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ЛІДЕР. СПІКЕР. ПАРТНЕР

«ЛІДЕР»
Енергетика - це один з найважливіших параметрів, що визначають успіх 

виступу лідера. На енергетику мови впливає висока внутрішня енергетика, 
що зазвичай виявляється й ззовні: у позах, жестах, голосі, міміці. 

Коли оратор починає рухатися – ходити, жестикулювати – енергетика 
виступу збільшується. Кожен крок до слухачів – це посилення енергетичного 
впливу на аудиторію. Бажано бути якомога ближче до аудиторії, щоб 
заряджати її своєю енергетикою. Широкі жести –  ознака впевненого 
господаря, сильної людини, яку краще уважно слухати. 

Звичайно, чим гучніший голос, тим сильніша енергетика, а чим 
тихіший – тим вона менша. Важливо пам’ятати, що за потреби можна 
говорити й пошепки, але завдяки переміщенням, наближенню до аудиторії, 
жестикуляції все одно можна створити високу енергетику. Бажано дивитись 
в очі слухачам, звертатися саме до них, і тоді, завдяки особистому контакту, 
вдасться поділитися з ними своєю енергетикою!

Структура переконувального виступу. Переконувальний виступ повинен 
містити чітку, ясну, зрозумілу тезу, що запам’ятовується: головна думка, 
провідна ідея (2-3 словами). Бажано сформулювати тезу виступу у вигляді 
яскравого слогана, що запам’ятовується, і озвучувати її в перші ж секунди 
виступу.

Аргументів має бути від 3 до 5. Вони повинні бути вагомими, зрозумілими 
й короткими. Аргумент у п’ять пропозицій зрозуміють і запам’ятають 
набагато краще, ніж аргумент в десять  пропозицій.

Що робити з аргументацією «противника»? Одна з ефективних стратегій – 
розбити аргументи противника ще до того, як вони прозвучать («Мій 
опонент може заперечити, що це дуже дорого. Насправді ...»).

Наприкінці переконувального виступу слухачам необхідно нагадати 
основну тезу, причому у вигляді заклику. 

«СПІКЕР»
Подолання страху перед виступом. Вправи: «Дихання», «Жест, що 

"заводить"», «Внутрішній діалог (афірмація)». 
Рекомендації для розуміння інших:

• не засуджуйте людей, коли спілкуєтесь з ними;.
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• перш ніж висловлювати свої погляди, 
намагайтеся зрозуміти людей;
• не переривайте співрозмовника;
• спостерігайте за жестами, виразом обличчя, 
діями інших людей, щоб зрозуміти їхні почуття;
• прагніть отримувати пояснення від інших 
з приводу того, які емоції вони щоразу відчувають;
• спостерігайте за поведінкою тих людей, які, 
на вашу думку, мають чуйність, і намагайтеся 
наслідувати їх.

Рекомендації  щодо ведення конфліктної 
розмови:
• об’єктивно окресліть ситуацію й проблему, 
що міститься в ній;

• негативні почуття потрібно відкрито виявляти;  вибачення за пережиті почуття не доречні;
• претензії висловлюються до конкретної поведінки, подій, нерозуміння, дій партнера, а не до його 

особистості;
• минуле й майбутнє не слід обговорювати, знаходьте конкретне рішення в конкретній ситуації;
• уникайте бар’єрів спілкування;
• відкрито висловлюйте свої бажання;
• скажіть, що ви конкретно зробите для свого партнера за умови, що він виконає ваші бажання;
• запитайте партнера, чи бачить він який-небудь інший вихід з проблеми.

«ПАРТНЕР»
Позитивна реакція на критику:

• не заперечувати й не оскаржувати погляди партнера;
• уважно вислухати претензії або докори партнера;
• якщо партнер роздратований – дати йому можливість висловитися;
• переказати його слова, з якими можна погодитися. Очевидні речі краще визнати одразу;
• виявити реальні одиничні висновки за загальними формулюваннями і розпитати про це;
• переформулювати критику й помилки в 

завдання на майбутнє;
• не відповідати різко на прояви невихованості.

Переваги парної роботи для аудиторії:
• легше утримати увагу на тому, що відбувається;
• слова й приклади хоча б одного з ведучих 

виявляться зрозумілими;
• набагато вищою стає енергетика в залі;
• охоплюється більший обсяг аудиторії.

Переваги парної роботи для партнерів:
• можливість  розподіляти ролі;
• можливість  подумати, про що говорити далі;
• відчуття впевненості  в собі;
• можливість виправити ситуацію.


