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Професія бібліотекаря належить до найбільш комунікативних. Від

уміння працівника спілкуватись з людьми залежить і успіх справи яку

він  робить.  На  позитивний  імідж  впливає  і  вміння  бібліотекаря

одягатися,  манери  та  поведінка.  Отже  декілька  сладових  формують

імідж  бібліотекаря,  як  ерудованої,  освіченої,  культурної  та  цікавої

людини.  Якісь  задатки  людина  має  від  природи,  але  багато  може

навчитись,  зокрема,  виступати  перед  публікою,  а  також  гарно

виглядати,  як  з  нагоди  виступу,  так  і  нащодень.  Пропонуємо  вашій

увазі консультацію та деякі поради практиків, зокрема, і бібліотекарів,

які допоможуть вам засвоїти цю науку – науку виступу перед публікою.

Матеріал підготувала: зав. методвідділом   Писарчук М. І.

Відповідальна за випуск:  директор ЦБС     Крючиніна Л. Є.



Консультація

Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

Виступ бібліотекаря під час масового заходу має успіх коли він 

(бібліотекар) має ораторські здібності. Поняття "ораторське 

мистецтво", або "красномовство", має два значення: 1) вид громадсько-

політичної та професійної діяльності, мета якої - інформувати та 

переконувати аудиторію засобами живого слова; 2) високий ступінь 

майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом.

Від моменту свого зародження в античному світі ораторське 

мистецтво вважалося ефективним засобом переконання людей. Ще 335 

р. до н. е. було створено першу теорію ораторського мистецтва, що 

зберегла своє значення й донині. Йдеться про "Риторику" Аристотеля, в

якій він визначає її як мистецтво переконливого впливу, як здатність 

знаходити різні засоби впливу на кожний предмет. Своєрідність 

ораторського мистецтва як засобу переконання полягає в тому, що 

будь-який публічний виступ має на меті викликати інтерес аудиторії, 

певним чином вплинути на неї. 

Діяльність людини, професія якої пов'язана з виголошенням 

промов, доповідей, читанням лекцій, проведенням масових заходів, 

вимагає набуття певної вправності у виборі відповідного жанру, 

формулюванні теми, відбору фактичного матеріалу та послідовності 

його викладу, а також високої культури мовлення та спілкування в 

цілому. Публічний виступ потребує ретельної попередньої підготовки, 

що відбувається у кілька етапів:

1. Обдумування та формулювання теми, визначення низки питань,

виокремлення принципових положень.



2. Добір теоретичного і практичного матеріалу (опрацювання 

літератури). На цьому етапі важливо не просто знайти і опрацювати 

матеріал, а глибоко його осмислити, визначити головне і другорядне; 

інтегрувати основні положення за кількома джерелами.

3. Складання плану, тобто визначення порядку розташування 

окремих частин тексту, їх послідовності та обсягу.

4. Складання тез виступу.

5. Написання остаточного тексту виступу.

Отже, готуючись до публічного виступу ви вибираєте одну з трьох

форм виступу:

- написання повного тексту промови;

- запис головних положень (тез та аргументів);

- виголошення промови експромтом.

Перший тип підготовки (написання тексту) 

рекомендується для відповідальних, офіційних ситуацій. 

Написання повного тексту промови певним чином дисциплінує 

оратора, адже в нього є можливість ретельно продумати формулювання

власних думок і точно розрахувати тривалість промови.

Виступ з попередньо написаним текстом промови може 

здійснюватися трьома шляхами:

- промову читають за рукописом;

- промову повністю вивчають напам'ять;

- промову виголошують з опорою на текст.

Найменш прийнятною для успішного публічного виступу є 

промова, яку читають за рукописом. Вона не є живим словом. Оратору 

важко встановити контакт з аудиторією тому, що записи утворюють 



певний бар'єр між ним та слухачами. Погляд оратора в таких випадках 

зосереджений на тексті, а не на аудиторії. Відповідно, йому важко 

слідкувати за реакцією слухачів. Аудиторія навряд чи позитивно 

сприйматиме таку промову (згадайте вашу реакцію на виступи ораторів

"за папірцями").

Промова, яку повністю вивчають напам'ять, вимагає чималих 

зусиль від оратора. Вона сприймається більш позитивно, ніж промова, 

яку читають. Однак під час виступу існує небезпека "застопоритися", 

адже точний словесний текст важко відтворювати, особливо великий.

Найбільш прийнятною є промова, яку виголошують з опорою на 

текст. В аудиторії створюється уявлення про вільне володіння оратором

даним матеріалом. У досвідченого оратора в таких випадках є 

можливість під час виступу вносити зміни до промови залежно від 

реакції слухачів. Однак для початкуючого оратора існує небезпека 

перейти до читання своєї промови. Це пов'язане з хвилюванням і з 

думкою про те, що краще, ніж написано, навряд чи вдасться сказати.

Надзвичайно важливо продумати, в яких місцях виступу потрібні 

своєрідні "ліричні" відступи, адже суцільний текст погано 

сприймається, при цьому не слід забувати, що вони мають обов'язково 

бути лаконічними й ілюструвати  виступ. 

Втім на початкових етапах бажаним є писати текст промови. 

Дійсно, вважати, що з першого разу можна точно виразити свою думку 

- це у більшості випадків занадто велика самовпевненість. Недоліки 

тексту стають виднішими, наприклад, наступного дня. І в оратора є 

можливість їх виправити та не припускатися недоречностей під час 

виступу. Для цього писати промову слід на одному боці окремих 

аркушів паперу, кожний з яких має завершуватися цілим реченням.



Другий тип підготовки (запис головних положень) є оптимальним 

для досвідченого оратора. Текст не фіксується раз і назавжди. Промова 

допускає зміни під час виступу залежно від того, як аудиторія її 

сприймає.

Однак навіть за відсутності повного тексту риторика рекомендує 

певні положення записувати, а при виступі зачитувати. Це цитати й 

цифровий матеріал. Адже цитата, яку зачитують, сприймається як 

заздалегідь точна. Крім того, найменша неточність у таких матеріалах 

може змінити смисл повідомлення. Наприклад, помилка у цифрах, 

перестановка слів може призвести до суттєвого викривлення 

інформації. Деякі оратори, правда, цим користуються. Коли їх 

викривають, то вони посилаються на "погану" пам'ять або обмовку.

Якщо оратор вибирає такий тип підготовки до промови, то йому 

варто записати:

1) перші та останні фрази промови;

2) формулювання тез та аргументів;

3) цитати й цифровий матеріал.

При цьому тексти, що охоплюються пунктами 1 і 2 краще вивчити 

напам'ять, а матеріалу пункту 3 можна зачитувати при виступі.

Третій тип підготовки (умовно) - це імпровізована промова. 

Проте, як відомо, найкращий експромт - це підготовлений експромт. 

Перевагою імпровізованої промови можна вважати розвиток 

впевненості у собі. Якщо оратору вдалось підготувати промову за 

кілька хвилин і його виступ був успішним, то значення для нього 

подібного досвіду важко переоцінити. З іншого боку, це може 

призвести до того, що в подальшій діяльності оратор відмовлятиметься 

від ретельної підготовки й буде покладатись на натхнення. 



Безперечно, успіхові будь-якого публічного виступу сприяє 

виразне мовлення. До технічних чинників виразного мовлення 

належать дихання, голос, дикція (вимова), інтонація (тон), темп, жести, 

міміка. Лише досконале володіння кожним складником техніки 

виразного мовлення може гарантувати високу якість мовлення.

Жести у поєднанні зі словами стають надзвичайно промовистими: 

вони підсилюють емоційне звучання сказаного. Щоб оволодіти бодай 

азами жестикулювання, потрібне тривале тренування, розуміння 

значення кожного жесту. Наведемо загальні рекомендації щодо 

використання жестів: не жестикулюйте руками упродовж усього 

виступу, кількість жестів, їх інтенсивність повинна відповідати своєму 

призначенню тощо.

Голос, тон, виклад, уся сукупність виразових засобів і прийомів 

повинні свідчити про істинність думки й почуття промовця.

Фахівці з основ красномовства рекомендують обов'язково 

проводити репетицію перед виступом.

Ораторові-початківцю варто:

- Записати текст дослівно і вивчити його.

- Вибрати приміщення, у якому ніхто не заважав би, і стоячи,    

  неначе звертаючись до слухачів, спробувати виголосити виступ.

- Ще раз повторити його, керуючись лише ключовими словами і 

   висловами, виокремлюючи головні тези.

- Коли виступ засвоєний у цілому, відпрацьовують частини, які 

найбільше викликають сумнів, проводячи репетиції цих частин перед 

дзеркалом. Варто звернути увагу: чи вільно передаєте думки? чи рівно 

тримаєтесь? чи вільні і легкі ваші рухи? Прислухайтесь до голосу (чи 



послуговуєтеся паузами, чи виділяєте посиленням голосу головні слова,

чи вдається уникати одноманітності).

Фахівці з ділової риторики пропонують ораторові дотримуватися 

таких порад під час публічного виголошення виступу.

1. Якщо ви прагнете приверну  увагу аудиторії:

- активізуйте увагу слухачів, зацікавте їх, переконайте, що ваш 

виступ буде свіжим, яскравим, образним;

- слухачі повинні заохочено слухати вас; дайте їм зрозуміти, що 

факти, які ви збираєтеся розкрити, зрозумілі й цікаві:

- не зловживайте під час виступу запитальними формами, оскільки

це може ввести в оману слухачів;

- не плутайте основну думку з доказами та ілюстраціями, 

виокремлюйте її інтонаційно;

- якщо у вас виник сумнів, зробіть паузу, поясніть детально 

основну думку і лише потім продовжуйте далі.

2. Якщо ви бажаєте завоювати довіру слухачів:

- слова вимовляйте чітко, переконливо;

- у мовленні й поведінці все повинно бути злагодженим: слова, 

постава, жести;

- зацікавте аудиторію описами, порівняннями, зіставленнями, 

протиставленнями;

- аудиторія завжди охоче сприймає цікаву інформацію; 

структуруйте матеріал на прості і зрозумілі елементи, щоб слухачам 

було легше їх запам'ятати;

- демонструйте різні підходи до вирішення проблеми.

Щоб набути досвіду справжнього оратора, варто після кожного 

публічного виступу аналізувати його.



Алгоритм самоаналізу виступу

1. Як аудиторія зустріла мене? (Доброзичливо, байдуже, стримано,

з недовірою, з неприязню).

2. Як розпочав (ла) виступ? Чи викликав виступ зацікавленість, 

пожвавлення, байдужість, несприйняття?

3. Як можна схарактеризувати настрій аудиторії упродовж 

виступу? Він змінювався на мою користь чи ні? У якій частині виступу 

це було помітно? Як це проявлялося? Можливі причини цих змін.

4. Якщо аудиторія реагувала негативно, то чим це було 

зумовлено?

5. Як я реагував (ла) на невдачу/успіх?

6. Як я сам (а) оцінюю:

- вибір теми, її розкриття, свою позицію;

- план і композицію виступу, логіку побудови, вступ, висновки;

- якщо тему, факти, логіку я оцінюю позитивно, то чим пояснити 

невдачі, незадоволення, послаблення контакту?

7. Як я сам (а) оцінюю своє усне мовлення; дихання (не вистачало 

глибини дихання, утруднення дихання через носову порожнину, чи 

були вимушені паузи для вдиху; що можна сказати про темп, плавність 

мовлення: чи вільним було мовлення? чи не було зайвого 

напруження?).

8. Як аудиторія реагувала на мої аргументи, приклади, жарти, 

запитання?

9. Як я тримався (лася):

- просто і вільно чи скуто?

         - чи не зловживав (ла) жестами?



10. Що повчальне з цього виступу я врахую під час підготовки до 

наступного виступу?

Успіх виступу (оволодіння розумом, почуттями й емоціями 

слухачів) забезпечують його глибоке і всебічне продумування, добір 

необхідних слів, жестів, інтонацій, аргументів і наочних засобів. Така 

комплексна підготовка сприяє завоюванню уваги аудиторії, 

переконанню її у власній слушності, залученню слухачів до активної 

участі у спілкуванні.

   Отже, щоб вільно почувати себе в любій аудиторії, необхіно 

наполегливо вчитись ораторській майстерності, знати теорію та мати 

практичний досвід.



Готуючись до публічного виступу варто памятати наступне:

 Ми живемо у просторі, який постійно нас “завалює” інформацією.

Її отримання, оцінка та інтерпретація  відбувається завдяки природним 

каналам, які відрізняються між собою коефіцієнтами сприйняття. 

Коефіцієнти сприйняття основних каналів отримання

інформації людиною:

 Смак – 1%;

 Запах – 4%;

 Дотик – 1%;

 Слух – 11%;

  Зір – 83%

Дуже  цікавим  виглядає   механізм  функціонування  пам’яті

кожного з нас.

Як ми запам  ′  ятовуємо.  

 10% -  з того, що читаємо;         

 15% -  з того, що чуємо;

 30% - з того, що бачимо;

 50% - з того, що чуємо і бачимо;

 70% - з того, що говоримо;

  90% - з того, що одночасно говоримо і робимо

Як  ми  бачимо,  найбільш  ефективно  наша  пам’ять

працює  у трьох останніх позиціях,  а саме на 50%, 70% та

90%. 

Саме тому для кращого запам’ятовування в навчальних закладах

застосовується  практика  читання  вголос,  повторення гуртом правил

або  вивчення  матеріалу,  застосовуючи   рольові  ігри  та  інші

інтерактивні методи.



Люди  обмінюються  між  собою  інформацією,  використовуючи

вербальні  (за  допомогою  слів)  та  невербальні(без  слів)  методи

спілкування. Це факт відомий практично кожному. Але дуже цікавими

є нижче наведені статистичні дані:

Спілкування без слів(невербальне) – 55%;

Завдяки тону голосу – 38%;

Через слова – 7%.

Отже, дуже важливим є усвідомлення двох головних моментів:

1. Основний  обсяг  інформації  людина  отримує  завдяки

невербальному(без слів) спілкуванню.

2. Людина в середньому запам′ятовує від того, що чує всього

15%.

Що треба зробити,  щоб донести до людей те,  що необхідно і

так, як необхідно???

Щоб аудиторія позитивно сприйняла те, що ви кажете і  як Ви

кажете необхідно:

 - гарно виглядати;

- посміхатися;

- дивитися людям у вічі;

- говорити впевнено.

   І пам'ятайте, що найлегше сказати «У мене немає дару бути 

оратором!», Сісти на диван і ввімкнути телевізор.

Набагато складніше докласти зусилля для того щоб стати 

оратором.

Вам все під силу!
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Однією з форм спілкування бібліотекаря і читача є бесіда. Як 

проводити бесіду, щоб максимально зацікавити темою читача 

допоможе вам наступна 

Консультація

Бесіда як форма спілкування між людьми.

Починаючи спілкування, зокрема індивідуальну бесіду, бажано 

встановити контакт. Контакт — це дотик, поєднання. Психологічний 

контакт — це духовний зв’язок між людьми, який забезпечує 

можливість взаєморозуміння і взаємовпливу. Контакт буває емоційним 

та інтелектуальним, епізодичним і пос¬тійним, усвідомленим і 

неусвідомленим, поверховим і глибинно-особистісним, вербальним і 

невербальним, ефективним і неефективним тощо.

Найчастіше контакт починається із «зустрічі поглядів». Важко 

бути неввічливим до того, хто дивиться тобі в очі. Перший погляд може

бути миттєвим, пристрасним, зацікавленим, відкритим, довірливим. 

Легка посмішка, нахил корпусу, голови в бік співрозмовника, 

зацікавленість у виразі очей свідчать про доброзичливе ставлення до 

співрозмовника.  Після контакту очей треба привітатися і зробити 

паузу. Вона потрібна для того, щоб інша людина мала змогу 

включитися в розмову. Якщо цього не зробити, бесіди як діалогу може 

не відбутися, бо розмовлятиме лише одна сторона.

Після взаємного привітання відбувається знайомство. Існує багато 

правил етикету, які передбачають поведінку людей на цьому етапі їх 

детально описано в посібниках з етикету. Лише зауважимо, що вже під 

час першої зустрічі дуже важливо запам’ятати прізви¬ще, ім’я 

співбесідника, його посаду. Ще Д. Карнегі писав, що для людини звук її

імені є найсолодшим і найважливішим звуком людської мови.



Після вербального контакту йде знову невербальний. Партнери 

розміщуються на дистанції, яка відповідає загальноприйнятим 

правилам і власним бажанням. Несвідоме чуття дає змогу культурній 

людині зайняти під час спілкування таке положення, яке свідчитиме і 

про повагу до співбесідника, і про врахування його бажань, нерідко 

несвідомих. Автори наводять орієнтовні дані щодо дистанції між 

людьми в різних ситуаціях спілкування. Вважається, що для 

«інтимного» спілкування дистанція має становити 0,5 м, для розмови з 

друзями — 0,5-1,2 м, для ділових зустрічей — 1,2-3,7 м. Для того щоб 

невербальний контакт сприяв спілкуванню, потрібно сидіти спокійно, 

невимушено (не глибоко у кріслі і не на його краєчку), не схрещувати 

руки й ноги, бо це свідчить про закритість людини.

Після встановлення контакту на рівні очей та дистанції доцільно 

«приєднатися» до співрозмовника. Можна зайняти позу, схожу на його 

позу, використовувати найчастіше вживані ним слова, посміхатися до 

нього, якщо він це робить, і т. ін.

   Із самого початку бесіди треба зробити все, щоб одразу не 

протиставити себе співбесіднику. Доцільно спочатку поговорити про 

те, що об’єднує співрозмовників, про спільні інтереси. Можна також 

сказати партнерові щось приємне, цікаве про нього. Це сприятиме 

створенню доброзичливої атмосфери для подальшого спілкування. 

Тому не завадить продумати три перші фрази, кілька запитань, на які 

співбесідник відповість «так». Якщо на початку бесіди відчувається 

хвилювання в голосі, бажано говорити тихіше, повільніше. Окрім цих 

порад, можна також використати ще й такі:

 • уникати вступів на зразок «Якщо у вас є час вислухати мене», 

«Вибачте, що я заважаю Вам», «Давайте швиденько розберемося»;



 • не примушувати співрозмовника одразу захищатися;

 • спочатку доцільно поговорити про співбесідника, потім — про 

тему розмови і лише потім — про себе;

 • тон бесіди має бути привітним, доброзичливим. Це допоможе 

співрозмовникові повірити у вашу щиру зацікавленість його 

проблемами;

 • співбесідник може бути добре проінформований щодо теми 

розмови, тому краще висловити свої сподівання на це або запитати 

його.

На встановлення контакту та перебіг бесіди загалом накладає 

серйозний відбиток темперамент співрозмовників. І його також треба 

вміти розпізнавати і враховувати.

Важливо пам'ятати і про вікові особливості співрозмовника. У 

більшості людей з віком знижується критичність, а потреба у 

спілкуванні зростає. Старші за віком люди люблять дещо моралізувати, 

іноді через свою балакучість позбавляють співрозмовника можливості 

самостійно висловити думку і дійти певних висновків.

У процесі підготовки до індивідуальної бесіди важливо 

враховувати також статеві відмінності співрозмовника. У чоловіків 

переважно більш глобальний погляд на обговорювану проблему, а 

жінки краще сприймають деталі, нюанси.

На етапі обговорення проблеми, як свідчать досвід і аналіз 

літератури, доцільно дотримуватися деяких правил, які полегшують 

розуміння співрозмовника і дають змогу обмінюватись інформацією:

• уважно слухати і чути;

• намагатися перейти від монологу до діалогу;

• давати змогу співрозмовникові спокійно висловити свою думку;



• викладати свою інформацію чітко, коротко й послідовно;

• добирати способи й засоби аргументування залежно від 

індивідуальних особливостей співрозмовника (рівня його мислення, 

віку, статі, типу темпераменту тощо);

• викладати докази в коректній формі.

Бажано не нав'язувати співрозмовникові свої поради, а оцінку 

його вчинків давати лише в крайньому разі. Розмову треба вести так, 

щоб людина сама зробила належний висновок або попросила дати їй 

пораду, як діяти в подібних ситуаціях.

І, нарешті, важливо закінчити бесіду на оптимістичній ноті, 

висловити свою віру в людину, в її особистість, спільно намітити 

систему перспективних ліній її розвитку, позитивних змін. Бажано 

сформувати почуття "ми" як об'єднання двох людей, які бажають добра 

одне одному. Тільки після цього можна будувати спільний прогноз і 

приймати рішення.

Успішне використання бесіди підвищує моральну культуру 

людини, її психологічний рівень, сприяє досягненню успіху в діловому 

житті.
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Рекомендації практика.

Кущук Тетяна.( Методист Бердичівської ЦБ)

А ви все-таки оратор.

   Всім коли-небудь доводилося виступати публічно. Починається 

цей досвід ще в дитинстві. Хтось в дитячому садку вже публічно читає 

вірші, хтось дитячого садка уникає. Але в школі ми усі стояли біля 

дошки. 

Життя – наш головний публічний виступ. Тому і у професійній 

сфері, і у повсякденному спілкуванні важливо вміти вдало виступати 

перед публікою, вести дискусію та відстоювати власну думку, просто 

бути переконливим. Ми всі знаємо таких людей, які заволодівають 

увагою аудиторії з першої хвилини і не відпускають її до свого 

останнього слова. І нам теж хочеться такими бути. На щастя, 

майстерності публічного виступу можна навчитися. І наше заняття буде

присвячено тому, як подолати внутрішню скутість і страх перед 

аудиторією, як зробити свій голос привабливим, а виступи – яскравими.

Саме у публічному виступі спрацьовує правило, що “найкраща 

імпровізація – це та, що заздалегідь добре підготовлена“. Для того, щоб 

публічний виступ був ефективним, необхідно дуже ретельно готуватися

до нього. А технологій, які можуть допомогти, існує дуже багато.  З 

деякими з цих технологій ми познайомимся. 

Найбільш відомим письменником про те, як навчитися "публічно 

виступати", є Дейл Карнегі. Декілька рекомендацій від нього не 

завадить. 

Момент перший: як я виглядаю. 

Важливо, щоб одяг був звичним. В абсолютно новому одязі ви 

будете почувати себе скуто. Цей момент дуже добре проявляється в 



театральному житті. Коли кілька місяців йдуть репетиції в звичайному 

одязі, а на сам спектакль одягаєш костюм - вилітає з голови все. Тому в 

театрі завжди робиться хоча б один прогін репетиції, але в костюмах. 

Те ж саме і з будь-якою публічною промовою. Потренуйтеся вдома 

говорити в тому парадному одязі, в якому ви будете на публіці. 

Момент другий: подих. 

Щоб заспокоїти свої нерви, які раптом починають поводитися 

неадекватно, добре звернути свою увагу на дихання. Перед виступом 

10-15 хвилин подихати глибоко та із затримками. Глибоке і рівне 

дихання задасть вам певний тонус. Ви відчуєте себе більш впевнено і 

спокійно. Вже під час самого виступу дуже корисно перед якимось 

монологом зробити глибокий вдих і видих. 

Момент третій: посмішка і постава. 

Спробуйте боятися, посміхаючись. Під час усмішки організм не 

вміє боятися. Тому якщо відчуваєте наплив страху - посміхайтеся, в 

першу чергу собі. Постава також створює внутрішнє відчуття 

впевненості в собі. 

Момент четвертий: союзник серед глядачів. 

Коли я була маленька, мені вчителька завжди говорила перед 

виходом на сцену, що "на останньому ряду сидить дівчинка, читай для 

неї". Важливо вибрати в кінці зали людину, яка позитивно 

налаштована. І читати їй. Вона буде вашим союзником. Якщо вона 

посміхається і киває, значить, це вона. Краще, щоб вона була у кінці 

зали, тому що тоді свою промову ви будете читати всій залі, а не тільки 

першим рядам. Якщо такої людини немає, придумайте її собі. Виберіть 

своїм об'єктом пусте сидіння на останньому ряду, або ще щось неживе і

виступайте для нього, бачачи в ньому вдячного слухача. Ні в якому разі



не можна дивитися на негативних глядачів. Адже ви не винні в тому, 

що комусь щось не подобається. 

Момент п'ятий: говоріть голосно і чітко. 

Якщо ви відчуваєте, що страх сковує, починайте говорити свою 

промову перебільшено голосно і чітко, концентруйтеся на чіткості і 

відточеності звуків. Це психологічний прийом. Чіткість і гучність 

свідчить про вашу впевненості в собі. Відповідно, працює і зворотний 

зв'язок: ваша гучність і чіткість викликає у вас впевненість у собі. 

Момент шостий: коли нема чого сказати, говоріть правду. 

Іноді геть забуваєш, що говорити. Це непроста ситуація, особливо 

якщо ви працюєте з партнерами, як, наприклад, в театрі. Різні актори 

виходять з цього по-різному: хто починає говорити щось своїми 

словами, хтось намагається знаками просити допомоги у колег. Тут 

важливо не стушуватися. Глядач же все одно не знає, що саме ви 

повинні сказати. 

Але якщо ви виступаєте зі своєю промовою, завжди можна 

виграти час, запитавши глядачів щось по тому матеріалу, який ви вже 

розповіли. Або просто відійти убік. Практично всі оратори знають 

величезну кількість анекдотів. Анекдотами можна заповнити будь-яку 

паузу і трохи "розбудити" глядачів. 

Важливо не мовчати. Якщо зовсім все забулося, набагато краще 

сказати чесно, що вам необхідно зазирнути у свій план, ніж мовчати. 

Момент сьомий: без плану можна тільки марити. 

План обов'язково повинен бути. І він обов'язково повинен бути з 

собою. Навіть якщо вам не доведеться в нього заглядати, ніщо так не 

додає людині впевненості, як шпаргалка! Це те, що називається "міцний

тил". 



Момент восьмий: Хваліть себе завжди! 

Як би ви не виступили, обов'язково хваліть себе після виступу. 

Заохочуйте себе, купіть собі подарунок, зводіть себе в кафе або зробіть 

собі ще щось приємне. Критики бути не повинно! На наступний день, 

коли в голові все вщухне, можна буде сісти і підсумувати, що можна 

було б покращити в своїх виступах. Але після виступу себе треба 

хвалити! Тоді наступного разу виходити буде не так страшно. А ще 

через кілька виступів вас уже буде тягнути на сцену. 

Момент дев'ятий: що може бути гірше? Якщо сама думка про 

публічний виступ приводить вас в жах, є хороший спосіб. Уявіть, що ви

виступили і все провалили. Що тоді станеться? Усі глядачі встануть і 

вийдуть із залу, або що відбудеться в гіршому випадку? 

А тепер відчуйте: ви не померли? Ні. Іноді потрібно подивитися 

страху в очі, щоб зрозуміти, наскільки він безглуздий. Тепер, коли 

страх виявився не слоном, а маленькою мушкою, уявіть ще раз картину,

в якій ви виступили блискуче. Відчуйте, як Ви стоїте, розпрямивши 

плечі, і навколо всі глядачі встали і вам аплодують стоячи. Ці приємні 

відчуття відчуйте своєю шкірою, спиною, обличчям, куточками губ, 

впустіть це захоплення в себе. 
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