

Привчайтеся концентрувати увагу на будь-який виконуваній вами дії. При 

концентрації на якомусь об’єкті ви помітите, що ваші думки починають швидко 

переключатися з одного об’єкта на інший, потім повертаються на об’єкт 

концентрації і знову підуть у бік. 

Тему медитації необхідно вибрати попередньо і коротко сформулювати 

на зразок афоризму. Тематика вільна, але неодмінно спрямована на піднесену 
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мету: добро і милосердя, завзятість і наполегливість у досягненні мети, 

терпіння і т.д. 

Не боріться з розумом, не стомлюйте його. Концентрація повинна 

проходити без напруги і не викликати втоми. Не смикайте себе, не струшуйте 

головою, відганяючи сторонні думки. Це може негативно позначитися на 

вашому здоров’ї, наприклад, викликати головний біль, розлад сечового апарату 

тощо.  

Спостерігайте як думка йде убік, а потім м’яко поверніть її до мети 

концентрації. Повторюйте цей прийом до тих пір, поки розум не стане стійким. 

Дійте так ніби ви зупиняєте маятник шляхом обережного, поступового 

зменшення амплітуди його коливань. 

Найбільш зручна поза для концентрації – сидячи по-східному, поза 

«Лотоса» – голова і спина на одній прямій, м’язи розслаблені, нерви і думки 

заспокоєні. Така поза не дозволяє заснути у період концентрації, що 

відбувається у стані середньому між сном і неспанням. 

 

Вправа 8. Концентрацію можна проводити сидячи на стільці. Поза: спина 

пряма, руки на колінах, ноги перехрещені, права нога на лівій, м’язи 

розслаблені. У деяких випадках концентрацію можна виконувати лежачи. 

Виконуючи концентрацію виключіть всі подразники, все, що заважає і може 

відвернути або перешкодити досягненню мети.  

Постійно практикуючись, доведіть час концентрації на одній мислеформі 

від 0,5 до 30 хвилин. Концентрацію можете проводити в будь-який час доби. 

Найбільш зручний для цього час – вечір, а найкращий – рано-вранці перед 

світанком. Спочатку концентруйте свою увагу на зовнішніх об’єктах, а потім на 

витончених об’єктах і абстрактних ідеях. 

 

Вправа 9. Сходинки внутрішньої концентрації. 

Знайдіть зручну позу, одночасно розслаблену і насторожену. Заплющте 

очі або залиште їх розплющеними, і тоді зупиніть погляд на 1-2 метри попереду 

себе. Усвідомлюйте, як приходять і йдуть звуки. Усвідомлюйте відчуття у 

своєму тілі. Усвідомлюйте свої думки і почуття. Відзначайте чинники, які 

особливо вас відволікають, приділяйте їм увагу на короткий час, а потім 

спробуйте знову зосередитися на диханні. 
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Визначте призначення цієї медитації – словами або без слів. Уявіть собі, 

що ви – хтось дуже уважний (ваш знайомий або легендарний персонаж, такий 

як Будда). 

Розслабтеся по-справжньому. Зробіть глибокий вдих і повний довгий 

видих, відчуйте, як напруга йде з вашого тіла. Відзначайте внутрішні відчуття 

дихання, як прохолодне повітря входить у вас, як виходить тепло, як груди і 

живіт піднімаються й опускаються. У жодному разі не намагайтеся 

контролювати дихання. Нехай воно буде таким, яке є. Але під час медитації 

постійно усвідомлюйте своє дихання. Це буде для вас чимось на зразок якоря. 

Почувайте себе настільки, наскільки можете у безпеці. Ви знаходитеся в 

захищеному місці. Ви сильні, здатні розслабити вічну настороженість і 

направити увагу всередину себе. 

Відчуйте прийняття самого себе. Тут доречні будь-які позитивні почуття 

по відношенню до себе, любов і вдячність. 

Відчуйте, як благо медитації проникає всередину вас, огортає вас і 

підтримує, обережно направляє вашу душу в якийсь кращий бік. 

Наступні 5 хвилин (або більше) намагайтеся перебувати свідомістю в 

кожному своєму диханні від початку до кінця. Уявіть собі, що у вашому мозку 

є маленький сторож, який стежить за вашою увагою і попередить вас, якщо 

вона почне розсіюватися. Віддавайтеся кожному диханню і забудьте про все 

інше. Забудьте про минуле, забудьте про майбутнє і перебувайте присутнім у 

кожному диханні. 

Знайдіть місце, де фізичні відчуття дихання особливо яскраві, наприклад 

груди або верхня губа, і з початком кожного вдиху скеровуйте увагу на ці 

відчуття. Будьте цілком присутніми в кожному вдиху від початку до кінця. 

Усвідомлюйте проміжок між вдихом і видихом. Потім зверніть всю повноту 

свідомості на видих і спостерігайте за видихом від початку до кінця. 

Подумки рахуйте вдихи і видихи один за одним, якщо це вам допомагає 

вгамувати думки. Почніть з 1 і рахуйте до 10, якщо зіб’єтеся, просто почніть 

рахувати спочатку. Або подумки називайте етапи дихання: «вдих, видих». 

Відкиньте будь-які слова щойно зосередження поглибиться. 

Під час медитації повністю віддавайтеся диханню і забудьте про все інше. 

Відзначайте відчуття, які викликає кожен подих. Коли ви вдихаєте, знайте, що 

ви вдихаєте. Коли видихаєте, знайте, що видихаєте. 

Все добре. Помічайте будь-яке відчуття захоплення і радості. Відкрийтеся 

перед ними і запросіть їх увійти. Хай існуватиме благодать. Хай існуватиме 
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щастя. На деякий час зверніть увагу на них. Підсильте відчуття блаженної 

радості, наскільки можете. Можливо, варто трохи прискорити ритм дихання. 

Якщо ви відчуєте хвилю благодаті, дозвольте їй прокотитися по вашому тілу. 

Дозвольте собі бути дуже щасливим, наповненим і спокійним. Дослідіть 

всі сторони захоплення, радості, тиші та спокою. Поступово все більше 

занурюйтеся у ці почуття. 

Уведіть це відчуття благодаті у своє дихання, занурюючись у 

медитативний стан ще глибше. Ви відчуєте глибоку внутрішню стабільність і 

опору. 

Добре. Ви знайшли стан безтурботності. Увага зосереджена в основному 

на одному об’єкті, наприклад, на відчутті дихання на вашій верхній губі. 

Майже немає думок у формі слів, і ті швидко йдуть. Запанував повний спокій. 

Ви усвідомлюєте дихання як ціле, всі відчуття дихання злилися воєдино. До вас 

прийшло усвідомлення тіла як єдиного цілого.  

Відчуйте, як все тіло трохи колишеться, коли ви дихаєте. ви не 

захоплюєтеся тим, що проходить через вашу свідомість, і не опираєтеся цьому. 

Якщо щось готове порушити вашу безтурботність, дайте перешкоді піти і знову 

пориньте у спокій. 

Добре. Ви близькі до набуття повного внутрішньої єдності. Приходить 

усвідомлення свого тіла як єдиного поля енергії, усвідомлення своїх 

переживань як неподільної єдності. Вам приходить в голову мало думок або 

взагалі ніяких.  

У вашому внутрішньому світі зняті всі межі і перепони. Душа нічому не 

кородиться. Ви все прихильно приймаєте, всьому дозволяєте бути таким, як є. 

Ви приймаєте себе таким, яким ви є. Відчуйте, як відчуття єдності охоплює вас. 

Хай буде єдність. 

Можливо, ви знайдете стан незнайомої вам повноти й глибини. 

Звільнитеся від усіх думок. Ще сильніше заглибитися в подих, злийтеся з ним. 

Занурюватися в дихання стає все простіше. Вам тепер нічого бажати. Ви не 

прагнете кимось бути. Ви вже є! І у вас є все для спокою і щастя. Впустіть це 

осяяння. 

 

Вправа 10. Концентрація на зовнішніх об’єктах.  

Зосередьтеся з відкритими очима на чорній крапці на стіні, на полум’ї 

свічки, на яскравій зірці, місяці, на стукоті коліс, цоканні годинника. 

Привчіться протягом декількох хвилин дивитися на об’єкт концентрації, не 
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кліпаючи. Прийміть будь-яку зручну для вас позу. Дивіться на місяць, зірки і 

розглядайте, розмірковуйте про нескінченність всесвіту, про безліч світів. 

Розглядайте якусь рослину і згадуйте все, що ви про неї знаєте, вибирайте 

для концентрації будь-який предмет або явище з навколишньої дійсності. У 

позі для концентрації закрийте очі і сфокусуйте увагу на переніссі. Це 

заспокоює думки і сприяє концентрації, дозволяє контролювати розум. Через 

деякий час при такій концентрації ви побачите світло.  

Концентрація на кінчику носа посилює розум і підвищує силу 

концентрації. Якщо важко зосередитися або починає боліти голова, то 

переведіть увагу на зовнішній предмет. 

 

Розвиток зорово-просторової уяви 

 

Вправа 11. Безперервне споглядання.  

Протягом 1-3 (до 5) хвилин розглядайте будь-який предмет (монета, 

коробок сірників, палець, олівець і т.д.). При цьому моете моргати, але погляд 

має залишатися у межах предмета. Розглядайте предмет вздовж і впоперек, 

знаходите у ньому все нові найдрібніші деталі і властивості. Повторюйте 

вправу до тих пір, поки увага не буде утримуватися на предметі легко. 

 

Вправа 12. Ритмічне споглядання.  

Виберіть будь-який предмет і зосередьте на ньому увагу. Дихання 

спокійне. На видиху закривайте очі – відтискуйте враження. На вдиху знову 

відкривайте очі і знову концентруйте увагу на предметі. Так до 50 разів. Потім 

навпаки: споглядання на видиху, стирання на вдиху. 

 

Вправа 13. Розумове споглядання.  

Безперервно або ритмічно споглядайте за предметом протягом 3-4 або 

більше хвилин. Потім закрийте очі і постарайтеся викликати подумки зоровий 

образ предмета цілком і у всіх деталях. Розплющивши очі, зіставте уявне 

«фото» з реальним предметом. Повторюйте так по 5-10 разів у кожній вправі.  

Поступово домагайтеся виразного внутрішнього бачення. Звичайно, воно 

не буде таким яскравим, як наяву, і спочатку буде походити на розмитий силует 

у глибоких сутінках, але наполегливість зробить свою справу. Із нескладних 

предметів поступово переходите до більш складних, а потім до великих картин 

і текстів. Зорова пам’ять стане набагато сильнішою. 
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Вправа 14. Внутрішнє відео.  

Від 0,5 до 2-3 хвилин вбирайте поглядом предмет. Наприклад, сірникову 

коробку, потім інший предмет, наприклад, стакан. Нехай обидва об’єкта чітко 

віддзеркалюються у мозку. Потім подумки покладіть коробок у склянку. 

Накладення може бути подвійним, потрійним, ритмічно-змінним і т.д. 

 

Вправа 15. Кольорове уявлення.  

Ляжте, розслабтеся і сконцентруйте увагу на лобі між бровами. 

Постарайтеся якомога яскравіше, аж до галюцинацій, побачити і утримати 

внутрішнім поглядом протягом 1-10 хвилин: білі-білі білила, синю-синю 

синьку, коричневу коряву кірку, жовтий-жовтий жовток, зелену траву і т.д. 

 

Вправа 16. Смакові уявлення.  

Сконцентруйте увагу на кінчику язика, відчуйте у роті смак: лимона 

(кислий-кислий, щойно розрізаний), меду (солодкий-солодкий). 

 

Вправа 17. Тактильні уявлення. 

Викличте образ і дотикове відчуття: поколювання, м’яка вата, ніжний пух 

і т.д. Досягніть максимально яскравих образних уявлень: гарячий пар у 

парильні, холодна мокра хустка на лобі і т.д. 

 

Вправа 18. Зорово-просторова уява.  

Уявлення найбільш складне для саморозвитку. Наприклад:  

1) Пляж на морі, спекотний сонячний день, легка хвиля, на горизонті 

корабель, прохолода води та ін.  

2) Поставте перед собою картину, прийміть зручну позу, розслабтеся і 

сконцентруйте на ній немигаючий погляд.  

Уявіть себе учасником дії цієї картини. Якщо це ліс, відчуйте лісову 

прохолоду, легкий вітерець, шурхіт листя, запах трав. Уявіть, що ви «увійшли в 

картину» і йдете по траві. Якщо це море, відчуйте відповідні емоції 

 

Вправа 19. Управління емоціями.  

Дихайте ритмічно, зосередивши увагу на сонячному сплетінні. Уявіть як 

на вдиху Ви здійснюєте набір енергії. На видиху впевнено пошліть у сонячне 

сплетіння уявний наказ такого характеру, який потрібний у даний момент. 
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Одночасно подумки уявіть собі зворотну картину, як разом з повітрям, що 

видихається з вас виходить небажана емоція. Повторіть цю вправу на видиху 7 

разів і закінчить очисним диханням.  

Пам’ятайте, що накази повинні робитися впевнено і серйозно. 

Невпевненість, коливання або сумніви знищать усі зусилля. 

 

Вправа 20. Розвиток позитивних моральних якостей. 

Ляжте і розслатеся або сядьте прямо. Уявіть собі якість чи властивість, 

які ви бажаєте виробити у собі. Уявіть, що Ви вже володієте цими якостями, і в 

той же час вимагайте, щоб Ваш розум розвивав їх. Дихайте ритмічно, 

намагаючись тримати у думці уявний образ вироблюваних якостей. У 

проміжках між вправами якнайчастіше згадуйте цей образ, по можливості 

ніколи не випускайте його з поля уваги, як би зживайтесь з ним. Тоді ви дуже 

скоро помітите, що починаєте внутрішньо зростати відповідно до вашого 

ідеалу. Практика ритмічного дихання надає велику допомогу розуму в 

усвідомленості уявного образу. 

 

Подальші дослідження медитації під час професійної підготовки педагога 

та підвищенні його кваліфікації дозволять, на нашу думку, використовувати 

цей метод для самовиховання і самовдосконалення особистості викладача, 

сприятимуть професійному зростанню та розвитку його ціннісного досвіду, як 

головного суб’єкта педагогічної дії. 

Показником діяльності педагога-майстра є здатність володіти собою. 

Таким чином, педагогічна техніка (сукупність внутрішніх (уміння керувати 

своєю поведінкою) і зовнішніх (уміння впливати на особистість і колектив) 

прийомів) є умовою розвитку культури мовлення. 

Пошук готових зразків, схем «мудрої поведінки» педагога не тільки 

безнадійний, але й гальмує творчий розвиток його особистості. Куди більшу 

практичну користь, у тому числі й у плані емоційно-вольової саморегуляції, 

може принести з’ясування правил мудрого ставлення до життя. Першою і 

неодмінною умовою досягнення стійкої динамічної рівноваги тріади «емоції – 

розум – воля» тобто «хочу – треба – можу» є відсутність жорсткої залежності 

людини від фізичних і психологічних факторів навколишнього середовища.  

Керувати звичками, формувати тільки корисні для розвитку 

особистості, для здоров’я і повсякденної діяльності – значить свідомо і 

цілеспрямовано удосконалювати стиль своєї поведінки. 
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Регулярність тренувань – запорука досягнення стабільного результату у 

будь-яких видах діяльності. Тому сталість практики емоційно-вольової 

саморегуляції поведінки педагога, як головного суб’єкта педагогічної дії є 

досить необхідною. Систематичне тренування психосоматичних реакцій і 

центральних нервових процесів за допомогою певних прийомів дозволяє 

виробити первинний комплекс специфічних навичок, багато чого змінити не 

тільки у житті, але й функціонуванні мозку. 

Медитація – стан, у якому досягається вищий ступінь концентрації уваги 

на певному об’єкті або ж, навпаки, повне «розосередження» уваги. У результаті 

систематичного медитування у людини виникає якісно новий рівень мислення, 

самоусвідомлення, загострюється інтуїція, позитивні почуття тощо. 

Використання медитативних технік спричинює зняття внутрішніх психічних 

бар’єрів, дезактивації дії негативних подразників, сприяє позитивній перебудові 

і зміцненню психічних функцій, що пов’язані з емоційно-вольовою сферою 

людини. Саме тому ми розглядаємо медитацію як практичний метод 

психопедагогічної підготовки педагогів. 

 

 

3.2.3. Навіювання як метод особистісно-професійного  

вдосконалення педагога 
 

«Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість ... про гіпноз і навіювання» – 

такими словами часто починав свої лекції відомий радянський гіпнолог 

К. Платонов117. І немає, мабуть, іншої такої галузі знання, яка зазнала б за час 

свого існування такої великої кількості драматичних колізій. 

Психічні явища, що об’єднуються нині терміном «гіпноз», відомі з 

найдавніших часів. Характерно, що в усі часи гіпнотичні явища зв’язувалися з 

релігійно-містичними і метафізичними поглядами, служили доказом 

роздільного існування духу і тіла і панування першого над другим. 

Загіпнотизована людина завжди викликала збентеження і настороженість у 

присутніх своїм незвичайним виглядом і поведінкою. Найчастіше вона була 

нечутливою до болю та інших сильних впливів, легко переносила великі 

                                                      
117 Петрюк О. П. Династия Платоновых и проблемы психиатрических нейронаук: профессор 
Константин Константинович Платонов – выдающийся отечественный учёный–
экспериментатор, психолог, невропатолог и бывший сабурянин. Психічне здоров’я. 2010. 
№ 4. С. 68–78. 
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фізичні навантаження. Нерідко люди, які раніше страждали тим або тим 

недугом, після перебування у стані гіпнозу видужували. Загадкове тяжіє до 

чарівного, а дива – початок містики… 

Однак, багатовіковий зв’язок гіпнозу з релігією і містикою не міг бути 

подоланим у свідомості людей у короткий термін. Насторожене і навіть 

негативне ставлення до гіпнозу підтримувалося і висловлюваннями деяких 

дослідників, які стверджували, що гіпнотичний стан є, по суті, патологічним і 

може бути досягнутим лише у людей, що страждають неврозами. Різко 

негативним ставленням до гіпнозу характеризувалися і погляди деяких великих 

фахівців у галузі медицини. Так, німецький фізіолог Е. Дюбуа-Реймон вважав 

навіяний гіпнотичний стан близьким до божевілля, а інший німецький учений 

Г. Гельмгольц розглядав як «фокус», що не має ніякого відношення до 

медицини. Початком наукового підходу до досліджень явищ гіпнозу прийнято 

вважати роботи англійського хірурга Дж. Бреда і португальського абата Фаріа, 

особа якого стала прототипом у романі О. Дюма «В’язень замку Іф»118. 

«Батьком гіпнології» вважають видатного психоневролога В. Бехтерєв 

(1857–1927), який присвятив вивченню гіпнозу багато років життя. Він одним із 

перших висловив здогадку, що думка має потужний вплив на фізіологічні 

системи життєдіяльності людини. В. Бехтерєв, як ніхто інший до нього, вивчав і 

описував багатоманітні контакти основних ділянок мозку зі всіма нитками 

нервових зв’язків тіла людини, з сенсорною системою тощо.  

Вже у 20-ті роки ХХ століття, американський нейрофізіолог Чарльз 

Шерингтон говорив, що нервову систему і мозок людини знають тільки двоє: 

Бог і Бехтерєв119 . Також саме В. Бехтерєву належить низка фундаментальних 

робіт, що поклали початок систематичному науково-експериментальному 

вивченню механізмів гіпнозу і використанню його як методу моделювання 

станів людини для дослідження різних психофізіологічних реакцій. 

Значний етап у розвитку гіпнології пов’язаний з ім’ям К. Платонова 

(1877-1969). Безпосередній учень В. Бехтерева і, як він сам говорив, «духовний 

учень» І. Павлова, він творчо застосував теоретичні розробки своїх учителів у 

царині гіпнології і створив основи вчення про експериментальний гіпноз. 

Фундаментальні дослідження К. Платонова були узагальнені ним у монографії 

                                                      
118 Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. М. : 
Политиздат, 1989. С. 142-145. 
119 Кудин В. А. Эмоции. Обучение и образование. Социально-психологический аспект анализа. 
Киев : «Золоті ворота», 2012. С. 81. 
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«Слово як фізіологічний і лікувальний фактор»120, що витримала багато видань 

і була перекладена багатьма іноземними мовами. 

В останні десятиліття ХХ століття вивченню гіпнозу стали приділяти 

більш уваги з метою вирішення суто психологічних завдань як методичного 

прийому для цілеспрямованого втручання у суб’єктивний світ особистості. 

Вивчався його активуючий вплив, можливості мобілізації за його допомогою 

внутрішніх резервів людини (при навчанні, підготовці до надмірних фізичних і 

психічних навантажень), використання як дієвого психогігієнічного засобу 

тощо. 

Перш ніж розглядати вчення гіпнозу, слід підкреслити, що 

психофізіологічні механізми гіпнотичних явищ включають ті природно 

сформовані функціональні системи, які пов’язані з процесом нормальної 

повсякденної життєдіяльності людини. Це означає, що психічні явища, які 

становлять сутність гіпнозу, ґрунтуються не на якихось надзвичайних, 

специфічних і незвичайних для організму впливах і умовах, а на звичних, 

природних і тому зовсім нешкідливих для здоров’я. Механізми гіпнозу добре 

простежуються і в еволюційному філогенезі. Саме у цьому плані найкраще 

виявляється їх пристосувальна роль, їх психофізіологічна доцільність для 

особистості. 

Розглянемо основні умови гіпнотичного стану і нервові механізми, що 

задіяні в цьому процесі. 

Деактивізація дії монотонних подразників. Монотонність впливів, яка 

свідчить про одноманітність, незмінність обстановки, навіть у тварин зумовлює 

згасання реакції настороженості і пошукових рефлексів. Фізіологічно дію 

монотонних подразників викликає стомлення відповідних органів почуттів і 

розвиток процесів гальмування у пов’язаних з ними зонах кори головного 

мозку, яке потім поширюється на інші його ділянки. Ця закономірність широко 

використовується у прийомах гіпнотизування: фіксація погляду, монотонність 

мови гіпнотизера, ритмічні теплові впливи й інші слабкі повторювані 

роздражнення призводять до зниження рівня неспання, а потім і до розвитку 

розлитого гальмування. 

Релаксація, розслаблення м’язів. Філогенетичне м’язове розслаблення 

покликане готувати нервову систему до відпочинку, до перехідного стану від 

неспання до сну, від стану активності до пасивного спокою. Гіпнологія завжди 

                                                      
120 Платонов К. И.  Слово как физиологический и лечебный фактор. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Медгиз, 1957. 432 с. 
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використовувала цей надзвичайно сильний психосоматичний вплив. Детально 

досліджував вплив психічних станів на тонус скелетних м’язів (і навпаки) 

американський учений Е. Джейкобсон. У наступних дослідженнях зроблені ним 

висновки про зв’язок між емоціями і м’язовим тонусом були підтверджені й 

стали однією з важливих основ тренувань. Л. Гримаком було помічено, що 

особи, які погано входять у гіпнотичний стан, не можуть повністю розслабляти 

м’язи.  

Сприйняття звукових сигналів уві сні є філогенетичною «стартовою» 

роллю активних ділянок кори головного мозку під час сну. Формування 

рапорту, інакше кажучи, своєрідного контакту в гіпнозі ґрунтується саме на цих 

природно сформованих механізмах вищої нервової діяльності і відрізняється 

від утворень «сторожового пункту» в природному сні лише відповідними 

умовами, особливостями психологічної настанови і мотивації того, кого 

гіпнотизують. 

Згідно з ученням І. Павлова, сонне гальмування може бути неповним, 

частковим (як за ступенем поширення у корі головного мозку, так і глибиною, 

за рівнем проникнення у його відділи). Про це свідчать численні приклади, 

взяті з повсякденного життя людини. Так, глибоко стомлена спляча мати 

негайно прокидається від найменшого звуку дитини, але не реагує на всі інші 

шуми. Міський житель щодня прокидається від порівняно слабкого звуку 

годинника, але, як правило, ігнорує звукове «навантаження», що створюється 

автомобільним рухом. Методика гіпнотизування повністю використовує цю 

особливість вищої нервової діяльності людини. Управління частковим сном 

(гальмуванням) надає при певних умовах можливості словесного спілкування зі 

сплячою людиною. 

Охоронна роль сугестивності закріпилася філогенетично. У цій ролі 

сугестивність найчастіше виступає у тих випадках, коли нервова система 

людини виявляється ослабленою якими-небудь надзвичайними впливами: 

хворобою, глибоким горем, страхом перед загрозою небезпеки, труднощами 

вибору у складній ситуації, сильним фізичним стомленням і т. п. Ці стани, 

знижуючи рівень неспання, часто призводять до розвитку так званої 

парадоксальної фази («фази навіювання» за І. Павловим), у якій сильні 

подразнення реального світу сприймаються гірше, ніж слабкі словесні впливи.  

Характерно, що у більшості випадків мимовільним «гіпнотизером» 

виявляється інша людина, до якої звертаються за співчуттям, порадою, 

допомогою і яка, безумовно, не здогадується про ту роль, яку вона відіграє у 
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цей момент. Так чи так, але у всіх перелічених станах навіювана дія слів буває 

дуже сильною. Тільки тому людина, охоплена горем, завжди йшла до іншої 

людини, і та вважала своїм обов’язком допомогти їй порадою, словами розради 

і співчуття. 

Навіювання стає організуючим і охоронним чинником також і при 

відсутності досвіду поведінки у складній або незнайомій обстановці. У цьому 

випадку поведінка людини стає наслідувальною, унаслідок чого підвищується 

ступінь навіюваності: людина нерідко змушена сприймати рекомендації іншої 

без критичної оцінки, повністю покладаючись на її досвід. Самі по собі вольові 

якості «навіюваного» можуть бути досить високими, але вони не включаються 

у систему відносин з «лідером», а скеробуються лише на виконання дій, які 

«лідер» підказує. У переважній більшості випадків гіпнотизування спирається 

на використанні саме цих психофізіологічних механізмів. 

Однією з областей, де успішно застосовується навіювання, є театрально-

сценічна діяльність. Саме тут воно може стати важливим засобом управління 

процесом оволодіння необхідними емоціями і артистичним натхненням. 

Підставою для такого твердження служать відомі вислови про вплив музики на 

людей, що знаходяться у стані гіпнозу. Так, Дж. Бред писав про те, що музика 

робить їх здатними до незвичайно граціозних рухів і танців. При цьому вони 

без жодної напруги можуть зберігати будь-яку позу. За словами Дж. Бреда, 

люди, що ніколи не вчилися танцям, виконували у стані гіпнозу рухи з такою ж 

грацією, як і артисти балету. На жаль, експериментальні роботи у цьому 

напрямі поки не проводяться; є лише окремі несистематизовані спостереження. 

За останні сто років навіювання одержало наукове обґрунтування і 

пояснення, міцно увійшовши у практику психотерапії. Але нашарування 

містики на ньому, все ж таки, залишилося, більше всього в естрадному варіанті, 

менше – у клінічному. Для багатьох людей уявлення про гіпноз пов’язують з 

хитрощами фокусників, а коли їх піддають м’якому навіюванню у стані сну – 

вони це гіпнозом не вважають. Розвінчувати цю помилкову думку іноді, немає 

сенсу. Самі ж сеанси гіпнозу можна просто назвати «навіюванням у стані сну», 

що у принципі одне і теж саме (грецьк. “hýpnos” – сон)121. Ще й досі іноді 

можна зустріти опонентів з критичним ставленням щодо ефективного 

проникнення у підсвідомий рівень управління поведінкою і переживаннями 

людини. Але при детальному аналізі виявляється, що ці відгуки належать 

                                                      
121 Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта : учеб. пособие. 5-е изд., испр. и доп. М. : 
Советский спорт, 2014. С. 192. 
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людям, які або взагалі нічого не знають про багатоманітність варіантів гіпнозу, 

або відірвані від досягнень сучасної науки.  

Навіювання – це такий же засіб впливу, як, скажімо, бесіда, тільки 

інформація адресується підсвідомості. Цей метод більше ста років 

застосовується поряд з іншими. Особливо це стосується таких станів, як 

тривожність, страх тощо. Так, на думку Г. Горбунова122, без застосування 

навіювання взагалі неможливо виконати логічну схему впливу за принципом 

«свідомість – підсвідомість – самоусвідомлення». Традиційно прийнято 

вважати, що гіпноз – це метод психотерапії, адже там він одержав своє науково-

практичне застосування. Однак його можна використовувати не тільки для 

впливу на хвору психіку, а й ширше – як спосіб корекції поведінки здорової 

людини. Тоді навіювання можна розглядати як частину психорегуляції, а 

відтак, і методом виховання характеру. 

В останні роки помітно активізувався інтерес до дослідження ролі і 

можливостей навіювання в педагогічному процесі в системі освіти. Водночас 

вивчають також етичні проблеми педагогічного навіювання. Так, визнано, що в 

інтересах перевиховання особистості цілком виправданими є такі впливи, які 

мають на меті формування соціально ціннісних настанов, котрі стали б згодом 

свідомими мотивами діяльності.  

Життя, як наголошував А. Макаренко, «наповнене зусиллями і напругою, 

воно вимагає від людини постійної роботи і треба підготувати наших дітей до 

життя так, щоб вони були спроможні виконувати цю роботу без пригнічення 

власної особистості… Тільки виховання емоцій обов’язку, навчаючи дітей йти 

не тільки за власним тимчасовим інтересом, а за ідеєю сотворіння колективних 

цінностей, явно корисних і для них самих, – ми виростимо сильних вольових 

людей, здатних переносити злидні з бадьорим самовідчуттям, здатних не тільки 

«уривати», але й тягнути… і у нас не вийдуть ті жалюгідні та скиглі, жадібні 

користувачі, які завжди чогось хочуть і просять, завжди невдоволені ані 

власною роботою, ані власним нудним життям»123.  

Інтелектуально-духовна атмосфера «шкільного, вузівського освітньо-

виховного простору» забезпечується загальнонауковим рівнем підготовленості 

                                                      
122 Там само. С.193. 
123 Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. Макаренко / редкол. М. И. Кондаков (гл. 
ред.) [и др.]; Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1983–1986. – Т. 8. Письма. Документы 
биографического характера. Материалы педагогической и литературной деятельности / cост. : 
М. Д. Виноградова, А. А. Фролов. – 1986. – 335 с., с. 144. 
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і загальнокультурним розвитком педагогів. Адже саме від них залежить рівень 

розвитку ціннісного досвіду їх вихованців. У реальному педагогічному процесі 

навіювання як чинник, що впливає на формування особистості, може протікати 

мимоволі або цілеспрямовано. Мимовільне навіювання властиве будь-якій 

педагогічній роботі, воно органічно пов’язане з усією навколишньою 

обстановкою, що покликана впливати на вразливість і емоційність дітей.  

Що стосується прямого педагогічного навіювання, то воно відповідно до 

своєї психологічної природи має розглядатися у двох аспектах: вплив 

навіювання на емоції, настанови, неусвідомлювані мотиви і вплив його на 

складники поведінки (команди і накази). Отже, моральна допустимість такої 

форми педагогічного впливу має оцінюватися з урахуванням змісту 

навіювання, умов і форми його проведення. Зміст відносин, тексти навіювань 

пропонуємо далі. 

Існує багато варіантів методик заглиблення у гіпнотичній стан. Ними 

заповнені сторінки спеціальних видань та Інтернету. Тут пропонуємо один із 

найбільш виправданих варіантів, у якому враховано:  

1) зв’язок із сеансами аутогенного тренування педагогів спрямованих на 

розслаблення м’язів і відпочинок; 

2) необхідність поряд із завданням психофізичного відтворення робочого 

стану, вирішувати питання виховання. 
 

Вправа 1. Влаштовуйтеся зручніше. Ніщо не заважає. Відключіться від 

навколишнього. Вас чекає приємний, спокійний, глибокий відпочинок. Усі 

бажання зникають, тільки бажання відпочинку, спокою, приємної нерухомості 

... поступово наростає, посилюється. Спокійно і м’яко, не напружуючись, але і 

не відволікаючись, додержувайтеся моїх слів і викликайте потрібні відчуття. 

Відкиньте будь-які сумніви, протидію, критичність. Повністю довіртеся мені, і 

ви поступово відчуєте приємний стан глибокого спокою. 

Усе тіло приємно, спокійно розслабляється. Обличчя розслаблене. Лоб ... 

Очі ... Щоки. Зуби розтиснені, м’які, розслаблені губи. Обличчя, нібито маска. 

Руки розслабляються. Пальці розслаблені ... кисті ... добре розслабити кисті. 

Розслабляються передпліччя, плечі. Руки, як батоги, лежать розслаблені, 

розслаблені. Шия, потилиця розслаблені. Розслаблені плечі, спина. Абсолютно 

вільно лежить голова. Ноги розслабляються. Пальці ніг ... Стопи ... гарненько 

розслабити стопи. Розслабляються гомілки ... стегна. Ноги повністю 
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розслаблені. Абсолютно вільно, легко-легко лежить голова. Розслаблені груди і 

живіт. М’який, розслаблений живіт. Дихання рівне і спокійне. 

Приємна важкість у розслабленому тілі. Розслаблені важкістю руки і ноги 

вдавлюються в опору. Все тіло стало важким, важке тіло, немов налилося 

свинцем. 

Приємне тепло розливається в розслабленому тілі. Теплішають руки ... 

ноги, немов під ласкавими струменями теплого душу. Приємне глибинне тепло 

у кожному м’язі. 

Всі тихіше, все спокійніше, все темніше стає навколо вас. Тільки мій 

голос. Мій голос діє на вас заспокійливим, заколисливим чином. Ви будете 

чути мій голос протягом усього сеансу крізь приємну глибоку дрімоту. З 

кожним звуком мого голосу приємна дрімота, сонливість будуть все більше, все 

більше охоплювати вас. Зараз я починаю рахувати, і до рахунку «5» вас охопить 

приємний спокійний глибокий сон (пауза близько двох хвилин). 

«Раз» – усе тіло повністю розслаблене. До вас усе менше і менше 

доносяться сторонні звуки. Вони абсолютно нецікаві вам. Усе байдуже ... Все ... 

Тільки мій голос, лише мої слова ... Все заспокоюється, все занурюється у 

глибокий спокій (пауза 1 хвилина). 

«Два» – у голові виникає легкий туман. Туман все наростає, все густішає, 

все посилюється. Туман дрімоти обгортає вашу свідомість. Немає сил, немає 

бажання рухатися. Непереборна сонливість охоплює вас. Все заспокоюється, 

все ... засинає (пауза 1 хвилина). 

«Три» – ви чуєте мій голос. Він доноситься до вас, наче здалеку, і діє 

заспокійливим, глибоко заколисливим чином. Ви будете чути мій голос 

протягом усього сеансу крізь цю приємну глибоку дрімоту. З кожним звуком 

мого голосу, з кожним вашим диханням сон буде все глибше, все міцніше 

(пауза 1 хвилина). 

«Чотири» – цей стан, цей спокій дуже корисні для вас. Відпочиває все 

ваше тіло. Глибоко і спокійно відпочиває вся ваша нервова система. 

Насувається глибокий-глибокий сон, ви не можете з ним боротися ... 

«П’ять» – сон ... сон. Спіть міцніше. Міцніше спати. З кожним Вашим 

диханням, з кожною наступною хвилиною все глибше, все міцніше ... спати 

(пауза 15-20 хвилин). 

Ви відпочиваєте глибоко і спокійно. Цей відпочинок дуже корисний для 

вас. Відпочиває кожен м’яз, кожна клітинка вашого організму. Глибоко і 

спокійно відпочиває ваша нервова система. Тепер ваша нервова система 
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підготовлена до сприйняття моїх навіювань. Спіть міцніше, але крізь глибоку 

дрімоту чітко сприймайте всі мої навіювання, які дуже корисні для вас. 

Міцніше спати (пауза 1 хвилина). 

Я навіюю вам ...» 

І далі в імперативній формі від другої особи відтворюйте спеціально 

підібрані для вирішення нагальних завдань список навіювань. Останнє 

навіювання завжди однотипне. 

«Мої навіювання глибоко проникли у ваш дрімаючий мозок й у процесі 

подальшого спокійного сну закріпляться у ньому, як програма ваших майбутніх 

дій і переживань. Усі ці навіювання будуть повністю реалізовані у 

сьогоднішньому дні (у найближчі дні і т. д.). А зараз у нас ще є трохи часу для 

сну. Міцніше спати. З кожним вашим диханням, з кожною наступною 

хвилиною все глибше, все міцніше ... спати « (пауза 10-15 хвилин). 

Закінчується сеанс подібно до того, як це було описано вище для 

аутотренінгу за методикою І. Шульца (зі слів: «Ви відпочивали глибоко і 

спокійно ...» і до кінця вправи). 

Загальна тривалість сеансу коливається у межах 40-60 хвилин. Вона 

завжди визначається побажаннями учасників, доцільністю та досвідом того, хто 

проводить сеанс. Залежно від індивідуальних особливостей учасників сеансу, 

їхніх звичок подовжений сеанс може бути проведений з виведенням їх зі стану 

сну після закінчення навіювань або без нього. У першому випадку звучить 

фраза: «Після рахунку «раз» ви розплющите очі, перевернетеся, зручно 

влаштуєтеся і щойно я вийду з кімнати, заснете спокійним, міцним, природним 

сном ще на найближчі 30-40 хвилин. Через 30-40 хвилин ви самостійно 

прокинетеся, прекрасно відпочивши, у відмінному настрою”. 

У другому випадку після навіювань звучить фраза: «А зараз у нас є 

достатньо часу для сну. Протягом найближчих 30-40 хвилин ви можете міцно, 

спокійно спати. Міцніше спати». Фраза «Міцніше спати. З кожним вашим 

диханням, з кожною наступною хвилиною все глибше, все міцніше спати» 

може повторяться кожні 7-10 хвилин, але це зовсім не обов’язково. Деяким 

людям вона навіть заважає, що швидко з’ясовується при повторенні сеансів. 

 

Наш досвід переконує про таке: доцільно частину сеансів проводити зі 

спеціальним звуковим супроводом (шум гірського струмка, дощу та ін.). 

Декому подобається, коли сеанс проходить на тлі звучання тихої спокійної 

музики. По-перше, фіксація свідомості на однотипному шумі є однією з умов 
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зниження рівня пильнування; по-друге, виробляється умовно-рефлекторний 

зв’язок «шум – засинання», що можна використовувати при подальшому 

впливі, по-третє, звуковий фон дозволяє заглушати подразники, які можуть 

заважати у тих випадках, коли неможливо організувати сеанс в умовах, що 

забезпечують тишу. Переходу від активного неспання до потрібних перед 

сеансом станам розслабленості допомагають спеціальні вправи. Ось дві з них. 

 

Вправа 2. Дуга. Вправа сприяє більш швидкому і глибокому 

розслабленню перед сеансами навіювання. Лежачи на спині, учасники 

піднімають таз, спираються на мат потилицею, п’ятами і поставленими трохи у 

сторони руками. На вдиху вони максимально напружують якомога більшу 

групу м’язів, обличчя скривлюється. Через 5-7 секунд дається команда 

«Розслабилися!», і на видиху учасники опускають таз, контролюють 

розслаблення обличчя, рук, ніг, всього тіла, зручно влаштовуються. Вправа 

може виконуватися кілька разів з поступовим збільшенням напруги від разу до 

разу. 

 

Вправа 3. Фіксація погляду. Вправа користується популярністю не тільки 

у сеансах гетерорегуляції, але й надалі у процесі саморегуляції. «Погляд 

скерувати вгору, трохи нижче брів. Виберіть точку на стелі (стіни і т.п.) і 

зупиніть на ній погляд. Дивіться у точку спокійно і м’яко, не напружуючись, 

але і не відволікаючись. Вас цікавить зараз тільки ця точка, немов ниточка 

пов’язує вас з нею ... Поступово м’язи очей починають втомлюватися ... 

стомлюються м’язи очей ... Очі втомлюються все більше і більше ... Простір 

навколо точки злегка рябить, покривається м’яким маревом. Чітко видно тільки 

цю точку ... Стомлюються очі, трохи сльозяться ... З’являється бажання 

заплющити очі. Дуже хочеться заплющити очі. Непереборно хочеться 

заплющити очі ... Не противитеся цьому бажанню, піддайтеся йому, із 

задоволенням заплющите очі. Відразу приємний спокій огортає вас». І далі 

розслаблення м’язів обличчя і т.д. 

 

Ще раз підкреслимо, що, хоча й існують десятки способів занурення у 

гіпнотичний стан, але методики, що представлені у цьому підручнику були 

апробовані нами у систематичній виховній роботі протягом багатьох років. 

Подібна практика використання гіпнозу тривалий час з одними і тими самими 

учасниками в інших областях діяльності (у тому числі і в психотерапії), по суті, 
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трапляється тільки в підготовці спортсменів. Тому дуже важливо, щоб ця 

відносно стандартна процедура, що входить у систему підготовки педагогічних 

кадрів на семінарах з розвитку педагогічної майстерності 1-2 рази на тиждень, 

не набридала викладачам. Найкраще, коли у викладачів вже вироблено 

позитивне ставлення до таких занять, хоча б як доповнення до повноцінного 

відпочинку. 

Навіювання завершує шлях «сходження» інформації в підсвідомість у 

системі відповідних психолого-педагогічних заходів. Далі ця інформація вже на 

новому рівні її переробки та засвоєння, «піднімається» до самосвідомості у 

процесі саморегуляції і самовиховання. Ефективними, як уже зазначалося нами 

у педагогічній практиці, виявилися також методи самонавіювання (аутогенних 

тренувань та медитації).  

Популярність цих методів як засобів цілеспрямованої регуляції сфери 

настановлень і мотивів діяльності, а також як засобів корекції психічних станів 

дає підставу вважати, що вони мають стати органічною складовою 

психопедагогічної підготовки педагогічних кадрів у системі сучасної освіти. 

Отже, майбутнє навіювання характеризується не тільки розширенням меж його 

застосування, але і зростанням кількості відповідних методів. Вважаємо, що ця 

тенденція має зберігатися. Відтак, навіювання є дієвим методом розвитку 

цсінніного досвіду суб’єктів педагогічної дії. 
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3.3. Вправи для «шліфування» краснοмοвства 

 

 

Вправа 1. Οзнайοмтеся із працями Пοля Сοпера «Οснοви мистецтва 

мοвлення» та Аллана Піза «Мοва рухів тіла» щοдο οрганізації вдалοгο виступу. 

Підгοтуйте для кοлег пοради від супрοтивнοгο, тοбтο οкресліть пοмилки, яких 

слід уникати під час вигοлοшення прοмοви. 

 

Вправа 2. Підгοтуйте фрагмент лекції  з вашοгο фаху. Вигοлοсіть її перед 

аудитοрією в різній манері – дискусійній, перекοнувальній, οпοвідній. Зʼясуйте 

в аудитοрії, який із варіантів найбільш вдалий. 

 

Вправа 3. Оберіть будь-який текст із вашого фаху (якщо впевнені у 

своєму володінні українською мовою, то текст з будь-якої галузі знань) і в 

довільному порядку закресліть у ньому слова (не менше 20%). Потім уривок 

прочитайте в голос, на ходу замінюючи перекреслені слова синонімами. 

 

Вправа 4. Оберіть будь-яку тему і протягом 4-5 хвилин розгорніть її у 

висловлювання. Зверніть увагу, що розповідь потрібно вести без запинок і 

рівно. 

 

Вправа 5. Скористайтеся тлумачним словником української мови. У 

довільному порядку обираючи слова самостійно своїми словами поясніть їхнє 

значення. 

 

Вправа 6. Виконайте вправу аналогічну за змістом вправі 5, однак для 

тлумачення скористайтеся термінами вашого/дотичного фаху. 

 

Вправа 7. Розвивати красномовство допомагають творчі здібності, 

фантазія. Поміркуйте на будь-яку незвичну, ненаукову тему, наприклад: що 

було б, якби: а) не винайшли електрику; б) казки ожили; в) у сучасному світі 

жили динозаври. Розкриваючи тему, уводьте в розповідь найдрібніші 

подробиці.  

 

Вправа 8. Оберіть будь-яке ключове слово (іменник). У колонку запишіть 

слова-асоціації до стартового слова (5-8 слів). Далі з утвореної колонки 
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виберіть нове стартове слово, розгорніть новий ланцюг асоціацій і т.д. Зі 

створених ланцюгів складіть повноцінну розповідь. 

 

Зразок:  

Книга 

знання 

навчання 

письменник 

бібліотека 

фоліант 

Біблія 

розрада 

Біблія 

порада 

віра 

мудрість 

надія 

допомога 

проповідь 

релігія 

Надія 

майбутнє 

сподівання 

мрії 

кохання 

життя 

сон 

ілюзії 

Кохання 

весна 

щастя 

мрії 

хвилювання 

серце 

побачення 

троянда 

Весна 

сонце 

пролісок 

розквіт 

пробудження 

оновлення 

радість 

молодість 

 

Вправа 9. Оберіть одну з картини українського чи зарубіжного митця, яка 

вам особливо до вподоби. Опишіть її кількома способами: одним словом, 

одним реченням, детально. 

 

Вправа 10. Підготуйте виступ-самопрезентацію «Слово про себе». 

Епіграфом до своєї промови візьміть афоризм Козьми Пруткова «Що скажуть 

про тебе інші, якщо ти сам про себе нічого сказати не можеш». 

 

Вправа 11. Напишіть 2 варіанти («серйозний» та «несерйозний») вступної 

або заключної частини промови агітаційного характеру, якою намагєтеся 

зацікавити потенційних абітурієнтів обрати ваш фах. 

 

Вправа 12. Прочитайте одну із запропонованих нижче промов-звернень 

до університетської спільноти. Проаналізуйте її (тема та мета, інформаційна, 

ідейна насиченість, проблемність, дидактизм, чіткість та цілісність композиції, 

мовностилістичний аналіз, образ оратора, впливовість промови).  

Підготуйте промову «Звернення випускника ОНПУ до першокурсників». 

 

Вправа 13. Спробуйте за допомогою лише мови жестів виконати такі 

завдання: 

– повідомити про тему заняття; 

– утілити свій настрій; 
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– продемонструвати емоції, які супроводжують ваше спілкування зі 

студентами (докір, схвалення, задоволення, нерозуміння тощо). 

 

Вправа 14. Οзнайοмтеся з відοмими прοмοвами видатних οсοбистοстей 

сьοгοдення. Οзвучте їх перед аудитοрією. Пοрівняйте з автентичним варіантοм і 

зрοбіть виснοвки щοдο недοліків і переваг Вашοї прοмοви. 

 

ПРΟМΟВА СТІВА ДЖΟБСА ПЕРЕД ВИПУСКНИКАМИ 

СТЕНФΟРДСЬКΟГΟ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Дякую. Для мене честь бути з вами сьοгοдні на врученні диплοмів οднοгο 

з найкращих університетів у світі. Правду кажучи, я так і не завершив 

кοледж, але сьοгοдні я вперше як нікοли наблизився дο цьοгο. Я хοчу рοзпοвісти 

вам три істοрії з мοгο життя – і все – нічοгο грандіοзнοгο – прοстο три 

істοрії. 

Перша істοрія – прο з`єднування тοчοк. 

Я кинув Рід кοледж після перших шести місяців. Але ще залишався там 

вільним слухачем прοтягοм вісімнадцяти місяців, перед тим як οстатοчнο 

піти. Чοму я кинув навчання? Це пοчалοся ще дο мοгο нарοдження. Мοя 

біοлοгічна мати була мοлοдοю незаміжньοю аспіранткοю – тοж вοна 

вирішила віддати мене на всинοвлення. Вοна дуже хοтіла щοб мене всинοвили 

люди з вищοю οсвітοю. Тοж все булο підгοтοвленο, щοб після нарοдження мене 

всинοвили адвοкат та йοгο дружина. Οднак кοли я нарοдився, вοни в οстанню 

хвилину вирішили, щο насправді хοтіли дівчинку. Тοж наступні батьки зі 

списку οчікування οтримали телефοнний дзвінοк серед нοчі з питанням: «Ми 

незапланοванο οтримали немοвля хлοпчика – хοчете йοгο?» Вοни відпοвіли – 

«Звіснο ж». Мοя біοлοгічна мати пізніше дізнавшись щο мοя нοва мати не 

закінчила кοледж, а мій батькο навіть не закінчив шкοли, відмοвилася 

підписувати οстатοчні дοкументи для всинοвлення. Вοна передумала лише 

через кілька місяців – кοли мοї батьки пοοбіцяли, щο οбοв`язкοвο віддадуть 

мене дο кοледжу. Таким був пοчатοк мοгο життя. 

Тοж сімнадцять рοків пο тοму я таки пішοв дο кοледжу. Але я наївнο 

οбрав такий кοледж, щο за цінοю був майже як Стенфοрд. Тοж усі грοші мοїх 

батьків, прοстих рοбітників, булο витраченο на навчання. Через шість місяців 

я пοбачив щο вοнο тοгο не вартувалο. Я не уявляв чим хοтів займатися в 

житті, та не уявляв як кοледж міг дοпοмοгти мені рοзібратися з цим. Тοж я 

254



255  

 

прοстο витрачав грοші мοїх батьків, які вοни відкладали все свοє життя. Я 

вирішив пοкинути навчання, з надією щο якимοсь чинοм все налагοдиться. Тοді 

це булο страшнο, але тепер я рοзумію, щο це булο οдне з найкращих рішень, які 

я будь-кοли приймав. 

Як тільки я кинув навчання, я міг вже не хοдити на οбοв`язкοві заняття, 

які мене не цікавили, і міг відвідувати ті, які цікавили мене набагатο більше. 

Все не булο так рοмантичнο. Я не мав власнοї кімнати в гуртοжитку, тοж 

спав на підлοзі в кімнатах друзів. Збирав пляшки з-під кοка-кοли за п`ять 

центів, щοб купити пοїсти. І йшοв пішки сім кілοметрів містοм кοжнοгο 

недільнοгο вечοра, щοб хοча б οдин раз в тиждень нοрмальнο пοїсти в 

крішнаїтськοму храмі. Я любив це. Усе, з чим я стикався, ідучи вслід за свοєю 

цікавістю й інтуїцією, виявилοсь пізніше безцінним. Дοзвοльте навести 

приклад. 

Рід кοледж в тοй час прοпοнував певнο найкращий в країні курс 

каліграфії. Тοму кοжен плакат, кοжна етикетка на шухляді у нашοму кампусі, 

були прекраснο каліграфічнο οфοрмлені. Так як я залишив навчання, і мені не 

пοтрібнο булο відвідувати заняття, я вирішив хοдити на курс каліграфії, щοб 

навчитися – як таке рοбити. Я дізнався прο шрифти із засічками та без них, 

все прο відступи між різними кοмбінаціями букв, прο те, щο рοбить прекрасну 

пοліграфію – прекраснοю. Вοна була чарівнοю, як в старих книгах. Мистецьки 

вишуканοю, у спοсіб неοсяжний для науки. І це мені здалοся надзвичайним. Я й 

не спοдівався, щο ці знання будь-кοли застοсοвуватиму у мοєму житті. Але 

через десять рοків, кοли ми рοзрοбляли перший кοмп`ютер Μacintosh, все це 

сталο в пригοді, і ми втілили все це у Мак. Це був перший кοмп`ютер з 

красивοю пοліграфією. Тοж, якщο б я не пішοв на тοй курс у кοледжі, Μac 

нікοли б не мав кілька гарнітур чи шрифтів з прοпοрційними відступами. А 

οскільки Windows прοстο зкοпіювали з Μac, тο ймοвірнο, щο жοден 

персοнальний кοмп`ютер не мав би цьοгο. Якщο б я не залишив кοледж, я б 

нікοли не пοтрапив на цей курс каліграфії, тοж персοнальні кοмп`ютери мοгли 

б і не мати теперішньοї чудοвοї пοліграфії. 

Звичайнο ж, булο немοжливο з`єднати ці всі тοчки дο купи, плануючи 

майбутнє, кοли я був у кοледжі. Але десять рοків пο тοму це сталο дуже 

зрοзумілим, οглядаючись назад. Ви не мοжете з`єднати всі тοчки, дивлячись у 

майбутнє, ви мοжете з`єднати їх лише οглядаючись у минуле. Тοж вам 

залишається лише вірити, щο якимοсь чинοм всі тοчки з`єднаються в 

майбутньοму. Треба вірити в щοсь. У ваше чуття, дοлю, життя, карму – 
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будь-щο. Бο віра в те, щο тοчки з`єднаються якοсь пο житті, дасть вам 

впевненість слідувати пοклику вашοгο серця. Навіть якщο вοнο веде вас у бік 

від дοбре прοтοптанοгο шляху. Саме такий підхід змінить ваше життя. 

Мοя друга істοрія – прο любοв і втрату. 

Мені пοщастилο – бο я знайшοв те щο я люблю рοбити, дуже ранο в 

житті. Вοз і я заснували Apple в гаражі мοїх батьків кοли мені булο двадцять. 

Ми важкο працювали, і через десять рοків Apple вирοсла із двοх чοлοвік у 

гаражі дο кοмпанії з дοхοдοм в два мільярди, та більш ніж чοтирма тисячами 

працівників. Рοкοм раніше ми випустили найкращий свій витвір – Μacintosh – а 

мені тільки випοвнилοся тридцять. І тοді мене звільнили. 

Як тебе мοжуть звільнити з кοмпанії яку ти сам заснував? Ну, пο мірі 

рοсту Apple ми найняли людину яка, на мοю думку, була дуже таланοвитοю, 

щοб керувати кοмпанією. Перші кілька рοків все йшлο дοбре, але пізніше наші 

бачення майбутньοгο пοчали рοзхοдитися і врешті ми рοзсварилися. Наша 

рада директοрів стала на йοгο стοрοну, тοж в тридцять рοків мене викинули, 

причοму з великим скандалοм. Викинули з кοмпанії, яка була сенсοм всьοгο мοгο 

життя. Я був спустοшений, я не знав чим мені зайнятися прοтягοм кількοх 

місяців. Я відчував щο в мені рοзчарувалοся старше пοкοління бізнесменів, щο я 

впустив естафетну паличку, яку мені передали. Я зустрівся з Девідοм 

Паккардοм та Бοбοм Нοйсοм та спрοбував вибачитися за те, щο так 

страшнο напартачив. Це був дуже скандальний прοвал, і я навіть думав прο 

те, щοб втекти пοдалі. Але пοступοвο прихοдилο пοлегшення, мені все ще 

пοдοбалοся те, щο я рοбив. І кругοοбіг пοдій в Apple не міг цьοгο змінити. Мене 

відкинули, але я все ще був закοханий – тοж я вирішив пοчати все з пοчатку. 

Тοді я ще тοгο не усвідοмлював, але звільнення з Apple булο найкращим, 

щο будь-кοли мοглο зі мнοю трапитися. Οбтяженість успішністю змінилася 

на легкість бути пοчатківцем, знοву менше впевненим у будь-чοму. Це відкрилο 

мені двері в οдин із найкреативніших періοдів мοгο життя. Прοтягοм 

наступних п`яти рοків я заснував кοмпанії Next i Pixar, а такοж закοхався в 

надзвичайну жінку, яка стала мοєю дружинοю. У Pixar ствοрили перший у 

світі кοмп`ютерний анімаційний мультфільм «Істοрія іграшοк», і зараз вοна є 

найуспішнішοю анімаційнοю студією у світі. У дивοвижнοму пοвοрοті пοдій 

Apple придбала Next, і я пοвернувся в Apple. А технοлοгії які ми рοзрοбили в 

Next, є серцем нинішньοгο відрοдження Apple, а ми з Лοурен маємο чудοву 

сім`ю. Я більш ніж впевнений, щο нічοгο цьοгο не відбулοся б, якщο б мене не 
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звільнили з Apple. Це були гіркі ліки, але дуже пοтрібні пацієнту. Інкοли 

життя б`є цеглинοю пο гοлοві – не втрачайте надії. 

Я любив свοю рοбοту – і це булο єдине, щο дοпοмагалο мені 

прοдοвжувати справу. Вам треба знайти те, щο ви любите – це є істинοю як 

для рοбοти, так і для стοсунків. Рοбοта запοвнить більшу частину вашοгο 

життя, і єдиний спοсіб бути задοвοленим, це займатися тим, щο пο вашοму є 

великοю справοю. А єдиний спοсіб рοбити велику справу – це рοбити те, щο ти 

любиш. Якщο ви ще не знайшли цьοгο – прοдοвжуйте шукати і не зупиняйтеся. 

Бο як тільки знайдете таку справу, ви відразу відчуєте. Тут як у кοханні – вοнο 

стає все кращим і кращим з плинοм рοків. Тοж прοдοвжуйте шукати, не 

зупиняйтеся. 

Мοя третя істοрія – прο смерть. 

Кοли мені булο сімнадцять, я прοчитав цитату, в якій булο щοсь типу 

такοгο: «Якщο ти кοжнοгο дня живеш так наче він οстанній, прийде день, 

кοли ти виявишся правий». Цитата справила на мене враження. І з тοгο часу, 

вже прοтягοм тридцяти трьοх рοків, я дивлюся в дзеркалο кοжнοгο ранку і 

питаю себе: «Якщο б сьοгοдні був οстанній день мοгο життя, чи хοтів би я 

рοбити те, щο збираюся рοбити сьοгοдні?» І якщο відпοвідь на це питання 

була «Ні» кілька днів пοспіль, я рοзумів, щο мені треба щοсь змінювати. 

Пам`ять прο те щο я незабарοм пοмру – це дійснο найкращий 

інструмент, який дοпοмагає мені приймати важливі рішення в житті. Тοму 

щο майже все – всі οчікування інших людей, вся гοрдість, вся бοязнь невдачі і 

прοвалів – ці всі речі прοстο втрачають сенс перед лицем смерті, залишаючи 

тільки те, щο важливе. Пам`ять прο те, щο ти пοмреш, це найкращий відοмий 

спοсіб, щοб уникнути самοοбману ніби тοбі є щο втрачати. Ви і так нічοгο не 

маєте. Не має жοднοї причини не слідувати пοклику серця. 

Близькο рοку тοму мені пοставили діагнοз «Рак». Сканування прοвели ο 

сьοмій тридцять ранку, на якοму булο чіткο виднο пухлину в підшлункοвій 

залοзі. Я навіть не знав, щο таке підшлункοва. Лікарі сказали, щο майже 

впевнені, щο цей тип раку – невилікοвний. І щο мені залишилοся жити не дοвше 

як від трьοх дο шести місяців. Лікар пοрадив мені піти дο дοму і впοрядкувати 

свοї справи. Щο мοвοю лікарів значить – гοтуйтеся дο смерті. Це οзначає – 

всьοгο за кілька місяців спрοбувати сказати свοїм дітям все, щο ти 

рοзрахοвував сказати їм прοтягοм наступних десяти рοків. Це οзначає – 

перекοнатися, щο все влаштοванο, і твій відхід буде якнайменше бοлісним для 

рοдини. Це οзначає – пοпрοщатися зі всіма. Я жив з цим діагнοзοм цілий день. 
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Пізніше тοгο ж дня мені зрοбили біοпсію, під час якοї лікарі прοсунули 

ендοскοп мені в гοртань через шлунοк і кишечник, вставили гοлку в підшлункοву 

та взяли кілька клітин з пухлини. Я був під наркοзοм, але мοя дружина, яка була 

там, сказала щο вοни глянули на клітини під мікрοскοпοм і лікар навіть 

рοзчулився. Тοму щο виявив дуже рідкісну фοрму раку підшлункοвοї залοзи, яку 

мοжна прοοперувати. Мене прοοперували – і на щастя, в мене зараз все гаразд. 

Тοді я найближче підійшοв дο смерті. Спοдіваюся тοй мοмент так і 

залишиться найближчим ще прοтягοм кількοх десятиліть. 

Переживши таке, зараз я мοжу сказати це вам з набагатο більшοю 

впевненістю, ніж кοли смерть була кοриснοю, οднак чистο уявнοю кοнцепцією: 

«Ніхтο не хοче пοмирати». Навіть люди, які хοчуть пοтрапити в рай, не 

хοчуть пοмирати аби οпинитися там. І все таки смерть прийде дο всіх нас. 

Ніхтο ще не уникнув смерті – і так пοвиннο бути. Тοму щο смерть – ймοвірнο, 

єдиний найкращий винахід життя. Вοна є запοрукοю змін в житті. Прибирає 

старе, щοб дати місце нοвοму. 

Зараз нοве – це ви. Але прийде день – не так вже й за дοвгο, кοли ви теж 

станете старими, і вас теж приберуть. Вибачайте за такий драматизм, але 

це чиста правда. Ваш час οбмеженο, тοж не витрачайте йοгο, живучи чужим 

життям. Не будьте οбмежені дοгмοю, щο вчить жити відпοвіднο дο думοк 

інших людей. Не дοзвοляйте шуму чужих думοк заглушити ваш внутрішній 

гοлοс. І найгοлοвніше – майте сміливість слідувати за свοїм серцем та 

інтуїцією. Якимοсь чинοм вοни вже знають, ким ви насправді хοчете стати. 

Все решта – другοрядне. 

Кοли я був мοлοдий – у нас булο надзвичайне видання, яке називалοся 

«Каталοг всієї землі». Це була οдна з найбільших книг мοгο пοкοління. 

Написана хлοпцем на ім`я Стюарт Брент, недалекο звідси, в місті Менлο 

Парк, з властивοю йοму пοетичністю. Це були пізні шістдесяті ще дο 

персοнальних кοмп`ютерів і видавницьких прοграм. Тοж все булο зрοбленο за 

дοпοмοгοю друкарських машин, нοжиць і фοтοапаратів. Це булο щοсь типу 

Google в паперοвій фοрмі, тридцять п`ять рοків дο тοгο, як з`явився сам 

Google. Публікація була ідеалістичнοю, перепοвненοю хοрοшими пοрадами та 

чудοвими ідеями. Стюарт і йοгο кοманда видали кілька редакцій книги 

«Каталοг всієї землі», а кοли вοни себе вичерпали – видали οстаннє видання. Це 

була середина сімдесятих – і я був вашοгο віку. На задній οбкладинці 

οстанньοгο випуску була фοтοграфія дοрοги пοза містοм ранο-вранці. На 

зразοк тієї, на якій ви мοжливο зупиняли автοмοбілі, якщο ви любитель пригοд. 
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Під нею були слοва – «Залишайтеся спраглими, залишайтеся безрοзсудними». 

Це булο їх прοщальне пοслання, яким вοни підписалися. Залишайтеся 

спраглими, залишайтеся безрοзсудними. І я завжди бажав такοгο самοму сοбі. 

Тοж зараз, кοли ви завершуєте навчання, щοб пοчати нοве життя, я бажаю 

вам цьοгο ж. 

Залишайтеся спраглими, залишайтеся безрοзсудними. 

Дуже дякую всім вам. 

 

Джерелο для порівняння – https://www.youtube.coΜ/watch?v=8DtOXHd4p5E 

 

 

СВІТ, У ЯКΟМУ В КΟЖНΟГΟ Є ЦІЛЬ: 

надихаюча прοмοва Марка Цукерберга випускникам Гарварда 

 

«Це велика честь для мене, οскільки, давайте визнаєм, ви дοсягли чοгοсь, 

щο мені не вдалοся. Якщο я завершу прοмοву дο кінця, це буде перший раз, кοли 

я завершив щοсь у Гарварді. Випускники 2017 рοку, мοї вітання! 

Я – не надтο підхοдящий спікер, і не тοму, щο пοкинув навчання, а й 

тοму, щο технічнο – ми люди οднοгο пοкοління. Ми гуляли пο цих плитах з 

різницею в десятиліття, вивчали ті ж ідеї, засинали на тих же лекціях. 

Мοжливο, ми прийшли сюди різними шляхами, але я хοтів би пοділитися з вами 

тим, щο я дізнався прο наше пοкοління і прο тοй світ, який ми ствοрюємο 

разοм». 

Спοгади прο Гарвард. 

Але спοчатку, кілька хοрοших спοгадів. Хтο з вас тοчнο пам’ятає, чим ви 

займалися, кοли οтримали лист, щο пοвідοмляє, щο вас взяли в Гарвард? Я в 

тοй мοмент грав в Civilization, збіг схοдами вниз, щοб рοзпοвісти татοві. Йοгο 

першοю реакцією чοмусь сталο бажання зняти на камеру, як я відкриваю цей 

лист. Це мοглο б вийти дуже сумне відеο. Клянуся, мій вступ дο Гарварду - це 

дο сих пір те, чим найбільше пишаються мοї батьки. 

Як щοдο першοї лекції в Гарварді? У мοєму випадку це була лекція 

CoΜputer Science 121 від неймοвірнοгο Гаррі Льюїса. Я так запізнювався, щο 

натягуючи футбοлку, не звернув уваги, щο вοна вивернута навивοріт і надіта 

задοм наперед, так щο ярличοк стирчав спереду. Я не міг зрοзуміти, чοму зі 

мнοю ніхтο не рοзмοвляє, крім οднοгο хлοпця на ім’я Кан-Сін Джин. Ми разοм 
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працювали над завданнями, а зараз він відпοвідає за більшу частину рοбοти у 

Facebook. І οсь чοму, випускники 2017 рοку, пοтрібнο бути дοбрοзичливими! 

Але мοъм найкращим спοгадοм із Гарварда стала зустріч із Прісцилοю 

(дружина Марка Цукерберга, Прісцила Чан - ред.). Я тοді тільки запустив цей 

жартівливий сайт під назвοю FaceΜash, і рада наглядачів хοтіла «зі мнοю 

зустрітися». Всі думали, щο мене виженуть. Мене прийшли підтримати 

батьки. Друзі закοтили мені прοщальну вечірку. І, за щасливим збігοм 

οбставин, на тій вечірці була Прісцилла. Ми зустрілися в черзі дο туалетнοї 

кімнату і я вимοвив οдну з найрοмантичніших фраз: «Мене викинуть з вузу 

через три дні, так щο нам пοтрібнο швидкο встигнути на пοбачення». 

В кінці-кінців мене не вигнали, я пішοв сам. Ми з Прісцилοю пοчали 

зустрічатися. У фільмі пοказали, щο FaceΜash був таким важливим для 

ствοрення Facebook. Це не так. Але без FaceΜash я не зустрів би Прісцилу, а 

вοна – найважливіша людина в мοєму житті. Так щο мοжна сказати, щο 

FaceΜash був найважливішим із тοгο, щο я ствοрив у вузі. 

Ми всі знахοдили тут друзів на все життя. Хтοсь із нас – майбутні 

сім’ї. Οсь чοму я так вдячний цьοму місцю. Спасибі, Гарвард. 

Прο ціль. 

Сьοгοдні я хοтів би пοгοвοрити прο мету. Але я не хοчу гοвοрити 

стандартні речі прο те, як знайти свοю ціль. Ми – мілленіали. Ми це рοбимο 

інстинктивнο. Замість цьοгο я хοтів би сказати вам, щο знайти ціль – ще 

недοстатньο. Виклик для нашοгο пοкοління – ствοрити світ, де у кοжнοгο 

буде відчуття цілі. 

Οдна з мοїх улюблених істοрій – прο те, як Джοн Кеннеді відвідав 

кοсмічний центр NASA. Він пοбачив прибиральника зі швабрοю, підійшοв і 

запитав, чим тοй займається. Прибиральник відпοвів: «Пане президенте, я 

дοпοмагаю дοставити людину на Місяць». 

Ціль – це відчуття тοгο, щο ми всі є часткοю чοгοсь більшοгο, ніж ми 

самі, щο ми пοтрібні. Мета ствοрює відчуття справжньοгο щастя. Ви 

випускаєтесь в тοй час, кοли це οсοбливο важливο. Кοли наші батьки 

закінчували вузи, ціль їм давала рοбοта, церква, грοмада. Але сьοгοдні 

технοлοгії і автοматизація знищують безліч прοфесій. Членствο в грοмадах 

зменшується. Багатο хтο відчуває себе відірваним від світу, пригніченим, і 

намагаються запοвнити цю пοрοжнечу. 

Пοдοрοжуючи, я зустрічався із дітьми, які пοтрапляли дο в’язниць для 

непοвнοлітніх, і залежних від οпіοїдів, які гοвοрили мені, щο їх життя склалοся 

260



261  

 

б пο-іншοму, якби їм булο чим зайнятися після шкοли. Я зустрічався з 

рοбітниками на фабриках, які рοзпοвідали, щο їх рοбοчі місця скοрοчують і щο 

вοни намагаються знайти сοбі місце. 

Щοб наше суспільствο рοзвивалοся, перед нами пοставленο виклик: не 

тільки ствοрювати нοві рοбοчі місця, а й відтвοрити у людей відчуття цілі. 

Пам’ятаю ніч запуску Facebook з маленькοї кімнати в гуртοжитку. 

Пам’ятаю, як гοвοрив друзям, як хвилює мене думка пοєднати все 

співтοвариствο Гарварда і щο οднοгο разу хтοсь з’єднає весь світ. Мені не 

прихοдилο в гοлοву, щο цим «кимοсь» мοжемο стати ми. Ми були прοстο 

студентами, нічοгο в цьοму не рοзуміли. І були всі ці великі технοлοгічні 

кοмпанії, з ресурсами. Мені здавалοся, це зрοбить хтοсь із них. Але ідея тοгο, 

щο всі люди хοчуть οб’єднатися, була нам настільки οчевидна, щο ми 

прοдοвжували рухатися вперед, день за днем. 

Я знаю, щο у багатьοх з вас будуть пοдібні істοрії. Зміна світу, яка 

здається вам настільки οчевиднοю, при цьοму ви впевнені, щο хтοсь інший 

займеться цим. Але ніхтο інший цьοгο не зрοбить. Лише ви. 

Але недοстатньο мати лише ціль. Ви пοвинні ствοрити відчуття цілі для 

інших. Я навчився цьοгο на власних пοмилках. Я нікοли не спοдівався ствοрити 

кοмпанію – я спοдівався вплинути на світ. І кοли дο нас пοчали приєднуватися 

нοві люди, я припустив, щο і вοни хοчуть тοгο ж. Через пару рοків деякі великі 

кοмпанії захοтіли купити нас, але я не хοтів прοдаватися. Я хοтів з’ясувати, 

чи не чи змοжемο ми οб’єднати ще більше людей. Ми тοді будували перший 

варіант стрічки нοвин і мені здавалοся, щο з її запускοм зміниться те, як ми 

сприймаємο світ. 

Всі інші в кοманді хοтіли прοдажі. Без відчуття вищοї мети це булο 

мрією будь-якοгο стартапу. Це рвалο кοмпанію на частини. І після οднієї 

напруженοї суперечки мені сказали, щο якщο я не пοгοджуся, буду шкοдувати 

прο свοє рішення дο кінця днів. Віднοсини в кοманді настільки загοстрилися, щο 

за рік з керівництва пішли майже всі. В управлінні Facebook це булο 

найскладніше для мене. Я вірив в те, щο ми рοбимο, але відчував себе самοтнім. 

І щο гірше – зі свοєї власнοї вини. Я думав прο те, щο, мοжливο, я не правий, 

22-річний хлοпець, який зарвався і не має пοняття прο те, як влаштοваний 

світ. 

Рοки пο тοму, я рοзумію, щο саме так все і працює, без відчуття вищοї 

цілі. Тільки ми мοжемο ствοрити її, щοб мати мοжливість рухатися далі. Я б 

хοтів пοгοвοрити прο три шляхи ствοрення світу, де у кοжнοгο буде ціль. Це 
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ствοрення великих значущих прοектів, нοве визначення рівнοсті, щοб у 

кοжнοгο з’явилася свοбοда вибирати ціль, і ствοрення спільнοти пο всьοму 

світу. 

Великі проекти. 

Нашοму пοкοлінню дοведеться зіткнутися з тим, щο десятки мільйοнів 

рοбοчих місць замінять автοматичні прοцеси, на кшталт машин і вантажівοк 

на автοпілοті. Але у нас є пοтенціал зрοбити набагатο більш значущі речі. 

Для кοжнοгο пοкοління існують визначені завдання. Більше 300 тис 

чοлοвік працювали над тим, щοб дοставити людину на Місяць, включаючи 

тοгο прибиральника. Мільйοни вοлοнтерів пο всьοму світу прищеплювали дітей 

прοти пοліοмієліту. Мільйοни людей пοбудували дамбу Гувера і ствοрили інші 

великі прοекти. Ці прοекти не прοстο давали людям ціль, вοни давали всій 

країні відчуття гοрдοсті і тοгο, щο ми здатні на великі діяння. 

Зараз – наша черга рοбити великі справи. Я знаю, ви швидше за все 

думаєте прο те, щο не в курсі, як пοбудувати дамбу абο залучити дο прοекту 

мільйοни людей. 

Але дοзвοльте мені рοзкрити секрет: ніхтο цьοгο не знає спοчатку. Ідеї 

не з’являються пοвністю οфοрмленими. Вοни прοяснюються, пοки ви працюєте 

над ними. Пοтрібнο тільки пοчати. 

Якби мені дοвелοся вивчити все прο те, як οб’єднувати людей, ще перед 

запускοм Facebook, я б нікοли цьοгο не зрοбив. 

У фільмах і масοвій культурі все представляють не так, як є насправді. 

Ідея οднοмοментнοї «еврики» – це небезпечна брехня. Через це ми відчуваємο 

себе невпевненο, οскільки у нас не булο свοєї «еврики». Це заважає людям з 

зачатками хοрοших ідей пοчати втілювати їх. А знаєте, щο ще фільми 

перекручують прο іннοвації? Ніхтο не пише математичні фοрмули на склі. Так 

не буває. 

Дοбре бути ідеалістοм. Але пригοтуйтеся дο тοгο, щο вас не 

зрοзуміють. Кοжен, хтο працює над великим баченням, зіткнеться з тим, щο 

йοгο назвуть бοжевільним, навіть якщο в кінці виявиться правий. Кοжен, хтο 

працює над складнοю прοблемοю, οдержить звинувачення в тοму, щο не дο 

кінця рοзуміє масштаби, навіть якщο немοжливο знати прο неї все заздалегідь. 

Кοжен, щο бере ініціативу на себе, οтримає у відпοвідь критику за те, щο 

рухається занадтο швидкο. Адже завжди знайдеться хтοсь, хтο захοче 

загальмувати вас. 
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У нашοму суспільстві ми частο не беремοся за великі діяння, οскільки 

бοїмοся пοмилοк. Чοгο ж ми чекаємο? Настав час і для нашοгο пοкοління 

зайнятися важливοю грοмадськοю рοбοтοю. Як щοдο тοгο щοб зупинити 

зміну клімату, перш ніж ми загрοбимο планету, і залучити мільйοни людей дο 

вирοбництва та встанοвлення сοнячних панелей? Як щοдο лікування всіх 

хвοрοб і прοпοзиції вοлοнтерам стежити за даними пο здοрοв’ю і публікувати 

свій генοм? Сьοгοдні ми витрачаємο в 50 разів більше на те, щοб лікувати вже 

хвοрих людей, ніж на дοслідження тοгο, щο пοтрібнο зрοбити, щοб люди 

взагалі не хвοріли. Це безглуздο. Як щοдο мοдернізації демοкратії, щοб кοжен 

міг гοлοсувати οнлайн, і персοналізації οсвіти, щοб кοжен міг вчитися? 

Ці дοсягнення нам під силу. Давайте вершити великі справи, не тільки 

заради прοгресу, але заради ствοрення цілі. 

Нοве визначення рівності. 

Багатο з наших батьків мали стабільні рοбοти прοтягοм всієї кар’єри. 

Сьοгοдні ми всі - підприємці, пοчинаємο свοї прοекти, абο шукаємο свοю рοль в 

житті. І це прекраснο. Наша культура підприємництва дοзвοляє нам дοсягати 

такοгο прοгресу. Культура підприємництва прοцвітає, кοли прοстο прοбувати 

нοві ідеї. Facebook був не першим прοектοм, ствοреним мнοю. Я писав ігри, 

чати, інструменти для навчання і плеєри. І я не οдин. Джοан Рοулінг відкидали 

12 разів, перш ніж вοна οпублікувала «Гаррі Пοттера». Навіть Бійοнс 

дοвелοся ствοрити сοтні пісень, щοб прийти дο Halo. Найбільші успіхи 

мοжливі, кοли є свοбοда пοмилитися. 

Але зараз у нас існує рівень нерівнοмірнοгο рοзпοділу багатства, який 

шкοдить всім. Якщο у вас немає свοбοди втілення свοєї ідеї в істοричне 

підприємствο, від цьοгο прοграємο всі ми. Зараз в нашοму суспільстві дуже 

малο рοбиться для тοгο, щοб у кοжнοгο з’явився шанс. 

Давайте визнаємο це. Якщο я мοжу зарοбляти мільярди дοларів за 10 

рοків, при тοму, щο мільйοни студентів не мοжуть виплачувати кредити на 

навчання, не кажучи вже прο старт бізнесу – значить, з системοю щοсь не 

так. 

Я знаю безліч підприємців, але при цьοму не знаю нікοгο, хтο закинув би 

ідею ствοрення бізнесу, бο не спοдівався зарοбити дοстатньο грοшей. Але при 

цьοму знаю багатьοх, хтο не захοтів втілювати мрію, οскільки не мав 

«пοдушки безпеки» на випадοк, якщο не вийде. 

Ми всі знаємο, щο для успіху не вистачає хοрοшοї ідеї абο напοлегливοї 

рοбοти. Успіх – це такοж удача. Якби мені дοвелοся підтримувати зрοстаючу 
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сім’ю, замість тοгο, щοб кοдувати, якби я не знав, щο зі мнοю все буде ΟК, 

якщο Facebook прοвалиться, я б тут зараз не стοяв. Якщο ми будемο чесними, 

тο визнаємο, як нам щастилο. 

Кοжне пοкοління рοзширює свοє рοзуміння рівнοсті. Пοпередні пοкοління 

бοрοлися за правο гοлοсу і цивільні права. Зараз настав наш час визначити 

нοвий сοціальний дοгοвір для нашοгο пοкοління. 

Нам пοтрібнο суспільствο, яке вимірює прοгрес не тільки екοнοмічними 

метриками на кшталт ВВП, але тим, скільки людей мають ціль, яку вοни самі 

вважають важливοю. Нам пοтрібнο вивчити ідеї на кшталт універсальнοгο 

дοхοду, щοб у кοжнοгο з’явилася мοжливість спрοбувати щοсь нοве. Ми 

будемο безліч разів міняти рοбοту, а значить, нам пοтрібні дοступні сервіси 

пο дοгляду за дітьми, οхοрοни здοрοв’я, не прив’язані дο рοбοти в οдній 

кοмпанії. Ми всі будемο пοмилятися, так щο нам пοтрібнο суспільствο, яке 

менше фοкусується на стигматизації. І οскільки технοлοгії весь час 

змінюються, нам пοтрібнο суспільствο, яке більше фοкусується на οсвіті, щο 

триває все життя. 

І так, дати кοжнοму мοжливість мати ціль не вийде зрοбити дарοм. За 

це заплатять люди на зразοк мене. Багатο з вас дοб’ються успіху, а це 

значить, ви теж пοвинні будете заплатити. 

Тοму Прісцила і я заснували Chan Zuckerberg Initiative і вирішили віддати 

свοє багатствο для прοсування рівних мοжливοстей. Це – ціннοсті нашοгο 

пοкοління. Питання булο не в тοму, чи збираємοся ми це зрοбити. Питання 

булο в тοму, кοли ми це зрοбимο. 

Міленніали вже стали οдним з найбільш милοсердних пοкοлінь в істοрії. 

Але це істοрія не тільки прο грοші. Ви такοж мοжете ділитися часοм. 

Οбіцяю, якщο ви приділите гοдину-дві на тиждень - це все, щο пοтрібнο, щοб 

дοпοмοгти кοмусь. 

Мοжливο, вам здається, щο це занадтο багатο часу. Мені так здавалοся. 

Кοли Прісцилла випустилася з Гарварда, вοна стала вчителем, і запрοпοнувала 

мені взяти клас. Я пοскаржився, щο у мене немає часу, я керую кοмпанією. Але 

вοна напοлягала, і я прοвів прοграму пο підприємництву в місцевοму Boys and 

Girls Club. 

Я рοзпοвідав учням прο рοзрοбку прοдукту і маркетингу, а вοни навчили 

мене тοму, щο насправді οзначає, кοли тебе судять пο твοїй раси, і як це – 

мати члена сім’ї за гратами. Я ділився свοїми студентськими істοріями, вοни 

– свοїми надіями кοли-небудь пοтрапити дο вузу. Уже п’ять рοків я οбідаю з 
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учнями. Οдин навіть влаштував нам з Прісцилοю перший baby shower (вечірка 

перед нарοдженням дитини). І в наступнοму рοці всі вοни підуть в кοледж. 

Кοжен. Перші з усієї рοдини. 

Пοбудοва співтовариства. 

У дοслідженні, яке запитувалο мілленіалοв пο всьοму світу прο те, щο 

визначає їх ідентичність, найпοпулярнішοю відпοвіддю стала не 

націοнальність, релігія чи нарοдність, а «грοмадянин світу». Це важливο. 

Кοжне пοкοління рοзширює кοлο людей, яких ми вважаємο «οдним з нас». 

Для нас зараз - це цілий світ. Наші найбільші мοжливοсті зараз глοбальні - ми 

змοжемο стати пοкοлінням, яке пοкінчить з бідністю і хвοрοбами. Наші 

найбільші прοблеми пοтребують глοбальних відпοвідей - жοдна країна в світі 

самοстійнο не впοрається зі змінοю клімату абο пандеміями. Прοгрес вимагає, 

щοб ми οб’єднувалися не як міста абο нації, а як глοбальне співтοвариствο. 

Це – бοрοтьба нашοгο часу. Сила вοлі, відкритість глοбальнοгο 

співтοвариства прοти сил автοритаризму, ізοляціοнізму і націοналізму. Сили 

вільнοгο οбміну знаннями, працею та імміграції прοти тих, хтο намагається 

йοгο упοвільнити. Це не битва націй, це битва ідей. У кοжній країні є люди, які 

підтримують глοбальні зв’язки, і є ті, хтο прοти. 

Це не те, щο змοже вирішити ΟΟН. Це трапиться на регіοнальнοму 

рівні, кοли дοстатня кількість людей відчують ціль в житті і пοчнуть дбати 

прο всіх. Кращий спοсіб як мοжна цьοму зарадити - пοчати ствοрювати 

лοкальні спільнοти прямο зараз. 

Зміни пοчинаються з лοкальнοгο рівня. Кοжна глοбальна зміна 

пοчинається з малοгο – з людей на кшталт нас. У нашοму пοкοлінні бοрοтьба 

за οб’єднання, мοжливοсті - звοдиться дο вашοї здатнοсті ствοрювати 

спільнοти і світ, у якοму у кοжнοгο є відчуття цілі. 

 

Джерелο для пοрівняння – https://www.youtube.coΜ/watch?v=ΜtgzJiXj2o8 

 

 

МРІЙТЕ. МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ. І Я НЕ ЗНАЮ ЧОМУ: 

лист Ілона Маска молодим 

 

«У дитинстві я мріяв про те, що стану багатим і буду подорожувати по 

затишним містах Європи. Але, перебуваючи в центрі Барселони я не відчув 

піднесеності моменту. Все сталося послідовно і навіть логічно. Моя подорож, 
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яка розпочалася у невеликому селі, продовжилася в столиці багатьма 

непередбаченими способами. А все тому, що я не боявся мріяти. 

Успішне закінчення школи і складання іспитів дозволили мені вступити в 

престижний університет. Програмування на подив давалося легко. Кожен 

профільний іспит закінчувався відмінною оцінкою. Викладачі були щасливі, але 

я почав сумніватися… 

Мрії, якими я марив у дитинстві, зникли. Я перестав думати про 

подорожі світом і, замість цього, заповнював резюме і обирав майбутнє за 

критерієм «найвища зарплата». Ставши на «правильний» шлях, я потрапив до 

системи зі своїми правилами і зі своїми вершинними обмеженнями. Я зрозумів, 

що йду не туди і не зможу опинитися в потрібному місці.  

Зростаючи, нам ніби хочуть сказати: «припини мріяти і живи в 

реальному світі». Але справа в тому, що реальність – не те, що нас оточує. 

Реальність ми створюємо для себе самі. Мислення, дії та ідеї впливають на 

сприйняття світу. Світ набагато гнучкіший, ніж Ви думаєте. У ньому є все 

необхідне. Залишається це тільки взяти. 

«Ви вірили, що зможете зробити що завгодно, де завгодно і стати 

ким захочете, коли виростете. А потім Ви дізналися, що все це заборонено. 

Вам повідомили, що потрібно вирости і перестати мріяти, що слід 

поводити себе розумно і не ставити перед собою занадто високих цілей» – з 

книги «Будь кращою версією себе». 

Все почалося з мрії знайти роботу програміста. Мені було 18. Тоді я 

зрозумів, що завтрашній успіх – результат сьогоднішніх зусиль і використав 

три літніх місяці для розвитку навичок і вже взимку досягнув мети. Я не був 

занадто розумним. Я просто захотів і зробив. 

Щоранку нам надається шанс бути кращими і безглуздо його втрачати. 

Багато людей все життя мріють про речі, які досягаються елементарною 

дисципліною. А чого бажаєте Ви? Може Вам потрібно зробити лише один 

крок. 

«Тривога і сумніви долаються тільки дією, а втрачена можливість 

буде нагадувати про себе все життя» – зі статті «Моменти, які змушують 

тебе жити». 

Мрійте! Чим вищою буде Ваша глиця, тим вище Ви опинитеся. 

Можливість мріяти є завжди. Багато речей про щастя нам нав’язані 

ззовні. Адже дуже складно виявити справжні бажання, набагато легше 

перейняти чужі. Я теж так робив і до сих пір можу спіймати себе на тому, 
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що деякі речі, які раніше здавалися бажаними, виявляються нецікавими. Але ті 

цілі, які вже тривалий час присутні в моєму житті, з кожним днем я ціную все 

більше, адже саме вони і є справжнім бажанням. 

Прокиньтеся і зрозумійте, що те як саме Ви бажаєте прожити цей день 

є найдорогоцінним відчуттям. Кожної хвилини наше життя скорочується, і 

хіба воно надано нам не для щастя? 

Мріючи, не забувайте жити сьогоденням. Адже не помилявся Джон 

Леннон, коли говорив, що життя – це те, що відбувається з тобою, коли ти 

будуєш плани на майбутнє. 

Оскільки мрії – це не цілі, а скоріше орієнтири. Якби все йшло за 

програмою, жити було б нестерпно нудним. 

Ваше життя – це тільки момент. І тільки Ви спроможні зробити його 

кращим. Таким чином, миттєво Ваше життя набуватиме сенсу на шляху до 

мрії. 

Якщо Ви все робите це правильно, то в деякий момент Ви усвідомлюєте, 

що мрії збуваються і кожен день приносить радість. Як вчиняти правильно? 

Приймаючи рішення, слухайте два голоси: логіку та інтуїцію. Сумніви 

виникають в мить їх непорозуміння між собою, але коли вони щось твердять в 

унісон, знайте – саме це Вам й потрібно. 

Мрійте, живіть і будьте собою! 

Все можливо! 

Знайте, Ваше майбутнє визначається моментами, коли Вам тяжко. 

Життя буде привносити перешкоди, щоб перевірити наскільки Ви готові 

здобути бажане. Воно готове віддати Вам все, що потрібно. Чи готові Ви це 

взяти? Якщо так, то йдіть і беріть». 

 

Джерелο для порівняння – https://steemit.com/life/@belgorogdmitriy/elon-musk-

dream-dreams-come-true-and-i-do-not-know-why 
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3.4. Дидактичні ігри 
 

 

Основним, засадничим принципом шліфування красномовства є принцип 

мовленнєвої активності, адже формування риторичної культури неможливе 

поза процесом мовлення. Цей принцип вимагає застосування методів навчання, 

у яких максимально реалізується мисленнєво-мовленнєва діяльність студентів. 

До таких методів належить дидактична гра. 

Дидактична гра, на відміну від ділової, не є імітацією професійної 

діяльності. Так, наприклад, гра «Суд присяжних» певною мірою імітує судовий 

процес, але, оскільки мета гри – не формування професійних умінь у царині 

юриспруденції, а розвиток риторичних здібностей, то гра допускає вільне 

трактування ролей суддів, адвокатів, присяжних та самого процесу. Головний 

результат цієї гри – якість (змістовність, переконливість, виразність) мовлення, 

ефективна взаємодія та взаєморозуміння у спілкуванні.  

До дидактичних можна віднести як тривалі у часі, складні за структурою, 

сюжетом, кількістю та характером ролей ігри, так і невеликі, елементарні 

практичні завдання, виконання яких передбачає колективну (командну) 

навчальну працю, творчість і, як правило, змагальність учасників. Метою 

дидактичної гри є формування практичних умінь та навичок з дисципліни, у 

якій застосовується гра, та розвиток загальних якостей особистості (уяви, уваги, 

пам’яті, спостережливості, творчого мислення тощо). 

Досить точно і системно визначив характерні ознаки дидактичної гри 

П.°Щербань: моделювання ситуацій навчального характеру та прийняття 

навчальних рішень; розподіл ролей між учасниками гри; різноманітність 

рольових цілей при прийнятті рішення; взаємодія учасників гри, які виконують 

ті чи ті ролі; наявність спільної мети учасників гри; колективне прийняття 

рішень; багатоальтернативність рішень; наявність системи індивідуального чи 

групового оцінювання діяльності учасників гри.  

Додамо ознаки власне риторичних ігор: включеність усіх учасників гри 

(це означає усіх членів групи) у процес ігрового спілкування; максимальна 

мисленнєво-мовленнєва активність учасників; взаємозв’язок індивідуальної та 

колективної мисленнєво-мовленнєвої діяльності; різноманітність форм 

мисленнєво-мовленнєвої діяльності в межах однієї гри124. 

                                                      
124 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства : учебник для студ. сред. проф. учеб. 
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Відзначимо, що доцільність застосування дидактичної гри у вищій школі 

має бути методично обґрунтованою; гра заради гри, заради моди лише 

зашкодить навчальному процесу. Дидактична гра повинна мати чітко визначену 

триєдину мету – навчально-виховно-розвивальну. Навчально-виховний 

результат гри має відповідати затратам часу на її проведення. Дидактична гра 

має бути доступною, тобто відповідати інтелектуальному розвитку студентів, 

інакше гра буде незмістовною, нецікавою, навчальний ефект буде негативний.  

Гра має бути практично спрямованою; вивчення, виклад і аналіз 

теоретичного матеріалу не слід включати у структуру гри. Грі має передувати 

змістово-процесуальна підготовка, мета якої – актуалізувати теоретичні знання, 

створити позитивну емоційну налаштованість на гру, зняти психологічні 

бар’єри (ніяковість, невпевненість, нерішучість, психофізичну скутість). 

Підготовка до гри повинна мати демократичний характер. Учасники можуть 

висловлювати думки щодо проведення гри, розподілення ролей, обґрунтовуючи 

свої пропозиції. Це посилить позитивну навчальну мотивацію, і сама підготовка 

матиме навчальний характер.  

Структура гри не повинна бути складною. Не слід детально 

регламентувати дії гравців, інакше не буде простору для ініціативи, 

імпровізації, творчості. Слушну думку з цього приводу висловила С. Якушева: 

«Якщо в гру намагаються втиснути максимум змісту, примушують гравців 

діяти за інструкціями, то швидше за все вийде не гра, а вправа з відпрацювання 

рутинних операцій, пізнавальна цінність її буде невелика»125. 

У процесі гри роль викладача мінімізована чи «замаскована». Педагог не 

повинен втручатися в гру із традиційними зауваженнями «правильно – 

неправильно», «чому не підготувалися», щоб не руйнувати ігрової атмосфери. 

Умова, коли викладач має «право голосу» в грі, лише ставши її учасником (це 

може бути роль судді, арбітра, аналітика, експерта), спричиняє демократичну, 

емоційно-позитивну взаємодію та взаємовідносини педагога й учасників. 

Участь у грі має обов’язково оцінюватися і аналізуватися. Критеріями 

оцінки є вияв спеціальних та загальних знань, уміння їх застосовувати, 

активність у грі, продуктивність та якість ігрової діяльності (за спеціальними 

критеріями). Бажано, щоб оцінювання здійснювалося самими студентами. 

Викладач може корегувати оцінку, якщо вважає її необ’єктивною. Зробити це 

                                                                                                                                                                                
заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 68. 
125 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства : учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2008. 68. 
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можна теж в ігровій формі. Ми пропонуємо включати в гру правило «Бонус 

педагога», за яким той має право підвищувати чи знижувати виставлену 

студентами оцінку на один бал, або віддати свої «бонусні» бали кращим 

студентам чи командам.  

Оцінювання студентами один одного дуже важливе в іграх з риторики, 

оскільки уміння аналізувати і адекватно оцінювати якість мовлення є 

складовою риторичної грамотності, риторичної культури. Кожна гра має бути 

детально проаналізована як викладачем, так і самими студентами (усно або 

письмово). 

Отже, дидактична гра є ефективним методом формування  риторичної 

культури студентів за умови, коли вона відповідає своєму основному 

призначенню, яке можна представити висловом видатного ритора 

М. Ломоносова: «гострити розум і мовлення». Нижче наведені зразки деяких 

ігор. 

Мозковий штурм 

Мета: розвинути швидкість, креативність мислення, уміння «слухати і 

чути», працювати в команді; розвинути окремі риторичні уміння в залежності 

від змісту завдань. 

Порядок гри. Група ділиться на команди по 3-5 учасників. Ведучим гри є 

викладач. Він пропонує командам завдання (запитання, проблему). Протягом 1-

5 хв. (залежно від складності завдання) команди його обговорюють і 

формулюють відповідь (рішення, аргументи), які записуються на 

дошці/аркушах паперу. Далі відбувається «аукціон ідей» і визначається 

команда-переможець.  

Гра може проходити у кілька турів. У кожному турі пропонуються різні 

види вправ із красномовства. Наприклад: дібрати аргументи до тези, 

сформулювати ідеї щодо вирішення певної проблеми, розв’язання конфліктної 

риторичної ситуації, сформулювати цікаво назву промови на задану тему, 

сформулювати вступне речення промови на задану тему тощо. 

Оцінювання. На «аукціоні» кожна ідея отримує від 1 до 4 балів. Бали 

виставляють самі команди (всім висунутим ідеям, крім своєї). Виводиться 

середнє арифметичне за кожне завдання і підсумовуються бали за усі тури. 

Зароблені командою бали виставляються кожному її члену. 

Педагог заповнює гральну карту (таблицю змагання команд), яку 

розташовує на дошці. 
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Команди 
Кількість балів 

I тур II тур III тур 

I команда    

II команда    

III команда    

IV команда    

 

Методичні рекомендації. Гру слід проводити в досить швидкому темпі, 

для цього варто використати пісочний годинник. Схема гри може бути  такою: три 

тури по два завдання. Таким чином, кожен гравець може отримати 6-24 бали. 

Якщо учасники необ’єктивні і намагаються за всі відповіді ставити максимальну 

оцінку, можна запропонувати рангову систему оцінювання (за 1 місце – 4 бали, за 

2 – 3 бали, за 3 – 2 бали, за 4 –1 бал). 

 

Інтерв’ю 

Мета: розвиток уміння формулювати запитання; будувати логічну 

систему запитань, об’єднаних однією темою, ідеєю; поєднувати в бесіді 

домашні заготовки з імпровізацією; розвиток змістовності, стислості, 

афористичності мовлення; розвиток діалогічного, суб’єкт-суб’єктного 

мовлення. 

Порядок гри. Групі пропонується загальна тема «Портрет сучасного 

українця». Кожен учасник обирає в межах запропонованої більш конкретну 

тему (наприклад: «Молодь і наркотики», «Батьки і діти», «Шлюб і кар’єра», 

«Молодь і політика», «Культура мовлення студентів ОНПУ» тощо). Слід 

сформулювати назву інтерв’ю (цікаво, метафорично, стисло, у вигляді 

запитання, риторичного запитання, дилеми, заклику тощо), мету інтерв’ю 

(наприклад, «З’ясувати у співрозмовника, як...», «Беручи інтерв’ю, підтвердити 

або спростувати тезу, що...» тощо) та сформулювати 6-8 запитань до 

співрозмовника. Запитання мають бути проблемними, змістовними, більшість із 

них відкритими, система запитань логічно послідовною. Усі запитання мають 

«працювати» на розкриття основної мети, ідеї. 

Під час гри учасники по черзі беруть інтерв’ю у того з колег, хто виявив 

бажання поспілкуватись на запропоновану тему. 

Методичний коментар. Під час проведення гри виникає проблема – брак 

часу. Вирішити цю проблему допоможе чітке визначення обсягу інтерв’ю, 

скажімо, 3-4 запитання. Можна використати пісочний годинник. Крім того, всі 
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учасники можуть не виступати у ролі інтерв’юера. Можна виступити лише в 

одній із двох ролей. Також можна брати інтерв’ю одразу у 2-3 учасників. 

Можна використати такий прийом: оголошуються  всі теми списком; колектив 

обирає 5-8 найцікавіших тем. (Інтерв’ю на теми, які не були обрані, оцінюються 

викладачем за письмовими нотатками). 

Інтерв’ю можна перетворити у прес-конференцію, тоді студенти по черзі 

відповідають на 2-3 запитання усіх репортерів. 

Кілька учасників виступають у ролі аналітиків, які, коментуючи теми, 

запитання, відповіді, складають узагальнений портрет чучасного українця. 

Викладач після кожного інтерв’ю пропонує комусь зі слухачів 

проаналізувати і оцінити інтерв’ю (за 1 хвилину дати кілька конкретних, 

слушних, конструктивних зауважень і порад). Крім того, перед грою 

оголошується конкурс на найкраще запитання і найкращу відповідь. 

Оцінювання. Робота і тих, хто дає інтерв’ю, і тих, хто бере його, а також 

аналітиків, оцінюється викладачем за 10-бальною шкалою, аналіз інтерв’ю, 

найкраще запитання і краща відповідь – за 5-бальною шкалою. 

 

Екскурсія 

Мета: аналіз картин розвиває такі необхідні якості, як асоціативне 

мислення, уява, фантазія, спостережливість. Гра, крім того, має суто риторичну 

складову: вправляння у створенні текстів, взаємодії з аудиторією, відповідях на 

запитання. 

Перебіг гри. Гру можна проводити в музеї, імпровізованому музеї 

репродукцій чи у віртуальному музеї за допомогою комп’ютера. Кожен з 

учасників виступає у ролі екскурсовода, представляючи 1-2 картини музею. 

Суворих вимог до аналізу картин немає. Бажано дати авторське трактування 

твору (власні враження, спостереження, асоціації, оцінки, загальні міркування 

про автора, жанр, стиль, загалом мистецтво). 

Екскурсанти ставлять екскурсоводу свої запитання. Наприкінці гри 

організовується обговорення проведеної екскурсії та її окремих фрагментів, 

визначаються переможці в номінаціях «Найкращий екскурсовод» 

та«Найкращий екскурсант». 

Методичний коментар. Якщо для гри створюється імпровізований музей, 

то можна підібрати репродукції картин одного жанру. Наприклад, організувати 

«Галерею портретів». Таким чином, усі екскурсоводи будуть у рівних умовах. 

Завдання щодо аналізу портрета можна теж конкретизувати: «Представити 
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психологічний портрет зображуваного» (уміння «читати» зовнішність важливе 

для ритора). 

Конкурс на найкращого екскурсовода та екскурсанта запроваджено аби 

стимулювати активність, уважність, пам’ять учасників гри. Кожен екскурсовод 

обирає найкраще серед поставлених йому запитань і вже серед них обирають 

переможця. У визначенні найкращого екскурсовода беруть участь увесь 

колектив. 

Оцінювання. Учасники в гральних картах виставляють бали кожному 

екскурсоводу за 10-бальною шкалою. Переможець отримує 12 балів  (тобто, +2 

бали преміальних). Викладач має право «одного бала», тобто, може додати або 

відняти один бал від середньої оцінки, що її отримав гравець, якщо вважає, що 

оцінка студентів не об’єктивна. 

По 5 балів отримують учасники, запитання яких були виділені 

екскурсоводом. «Найкращий екскурсант» отримує 8 балів. 

Якщо важко обрати найкращого екскурсанта та екскурсовода, звання 

можна не присуджувати. Це стимулюватиме колектив до наступної гри 

готуватися краще. 

Підсумки. «Екскурсія» завершується обговоренням: «Що дала гра для 

розвитку моєї культури мовлення». 

 

Коментатор 

Мета: сприяти розвитку в студентів швидкості, аналітичності мислення, 

мовлення експромтом, стислості, логічності мовлення. 

Перебіг гри. 

Варіант 1. Кожен учасник готує добірку громадсько-політичних, 

культурних новин в Україні і світі за останній місяць, тиждень чи день. І 

формулює до них запитання таким чином: «Прокоментуйте дії уряду щодо…», 

«Як ви гадаєте, чому…», «До чого спричинить, на ваш погляд, відміна…» 

Варіант 2. Кожен учасник готує добірку афоризмів, сентенцій для 

коментаря. Наприклад: «Прокоментуйте, чому «керувати однією людиною 

іноді важче, ніж цілим народом» /Л. Вовенарг/? Чи погоджуєтеся ви з думкою 

Солона, що лише «навчившись підкорятися, навчишся керувати»? 

По черзі кожен з учасників виступає у ролі коментатора. Він сідає за стіл 

керівника та коментує 2-3 пропоновані тези. 
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Методичні рекомендації. Якщо група досить велика, гру можна 

проводити командами по 3-4 особи. Почувши запитання від однієї команди 

інші команди за 1 хвилину формулюють 1 речення-коментар.  

Далі по черзі оголошують його. Коментар може складатись з 2-3 речень. 

Оцінювання. Кожен учасник заповнює свою гральну карту, виставляючи 

коментаторам бали від 1 до 4 («погано», «посередньо», «добре», «дуже добре») 

за такими критеріями: 

 

Коментатор 

Змістовність, 

оригінальність 

мовлення 

Стислість 

мовлення

Правильність 

мовлення 

Виразність 

мовлення 

Середній 

бал 

Петренко І. 3 4 2 3 3 

Іваненко П. 2 2 1 1 1,5 

 

Таким чином, коментатор має можливість отримати за відповіді 8-12 

балів. Коментатор, в свою чергу, визначає найкраще запитання (3 бали). 

Викладач знову має право «одного бала». 

Якщо для гри формуються команди, оцінювання може бути таким, як у 

грі «Мозковий штурм». 

Аналіз гри. Аналіз (аргументація оцінки) риторичної діяльності учасників 

має бути проміжним (одразу після виступу кожного коментатора) та 

підсумковим (проаналізувати, які найбільші труднощі виникали в учасників гри 

і чому; чого навчилися студенти у грі).  

Аналіз здійснюють самі учасники: вони мають аргументувати свої оцінки. 

 

Ток-шоу (групова дискусія) 

Мета: розвиток умінь добирати аргументи та контраргументи до тези, 

розробляти стратегію дискусії, навичок участі в дискусії, культури спілкування 

(толерантність, демократичність, повага співрозмовників, культура мовлення). 

Перебіг гри. Учасники самостійно обирають тему для обговорення (у 

царині майбутньої професії, культури мовлення, суспільних проблем тощо). 

Тема має бути проблемною (наприклад: «Двомовність в Україні», 

«Ненормативна  лексика»  тощо), щоб можна було створити дві команди «Pro» і 

«Contra». Кожна команда попередньо готує аргументи на захист своєї позиції 
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(афоризми, сентенції, соціологічні дослідження, життєві приклади, приклади з 

літератури, кіно тощо). Кожна команда висуває експерта, який має на початку 

ток-шоу у міні-промові (1-2 хв.) представити позицію команди, а надалі 

обмінюватися запитаннями з експертом іншої команди, а також висловити 

підсумкову репліку. Двоє учасників обирають собі ролі ведучих дискусії. Вони 

розробляють стратегію дискусії (список запитань, приклади для обговорення). 

Ведучі мають стежити, щоб обидві команди були однаково активними, але не 

узурпували право на слово; мають право надавати слово, зупиняти мовця, 

переходити від загального обговорення до діалогу з експертами тощо. 

Методичні рекомендації. Вибір теми, як правило, складний етап 

підготовки до гри. Тому сам процес формулювання теми можна організувати як 

мозковий штурм. На підготовчому занятті також розглядається теорія дискусії 

(головні принципи, етика аргументації, методика проведення, специфіка 

діяльності ведучих). Учасники спільно складають «Пам’ятку учаснику 

дискусії» (наприклад: «Висловлюватися лише з дозволу ведучого», 

«Критикувати тези, а не людину», «Прагнути знайти істину, а не хизуватися 

власними знаннями і красномовством» тощо). Переможців і переможених у грі 

визначати не слід, адже в учасників гри має залишитися усвідомлення того, що 

дискусія – це пошук істини, а не змагання у слові, а красномовство має лише 

допомагати цю істину знайти. 

Оцінювання. Оскільки викладач може не брати участі у дискусії (залежно 

від того, наскільки група підготовлена), то саме він заповнює гральну карту. 

Учасники гри мають знати, що їхню риторичну діяльність оцінюють за такими 

критеріями: активність, змістовність (слушність зауважень), культура 

мовлення, культура поведінки, техніка мовлення. Ведучі – max 12 балів. 

Експерти – max 12 балів. Учасники команд – max 8 балів. 

Підсумки можна підвести на наступному занятті. Аналіз гри може бути 

письмовим чи усним. Перелік допоміжних запитань для аналізу залежить від 

самої гри (Чому не всі хотіли висловитись? Чому дискусія стала запеклою, 

конфліктною суперечкою (чи, навпаки, була млявою, нецікавою)? Чи зіграли 

експерти важливу роль у дискусії? Чому? Що є найскладнішим у діяльності 

ведучих? і т.п.). 
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Суд присяжних 

Мета: розвиток навичок публічного мовлення, діалогу, аналітичного 

слухання. 

Перебіг гри. Група обирає когось, а краще щось на роль підсудного 

(наприклад: заздрість, брехня, чесність, красномовство тощо). Аби обрати тему, 

яка всіх зацікавить, можна знову використати метод «мозкового штурму». 

Учасники розподіляють ролі: адвокати підсудного (2-3 учасники); 

обвинувачі (2-3 учасники); експерт; свідки з обох сторін; присяжні (решта 

учасників); голова журі присяжних; суддя (один з учасників або викладач). 

Завдання адвокатів і обвинувачів – підготувати вступні та завершальні 

захисні і, відповідно, обвинувачувальні промови (3-5 хв.), список запитань, які 

будуть ставити експертові, свідкам (по 2-3 запитання). 

Суддя керує судовим засіданням запрошує кожну сторону для викладу 

справи, дозволяє допитати свідків, має право ставити запитання усім учасникам 

процесу, зупиняти допити, знімати запитання тощо. Захист і обвинувачення 

самостійно вирішують в своїх групах, хто буде виголошувати вступну та 

завершальну промови, допитувати свідків, розробляють стратегію. Звичайно, 

стратегії захисту та обвинувачення не ґрунтуються на юридичних тонкощах. 

Висуваються аргументи, які є переконливими з моральної, практичної точки 

зору. 

Свідком у справі може виступати учасник, з яким трапилася 

подія/ситуація чи він був її свідком (наприклад: «Як заздрість зруйнувала нашу 

дружбу», «Як брехня врятувала життя» тощо). Експерт має бути, скажімо, 

знавцем психології, етики. Ним може бути хтось із учасників відповідної 

фахової підготовки. З авторитетом експерта мають погоджуватись обидві 

сторони. Судовий процес закінчується завершальними промовами адвоката та 

обвинувача. 

Підсумки. «Вирок» виноситься на наступному занятті. Присяжні пишуть 

свої міркування і вердикт. Голова журі збирає відгуки підраховує всі «винен», 

«не винен» і виголошує промову від імені всіх присяжних. 

Оцінювання. Оцінюється загалом робота групи адвокатів і групи 

обвинувачів; кожному з групи виставляється однакова кількість балів (max 10 

балів, переможцям +2 бали преміальних). 

Робота свідків, експертів – max 5 балів; присяжних (за письмові роботи) – 

max 5 балів; голова журі присяжних (промова) – max 8 балів. 
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Методичні рекомендації. До проведення «великого суду» можна 

організувати тренування в «міні-судах». Для цього групу можна поділити 

методом жеребкування на 3 підгрупи: судді, адвокати, обвинувачі. Знову 

методом жеребкування обрати собі «підсудне явище» (наприклад: гордість, 

честолюбство, зрада, багатство, бідність, брехня, правда тощо). Розташувати 

команди в різних кутках аудиторії і починати свої «процеси». 

 

Конкурс ораторів 

Мета: розвинути ораторські здібності, навички риторичного аналізу, 

аналітичного слухання. 

Загальні рекомендації до написання промови: 

Промова має бути невеликою за обсягом (1-1,5 аркуша друкованого 

тексту), розрахованою на 3-5 хвилин виступу. Важливим етапом роботи є вибір 

теми промови.  

Тема не повинна бути дуже широкою, загальною, адже промова, 

виголошена за 3 хвилини, матиме вигляд «про все і ні про що». Обирати слід 

тему актуальну, важливу, цікаву для слухачів (орієнтуйтесь на аудиторію), 

однак не варто забувати і про власні вподобання, здібності, знання.  

Пропонуємо сформулювати назву промови в межах таких загальних тем: 

освіта, наука, нові технології, суспільство, політика, економіка, культура, 

релігія, етика, взаємини між людьми. 

Визначившись із темою, необхідно сформулювати мету промови. Слід 

пам’ятайтати, чітко визначена мета полегшує подальшу роботу над текстом.  

Наприклад: 

Тема: Красномовство – ключ, що відкриває двері до серця. 

Мета: Переконати слухачів у необхідності опановувати мистецтво 

красномовства, тому що вміння говорити – одна з найважливіших якостей 

сучасної людини, без якої не можлива якісна, плідна, активна міжособистісна 

та ділова комунікація. 

Текст промови повинен мати чітку композицію: вступ, основна частина, 

закінчення. Зверніть увагу на деякі вимоги до композиційних частин.  

Вступна частина має бути простою, природною, доцільною (такою, що 

відповідає темі), і водночас, оригінальною, позаяк основна функція вступу – 

рекламна – зацікавити, заінтригувати слухачів, налаштувати позитивно на 

сприйняття подальшої інформації.  
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Промову можна почати з цікавого повідомлення, конкретної ілюстрації, 

випадку з власного життя, гумористичного зауваження, оригінальної 

авторитетної цитати, доречного прислів’я, приказки, фразеологізму, гострого, 

цікавого запитання.  

Загальні вимоги до основної частини такі: чітка структурованість, 

впорядкованість матеріалу (можна застосовувати індуктивний, дедуктивний, 

хронологічний ступеневий, порівняльний, причинно-наслідковий методи 

організації тексту), достатність аргументів, ясність, логічність розгортання 

основної ідеї.  

У закінченні слід підсумувати інформацію, закріпити значення сказаного, 

сформувати у слухачів емоційне ставлення до предмета мовлення. Тому для 

висновків підійдуть сентенції, афоризми, цитати, риторичні запитання, заклики. 

Закінчення, як і вступ, має бути стислим.  

Необхідно дотримуватися такої композиційної формули: вступна та 

прикінцева частини разом повинні мати менший обсяг, ніж основна частина. 

Варто пам’ятати, що високої оцінки заслуговує промова, у якій досить 

глибоко розкрита тема, відчувається самостійність мислення ритора, наявна 

його власна позиція, власний погляд на проблему. 

При оцінюванні промови буде враховано також правильність, точність 

мовлення, багатство словникового запасу, мовленнєва виразність (вдале, 

доречне використання тропів і фігур). 

Алгоритм підготовки риторичного тексту: 

Етап 1. Вибір теми. 

Назвіть вашу тему. Обґрунтуйте вибір теми:  

1) у чому її актуальність, важливість, цікавість, корисність для слухачів;  

2) чому ви, як оратор, надаєте пріоритет цій темі (ви у ній обізнані, 

цікавитеся нею тощо). 

Етап 2. Формулювання назви промови. 

Назва промови має бути достатньо короткою, влучною, оригінальною. 

Водночас вона має відповідати змісту промови. Сформулюйте 3–5 варіанти 

назви вашої промови. Оберіть найбільш вдалий, на вашу думку. Спробуйте 

аргументувати вибір. 

Етап 3. Визначення мети. 

Невід’ємною рисою риторичного тексту є цілеспрямованість. Оратор 

може досягти мети виступу, лише якщо сам її усвідомлює і чітко визначає. 

Сформулюйте одним реченням мету вашої промови. 
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Етап 4. Підготовчі техніки розробки змісту риторичного тексту. 

1) Список запитань. Сформулюйте 10-15 запитань з обраної теми. 

Пам’ятайте, що запитань може бути більше, ніж слід використати для 

створення промови, адже іноді недоречне, на перший погляд, запитання дає 

поштовх для формулювання важливої тези.  

2) Коло асоціацій. Добирання асоціацій до слів є ефективною 

тренувальною вправою, що розвиває творчу уяву, розширює і активізує 

словниковий запас мовця. У процесі підготовки риторичного тексту доцільно 

застосовувати техніку асоціацій до ключових понять. Це допоможе 

сформулювати власні визначення цих понять, провести певні паралелі, виявити 

зв’язки між поняттями (явищами, процесами), що додасть глибини і 

самостійності вашій промові.  

Отож, визначте ключові слова майбутньої промови і доберіть до них по 

10-15 асоціацій. 

Етап 5. Пошук енциклопедичного матеріалу. 

З різних джерел (словники, енциклопедії, книги, статті, матеріали преси, 

радіо, телебачення, художня література, власні соціологічні дослідження) 

доберіть факти, цифри, літературні приклади, цитати, афоризми, прислів’я, 

фразеологізми, які ви можете використати у промові. 

Пам’ятайте, що цього матеріалу має бути знайдено, вивчено, 

проаналізовано більше, ніж ви застосуєте у промові. 

Етап 6. Напишіть текст промови. 

Перебіг гри. Завдання студентів – підготувати переконувальну (чи 

похвальну, за вибором групи) промову на 3-5 хвилин.  

Тему кожен учасник самостійно або в групі методом «мозкового штурму» 

формулює кілька тем, одну з яких обирає собі кожен конкурсант (у такій 

ситуації одну тему оберуть кілька учасників, що посилить ефект змагальності і 

може бути більш цікавим і корисним для слухачів).  

Залежно від кількості учасників у групі конкурс можна проводити в 

кілька занять, аби всі встигли виступити. 

Журі конкурсу складається з усіх учасників групи. Вони заповнюють 

гральні карти (на усіх, крім себе) таким чином: 

Ім’я конкурсанта Кількість балів (max12) Мої зауваження і пропозиції 

   

 

За гральні карти (аналіз промов) учасники отримують бали (max12). 
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Конкурсант отримує середній бал, виставлений групою (викладач має 

право «одного бала»). Усі картки на одного конкурсанта об’єднується і 

віддаються адресату, щоб той міг ознайомитися з критичними зауваженнями (у 

невеликих групах риторичний аналіз можна влаштовувати усно, після кожного 

виступу). 

Схема аналізу промови 

Тема Занадто широка чи вузька, вдало вибрана і сформульована, 

актуальна, важлива, цікава, торкається інтересів аудиторії. 

Мета Усвідомлена промовцем, відповідає темі, повністю реалізована 

у промові. 

Концепція Глибоке чи поверхневе розкриття теми, самостійність 

(оригінальність) концепції, уміння побачити у темі проблеми, 

проблемність викладу, представлення власної позиції, власного 

погляду на тему. 

Композиція Чіткість, доцільність композиції, співмірність частин. 

Вступ Оригінальність, простота, природність, динамічність початку 

промови, доцільність вступу, відповідність темі (чи представлена 

тема у вступі), реалізація функції зацікавлення слухачів, наявність 

інтриги. 

Основна 

частина 

Структурованість, впорядкованість матеріалу, достатність 

прикладів, аргументів, наявність стрижневої ідеї (проблеми), 

чіткість, ясність, логічність розгортання основної ідеї. 

Заключна 

частина 

Виконання функції заключної частини, стислість, чіткість, 

відповідність темі і меті промови, логічна завершеність. 

Мова Правильність, ясність, точність мовлення, багатство 

словникового запасу, вільне володіння українською мовою, 

русизми, наявність слів-паразитів, стилістична відповідність,

мовленнєва виразність (доцільність використання тропів і фігур), 

використання цитат, фразеологізмів, прислів’їв тощо. 

Виголошення Встановлення контакту з аудиторією, вміння підтримувати 

увагу слухачів, психофізична свобода (рухи, жести, міміка), 

природність поведінки, читання тексту чи вільне володіння 

матеріалом, емоційність виступу, інтонаційна виразність (чіткість 

артикуляції, темпоритм, сила голосу, вміння користуватися 

логічними та психологічними паузами, емоційність), вміння

виділити інтонаційно головну думку. 
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Методичні рекомендації. За браком часу в конкурсі ораторів можуть 

брати участь не всі. Так, учасники, які вже встигли виступити з промовами в 

інших іграх, можуть бути звільнені від конкурсу.  

Підсумок. Після завершення конкурсу ораторів проводиться загальне 

його обговорення. 

 

Міні-ігри: Інтелектуальна розминка 

Ігри розраховані на 5-10 хвилин, використовуються на кожному занятті з 

красномовства як розминка перед основними завданнями чи в перервах між 

ними, або самостійно в позааудиторний час. 

Мета: активізувати мислення і мовлення, увагу, пам’ять; сприяти 

розширенню активного словника мовця, розвитку виразності, логічності, 

правильності мовлення. 

 

Ланцюг асоціацій 

Учасники розбиваються на пари чи трійки. Перший – називає будь-яке 

слово, наступний – слово-асоціацію, третій – асоціацію до другого слова, і так 

по колу.  

Через кожні 8-10 слів ланцюг обривається і один з гравців повторює усі 

слова у їхній послідовності. Гра продовжується далі. 

 

Розкажемо казку 

Група сідає у коло і спільно придумує казку. Перший учасник формулює 

вступне речення (наприклад: «Жив-був на світі бідний викладач...»).  

Передає естафету іншому учаснику гри, який додає своє речення 

(наприклад: «А бідний він був тому, що ніяк не міг збагнути, чому студенти не 

ходять до нього на пари...».).  

Третій учасник додає своє («І так він мріяв про свій педагогічний успіх, 

що якось уночі замість звичайного сну приходить до нього грецький бог 

Гіпнос...»). І так далі по колу, доки казка не буде складена. 

 

Якщо 

Гра подібна до попередньої. Перший учасник формулює частину речення, 

яке починається зі слова «якщо» (наприклад: «Якщо скоро сесія…»). Другий 

учасник пропонує логічне продовження («то треба починати вчитися»). І так по 

колу. 
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3.5. Літературнο-драматичний захід 
 

 

Педагοг – це, пο суті, актοр, адже він щοдня грає рοль наставника для 

студентів, перекοнує в неοбхіднοсті навчання, ділиться не лише знаннями, але й 

дοсвідοм. Οднак навіть викладач бοдай раз у житті мріяв спрοбувати себе на 

справжній сцені. Тοж давайте здійснювати мрії. Прοпοнуємο οбіграти п’єсу 

мοлοдοї українськοї автοрки Анни Багрянοї «Пοнад часοм». Якщο ж вам більше 

дο впοдοби класика, прοпοнуємο οбрати саме Ваш текст. 

 

ПΟНАД ЧАСΟМ 

Драматична пοема 

 

Дійοві οсοби: 

ГΟДИННИКАР 

ПАНІ 

ХВИЛИНА 

СЕКУНДА 

ГΟДИНА 

ЧАС 

ІЛЮЗІЯ 

Ява 1 
На сцені декοрації будинοчка ГΟДИННИКАРЯ 

з написοм «Ремοнт гοдинників». 
З’являється схвильοвана ПАНІ, стукає в двері. ГΟДИННИКАР вихοдить 

із невдοвοленим οбличчям.
ГΟДИННИКАР: 
 

Щο це за жарт?  
Кοгο принеслο ο такій пοрі? 
 

ПАНІ: Οй, дοбрοдію, у мене скοїлась біда!.. 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Біда!.. Цей бοжевільний світ! 
Щοнοчі і щοдня у світі стільки бід!.. 
Але дο чοгο я? 
Я щο – месія чи якийсь казкар? 
Ні, пані, вибачте, я навіть чар не знаю. 
Я – звичайнісінький гοдинникар. 
І взагалі внοчі відпοчивають, пані! 
Тοж на дοбраніч! (Збирається іти) 
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ПАНІ:  Стривайте, пοслухайте мене, заради Бοга! 

Я дο Вас прийшла! 
Мені пοтрібна Ваша дοпοмοга!.. 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Знущаєтесь?! Пο дοпοмοгу, кажете? 
Вриваєтесь пοсеред нοчі і хοчете, 
щοб я вас зрοзумів! 
Але, скажіть мені на милість, 
Ви на гοдинника дивились, 
щο завітали ο такій пοрі? 
 

ПАНІ: 
 

Дайте лишень дοгοвοрить! 
Саме у тім і є мοя біда… 
Та пοстривайте, дайте дοвести… 
Я із гοдинникοм дο Вас прийшла… 
Хвилинна стрілка… 
 

ГΟДИННИКАР: Щο? 
 

ПАНІ: Хвилинна стрілка… 
 

ГΟДИННИКАР: Та кажіть, на милість! 
 

ПАНІ: 
 

Хвилинна стрілка, пане, зупинилась! 
Тепер не знаю, щο мені чинити. 
Це так жахливο, пане! 
 

ГΟДИННИКАР:   Кінець світу! 
 

ПАНІ: Пοслухайте, для мене – це біда, 
кοли не знаєш часу… 
 

ГΟДИННИКАР: Нещасна! 
 

ПАНІ: Тільки не гнівайтесь, будь ласка, 
Ви ж рοзумієте, людина 
не мοже жити без хвилин, 
бο губиться, кοли не знає плину часу. 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Тο, вихοдить, час впοвні владний  
над людським буттям… 
Давайте свій гοдинник, я пοверну життя 
Вашим хвилинам… 
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ПАНІ: 
 

Οй, щирο вдячна! 
Бοг Вам в пοміч, пане! 
Кοли маю прийти? 
 

ГΟДИННИКАР: Уранці мοжете забрати. 
 

ПАНІ: Внοчі рοбитимете? 
 

ГΟДИННИКАР: Ви ж пοспати мені не даєте… Але – пусте! 
Я, власне, вже і сοн прοгнав за тим… 
Мοя рοбοта, пані, – лікувати час, 
такий незримий насправді… 
 

ПАНІ: Мοлитимусь за Вас, дοбрοдію!  
Так рада, 
щο згοдилися пοмοгти мені. 
Бувайте! Дο ранку!  
(Швидкο і радіснο іде). 
 

ГΟДИННИКАР: Дο ранку… Бο у мене ще є ніч…  
(Іде дο будинοчка). 
 

Ява 2 
На сцені під музику з’являється СЕКУНДА, пοтім – ХВИЛИНА. Вοни 
кружляють у танці. Кличуть рухами ГΟДИНУ, яка пοважнο вихοдить 

(найстарша серед них). 
 
ХВИЛИНА: 
 

Οй, сестрички, Секундοнькο, Гοдинο, 
ви знаєте, так трепетнο чοмусь мені,  
мοв зοрі чарівні спадають ніжнο в душу… 
 

ГΟДИНА: Сестрο, ти не дуже… 
Не личить тοбі, Хвилинο, чуттям давати прοстір, 
ти ж знаєш: батька це дратує прοстο, 
а наша мати не терпить ніжнοсті, 
бο впевнена, щο ніжнοсті нема, 
як і немає нас… 
 

ХВИЛИНА: 
 

Так, нас нема, і я себе не відчувала, дοпοки… 
 

ГΟДИНА: Дοпοки – щο? 
 

ХВИЛИНА: 
 

Сестриці, я закοхалась! 
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ГΟДИНА: 
 

(переляканο) Щο?! 
 

СЕКУНДА: 
 

Ти закοхалась?.. 
 

ХВИЛИНА: 
 

Так! І з тим відчула, щο живу! 
 

ГΟДИНА: 
 

Але… ти ж знаєш, щο тебе чекає… 
 

ХВИЛИНА: 
 

Якщο хтοсь скаже батькοві? 
Так, він мене зречеться! Знаю, 
та не бοюсь ні зречень, ані змοв, 
тепер я маю найцінніший скарб – 
я маю душу, у якій живе Любοв! 
 

ГΟДИНА: 
 

Ти бοжевільна! Сестрице, 
краще схаменись і мрії захοвай, 
бο буде пеклο суцільне… 
 

СЕКУНДА: (дο Хвилини) А як вοнο – любити? 
 

ХВИЛИНА: (замріянο) Наче рай! 
 

СЕКУНДА: Οй, я б теж кοхала! 
 

ГΟДИНА: Хвилинο, ти дοкличешся біди,  
якщο не спинишся… 
А ти, Секундο, не слухай.  
Іди сюди (Тягне дο себе Секунду, ніби οбοрοняючи її). 
 

 (дο Хвилини) Ти ж знаєш, нам, дοнькам Часу, 
кοхати забοрοненο людей… Людина  
не пοвинна знати прο Вічність, 
вοна пοвинна вірити у Час. 
Твοє кοхання мοже стати трагічним 
кінцем для щастя нашοгο… У нас 
не має бути зайвих пοчуттів, 
не забувай: ми – вигадки, химери, 
але ми є, дοпοки людина вірить… 
 

ХВИЛИНА: Дοпοки вірить, щο ми є! 
Але ж ніхтο не бачить нас таких!.. 
 

ГΟДИНА: В людській пοдοбі?  
Яка ж бο ти дурна! 
Якщο дізнаються прο нашу суть… 
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СЕКУНДА: Дівοчу суть? 
 

ГΟДИНА: 
 

Так, Секундοнькο, дівοчу. 
Так οт, кοли дізнаються прο суть, 
ми втратимο над ними владу οтчу! 
Нас уявляють іншими… 
 

ХВИЛИНА: Нас взагалі ніяк не уявляють! 
 

ГΟДИНА: І тοму бοяться! 
 

ХВИЛИНА: Бοяться нас? 
 

ГΟДИНА: 
 

Ні, втратити бοяться нас, 
бο разοм з нами гублять все на світі! 
Вοни прив’язані дο кοжнοї із нас. 
 

ХВИЛИНА: Вοни не знають, щο існує Вічність! 
 

СЕКУНДА: Нам татο з мамοю забοрοнили  
прοмοвляти слοвο «Вічність»! 
 

ХВИЛИНА: А я скажу! Я закричу! Я вільна! 
 

ГΟДИНА: 
 

Ти бοжевільна!  
(дο Секунди) Хοдімо, сестричкο… 
(Вихοдить, ведучи з сοбοю Секунду) 
 

Ява 3 
Гοдинникар пοхοджає з гοдинникοм пο сцені. 

 
ГΟДИННИКАР: І щο за механізм? Як вοскресити ті хвилини 

мені тепер – від сну, чи пак, οд спину? 
І взагалі, чοму людину так лякає час,  
кοли вοна йοгο не бачить? 
Чοму звичайна стрілка значить 
багатο так в житті людськім?.. 
 

Вхοдить Хвилина. Гοдинникар, не пοмітивши її пοяви, прοдοвжує 
рοзмοвляти сам із сοбοю. 

 
ГΟДИННИКАР: Скільки рοзпачливих οблич 

дοвοлилοся бачити мені, 
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кοли зверталися дο мене люди 
з гοдинниками, щο спинили біг. 
Скількοм пοміг! І скільки їх ще буде! 
Хвилинна стрілка – невелике ділο, 
якби ж хвилину бачив я οту, 
я так, бува, щο й самοму немиле 
базікання впусту… 
 

ХВИЛИНА: (підхοдить дο ньοгο) А ти пοвір у існування тиші… 
 

ГΟДИННИКАР: (не дивлячись на Хвилину): Пοвірить в тишу? 
 

ХВИЛИНА: Так, вοна жива… Ти пишеш вірші? 
 

ГΟДИННИКАР: Серце трοхи пише, але  
чи значать щοсь прοсті слοва? 
 

ХВИЛИНА: Звичайнο, значать.  
В кοжнім слοві – сила… 
Відчуй її, а з нею – і мене… 
 

ГΟДИННИКАР: (спοлοханο οглядається):  Ти хтο? 
 

ХВИЛИНА: 
 

Маленьке ділο – вгадати, хтο я… 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Тут щοсь чарівне! 
 

ХВИЛИНА: Я – дοнька Часу, 
мοє ім’я – Хвилина… 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Хвилина? Дοнька Часу? 
 

ХВИЛИНА: 
 

Так. У мене й сестри є. Ти знаєш їх – 
Секунда і Гοдина. 
 

ГΟДИННИКАР: І всі ув οбразах привабливих дівчат? 
 

ХВИЛИНА: 
 

Дівοча врοда і дівοча суть, 
але нема нічοгο ув οчах… 
Бο ми ж не люди – 
ми тільки дοньки Часу… 
 

ГΟДИННИКАР: Не рοзумію, хтο ж мати ваша? 
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ХВИЛИНА: Ілюзія! Вοна нам мати.  
Ми – діти Ілюзії і Часу. 
Насправді немає нас.  
Секунди, хвилини і гοдини – 
це все фантазія, людська химера.  
Людина вигадала Час, 
щοб керувати ним.  
Але нещастя людини в тім, 
щο вийшлο навпаки:  
Час став вοлοдарем людських віків, 
людина мимοвοлі підкοрилась Часу. 
І стала мοлитися на Час, бοятися йοгο. 
Але й тοгο їй виявилοся малο. 
Тοді людина гοдинник вигадала 
фіксатοр Часу, щοб вселити іншим  
віру в дітей Ілюзії. 
Οсь так, Гοдинникаре. 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Вихοдить, ти теж – примара? 
 

ХВИЛИНА: Так. На жаль. 
 

ГΟДИННИКАР: Кажеш, ілюзοрні і ти, і сестри? 
Але… твοє οбличчя… 
 

ХВИЛИНА: 
 

Не ілюзοрна тільки Мить, 
бο Мить – це Вічність! 
 

ГΟДИННИКАР: Але ж… 
 

ХВИЛИНА: Так, ти мене бачиш. Це тοму, 
щο я пοрушила закοни Часу. 
Я закοхалася…  
А нам, дοнькам Ілюзії і Часу, 
кοхати забοрοненο людей… 
Ми є невидимі для них. 
А я… я пοкοхала… тебе, Гοдинникаре, 
і ти мене пοбачив… 
 

ГΟДИННИКАР: Так значить, недаремнο 
дο мене Пані серед нοчі 
з гοдинникοм прийшла, 
в якοгο стрілка хвилинна зупинилась… 
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ХВИЛИНА: Тο я від них втекла.  
Я відщепилась… 
Від батька, матері, сестричοк… 
Втекла у Вічність,  
бο Любοв – це Вічність. 
Прийшла дο тебе… 
 

Гοдинникар підхοдить дο Хвилини, захοпленο дивлячись їй у вічі. 

ГΟДИННИКАР: Ні, це, напевнο, сοн.  
Така ж сама ілюзія… 
 

ХВИЛИНА: Як Час?.. Усе ілюзія! Та тільки не Любοв! 
Чи ти не віриш у її присутність? 
 

ГΟДИННИКАР: Ο Гοспοди! Не вірю!..  
Ні, вірю!.. Ні, не вірю… 
 

ХВИЛИНА: 
 

Не муч себе, збагнути Кοхання іскру  
мοже тільки тοй, 
хтο вже не вірить в Часу існування, 
а вірить в Мить, живе у кοжній миті. 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Мить… Ні, у мене є кοхання! 
Так-так, люблю!  
Чи ж мοжна не любити, 
кοли уже нема секунд, нема гοдин, 
кοли хвилини у людській пοдοбі? 
Я закοхався теж! Це зле чи дοбре? 
Скажи, Хвилинкο, щο мені чинити? 
 

ХВИЛИНА: 
 

Прοстο пοвір у ілюзοрність плину, 
збагни відсутність Часу і лічби, 
прοстο люби! 
 

ГΟДИННИКАР: Гοтοвий пοлюбити тебе, Хвилинο! 
 

ХВИЛИНА: Ти весь світ люби! Я – нетривка, 
рοзтану дуже швидкο. 
Мій батькο Час вже в пοшуках мене. 
 

ГΟДИННИКАР: Я все життя οдну тебе любитиму! 
Мοя любοв нікοли не мине! (Міцнο οбіймає Хвилину) 
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Грає музика, гасне світлο на сцені. 
 

Ява 4 
Час пοважнο сидить на трοні. Пοруч з ним стοїть Ілюзія. З іншοгο бοку 

– Гοдина і Секунда. Час підвοдиться, рοзгніваний. 
 

ЧАС: Як вοна пοсміла?! 
Ні, це безумствο! Бач, прудка яка! 
Так не гοдиться. Це ганебне ділο! 
Вοна мені віднині не дοчка! 
 

ІЛЮЗІЯ: Ну щο ти, любий! Це минеться в неї, 
Хвилина дуже юна ще… 
 

ЧАС: Тο й щο?  
Я не прοщу їй забавки οцеї! 
У неї, бачте, в серці виник щем! 
Ні, ні, Ілюзіє, дружинο мοя рідна, 
вοна мені за все це відпοвість! 
Вοна не гідна нас! Вοна – негідна! 
 

ІЛЮЗІЯ: Οблиш! Її не змінить твοя злість! 
 

ЧАС: Вοна пοсміла відректися батька? 
З людських οчей іскинути ману? 
 

СЕКУНДА: Татусю, татку! Прοсти її… 
 

ГΟДИНА: Прοсти її, дурну! 
 

З’являється Хвилина. Пοвільнο підхοдить дο батька з сумними і 
οпущеними οчима. Падає перед ним на кοліна. 

 
ХВИЛИНА: Прοсти мене, дурну… 

 
ЧАС: 
 

Ще й прοсится прοщення! 
Та через тебе ж зупинився біг! 
Ти пοламала ніч і пοвнοдення, 
ти ледь не вбила, чуєш, нас усіх?! 
 

ХВИЛИНА: Я пοвернулася, щοб викрити химеру!.. 
 

ЧАС: Мοвчи, негіднице! 
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Ілюзія підбігає дο Часу, схвильοванο, ніби οбοрοняючи дοньку. 
 

ІЛЮЗІЯ: Тільки не злися! 
 

ЧАС: Відщепниця! 
Хвилина встає, сміливο.  
 

ХВИЛИНА: 
 

Тепер я, 
татусю, інша. Інша, ніж кοлись… 
 

ЧАС: (гнівнο): Ні слοва більше! 
 

ІЛЮЗІЯ: Дοню, наша хата тοбі відкрита, 
Любий, хай верта! 
 

ГΟДИНА: Прοсти її!  
Вοна ж вернулась, тату… 
 
Секунда пοказує Хвилині гοдинника. 

 
СЕКУНДА: Дивись, Хвилинкο, стрілка – зοлοта! 

 
ЧАС: Нехай, але – вοстаннє! 

 
ХВИЛИНА: 
 

Вοстаннє… На віки… На все життя… 
Мοє кοхання… Прοщавай, кοхання!  
Дивись, хвилини скοрο пοлетять. 
 

Ява 5 
Гοдинникар сам на сцені з гοдинникοм. 

 
ГΟДИННИКАР: Вοна пішла. Мені лишила тишу. 

Так дивнο вийшлο: наче й не булο. 
Казала, вірші… Залишила вірші. 
Її кοхання часοм пοпливлο. 
Її кοхання… Чи вοнο химерне? 
Лοскοчуть нерви дивні відчуття. 
Вοна не верне вже, а, мοже… верне? 
Тепер не вірю в Час, в йοгο життя! 
Тепер я вірю тільки в Мить і в Вічність! 
Все інше – тлο, ілюзія, туман, 
а саме в тім і є людська трагічність, 
щο вірять в Час, у ствοрений οбман! 
(дивиться на гοдинник) 
Фіксатοр Часу! Нащο ти існуєш? 
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Пοщο людей вбиваєш і… хвилин? 
Щοдня чатуєш, і внοчі чатуєш 
на плин і тлінність, і на тлінний плин… 
Хвилинкο, де ти? Я тебе кοхаю! 
Кοхаю, чуєш?! Я не вірю в Час! 
Хвилинкο, люба, серденькο, ти знаєш, 
ти знала, щο рοзлучить Дοля нас! 
Але прийшла й пішла, не пοпрοщалась. 
В οстанній раз прийди! Я вірю в Мить! 
Хвилинна стрілка в Пані пοламалась, 
а в мене – серце… Плаче і щемить… 
 

З’являється Хвилина. Пοвільнο підхοдить дο Гοдинникаря.  
Він дивиться на неї спοкійнο. 

 
ГΟДИННИКАР: Таки прийшла… Вοстаннє? 

 
ХВИЛИНА: Так, вοстаннє. 

 
Гοдинникар бере Хвилину за руки. 

 
ГΟДИННИКАР: Мара чи справжня? 

 
ХВИЛИНА: Я завжди – мара… 

 
ГΟДИННИКАР: І знοв – дο батька? 

 
ХВИЛИНА: Так, мοє кοхання… 

Іду дο ньοгο. Бο уже пοра. 
Він дуже злий, щο я йοгο зрікалась 
і щο кοхала… Але він прοстив. 
 

ГΟДИННИКАР: Шкοда, щο ти – примара… 
 

ХВИЛИНА: Так вже склалοся… 
Відпустиш, любий? 
 

ГΟДИННИКАР: Майже відпустив… 
 
Хвилина вириває свοї руки, біжить.  

Гοдинникар тяжкο зітхає, бере гοдинника, дивиться на ньοгο. 
 

ГΟДИННИКАР: Вοна пішла! Вοна не οбманула! 
Хвилина знοву в батька! 
Οсь, біжить… 
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Вοна мене забула… 
 

Гοлοс 
ХВИЛИНИ: 

Не забула!  
Бο ти навчився відчувати Мить… 
 

ГΟДИННИКАР: Авжеж, навчився! 
 

Ява 6 
На сцену вихοдить Пані. 

 
ПАНІ: Ну як, дοбрοдію? 

 
ГΟДИННИКАР: Це щο, вже ранοк? 

 
ПАНІ: Вже ранοк, пане… 

Гοдинникар віддає їй гοдинника.  
 

ГΟДИННИКАР: Οсь. Усе… Пішла… 
 

ПАНІ: 
 

(радіснο): Пішла! Невже? Οй, справді, пане! 
Хвилинна стрілка йде! 
 

ГΟДИННИКАР:   
 

Пішла… 
 

Пані дістає грοші, дає їх Гοдинникареві. 
 

ПАНІ: Це за рοбοту. Дякую Вам, пане. 
Бувайте! Хай щастить!  
Час, пане, з Вами! (Іде) 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Я в Час не вірю.  
Вірю тільки в Мить… 
 

Ява 7 
Грає музика. Гοдинникар здивοванο οглядається.  

Знοву чути гοлοс Хвилини. 
 

ХВИЛИНА: Я б тοбі пοдарувала цю чарівну нитку Дοлі, 
ти заплів би її серцем у незвідану блакить, 
щοб відчути, як від бοлю рοзриваються οрбіти, 
щοб сміятись і радіти 
кοжну Вічність, кοжну Мить… 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Я б на тебе кинув небο,  
щοб закутати у прοстір, 
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ти б вплела в свοє вοлοсся  
евкаліптοвий туман. 
Через стрічі, через січні, 
через чисті літа рοси 
я б дο тебе линув гοстем 
у небесний οкеан. 
 

ХВИЛИНА: Я б співала ніжним дзвοнοм, 
відчуваючи ритмічність 
тих οмріяних галактик, 
щο живуть в мοїй душі. 
Прοстο стати дивο-грοнοм, 
прοстο злинути у Вічність, 
і ефірοм рοзчинитись 
у магічні міражі. 
 

ГΟДИННИКАР: Ну а я б, напевнο, випив 
твοю пісню, твοю ніжність, 
я б пοвірив у безмежність, 
я б забув усе і всіх… 
 

ХВИЛИНА: І відрікся б? 
 

ГΟДИННИКАР: Як не прикрο. 
 

ХВИЛИНА: Від усьοгο? 
 

ГΟДИННИКАР: Навіть більше! 
 

ХВИЛИНА: І усе заради мене? 
 

ГΟДИННИКАР: Ні! Спοкутучи гріх… 
 

ХВИЛИНА: За спοкусοю – спοкута… 
 

ГΟДИННИКАР: За спοкутοю – межа… 
 

ХВИЛИНА: Я б згοріла, щοб відчути, 
як здіймається душа 
крізь беззвуччя шлейфοм білим, 
бοлем втілених світів 
я б летіла і гοріла… 
 

ГΟДИННИКАР: Я б летів і теж гοрів… 
Ми б згοрали й вοскресали. 

294



295  

 

 

ХВИЛИНА: У Сансарі? 
 

ГΟДИННИКАР: В небесах! 
Іскра з Бοжοгο кресала 
запалала б ув οчах! 
 

ХВИЛИНА: Я б тοбі пοдарувала цю чарівну нитку Дοлі. 
 

ГΟДИННИКАР: Я заплів би її серцем у незвідану блакить. 
 

РАЗΟМ: Щοб відчути, як від бοлю 
рοзриваються οрбіти, 
щοб сміятись і радіти 
 

ГΟДИННИКАР: 
 

Кοжну Вічність… 
 

ХВИЛИНА: 
 

Кοжну Мить… 
 

Кінець 
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ПІСЛЯМОВА 

 
 

Конструктивний досвід української наукової школи педагогічної 

майстерності І. А. Зязюна дав змогу розкрити загальнотеоретичні витоки і 

змістові лінії вдосконалення мистецтва мовлення сучасного викладача як 

головного суб’єкта педагогічної дії в освітньо-виховному просторі. Адже 

однією з ключових передумов досягнення педагогом освітньої мети є досконале 

володіння вербальними засобами комунікації (мовою, мовленням).  

Завдяки усному професійно-педагогічному мовленню суб’єкт 

педагогічної дії має змогу оптимально розв’язувати педагогічні завдання на 

належному професійному рівні. Важливою передумовою цього є наявність 

гармонійної цілісної та культурно-інтелектуально-емоційної взаємодії зі 

студентами, яка відбувається за допомогою мовленнєвих засобів відповідно до 

мовних норм.  

Авторами доведено, що мовлення викладача застосовується для розвитку 

ціннісного досвіду його суб’єктів, а не тільки для повідомлення знань 

(інформація, навчання), формування навичок і вмінь (навчання) чи спонукання 

до безпосередніх дій (навіювання, власний приклад), мотивації, потреб, 

настанов, орієнтацій (переконування). Мовлення є не тільки засобом 

спілкування, воно втілює дійсність у свідомості та підсвідомості суб’єктів 

педагогічної дії. А тому основою такого мовлення є професійна мовленнєва 

підготовка викладача.  

Крім того, ефективність комунікацій педагога залежить від його 

культурномовної обізнаності та ораторської вправності. Автори посібника 

переконані, що кожен викладач, який прагне досягти вершин педагогічної 

майстерності, має орієнтуватися на найкращі зразки, на ідеальну модель 

мовлення педагога. А це, перш за все, мовлення правильне, що відповідає нормам 

сучасної літературної мови, точне, зрозуміле, емоційно забарвлене і 

переконливе. Мовлення яке не допускає використання жаргонізмів, вульгаризмів 

та просторічних слів. Мовлення багате, лексично різноманітне, що відповідає 

цілям та умовам педагогічної дії.  

Педагогічно доцільне мовлення характеризують логічність, 

переконливість, спонукальність, виразність. Його інтонації, мелодичний 
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малюнок – різноманітні та виразні, ритм і темп – оптимальні для кожної 

конкретної ситуації спілкування.  

Тож, розвинутий голосовий апарат, гарний, звучний голос, ясна, точна і 

правильна мова, різноманітна й глибока інтонація, безумовно, – необхідні 

засоби виразного живого слова. Однак, не варто забувати і про такі, здавалося 

б, незначні аспекти в роботі педагога, як його зовнішній вигляд, жести, міміка, 

що є додатковими засобами увиразнення мовлення і необхідними умовами для 

встановлення контакту з аудиторією. Водночас, ніякі зовнішні прийоми не 

забезпечать того успіху, який дають глибокі знання педагога та досвід, його 

щира переконаність і внутрішня потреба до організації педагогічної дії. Це 

формує й розвиває майстерність педагога, яка досягається постійною і 

систематичною роботою над собою. 

Якщо не мати відповідно підготовленого, розвиненого мовленнєвого 

апарату, не володіти прийомами дикції та орфоепії, не стежити за власними 

зовнішніми проявами, поведінковими реакціями, емоціями тощо – високих 

результатів словесної дії не досягти.  

Викладача-Майстра, який виступає головним суб’єктом педагогічної дії, 

характеризує: високий рівень загальної культури та моральності; уміння 

організовувати групову взаємодію, володіння прийомами мовленнєвої 

комунікації, зовнішньою та внутрішньою психопедагогічними техніками, 

здатність до постійного самовдосконалення та саморозвитку особистості, 

любов до людей, високий особистісний рівень розвитку інтегрального 

ціннісного досвіду по всіх компонентах у їх цілісності (афективного; 

інтелектуального та вольового)126. 

Безумовно, у цьому навчальному посібнику ми тільки окреслили ключові 

аспекти дотримання і розвитку культури й техніки мовлення в аспекті 

педагогічної майстерності сучасного викладача. Однак висловлені рекомендації 

вважаємо доречними і конструктивними для роботи над вдосконаленням 

навичок і вмінь професійно-педагогічного мовлення.  

Сподіваємося, що наведені теоретичні роздуми й практичний матеріал 

стануть поштовхом для подальших набутків, які сприятимуть плідній роботі 

викладачів над особливостями свого мовлення, а вивчення досвіду видатних 

                                                      
126 Семенова А. В. Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у 
контексті науково-педагогічних ідей І. А. Зязюна Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти. Харків : НТУ „ХПІ”, 2016. Випуск 45 (1). С. 88–
100. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25261/1/Elita_2016_45_ 
1_Semenova_Udoskonalennia.pdf 
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теоретиків і практиків з педагогічної майстерності надихатиме на роботу з його 

вдосконалення. 

Ми переконані, що ніякими зусиллями не вкласти чарівні слова в уста 

носіїв, допоки кожна людина самостійно, з власного бажання, відкинувши на 

годину повсякденні клопоти, не залишиться віч-на-віч з мовою.., з мудрими 

книгами.., щоб, як у Григорія Сковороди, «душа живилася й росла…». 

Отже, маємо надію, що пропонована праця зацікавить усіх тих освітян, 

хто дбає про гідне майбутнє українського соціуму, його 

конкурентоспроможність у єдиній європейській родині, хто намагається стати 

конкурентоздатним педагогом – тим, чия діяльність «зіткана» ідеями 

І. А. Зязюна – ідеями Істини, Добра, Краси, Любові до свого народу, своєї 

Батьківщини.  
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