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І. Тема.   Управління мовленням та його 
структурування за допомогою тематичної 
організації, зв"язності та злитості  
ІІ. Актуалізація теми.  Сфери професійних стосунків, спілкування, 

комунікації належать до фундаментальних вимірів людського світу. 

Особливої гостроти ці проблеми набувають в умовах 

глобалізаційних процесів, коли дуже поціновуються уміння 

спілкуватися, результативно вирішувати професійні проблеми. 

Інтереси справи, а не конкретних співрозмовників, переважають в 

діловому спілкуванні.  

 

ІІІ. Учбові цілі.   
В результаті самостійної роботи студент повинен 

знати: 

- основні правила ділового спілкування; 

 

    уміти: 

- уміти готуватися до публічного виступу, говорити, слухати , 

формулювати запитання; 

- володіти різними видами усного професійного спілкування. 

 

ІУ. Рекомендована література. 

        А.М. Медведюк. Практикум з ділової української мови.      

        К.,2002, стор. 46 

 

У. Матеріали для опрацювання.   

 

У.1.  Базові знання, уміння, необхідні для опрацювання теми. 
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У. Матеріал для опрацювання. 
 

Публічне мовлення – один із жанрових різновидів мовленнєвої 

діяльності, досить своєрідний за своєю природою, місцем серед 

інших видів мовлення. 

 

 Виступ – вид усного мовлення, який має певну мкету 

(інформаційну, переконання тощо). 

 

Структура виступу: 

 

► 1. Вступ. Це своєрідний заспів, зачин до теми обраної лекції, її 

актуальності в часі, місці й аудиторії проведення. Мусить бути 

лаконічним, певною мірою інтригуючим. 

►  
► 2. Основна частина. Повинно бути викладено, послідовно й 

логічно розкрито стрижневе питання лекції з увиразненням 

усіх причинно-наслідкових зв”язків кожної смислово-

самостійної частини. 

 

► 3. Висновки. Мусять логічно випливати з усього змісту 

лекції: узагальнювати основне й займати близько 5% часу й 

обсягу всього виступу. 

 

Лектор повинен бути готовим до запитань слухачів за темою 

виступу. 
 

Види підготовки до виступу: 
 

 

► 1. Процес нагромадження (збирання) інформації із чітким 

окресленням кола тем, проблем. 

► 2. Опрацювання матеріалу (фіксування       інформації для 

виступу за належним порядком). 

► 3. Виписки із цитатами, іменами, цифрами. 

► 4. Стисле викладення інформації в тезах  

►     або конспекті. 

► 5. Вивчення даного матеріалу. 

► 6. Виголошення теми. 

► 7. Продумати зовнішній вигляд. 

 

 



Управління мовленням та його структурування 
 

Публічний виступ повинен бути: 

► Змістовним; 

► Доступним; 

► Науковим; 

► Достовірним; 

► Логічним; 

► Переконливим, аргументованим; 

► Яскравим та емоційним; 

► Доброзичливим, з повагою до слухачів; 

► Лаконічним. 

 

Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах 

конкретного усного спілкування 
 

Вимоги до мови оратора: 

► Додержання мовних норм; 

► Переконливість; 

► Милозвучність, чіткість дикції; 

► Правильна вимова; 

► Майстерність мовлення; 

► Точність формулювань; 

► Багатство мови, використання стилістичних фігур; 

► Стислість, небагатослівність; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання для самоконтролю 

 
1. Перекласти текст українською мовою. 

 

 

Текст для перекладу 
 

 Дыхание – сложный непрерывный процесс, в результате которого 

живой организм из внешней среды потребляет углекислый газ и воду. 

Дыхательный цикл состоит из вдоха и выдоха. Наблюдая за движениями 

грудной клетки и живота, можно определить тип дыхания, частоту, глубину и 

ритм дыхания. Виды дыхания бывают: грудной, брюшной и смешанный. 

Частота дыхания в норме составляет 16-20 дыхательных движений в минуту. 

Частота дыханий зависит от возраста, пола, положения тела. 

 

   
 


