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З метою cTBopeHHrI н€шежних умов для виявлення та пiдтримки
обдарованоi молодi Вищого навч€шьного приватного закJIаду <Щнiпровський

ryманiтарний унiверситет), розвитку it iHTepeciB i схильностей до гryблiчноi
дiяльностi,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про дiяльнiсть молодiжного проекту Школа
ораторськоi майстерностi <<Перуниця), що додасться.

2. Наказ довести до вiдома науково-педагогiчних працiвникiв та
студентiв унiверситету.

Ректо Кисельов

Виконавець Крашенiннiкова Т.В.
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ПОЛОЖЕННЯ
про дiяльнiсть молодiжного проекту

Школа ораторськоТ майстерностi <<Перуниця>>

1. зАгАльнI положЕння
1.1. Молодiжний проект Школа ораторськоI маЙстерностi <<ПерУницЯ>>

(даrri - Школа) спрямований на розвиток opaTopcbKoi майстерностi в активнОi

частини творчоi молодi i якiсну пiдготовку молодих фахiвцiв.
1.2. I_{им положенням визначено мету, завдання ТIIколи, порядок вiдбОРУ

учасникiв, загаJIьНi принцИпи оргаНiзацii та проведення IIТколи, а також форми

зАтвврдхtЕно

-__а+_20|9 року

i методи роботи при реалiзацii програми ТIТколи.

2. МЕТА I ЗАВДАНIIЯ ШКОЛИ
2.1. Мета ТТТколи: пiдвищення суспiльноi активностi молодi; пiДвищеННЯ

рiвня ораторськоi майстерностi у майбутнiх фахiвцiв; формування навичок
самореzrЛiзацii, роботИ в команДi; створення умов для повноi самореалiзацii у
професiйнiй сферi; реалiзацiя комунiкативних навичок та пiдвиЩення рiвнЯ
самооцiнки; розвитоК критичногО мислення; здiбнiсть генерувати iдеi;

спонтаннiсть реакцiй та набуття навичок стресостiйкостi.
2.2. Завдання IIIколи: з€Lлучення фахiвцiв у сферi opaTopcbKoi

майстерностi; ознайомлення уrасникiв iз правилами проведення ораторських
змагань рiзних категорiй; пiдвищення iHTepecy молодих людей до cBiTy

мистецтва спiлкування.

3. оргАнIзАтори школи
3.1. Школу органiзовують та проводять викJIадачi ВНПЗ <,ЩнiпРОВСЬКИЙ

ryманiтарний унiвtрситет>).
З.2. Загальним керiвництвом органiзацiею та проведенням ШКОЛИ

займаеться органiзацiйний KoMiTeT.
З.З.,Що безпосереднiх обов'язкiв органiзаторiв Оргкомiтету н€LПеЖИТЬ:

розповсЮдженнЯ iнформацii про ШколУ серед потенцiйних учасникiв;
розроблення програми проведення Школи; формування фiнальнОГО СПИСКУ

учасникiв Школи; пiдготовка органiзацiйноi та технiчнот бази для проведення
школи; реалiзацiя програми Школи; органiзацiя та проведення змагань з

ораторськоi майстерностi на базi внпЗ <.Щнiпровський ryманiтарний
унiверситет); пiдготовка учасникiв для 1^racTi в iнтелекту€tльних змаганнях в



4.. )rчАстъ у школI
+.1. Щля участi у Школi запрошуються здобувачi вищоi освiти BiKoM вiд

18 до 25 poKiB.

5. структурА школи
5.1. робота тIт16ли передбачаеться у таких напрямкаХ: ОСВiТНЯ, НаУКОВа,

органiзацiйно-виховна, духовно_патрiотична та соцiально:ПСИХологiчна, Це

впливае на ii структуру.
5.2. За ocBiTHiM напрямком дiяльностi Школи передбачаеться робота

п'яти класiв:
1 клас роз'яснення учасникам Школи загальноi iнформацii про

риторику, ораторське мистецтво, ораторську майстернiсть (спiльне та

"iдri"".); 
першi Йроби формування виступiв у кожному з напрямкiв.

результат: показовi змагання з виступами рiзного напрямку;

2 клас - форrування BMiHb та навичок ораторського мистецтва (темп,

тембр, голос, "iд"у-" 
вiршованого ритму, MiMiKa, жести, поза); вмiння

добирати пiд теми матерiал, створювати супроводження за допомогою аудiо,

вiдео, презентацiй.
Результат: показовi змаганнrI з виступами: поезlя, проза, промова,

riду подiбних Шкiл (позитив, негатив; сильнi,
З кJIас _ вивчення досвlду подlоних lllцlJt чru5л.иD, '''tQLxLD, 

чllJlDдд,..

слабкi сторони); викоРистаннЯ yMiHb та навичок основ ораторсько1

майстерностi у поеднаннi з професiйними знаннями,

Результат: показовi змагання з виступами на професiйнi проблеми

(класичнiдебати); , i .

4 клас - вивчення досвiду та проблем у професiйних сферах iз риторики,

ораторського мистецтва, ораторськоi майстерностi; формування yMiHb та

навичок словесноi самооборо"", словесного дзюдо та словесного айкiдо,

Результат: пок€lзовi змагання з виступами на професiйнi проблеми (дебати

з використанням прийомiв словесноi самооборони, словесного дзюдо та

.по".."ого айкiдо; 
"u"""*" 

пiд час угамування натовпу);

5 клас пiдготовка TpeHepiB для викладання у Школi; формування

навичок роботи у прес-службах; вмiння спiлкуватисяз пресою.

РезУльтаТ: ПокаЗовi opaTopcbKi змагання TpeHepiB. '
5.З. За науковим напрямком дiяльностi Школи передбачаеться

консультування для здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогlчних працlвникlв

унiверситету у пiдготовцi до виступiв на наукових заходах та захистах

наукових робiт.
5.4. За соцiально-психологiчншr,t напрямом дiяльностi IIIколи передбачаеться

проведенrul тренiнгiв дJIя учасникiв Школи та майбутнiх абiтурiентiв щодо

"ъбуr." 
навичок стресостiйкостi, комунiкативних навичок тощо,

5.5. За органiзацiйно-виховним та духовно-патрiотичними напрямками

дiяльноСтi ШколИ передбачено проведеннrI конкурсу для школярiв <Молодий

Брurорп (додаток il. Тематику конкурсу мае право змiнювати лише

органiз ац lйний KoMiTeT.



,Щодаток 1.' 
Умови

проведення конкурсу <<Молодий оратор>>

Конкурс розрахоВ,аниЙ на школярiв 10-11 класiв, якi прагнуть посднати

свое життя з юридичною, психологiчною дiяльнiстю та роботою в сферi

туристичного та готельно-ресторанного бiзнесу.
основною метою конкурсу е: навчання школярiв та абiтурiснтiв

рацiональноi та ефективноi технологiт пiдготування до виступу з публiчними

.rporo"ur"; формування у пiдростаючого поколiння спецiальних

комунiкативних yMiHb та навичок лiдерства; оволодiння мистецтвом

переконувати, вiдстоювати власну думку у суперечках та дискусiях;
пiдвищеНня загаJIЬногО культурного рiвня мовлення молодi.

Щевiз <<Молодого оратора>>: <<обов'язок оратора - говорити правду)

(Платон).
Захiд проходитиме у два етапи, якi передбачають:

[ етап
Пiдготувати

(3 хв.). Пiд час
виступ-презентацiю на визначену органiзаторами тему

УсноГоВисТУПУконкУрсанТиМаЮТЬПроДеМонстрУВаТи:
формування основноi iдеi виступу; визначення необхiдностi повiдомлення;

переконливiсть виступу.
Вимоги до промови: логiчна cTpyHKicTb, емоцiйна насиченiсть, вольовi

iмпульси.
Пiдготовка до будь-якого ораторського монолоry починаетьсЯ З

визначення його теми (мас орiентувати слухачiв на участь в обговореннi

конкретних проблем) i мети (оратор повинен ясно уявляти, якоi реакцii BiH

доrчъu.rься). Назва виступу повинна бути зрозумiлою, чiткою, по можливостi

короткою.
звертаючись до аудиторii, не можна загравати, лестити, повчати,

дорiкати в незнаннi, некомпетентностi, пiдкреслювати свою переваry,

ухилятися вiд гострих проблем i питань, допускати поВТОРИ, ЗЛОВЖИВаТИ

цифрами, цитатами, )rхилятися вiд cyTi проблеми.
II етап

учасники заздаrrегiдь мають дiбрати скоромовки на одну iз тем (за

власниМ вибором), скласти на ix ocHoBi текст, надати йому нЕвву та розповiсти
перед аудиторiсю за 1 хвилину. Перемагае конкурсант, який за вказаний час

,рьб"" найменшу кiлькiсть пауз та використав найбiльшу кiлькiсть слiв.

За умовu, лцо учасн.лкu набраллu odHaKoBy кiлькiсmь баlliВ, аrcУРi Мае

право запропонуваmа почumаmч поезi|i напам'яmь 3а власнаМ вuбороМ

учаснuка.

Журi оцiнюе виступи за такими критерiями (вiд 1 до 10):

всmано влення конmакmу з ауdumорiею:
- зоровий контакт;
- психологiчнi паузи оратора; 

:



- використаннrI ораторських прийомiв (прийом питання-вiдповiдi; прийом 
.

створення проблемноi ситуацiТ; прийом новизни iнформацii);
- демонстрацiя практичноi значимостi iнформацii;
- опора на власний досвiд;

невербальнi засобu ораmорс (доцiльне ik використання):
- жести;
- MiMiKa;
- поза;

конmроль duхання:
- умiння вiдчувати аудиторiю через жарти, риторичнi запитання, реплiки,

через вибiр рiзного ступеня активностi слухачiв;
- гра голосом та iнтонацiею.

IНФОРМАЦIЯ
Попередньо органiзатори проводять зустрiчi-консультацii у виглядi

майстер-класiв з ораторськоi майстерностi на теми: 1) рекомендацii щодо
пiдготовки публiчних виступiв; 2) правила ораторського мистецтва пiд час
публiчного виступу; 3) презентацiйний супровiд виступiв (рекомендацiТ з
побудови презентацiй); 4) додатковi заняття з постановки голосу, iнтонацii,
постави тощо.


