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ЗА ГОВОР І Т Ь ,  ЩОБ  Я  ВА С  ПОБАЧИЛА  



ПРО МЕНЕ 
БРЕНДМЕЙКЕР, КОМУНІКАЦІЙНИК,  КОУЧ З
БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ, PR ТА GR 

2004 – керівник прес-служби Головдержслужби (Нацагенство з
питань державної служби) 
2011 – керівник проекту "Прес-студія "Сьогодні Мультимедіа" 
 
2014 - помічник Директора Коориднаційного центру з надання БПД
з питань розвитку бренду та позиціонування БПД 
  
2015 - Директор Громадської організації "Центр розвитку
лідерства" 
2016 ... Керівник консалтингового агенства з комуникацій та
управління "Leader LAB"
2018  - заступник керівника Секретаріату Національної асоціації
адвокатів України 
 



WORDS OF INSPIRATION



Про оратора судять не з того, як в�н говорить, а з того, 

як в�н реагує на атаку ауадитор�ї та �нших оратор�в. 

Чим краще ви це робите - тим б�льше прояв поваги до вас. 

 

 

Персона - означає "маски", як� вдягали на себе артисти
 у древньогрецькому театр�

ПУБЛІЧНІ
ВИСТУПИ
ПРО ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ? 



ВИДИ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ 

ПОВІДОМЛЕН
НЯ 

виступ, в якому
розглядається одне
невелике питання
чи проблема. Це

маленька допов�дь
на конкретну тему.

До 10 хв.

ВИСТУП
стисле, 

 п�дготовлене
пов�домлення

при обговоренн�
якого-небудь

наперед
оголошеного

питання.  

До 3-5 хв.

ДОПОВІДЬ
заздалег�дь

п�дготовлене
розгорнуте

пов�домлення на
конкретну тему.

Її звичайно
роблять на
серйозну,

наукову,

виробничу,

пол�тичну тему.

ДО 10-15 ХВ.

БЕСІДА  

розгорнутий,

п�дготовлений
д�алог з�

слухачами. Може
включати велик�
в�др�зки промови
(монологи), але

передбачає
обов’язков�

питання, анал�з,

коментування
в�дпов�дей. 



+ пост�йна зм�на "картинки"

+Невербальне сп�лкування 

+ Фокус на увагу 

+ Ілюстрац�я 

 

УВАГА
АУДИТОРІЇ 
 



WORDS OF INSPIRATION

СТРУКТУРА ВИСТУПУ 



що хочете отримати в результаті?

ПОЧНІТЬ З ГОЛОВНОГОВИСТУП



СТРУКТУРА ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

тема, яка зм�нить "�стор�ю" 

ЦІЛЬ

в�д 3 до 12 сл�в 

В зм�ст� - заклик д�яти 

Повтор в�д 3-х раз�в 

КЛЮЧОВА
ФРАЗА 

Без "Хвалєбних П�сень соб�" 
Т�льки факти 

Чому саме вас потр�бно
послухати? 

Ц�кава �стор�я. 

ПРО ВАС
головне - без анекдот�в, без

пол�тики, без рел�г�ї 

ЖАРТИ
Метафора, яка об'єднує ваш

виступ 

 

ЗАВЕРШЕННЯ 

l



ЦІЛЬ
Що саме має бути

донесено аудитор�ї?
Який головний результат

п�сля промови? 

 

ХТО  АУДИТОРІЯ?
Аудитор�я впливає на
структуру виступу та

характер 

 

ХТО  ВИ?
Представитись 

Коротко  розпов�сти про
себе - т�льки факти

 

(до 45 сек .) 

ДЛЯ  ЧОГО
ВИСТУП?

Результати виступу
вир�шують . . . .  

 

ЧОМУ  САМЕ  ВИ?
Ц�нн�сть вашої промови ,

як спец�ал�ста

ЩО  РОБИТИ  ТА  ЯК
ВПЛИНУТИ?

конкретн� пропозиц�ї
щодо вир�шення

проблеми/теми/ситуац�ї 



Введення (що?).

Інформац�я (як � чому?).

П�дсумок.

 

Три найб�льш ефективних структури викладу основної частини:

Ситуац�я - ускладнення - розв'язка.

Хронолог�чний виклад.

Подача �деї з наступним описом концепц�ї.

УНІВЕРСАЛЬНА
СТРУКТУРА ВИСТУПУ
ТРИ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ СТРУКТУР ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 



ЯК ГОВОРИТИ? 
ПОДАВАЙТЕ ОСНОВНЕ БЛЮДО НА
САМОМУ ПОЧАТКУ 

КОРОТКО  

Коротко говорячи, будьте дисципл�нован�, чемн� та добре

п�дготовлен� � вам подякують

ЗАБЕЗПЕЧТЕ  УВАГОЮ  

Аудитор�я запам'ятає, коли ви почнете з головного для неї.

В�дпов�даючи на потенц�йно-важлив� питання  

про  головне  на  початку  

презентац�ю/виступ починайте з головного. 

 

ПРАЦЮЙТЕ З ЕМОЦІЯМИ АУДИТОРІЇ 

 

п�дготуйте виступ 



З цитати - кліше.
З анекдоту - кліше.

За словами «Перш ніж я почну ...», ви ж вже почали.
За словами подяки, якщо так хочеться сказати спасибі,

зробіть це в кінці.
Не змушуйте публіку рухатися. Люди усвідомлюють що

ними маніпулюють.

ЯК НЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ ВИСТУП 

 



«РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ, П’ЯТЬ… ВИЙШЛО СЛОВО
ПОГУЛЯТЬ»

1. Слова паразити
2. Іншомовні слова

3. Професійна термінологія
4. Ласкаво-зменшувальні фрази

5. Скорочення слів 



ВИДИ ЗАПИТАНЬ

Bijou Solutions, Inc. | 2020

ЗЕЛЕНІ
Прост� за зм�стом та
в�дпов�ддю 

 

Приклад 

Як� точн� напрями
д�яльност� вашої
орган�ац�ї?
 

ЖОВТІ
Зас�б самовираження.

Той, хто задає питання
бажає виразити свою
думку 

 

Формат - "Монолог"

Приклад: Ваша �дея
проекту не є зрозум�лою.

Вам не здається, що ви
багато взяли?

 

ЧЕРВОНІ
Вивести сп�кера з зони
комфорта. 

 

Присутнє: пряма образа,

наклеп, бажання вивести
оратора на агрес�ю 

 

Скаж�ть ск�льки грошей
ви поклали соб� в
карман? 

 

 



 

ЗЕЛЕНІ 
проста та структурована
відповідь. 
 
Без уточнення цифр,
данних, тощо 

ЖОВТІ 
Обвинувачення лживі не
залишати без уваги. 
 
Провокацію - заглушити
цифрами та фактами 

ЧЕРВОНІ 
Знайдіть в запитанні
конструктив. 
 
Юмор: збираюсь
покласти всі гроші, а ще
й вашу зарплату. 
 
Надати іншого значення
змісту питання 
 
Різкий поворот до теми
розмови 
 

РЕАКЦІЯ НА
ЗАПИТАННЯ 



СУПЕРФРАЗА 



СУПЕРФРАЗА 

Суперфрази – короткі та яскраві

Просто та легко запам’ятовуються

Легко повторюються

Визивають асоціації



17%

43 % ваше невербальне сп�лкування
 

СПРИЙМАЮТЬ ТЕ, ЩО ВИГОВОРИТЕ 



ДЮЖИНА ПОРАД 
1.Говорить т�льки правду

2. Н�чего не видумуйте

3. Не коментуйте те, про що у вас в�дсутнє ч�тке уявлення/

розум�ння

4. Тримайте себе в руках та контролюйте ситуац�ю

5. НЕ критикуйте справу, як�й служите

6. Не коментуйте чутки та думки �нших людей

7.  Не конкретизуйте на цифрах/фактах втрат, поки в�дсутн�

документальн� п�дтвердження

8. Обер�гйте таємницю «Державного значення»

9. Будьте в�рним данним об�цянкам «НІ ОБІЦЯНОК, НІ

ПРОБАЧЕНЬ»

10.  Забудьте фразу «Без комментар�в»

11.  НЕ думайте погано про  журнал�ст�в

12. Люб�ть те, про що говорите



ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИСТУПАТИ З
ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ

 

СПОЧАТКУ НАВЧІТЬСЯ З НЕЮ
ПРАВИЛЬНО ВИСТУПАТИ

 



Bartholomew Henderson
Про що? Хто ще? Для чого? 

ТЕМА

- �нтерв'ю
-сюжет
-пряме включення
- Г�сть у студ�ї 

ФОРМАТ

- "З любов'ю до камери" Що можна, а що залишити
вдома?

ВИГЛЯД 



Bartholomew Henderson
Правда в рамках адвокатаської таємниц�  
Цифри, факти 

Супер фрази 

Без використання �ноземних сл�в 

КОНТЕНТ 

- �нтерв'ю
-сюжет
-пряме включення
- Г�сть у студ�ї 

ФОРМАТ

- "З любов'ю до камери" Що можна, а що залишити
вдома?

ВИГЛЯД 



#БІБЛІОTEKA

КНИГИ
1. УСПІШНІ ВИСТУПИ НА TED. РЕЦЕПТИ НАЙКРАЩИХ СПІКЕРІВ 

2. ИДЕАЛЬНЫЙ ПИТЧ 
3. РЕЧИ ИЗМЕНИВШИЕ МИР 

4. КАМАСУТРА ДЛЯ ОРАТОРА 
5. УТЕРЯННОЕ ИСКУССТВО КРАСНОРЕЧИЯ 

 
ФІЛЬМИ

 
1. "ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ" 

 
2. "СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ"

 
3. СЛУЖБА НОВОСТЕЙ

 
4. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

 
5. НАШ БРЕНД - КРИЗИС

 
 
 



Насолоджуємось результатом
Готуємось до наступного виступу



Антон�на  Бондаренко  

+3  8  067  599  4748  

@   Bondarenkocld@gmail .com  

FB  /antoninaBondarenko1  

insta  Bonantoniya

 

БУДЬТЕ ГОТОВИМИ!


