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Критерії 

оцінювання: 



ПОЛІЛОГ 

ДІАЛОГ 

МОНОЛОГ 



Комуніка́ція  

• (від лат. communicatio — єдність, передача, 

з'єднання, повідомлення, пов'язаного з 

дієсловом лат. communico — роблю спільним, 

повідомляю, з'єдную, похідним від лат. 

communis — спільний),  

• це процес обміну інформацією (фактами, 

ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома 

або більше особами,  

• спілкування за допомогою вербальних і 

невербальних засобів із метою передавання та 

одержання інформації. 



при необхідності повернути її в 

потрібну сторону 

зрозуміти його точку зору 

встановити контакт і розташувати 

до себе співрозмовника 

Активне 

слухання 

допомагає: 

Активне слухання  

- слухання з правильною 

внутрішньою та зовнішньою 

активністю.  



ясне 

правдиве 

релевантне 

інформативне 

Вербальне спілкування  

– усне, словесне спілкування, учасники 

якого обмінюються висловлюваннями 

щодо предмета спілкування. 



умовні сигнали 

міміка жести 

Невербальне спілкування  
– обмін інформацією між людьми за допомогою 

немовних комунікативних елементів, які разом із 

засобами мови забезпечують створення, 

передавання і сприйняття повідомлень. 

постава 

погляд 



Ритор́ика  

— це мистецтво про способи 

переконання та впливу на 

аудиторію з урахуванням її 

особливостей. Це мистецтво 

вивчає методику творення 

тексту, визначає його 

структуру, найпридатнішу для 

зрозумілого й аргументованого 

викладення думки. 



емоційний 
етичний 

логічний 

Способи переконання: 

Арісто́тель — давньогрецький 

вчений-енциклопедист, 

філософ і логік, засновник 

класичної (формальної) 

логіки. 



Телефон 

Кіно 

Реклама 

Фотографія 

Текст 

Слово Телебачення 

Віртуальне спілкування 

Месенджери Соцмережі 

Значення 
риторики 



Аргументація: зацікавлення – роздуми – обговорення - 

переконання 

Концепція: задум, ідея, аналіз предмета, своє 

бачення + цінності людського досвіду 

Моделювання аудиторії 

Тактика: мислення, почуття, емоції 

Стратегія: гнучкість, варіативність, динамічність 

Закони риторики 

Ефективна комунікація 

Мовлення: якості, виразність,  

Аналітика 



Засоби виразності: 

художня образність, 

фонетичні засоби (інтонація, 

тембр голосу, дикція, темп 

мовлення), приказки, 

прислів'я, цитати, 

афоризми. 

Система 

комунікативних 

якостей мовлення: 

правильність, 

виразність, 

ясність, 

точність, 

ємність, 

багатство, 

образність, 

стислість, 

доцільність. 



Менталіте́т 

 (від лат. mental —  

розум, розумовий)  

— система переконань,  

уявлень і поглядів  

індивіда 

 або суспільної групи,  

відтворення  

сукупного досвіду  

попередніх поколінь.  

Ключовими словами  у визначенні менталітету є 

картина світу, набір духовних цінностей, не завжди 

усвідомлена система життєвих координат та 

підсвідомих стереотипів. 



СВІТОВЕ КАФЕ 



Наприклад 

«Мов поганих не існує в світі, 

Є лише погані язики». 

Анатолій Бортняк 

Завдання 1:  

Поясніть графічно, як ви розумієте 

вислови, що записані на ваших 

плакатах – з чим асоціюються 



Завдання 2: 

Поміркуйте, який менталітет мають 

представники/ці країни, що зазначена на 

вашому плакаті.  

Запишіть і замалюйте 5 ознак менталітету! 

 

УКРАЇНА 



Завдання 3: 

Запишіть мінімум 7  

особливостей 

ділового 

спілкування тієї 

культури, що 

зазначена на 

плакаті! 

ЯПОНІЯ 



Завдання 4: 

Запишіть і проілюструйте 

особливості виховання  

в культурі, що на вашому плакаті! 

СКАНДИНАВСЬКІ 

КРАЇНИ 



Завдання 5: 

Проаналізуйте і опишіть чи проілюструйте 

аудиторію  

культури (вік, культура, освіта тощо), що на 

вашому плакаті! 

АНГЛІЯ 



Завдання 6: 

Запишіть/замалюйте всі можливі ПЛЮСИ 

та МІНУСИ  

віртуального спілкування! 

ВІРТУАЛЬНІСТЬ 



  Завдання 7: 

Доповніть плакати своїми думками 

(можна в малюнках), чому так важлива 

комунікація в житті людини, на які сфери 

життя вона впливає?! 



  Завдання 8: 

МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО МОВЦЯ 

культура 

емоційність 

розум 

мовлення 

агресивність 

? 

? 

? 



1. Повторити 

матеріал за 

презентацією до 

уроку 

 

2. Підготувати 

доповіді про 

культуру 

комунікації в 

різних країнах 

Домашнє 

завдання 

Сайт:  

http://eof.in.ua/ 
Розділ:  

«Українська 
мова» 

http://eof.in.ua/

