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ВСТУП
Телебачення – динамічний суспільний і творчий
організм, який постійно перебуває в пошуку нових екранних
концепцій і рішень. Однак його історія демонструє, що
будь-які шляхи подальшого розвитку телебачення
неможливі без участі яскравих, динамічних, мислячих
телевізійних ведучих, які є своєрідним містком між екраном
і глядачем.
Постійний розвиток телебачення вимагає все більшої
кількості професійно підготовлених, талановитих ведучих
телевізійних програм.
Тривалий час їх кадри формувалися за рахунок
акторів і журналістів, які оволодівали новою професією за
допомогою власного досвіду, помацки відбираючи
необхідні
елементи
фахової
майстерності,
експериментально формуючи засади творчої діяльності в
різноманітних телевізійних жанрах.
Нині професійно підготовлені телеведучі все частіше
стають нормою телевізійного виробництва. Телевізійний
ведучий, диктор телебачення – провідна, визначальна в очах
телевізійного глядача екранна постать. Саме йому випало
щоденно налагоджувати й підтримувати постійний
комунікативний зв´язок між телебаченням і суспільством,
безпосередньо організовувати і доносити до глядача
величезний
обсяг
різноманітної
супільнозначимої
інформації про світ, сприяти організації культурного життя,
відпочинку,
відновлення
сил
багатомільйонної
телеаудиторії.
Телевізійний
ведучий
–
обличчя
кожного
телевізійного каналу, його фірмова марка. Довіра до нього –
це й довіра до самого телевізійного каналу, а отже –
гуртування навколо нього сталої глядацької аудиторії.
Однак далеко не всі телеведучі мають чітке уявлення
про власні можливості, технологію роботи в різних видах і
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жанрах телебачення, систему мовної та психологічної
підготовки до екранних виступів; різні школи професійної
підготовки мають різну, почасти науково нерозроблену
методику; самотужки розробляють комплекс тренувальних
прийомів для формування нормативної екранної вимови.
Усі ці питання комплексно розкриваються в
навчальному посібнику, який Ви тримаєте в руках. Його
зміст відбиває реальну ситуацію телевізійного ефіру та
базується на багаторічному досвіді підготовки професійних
телевізійних ведучих.
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Розділ 1. Телевізійний ведучий – загальні
риси професії
Історія телебачення – великою мірою історія його
визначних особистостей. Це обумовлено самою природою
телебачення як мистецтва прямого екранного спілкування з
індивідуалізованим телеглядачем. Людина на екрані є одним
з найважливіших виражальних засобів телевізійного
видовища, тим дієвим чинником, який драматургічно
об´єднує будь-які інші виражальні засоби телебачення.
Телебачення неможливо уявити без постійних,
яскравих ведучих, без цьогохвилинних проявів людських
реакцій, без живого екранного спілкування. Такою є його
комплексна природа, основою якої є Людина, як головний
екранний чинник вияву єдності простору й часу.
Розвиток телебачення невід´ємний від таких
блискучих майстрів подання телевізійних новин та
організації телепрограми, як французи Леон Зітрон і П´єр
Лазарев, американці Чент Хантлі, Джон Дейлі, Уолт
Кронкайт, Девід Брінклі, Опра Уінфрі; англієць Тім
Севастіан, росіяни Юрій Фокін, Валентина Леонтьєва.
Видатним екранним репортером був Артем Боровик.
Традиції його першокласних бойових репортажів напрочуд
вдало підхопив репортер «Інтеру» Святослав Циголко.
Окрасою екрана були глибоко сучасні і психологічно
достовірні ведучі Першого каналу Влад Листьєв і
Володимир Молчанов. Їхні програми «Погляд» і «До і після
опівночі» були справжніми «хітами» телепрограми,
знайомлячи радянського глядача з напрочуд цікавими
людьми, неординарним, сучасним аналітичним поглядом на
події у світі.
Безперечними брендами телебачення є і телевізійні
диктори. Перерахувати всіх талановитих особистостей цієї
професії неможливо.
Головне те, що повноцінна історія будь-якого
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телебачення незрозуміла без урахування індивідуального
стилю, екранного іміджу телевізійних ведучих і дикторів –
справжніх візитівок будь-якого каналу.
Нині, коли на перший план телевізійного мовлення
все більше виходить його розважальна функція, виняткове
місце в організації та високохудожній організації програм
посідають екранні шоумени на кшталт Леоніда Якубовича,
Івана Урганта, Юрія Горбунова. На телебаченні країн
Заходу саме з успіхом чи невдачею роботи ведучих зазвичай
пов´язують успіх чи провал програми.
Культ телевізійних «зірок» – прикмета суспільного
життя багатьох країн. Ця тенденція, започаткована у США
наприкінці п’ятдесятих років ХХ століття, змінила навіть
назви телепрограм: 15-хвилинні новини в Амерікен
Бродкастінг Компані швидко перейменували на «Джон
Дейлі і новини»; назва щоденної 30-тихвилинної програми
НБК отримала додаток «Погляд Чета Хантлі»; головна
політична програма французького ОРТФ «П´ять колонок
першої полоси» стала невіддільною від імені П´єра
Лазарева.
Десятки років працював в ефірі та брав інтерв´ю в
тисяч відомих людей славетний Ларі Кінг.
Розвиток демократичних підходів привів до такого ж
процесу в пострадянському, зокрема, українському
телебаченні – типу «Новини» з Євгеном Кисельовим,
«Свобода слова» Савіка Шустера. У цьому процесі є
аналогія з «кінематографом зірок», в образах яких неначе
втілюються в тілесну форму колективні ілюзії, ідеї, почуття
глядачів.
Саме психологічним збіганням з «колективним
ідеалом» пояснюється популярність провідних дикторів,
ведучих, особливий суспільний авторитет відомих
тележурналістів.
Західні газети писали про губернатора Каліфорнії,
майбутнього президента США Рональда Рейгана, що він, не
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маючи аніякого досвіду в політиці чи державній діяльності,
пройшов на виборах тільки завдяки своїй телегенічності,
безпосередності, професіональності, з якою він тримався
перед камерами, завдяки своїй посмішці і теплому
оксамитовому голосу, своїй зовнішності, яка надихала
спокоєм.
Через багато років ця ситуація повторилася, коли
екранна популярність зробила губернатором Каліфорнії
актора Арнольда Шварценегера. Безперечно, що справа не
тільки «в усмішці», але повторити політичні «подвиги»
Р. Рейгана та А. Шварценегера змогли б й інші «герої
екрана». Підстави для цього криються в самій природі
телебачення як засобу масової комунікації.
Певна міра співучасті телеглядача з екранними
подіями відкрила абсолютно нові, небачені раніше
можливості впливу на аудиторію через синтез зображення і
слова, провідником якого виступає конкретна особа, яскрава
індивідуальність. Цікава людина, керівник програми, який
на очах у глядача веде бесіду, уміє активно залучити
співрозмовника до живої розмови, із знанням справи подати
глядачам власні міркування, вплинути на них своєю
переконаністю, може стати повноправним володарем думок,
керманичем поглядів мільйонів людей.
Ця особливість людини на телеекрані нерозривно
пов’язана з особливою функцією слова, інтелектуальної
думки на телеекрані.
Саме слово активізує сприйняття того, що показують
на телеекрані. Воно слугує неначе вектором смислового
розвитку загальної звуко-зорової системи телепрограми.
Це не означає, що телебачення з´явилось як
провідник вербальної думки. Зовсім навпаки – телебачення
народилося як видовище і тривалий час вело внутрішню
суперечку між приматом слова і зображення. Саме в
діалектичній практиці свого розвитку воно стало могутнім
засобом мовного спілкування, а популярні ведучі
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телепрограм
стали
своєрідним
«видовищем»
документального телебачення.
Слово, думка, мовлені з екрана, найбільше вражають,
коли вони невіддільні від особи того, хто їх промовляє. У
цьому мистецтві людського спілкування і полягає феномен
телевізійного ведучого.
Форми і види роботи ведучого, коментатора,
репортера, інтерв’юера надзвичайно різноманітні. Це
інформаційні виступи різного типу, коментарі міжнародних,
внутрішніх суспільно-політичних, спортивних, культурних і
т. п. новин, проблемні коментарі, огляди, бесіди, інтерв´ю,
подієві та проблемні репортажі, телевізійні розслідування,
телевізійні шоу і конкурси.
Крім того, сам термін «телеведучий» дуже умовний і
насправді складається з окремих фахових спеціалізацій,
котрі, звичайно, можуть поєднуватись певним чином в одній
людині, але все одно є різними з погляду функцій, завдань і
методів роботи.
Основних типів діяльності власне телеведучого сім:
1) ведучий новин;
2) спортивний коментатор;
3) репортер;
4) інтерв´юер;
5) ведучий ток-шоу;
6) ведучий телевізійного шоу;
7) ведучий тематичних програм (серед них – ведучий
у структурі теленарису).
До того ж, однією з найважливіших фахових
спеціалізацій телевізійного мовлення є диктор – фахівець з
читання в ефірі телевізійних новин, повідомлень, оголошень
різного типу, а також – з озвучення закадрових текстів
телепрограм і фільмів.
Кожний із цих видів діяльності має власну
специфіку, різноманітність форм, котрі залежать як від
тематичного змісту програм, так і від особистості ведучого.
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Але є в них і загальна тенденція – роль ведучого в кінцевому
сенсі зводиться до вміння вести нормальну людську розмову
наперекір специфічній обстановці студії чи позастудійного
репортажу, які через технологічні особливості до такої
розмови абсолютно не пристосовані.
І якщо диктору для реалізації цих завдань достатньо
вміти працювати з уже готовим текстом, телевізійний
ведучий у кадрі повинен бути не просто співрозмовником,
автором, творцем і виконавцем одночасно. Він ще й повинен
володіти мистецтвом дохідливого розкриття будь-якої теми,
а це потребує глибокого знання відповідного предмета,
уміння взяти на себе відповідальність за долю програми.
Діалогічна природа телебачення навіть за умови
фактичного екранного монологу змушує ведучого будувати
екранний виступ як своєрідний діалог з глядачем, як
своєрідну відповідь на запитання, які можуть виникнути в
глядача щодо теми екранного виступу.
Дуже важливими є питання композиційної побудови
екранного
виступу.
Композиція,
тобто
взаємне
співрозташування елементів – найважливіший організуючий
чинник форми екранного виступу. Саме чіткість композиції
надає виступу цілісність, мотивування, аргументованість.
Найважливіші вимоги до композиції виступу добре
відомі: треба чітко означити тему виступу, окреслити
головні питання, які будуть висвітлені, викласти необхідні
факти, навести докази, зробити зрозумілі висновки з усього
сказаного.
Безумовно,
обов´язковим
є
досягнення
співрозмірності окремих частин екранного виступу.
Зокрема, затягнутий вступ знижує цікавість глядача до теми
виступу; не меншою небезпекою є змістовне ускладнення
виступу, втрата контакту з масовою аудиторією, надмірна
логічність без використання образних засобів мови.
Слід пам´ятати, що вже перші слова виступу повинні
бути зрозумілими, цікавими, актуальними для глядача.
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Але й це ще не все. Телевізійний ведучий повинен не
просто демонструвати знання, уміння викладати думки,
спілкуватися з людьми, а ще й органічно передати на екрані
процес розвитку думки, а в ідеалі – хоч і умовно, але
залучити до цього процесу телевізійного глядача. Тому
справжня «телевізійність» людини неможлива без інтелекту,
без уміння чесно і відкрито думати, або хоча б віртуозно
«розігрувати» процес такого мислення.
«Телевізійність» людини на екрані насамперед треба
розуміти як її щирість, постійну готовність до
психологічного контакту з учасниками чи матеріалом
програми, велику повагу до аудиторії. Будь-яка фальш на
телеекрані особливо помітна, а передусім кидаються в очі
псевдоінтелектуальна
зверхність
і
награна
псевдодемократичність. Принциповість і зацікавленість у
конкретних наслідках своєї екранної діяльності – запорука
тривалого тележиття ведучого, коментатора.
Однак усе це лише безумовно необхідне підґрунтя
для талановитої професійної діяльності, а її безпосередній
перебіг у творчо-виробничій системі телебачення
неможливий без сталих професійних навичок.
Які ж головні методологічні принципи, що витікають
із природи самого телебачення, треба покласти в основу
практичного формування екранного іміджу телеведучого?
По-перше, це психологічна динамічність, гнучкість,
природний перебіг розмови, висловлювань. Незалежно від
методу підготовки програми, її жанру, розмова повинна
виглядати як експромт, імпровізація, народження думки на
очах глядача.
Обов´язкове вміння легко, невимушено триматись
перед камерами, коректно поводитись із співрозмовниками,
подавати максимум інформації в мінімум часу, вправно
переводити в слова те, що ви бачите, а не те, що вам
здається.
Ведучому слід уміти викладати думки просто,
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зрозуміло і разом з тим образно, не впадаючи при цьому в
зайву, немотивовану «красивість».
Для ведучого дуже важливим є вміння подавати
будь-яке міркування в індивідуальній формі, із
притаманними його власному стилю особливостями мови і
мислення.
Треба вміти вислухати співрозмовника, слушно,
конкретно і за темою задавати запитання, які сприятимуть
розвитку бесіди.
Дуже багато в роботі ведучого важить уміння без
натиску допомогти співрозмовнику увійти в потрібне
річище розмови, не вириваючі необхідні ведучому фрази.
Треба спробувати зрозуміти хід його думки, «виловити»
потрібну ниточку, поступово розплутати її і підвести
людину до потрібної теми.
До всього цього, ведучому потрібні розкутість мови,
свобода вислову як результат свободи мислення. І робити це
у точному позиціюванні з технічними умовами мовлення,
враховуючи характер і розташування тих чи інших
технічних засобів телебачення.
Суттєвим є і вміння ведучого постійно бути в образі
«людини суспільства», виходити до глядача як на очікувану
зустріч. Не треба перетворювати кожну появу ведучого на
екрані на тріумфальний вихід «зірки» – це найпростіший
спосіб перетворити комунікативну діяльність на шоу, а
ведучого – на актора. Мова ідеться про те, що ведучий не
повинен позиціонувати себе як найважливіший елемент
програми, адже за будь-яких умов функція ведучого –
організувати і найвиразніше розкрити зміст програми, а не
власної персони.
Природно, що це зовсім не означає, що ведучий не
повинен володіти акторськими прийомами подання
інформації. Навпаки, акторські здібності – важливий
елемент майстерності ведучого, передусім в умовах
жанрового розмаїття різних видів мовлення.
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Артистизм взагалі є важливим чинником іміджу
телеведучого. Власне, будь-який екранний виступ ведучого
– це своєрідний театр одного актора. Зрозуміло, що,
скажімо, в інформаційних програмах можливості для
розвитку артистизму обмежені, однак і в них талановитий
ведучий здатен яскраво виявляти властивий йому тип
артистизму.
Отже, які вони – конкретні складники успішної
діяльності телеведучого?
Їх головні засади будуються на двох основних
компонентах – правильному розумінні особливостей
телевізійної аудиторії та культурі мовної і пластичної
поведінки в кадрі.
Із традиційним – позаекранним спілкуванням все
давно зрозуміло ще з часів античних риторів. Промовець
орієнтується на реакцію співрозмовника чи аудиторії,
намагається «захопити» їх власни ставленням до предмета
розмови, використовує лексику, жести, інтонації, зрозумілі
конкретній аудиторії і здатні її переконати.
У більшості випадків промовець чи співрозмовник,
як звичайно, вже визначально має справу з більш-менш
однорідною
психологічно
аудиторією,
оскільки
індивідуальні групи слухачів найчастіше є групами за
інтересами, а натовп взагалі має інтелект, який дорівнює
інтелекту найменш розвинутих учасників натовпу.
А яка ж є аудиторія телевізійного мовлення? Її
недоліки:
- безмежна
різноманітність
за
віковими,
професійними, культурними, етнічними, психологічними,
інтелектуальними ознаками;
- випадковість учасників аудиторії;
- інтелектуальна
розслабленість
у
домашній
обстановці і як наслідок – незначний рівень концентрації на
певній інформації;
- індивідуальне сприйняття, а отже, неможливість
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колективного психологічного «зараження»;
- віртуальність телевізійної аудиторії не дає змоги
орієнтуватись на її реакцію (це одна з причин появи ток-шоу
за участю глядачів у студії).
Однак у телевізійної аудиторії є і суттєві позитивні
якості, до яких належать:
- обрядово-ритуальна готовність глядачів у певний
програмний час прийти на зустріч із певною людиною на
екрані;
- відчуття людини на екрані як живого партнера зі
спілкування;
- телеглядачі схильні переносити враження від
особистості на екрані на предмет мови, зміст виступу, що
значно посилює вплив на аудиторію;
- поступове формування навколо певних програм так
званої цільової аудиторії із плином часу робить її
психологічно більш-менш однорідною, що значно полегшує
розуміння можливих глядацьких реакцій на телевізійний
виступ.
Яким же повинен бути телевізійний виступ, аби
нівелювати недоліки у спілкуванні з телеаудиторією та
використати позитивні її особливості?
У телевізійному виступі повинні органічно
поєднуватись елементи суспільної та особистісної
орієнтованості. Це означає, що треба завжди говорити про
речі, цікаві якнайширшому колу глядачів, але робити це так,
немовби ви розмовляєте з кожним глядачем окремо.
Простіше кажучи, телемова повинна бути соціально
актуальною, конкретною і дохідливою за змістом та
індивідуально невимушеною за тоном.
І дуже важливо, аби зміст і форма подачі будь-яких
змістовних матеріалів були невід´ємними одне від одного.
Для цього ведучий повинен:
- чітко орієнтуватись на цільову аудиторію виступу
відповідно до особливостей каналу, теми програми та часу
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її виходу в ефір;
- знати, про що говорить;
- бути щирим, правдивим, упевненим (хоча б зовні);
- уміти доносити власні думки до аудиторії;
- поважати аудиторію;
- уміти спілкуватися з глядачами на рівних;
- постійно пам´ятати, що він є не тільки
особистістю, не тільки професіоналом у галузі мовного
спілкування, але й частиною соціального інституту, яким є
телебачення і яке накладає на ведучого певні соціальні
обов´язки й обмеження.
Останнє положення, зокрема, означає, що ведучий
повинен уміти коректно поєднувати норми уснолітературної та розмовної мови, вдаючись до жаргону,
професіоналізмів і регіональних особливостей мови тільки в
спеціально обумовлених певною драматургією програм
межах.
Усі слова ведучий повинен вимовляти чітко і
зрозуміло.
Мова людини на екрані не повинна підвищуватись до
вигуків та опускатися до шепоту, за винятком
драматургічно обумовлених елементів акторської стилізації
текстів.
Соціальний
телевізійний
стереотип
немовної
(невербальної) поведінки обмежує міміку і жестикуляцію
лише тими засобами, які необхідні для повного розкриття
змісту виступу. Звичайно, окрім органічно необхідних
елементів суто акторської подачі змісту, як, скажімо, у
жартівливих епізодах, акторському перевтіленню тощо.
Як саме треба будувати грамотний телевізійний
виступ?
Для цього існує кілька базових принципів.
По-перше – принцип розмовності. Він містить такі
положення:
- економне використання лексики, відсутність
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зайвого багатослів’я;
- чітка композиційна структура виступу, зрозуміла
його побудова на класичних принципах драматургії: вступ,
або експлікація, зав´язка, дія, кульмінація, розв´язка, фінал,
або висновок;
- виступ повинен бути інформаційно точним,
зрозумілим;
- інформація повинна мати н о в и з н у;
- інформація повинна містити безумовну доказову
базу;
- кожне слово повинне бути наповнене змістом;
- там, де це можливо і необхідно для поглиблення
розуміння тексту, слід використовувати дійові образні
порівняння і вислови;
- фрази повинні бути наділені відповідним темі
р и т м о м;
- початок і кінець інформації повинні мати
найяскравіше інформаційне навантаження, остаточні докази
слід притримати на фінал;
- фінал не слід затягувати: він повинен складатися з
невеликої кількості енергійних, добре ритмізованих фраз,
або коротенького красномовного прикладу;
- треба говорити не багато чи мало, а стільки, скільки
треба, аби переконати чи проінформувати.
По-друге, принцип діалогізації. Його зміст такий:
- наявність бажання і готовності в партнерів
висловити власну позицію, що викликає необхідність
певним чином готувати учасників бесіди, а також ретельно
враховувати запити телеаудиторії;
- готовність ведучого сприймати й оцінювати позицію
співрозмовників, їхній безумовний інтерес до теми бесіди;
- готовність ведучого до активної змістовної
взаємодії зі співрозмовниками з обох боків екрана;
- наявність у партнерів з бесіди як спільної основи, так
і розбіжностей у підходах до проблеми, що обговорюється;
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- глядачі повинні відчувати не тільки компетентність
промовця, але й хід його думок, їх розвиток (нехай навіть
уявний), емоційний складник; ідеальним у цій ситуації є
такий рівень мислення людини на екрані, який викличе не
просто напружену увагу, але й своєрідне співпереживання
між ним і глядачами;
- кожний виступ, окрім суто інформаційних чи
офіційних, що, власне, теж саме, повинен бути побудований
як своєрідний д і а л о г з глядачами, тобто розрахований на
реакцію глядача-слухача.
Слід розуміти, що стилістика будь-якого виступу,
побудована з елементами діалогу, питань-відповідей,
констатацій
з
одночасною
оцінкою
фактів
є
найдохідливішою формою телевізійного виступу в будьякому жанрі, а включення діалогу в монолог – чи не
найефективніша форма посилення емоційного сприйняття
інформації.
Третій принцип – принцип інтимізації. Завдання
пов´язаних з використанням цього принципу методів
екранної виразності – створення камерної, довірливої
атмосфери спілкування людини на екрані з телеглядачами.
Слід вказати на такі особливості використання цього
принципу:
- періодичні звертання наче до конкретного глядача
типу «Я радий зустрічі з Вами», «Мені важливо знати Вашу
думку», «Зрозумійте мене, дорогі жінки» і т.п.;
- періодичні прояви в тексті виступу суто
особистісних, індивідуальних проявів характеру ведучого,
посилання на власний досвід, власне розуміння проблеми;
- створення в студії чи позастудійному середовищі
необхідної неформальної атмосфери спілкування з
глядачами.
Однак усі ці елементарні технічні прийоми екранного
виступу так і залишаться технічними, якщо не будуть
проявом внутрішньої поваги ведучого до глядача. Ведучий
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високого класу, улюбленець глядачів, це зазвичай той, для
кого кожен учасник програми, кожен глядач – жива людина,
а не просто інструмент чи споживач екранної творчості. Не
треба «надувати щоки» та робити «розумні очі», неначе ви й
насправді «обличчя каналу». На екрані треба бути самим
собою, щирим перед глядачами і своєю власною совістю
митця й громадянина.
При цьому не слід боятися власних недоліків.
Визначні телевізійні ведучі провідних західних телеканалів
не соромились помилок чи якихось технічних проблем.
Вони, зазвичай, перетворювали їх на жарт, на елемент
власної привабливості; ніколи не боялися в розмові з
екранним співбесідником побалакати і про себе самого.
Значною мірою стиль, мистецтво телевізійного ведучого це
мистецтво залишатись на екрані самим собою.
І, нарешті, четвертий принцип – благозвуччя.
Невдала фонетична організація мови, відсутність
мовної культури, ігнорування мовних особливостей
цільових аудиторій неодмінно призводить і до невдалого
виступу.
Слід уникати надокучливого повторення однакових і
схожих звуків, неблагозвучних мовних форм і висловів,
важких за вимовою та сприйняттям сполучень звуків і слів.
Необхідно:
- виділяти в окремі фрази додаткові речення;
- заміняти великі цитати переказом;
- розчленовувати задовгі фрази на коротші;
- обов´язково пояснювати складні і спеціальні
терміни, якщо їх не можна уникнути взагалі;
- замінювати бюрократичні вислови типу «вище було
сказано» розмовними типу «ми вже казали, що»;
- треба дуже раціонально оперувати цифрами, за
будь-якої можливості округляти їх, або доповнювати
образними порівняннями;
- скорочені слова треба або пояснювати, або заміняти
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повними виразами і назвами, або взагалі уникати, не кажучи
вже про різні «і т. д.» і «т. п.», які можна використовувати
лише як стилістичне оформлення;
- обов´язково пам´ятати про те, що мова, яка не має
індивідуального емоційного забарвлення, монотонна,
казенна, позбавлена ритмічної організації, не тільки є
неефективним засобом спілкування, але й назавжди
відбиває у глядача-слухача бажання спілкуватись з таким
ведучим, або промовцем.
І, звичайно, ведучий не може робити неправильні
наголоси, використовувати неграмотні відмінювання, без
драматургічної потреби вживати жаргон, суржик,
ненормативну лексику, використовувати надумані, науково
не апробовані слова (типу «автівка», «авта», «виш» тощо),
зловживати калькою з іноземних мов, або використовувати
лексику, яка невластива цільовій аудиторії конкретної
програми.
Слід пам´ятати, що існують різні групи слів,
використовувати які слід у відповідних мовних ситуаціях.
Такими є літературні, розмовні, місцеві, жаргонні, застарілі,
ненормовані, професійні й наукові терміни, а також сталі
вислови, які не потребують пояснень, зокрема, пресуппозиції
– компоненти смислу, попереднє знання, яке не вимагає
розшифровки – «холодна війна», «берлінська стіна».
Суттєвим для ведучих є знання та розуміння
головних типових недоліків, які властиві сучасному етапу
мовної практики. До них належать:
- оглушення дзвінких приголосних;
- м´яка вимова шиплячих приголосних;
- неправильний наголос;
- порушення лексичних норм;
- порушення граматичних і стилістичних норм;
- нерозуміння змісту слів;
- застосування галицізмів і прямо запозичених
іноземних слів, які не входять до словникової бази мови, на
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якій ведеться телевізійне мовлення;
- використання маловідомих назв замість поширених
без коментаря;
- використання відомих слів в інших значеннях без
пояснень;
- використання слів-паразитів, надлишкових слів;
- використання необґрунтованих повторів;
- використання двосмислових виразів;
- застосування незнайомих масовій аудиторії
іноземних слів без перекладу.
І ще одна важлива необхідність, яку повинен
розуміти кожен ведучий і навіть диктор телебачення: треба
володіти журналістським словом, аби розумно виходити з
якихось непередбачених ситуацій на кшталт випадкової
заміни текстів. Професійна людина на екрані завжди
повинна в таких ситуаціях мати і самообладання, і необхідні
думки, й потрібні слова (володіти собою, мати необхідні
думки й добирати потрібні слова).
Це один з обов´язкових складників цієї складної,
відповідальної, але дуже почесної професії.
Багато принципових загальних положень є у
використанні пластичного виразу думок і почуттів ведучого.
Мова жестів включає 700 тисяч (!) різноманітних
сигналів, більше, ніж слів у багатьох розвинутих мовах.
Слід розуміти, що в схильності людини до скупості, або
широти жестів, у відборі жестів певною мірою відбивається
його виховання, звички, темперамент, душевний стан і, як
наслідок, характер людини.
Жест невіддільний від думки, а оскільки саме
передача думок, зафіксованих у словах, є головним
завданням ведучого, слід використовувати лише такі жести,
які здатні посилити передачу думки, які будуть сприйматися
глядачами як органічне продовження, підтвердження,
посилення думки в емоційній формі.
Треба постійно пам´ятати, що неорганічне поєднання
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слова і жесту заважає сприйняттю слова, відволікає
глядачеву увагу і зменшує, або навіть зводить нанівець
ефективність екранного виступу.
Контрольні запитання для самоперевірки
1. Хто такий диктор?
2. Хто такий телевізійний ведучий?
3. Які є спеціалізації телевізійного ведучого?
4. Які головні недоліки телевізійної аудиторії?
5. Якими є позитивні якості телевізійної аудиторії? 6.
Які головні складники телевізійного виступу?
7.На які основні принципи спирається майстерність
телевізійного виступу?
8. Яке значення в роботі телевізійного ведучого має
зовнішня пластика?
9. Що таке артистизм телевізійного ведучого?
10. Якими є головні недоліки телевізійної мови,
наявність яких у мові ведучого недопустима у будь-якій
жанровій формі телевізійного мовлення?
Завдання для самостійної роботи
1. Переглянути буденні та недільні програми трьох
основних загальнонаціональних телевізійних каналів і
занотувати позитивні й негативні риси телевізійних виступів
ведучих. Обговорити їх з педагогом.
2. Переглянути ранкову та вечірню інформаційні
програми Першого каналу російського телебачення і
занотувати позитивні й негативні риси телевізійних виступів
ведучих. Обговорити їх з педагогом.
3.
Переглянути
по
телебаченню
два-три
документальні фільми й занотувати позитивні й негативні
риси закадрового озвучування. Обговорити їх з педагогом.
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Розділ 2. Підготовка телевізійного ведучого
до екранного виступу
Ведучий є обличчям певного телевізійного каналу,
безпосереднім організатором конкретної програми і тому
одним з важливих завдань творчої групи є створення
відповідних умов для його плідної роботи.
Однак і ведучий повинен розуміти, що його екранний
виступ є лише кінцевим результатом величезної підготовчої
праці телевізійників різного фаху і саме від нього значною
мірою залежать і загальний успіх, і загальна невдача
програми.
Отже, уявімо собі роботу телевізійного каналу: він
займає значні площі, на яких розташовані павільйони,
гримерні й костюмерні кімнати, редакторські відділи,
рекламні й програмні служби, ефірні апаратні, виробничотехнічні підрозділи, монтажний комплекс, засоби трансляції
ефірного сигналу і, як ви розумієте, ще безліч
неперерахованих елементів величезного механізму, котрий
обертається задля того, щоб у якусь визначену програмою
мить на екрані вашого телевізора з’явився диктор, або
ведучий програми.
На одній-єдиній людині, котра з’являється в кадрі,
схрещуються інтереси і результат зусиль десятків, а то й
сотень людей. Міра успіху і помилок ведучого
помножується кількістю глядачів, а їх можуть бути
мільйони, що в мить ефіру чекають на зустріч.
Підготовка ведучого до екранного виступу
відбувається в тісній співпраці з редактором і режисером
відповідної телевізійної програми.
Але ще задовго до початку безпосереднього
мовлення формується стилістика середовища, у якому
пройде екранний виступ.
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- середовище екранного виступу
Якщо програма записується в студії, творча група
визначається з оформленням павільйону, його технічним
забезпеченням, випрацьовує стиль майбутньої програми,
якому повинна відповідати і постать ведучого.
Для запису програми поза студією обираються
відповідні інтер´єри та натурні об´єкти, які за своїм змістом
та атмосферою відповідають змісту і драматургічному
баченню майбутньої програми.
Організація чи вибір органічного середовища
передбачає орієнтацію творчої групи в багатьох
різноманітних чинниках. Одним з найважливіших є фон, на
якому диктор, або ведучий сидить за столом, стоїть чи
рухається – за будь-яких обставин фізична фігура диктора
проектується на фон і залежить від вертикалі й горизонталі
кадру.
Варіантів фону може бути кілька:
1) фон розмитий, або умовний.
На такому фоні контур ведучого залишається
домінантним, увага глядача не розпорошується і стежити
необхідно лише за тим, щоб колір костюма й аксесуарів не
збігався з фоном;
2) фон – конкретне статичне зображення.
За цих умов необхідно стежити, щоб масштабність
предметних деталей фонового зображення не вступала в
конфлікт з масштабом фігури ведучого.
У цьому випадку, крім масштабу деталей фону,
необхідно звертати увагу на світлові акценти, знову ж
дотримуючись домінантності фігури ведучого;
3) фон кінетичний.
Коли зображення на фоні рухається, необхідно бути
дуже уважним до співвідношення напрямків руху об’єктів
фону та їх динаміки.
Загалом, в умовах рухливого фону збільшується
небезпека відволікання уваги глядача від постаті ведучого,
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насамперед, коли рух з площинного дрібноелементного
перетворюється на акцентний рух окремих частин
зображення.
Можна вважати не просто недоліком, а помилкою
використання фону з кінетичними елементами коли ці
елементи відтягують на себе увагу глядача.
Наприклад, активні циклічні рухи малюнка з
аритмічними періодами, з активними кольорами, з
конфліктуючими кольорами, з періодичною яскравістю,
лінійними рухами, рухами вздовж осі об’єктива (в глибину,
чи з глибини кадру). Усі перераховані характеристики фону
будуть вступати у конфлікт з постаттю та рухами ведучого;
4) фон – фізичний простір студії, інтер´єру, натури.
Тут важливо уважно проаналізувати всі компоненти
зображення. Важливо, щоб вертикальні лінії фону: рами
вікон, дверей, меблів, кутів предметів чи кутів приміщення,
що утворюються світлотінню, – не «встромлялися в голову»
ведучого.
Так само важливо, щоб горизонтальні лінії: спинки
дивану, високого стільця, елементів декору студії,
рекламних банерів, не «різали голову» ведучого.
Фігура ведучого на всіх крупностях, ракурсах і
точках зйомки повинна проектуватися на порівняно
однорідний фон;
5) фон – натурне зображення.
На включеннях кореспондентів з місця подій чи під
час проекції натурного зображення на екран студії, фігура
ведучого почасти занадто поєднується з реальним фоном і
сам диктор стає неначе елементом цього фону.
Для того, щоб цього не сталося, важливо
дотримуватися виокремлення фігури ведучого. Фахово це
називається «відірвати від фону», що можна зробити за
допомогою крупності, освітлення, глибини різкості,
співвідношення руху ведучого й фону (фон рухливий –
диктор статичний, і навпаки).
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Найбільша небезпека, за якою необхідно стежити, –
це появу на фоні неконтрольованих реальних дій, або
об´єктів, які будуть відволікати увагу глядача.
Наприклад, дикторський монолог супроводжується
такою сценкою: на дальньому плані стоїть хлопець з
квітами, до нього підходить дівчина, він віддає їй квіти,
підбігає інший хлопець, відштовхує першого – вони
починають бігати один за одним.
А скільки можна бачити, як за постаттю ведучого
декоративно розмістилися сміттєві баки, або ведучий
оптично затискується в глухий кут огорожею!
Зрозуміло, що всі подібні фонові «зображення»
забирають на себе увагу глядачів, а то й дискредитують
ведучого і тему екранного виступу.
А ось події чи
сюжетні елементи другого плану як заплановане творче
рішення навпаки можуть бути дієвим елементом
драматургії.
Звичайно, з´ясування цих питань, контроль за фоном
повністю лежить на режисері й операторі програми, однак
ведучий повинен постійно пам´ятати про ці змістовноестетичні елементи зображення, не покладаючись на інших
працівників творчої групи, якщо в нього немає абсолютної
впевненості в їхній професійній кваліфікації.
- грим
3 година ночі. Ведучий ранкових ефірних блоків, що
розпочинаються о 6 годині ранку, прокидається, плескає
водою обличчя, іноді щось з´їдає, вдягається і виходить до
студійного авто, яке збирає учасників програми. Щоденні
ранкові блоки інколи йдуть декілька років і можна тільки
уявити, як складно витримати такий режим життя!
Але, як кажуть, робота є робота. І вже о 5 годині
ранку ведучий сидить, як кажуть у професійному
середовищі, «на гримі».
Робота гримера – органічне поєднання творчості і
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технологій.
Грим – це мистецтво облагородження, маскування
дефектів, а також зміни обличчя людини за допомогою
спеціальних гримувальних фарб, пластичних і волосяних
масок і наклейок відповідно до характеру екранного образу.
Грим, який відповідає зовнішньому вигляду
персонажу відповідно до загального задуму режисера,
допомагає актору правдивіше розкривати внутрішній зміст,
створювати характер героя.
Характер обличчя – невід´ємна частина екранних
образів, а в більшості випадків – невід´ємна передумова
якісної акторської гри, вживання в образ.
Звичайно, під час гримування телевізійного ведучого
ставляться не занадто важкі гримувальні завдання:
ліквідувати
недоліки,
пристосувати
обличчя
до
особливостей освітлення й колористичної ситуації в кадрі.
Однак від цього робота гримера і її значення не стають
менш вагомими.
Гример повинен замаскувати синці під очима, що
будуть «витягатися» відеокамерою за умов відсутності
гриму; він замальовує дрібні недоліки шкіри, накладає
загальний тон на обличчя.
Особливої уваги заслуговує ніс. Він завжди неначе
«ловить» найменші відблиски й недоліки встановленого
світла і при недостатньому гримі буде «світитись і сяяти»,
як ліхтарик.
Окрему увагу слід приділити глибоко посадженим
очам, різким масивним крилам носа, ямок щік і підборіддя.
Але й це ще не все, оскільки багато особливостей
анатомії обличчя ведучого неможливо компенсувати
гримом, а можна відкоригувати лише світлом безпосередньо
перед записом, або виходом у ефір.
Обов´язково слід звернути увагу на волосся. Кожна
людина має властиві їй
від
природи
особливості
обличчя, форми голови. Дуже важливо однозначно
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визначити співвідношення між індивідуальністю обличчя
ведучого та певними недоліками обличчя, якщо вони є.
Треба розуміти, що деякі риси, нормальні і
привабливі в побуті, на телеекрані можуть відволікати від
загального сприйняття образу ведучого. До таких елементів
обличчя можуть належати занадто високий жіночий лоб,
вуха, які надто виступають, певна форма щік. Одним із
завдань підготовки до ефірного виступу є створення
відповідної зачіски, яка б могла одночасно підкреслити
індивідуальність ведучого та перетворити небажані
особливості його обличчя на органічні компоненти
загального стилю.
Скажімо, за допомогою зачіски можна зменшити
висоту лоба, прикрити вуха, округлити чи витягнути
обличчя.
Під час підготовки до ефіру можуть виникнути і суто
технічні проблеми – наприклад свіжовимите волосся часто
стає пухнастим і ускладнює ефект рір-проекції –
комп´ютерного зображення на фоні.
Зазвичай, в ефірі працюють диктори з виграшною для
телекадру зовнішністю, але виокремити грим і зачіску як
чинники створення глядацького враження безумовно
потрібно.
Усі перераховані елементи гримувань, звичайно,
стосуються й запрошених гостей.
- костюм
Одяг телевізійного ведучого – дуже важливий
елемент його екранного існування. По-перше, він повинен
відповідати жанровій формі телевізійної програми.
Зрозуміло, що кореспондент у Верховній Раді буде
виглядати дико, якщо зодягнеться у фрак, або навпаки – у
робочий одяг. Так само безглуздим буде виглядати ведуча
сільськогосподарської програми, зодягнена у вечірнє плаття.
Ці приклади можна наводити нескінченно. Аби уникнути
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невідповідності достатньо чітко розуміти особливості
кожного екранного жанру.
Але є й суто фотографічні вимоги до костюма
телевізійного ведучого.
По-перше, необхідно уникати строкатості в малюнку
тканини. Людина перед камерою в телестудії повинна
обирати однотонні елементи одягу і стежити за гармонійним
поєднанням кольорів.
У даному випадку вагома думка оператора, бо
співвідносність кольорів фону й одягу може негативно
позначитись на відтворенні телекамерою тону обличчя.
Наприклад, чоловік у сніжно-білій сорочці на
телеекрані
може
здаватися
неголеним,
оскільки
збільшується контраст білого й чорного.
Звичайно, костюм не повинен мати кольорів, що
збігаються з рір-фоном.
Коли ведучий працює в оформленій студії, то
навпаки, тональність костюма, кольорова гама повинна
співіснувати з кольорами фону. Отже, можуть бути і сині
елементи, і зелені, що було б неможливо при зйомці на рірфонах цих кольорів.
До речі, білі тони в костюмі ведучих можливі, але
мають узгоджуватися з тонально-кольоровим оформленням
студії і вимагають певних світлових рішень.
Крім суто технологічних вимог, потрібно звернути
увагу ще на один аспект. Усі творчі працівники, що
з’являються в кадрі, стають публічними особами, а це
значно збільшує вимоги як до зовнішнього вигляду, так і до
манери їх поведінки. Телеведучий повинен демонструвати
на екрані певний довершений стиль одягу й поведінки, адже
будь-які елементи цього одягу і поведінки можуть назавтра
ж поширитись у суспільстві як модні тенденції.
Щоб гідно виконувати цю репрезентативну суспільну
роль, ведучий повинен або створити власний елегантний
стиль, або чітко дотримуватися загальних модних
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тенденцій.
Ще більшою мірою це стосується проблеми
аксесуарів, макіяжу, татуювання.
Наприклад, коли ми бачимо в диктора православний
хрест, це може образити представників інших релігійних
конфесій, і взагалі, хрест – не прикраса, а ознака хрещення
людини, тобто духовної належності до власної віри.
Але навіть звичайні прикраси можуть завадити
вдалому екранному виступу, якщо вони завеликі, або
занадто яскраві і цим можуть відволікати увагу хоча б
частини аудиторії.
Це стосується й макіяжу: надмірно «розмальоване»
обличчя, невідповідні екранній ситуації та одягу кольори
навколо очей, занадто яскравий лак для нігтів – усе це
фактори відволікання уваги глядача.
Тим більше, коли телевізійний ведучий, не кажучи
вже про дикторів новин, має якісь татуювання.
У нормі татуювання у ведучого може бути тільки
тоді, коли він веде програми екстремального характеру. У
будь-якому іншому випадку демонстрація тату є певною
пропагандою цього атавістичного засобу прикрашання, не
кажучи вже про те, що більшість татуювань мають
символічний, зашифрований смисл і певними категоріями
глядачів можуть бути розшифровані з непередбаченими для
рейтингу каналу наслідками.
- пластика
А поки ведучий гримується, поправляє зачіску,
вдягає екранний одяг, йому не завадить поступово
налаштовуватись на створення свого екранного образу,
неначе відбираючи в уяві найважливіші елементи своєї
пластики й міміки, які допоможуть йому бути виразним та
органічним в ході програми.
До телеефіру на роль диктора і телеведучого часом
потрапляють люди без специфічної підготовки. Буває, перед
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камерою працюють фахові журналісти, які до цього
майстерно оперували словами писемної, а не усної мови.
Іноді в ефір виходять навіть не журналісти, а просто фахівці
з певних професій і галузевих напрямів. У минулому –
спортсмени, економісти, рекламісти, ПР-менеджери, тобто
люди без технікомовної підготовки і, звичайно, без
необхідних пластичних і мімічних навичок. Навіть кіно- і
театральні актори, радіожурналісти, маючи споріднений
фах, не відразу можуть відчути особливості процесу
мовлення в контексті вимог телепростору. Але навіть
професійним телеведучим не завадить перед ефіром
спробувати неначе збоку подивитись на себе в умовах
телевізійного виступу.
Вертикальні рамки кадру – це постійний і дуже
дієвий контролер вашої постави. Варто трішки викривитись
у якийсь бік або схилити голову, зовсім для себе непомітно,
аби для глядача викривлення вашої постави стало помітним
набагато виразніше.
Розхитування тулуба з боку в бік під час мовлення,
або те, що часто трапляється: супроводження мовних
відрізків
киванням
голови,
–
безумовно,
є
неконтрольованою пластичною поведінкою.
Справа в тому, що на загальному плані рухи тулуба,
рук, рухи головою існують в одному контексті, а на середніх
і крупних планах контекст змінюється.
Наприклад, надмірне жестикулювання руками є
відомим і зрозумілим недоліком. Причина полягає в тому,
що ведучому бракує слів, не вистачає реактивності в підборі
слів-замінників. І, як наслідок, людина природно
намагається доповнювати свою розповідь жестикуляцією,
замінюючи жестом несказані слова.
Отже, надмірне жестикулювання під час мовлення в
кадрі є недоліком, адже на загальному і середньому планах
жест ще фіксується зором, а на крупному плані глядач
взагалі буде бачити тільки уривчасте миготіння рук перед
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обличчям. Вони можуть з’являтись у кадрі випадково і
сприйматимуться як інформаційний шум.
Що до жесту, потрібно захистити його право на
існування, але жест має бути органічним і контрольованим,
жест повинен пластично акцентувати увагу глядача на
певних опорних інформаційних чинниках, безпосередньо
бути пов´язаним з думкою як її зовнішній вираз.
Продовжуючи розмову про специфіку крупного
плану, звернемо увагу на те, що не тільки руки
телекомунікатора, які незрозумілими плямами блимають на
крупному плані, є недоліком, а й кивання головою, що
утворює небезпеку «вивалювання» ведучого з кадру.
Оператор на крупному плані не завжди може якісно
плавно рухати камеру, уникаючи сіпання зображення. І
якщо ведучий чи диктор не може тримати координатну
константу і постійно за рахунок кінетики порушує
композицію кадру, то це свідчить про його нефаховість.
Зустрічається ще один прояв неготовності до роботи
перед камерою. Ідеться про обертання навколо осі стільця.
У новинних дикторів часто стільці без спинок, щоб не було
проблем з компонуванням зображення, а сидіння стільців,
зазвичай, можуть обертатися.
Зокрема, один телевізійний ведучий перед тим
працював на радіо, де й звик під час запису обертатися на
стільці в різні боки, оскільки мав справу з так званим
губним мікрофоном, і працював тільки в радіостудії, де його
ніхто не бачив. Цей молодий чоловік був прекрасним
знавцем музичного матеріалу й цікавим співрозмовником,
але з вимогами екранності не впорався. Щоразу під час
стресового стану він починав неусвідомлено розкручувати
тулуб на стільці і порушував композицію кадру, унаслідок
чого був знятий з ефіру.
До
мімічних
недоліків
можна
зарахувати
перебільшену артикуляцію, утворення «гримас» під час
мовлення.
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Часто у людей зустрічаються мімічні затиски,
наприклад, на певних звукосполученнях нижня губа
сіпається вбік, або ж одночасно з початком фрази
піднімаються брови чи зводяться до перенісся. Опускання
кутиків губів, їхнє закушування та інші мімічні автоматичні
рухи,
що
супроводжують
мовлення,
виникають
неусвідомлено й інколи навіть створюють мімічний
коментар до тексту, надаючи йому подвійного змісту.
Наприклад, один ведучий часто кліпав очима, коли
задавав запитання гостю. На загальному плані це не
фіксувалось, а на крупному, зрозуміло, було помітним і
неприроднім.
Один з відомих ведучих постійно неначе «запитував
рукою», тобто під час запитання витягав руку в напрямку
співрозмовника і спирав її на стіл, а відповідь «забирав»
рукою, тобто рука йшла назад. Як наслідок, його взагалі
було усунено від проведення бесід та інтерв´ю.
Будь-яка «дрібниця», навіть ноги, які потрапляють у
кадр, можуть додати неочікуваних ефектів: сіпання ногою,
розхитування колін, виставлення ноги вперед – це може
викликати іронічну посмішку, але для кадру дрібниць не
існує.
Наприклад, з надмірною жестикуляцією можна
впоратись, попросивши ведучого взяти в руку ручку, що для
ролі журналіста цілком природно. Проте під час стресу
ведучий може неусвідомлено розхитувати ручкою в руці, а
якщо вона ще й металева і дає відблиск, то увага глядача
буде значно відволікатись.
Ведучий не повинен руйнувати власний контакт із
глядачем і відводити очі вбік від камери. Глядач не
усвідомлює, що ведучий насправді спілкується не з
людиною, а з об’єктивом камери, а навколо певна
технологічна обстановка: освітлювальні прилади, вікно
апаратної, асистенти, гример тощо. Глядачу важливо
відчувати віртуальний контакт, коли, крім осі спілкування
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«ведучий-глядач», іншого світу не існує.
Потрібно стежити, щоб при використанні суфлера
були непомітні рухи очей, щоб складалося враження
безпосереднього звертання ведучого до глядача, а не
читання ним тексту.
Говорячи про пластичну й мімічну програму поведінки
диктора-телеведучого перед камерою, варто нагадати, що на
екрані він існує в певних мізансценах. Їхніми повноцінними
елементами можуть бути плазменні (плазмові) екрани, на яких
відповідно до задуму виникає зображення, що корелюється з
дикторським текстом; також на фоні можуть бути розміщені
рекламні матеріали і телеведучий просто не має права
перекривати інформацію генерального спонсора. Одним із
достатньо складних прикладів мізансцени є прогнози
погоди, у яких почасти використовуються складні
об´єктивні та віртуальні об´єкти, з якими ведучий повинен
постійно спілкуватись.
Повноцінним
чинником
мізансцени
є
і
світлотональне вирішення кадру. Треба постійно пам’ятати,
що світло утворює певний світлотіньовий малюнок і
«випадіння» з композиції кадру і «вихід» зі світла – це
серйозні недоліки просторового позиціонування диктора.
Усі ці вимоги роблять роботу телевізійного ведучого
своєрідною – дуже складною саморежисурою. Творча група
і насамперед режисер програми повинні розуміти всю
психоемоційну складність роботи диктора-ведучого і
всіляко допомагати йому. Наприклад, коли під час ефіру за
спиною оператора хтось ходить, відбувається якась активна
дія, диктор мимоволі може туди глянути, що буде
нонсенсом, насамперед на крупному плані.
Отже, потрібно забезпечити дикторові-ведучому
максимальну комфортність, адже стресу йому і так вистачає.
А варіантів нештатних ситуацій, з якими
зустрічається ведучий і уся творча група, настільки багато,
що майже кожен ефір можна назвати більшою чи меншою
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мірою нештатною ситуацією. Часто гість у студії чи
запізнюється, чи не приходить; заготовлений сюжет не йде з
технічних причин; зникає звук; у павільйоні літає муха;
гасне світло; забули причепити мікрофон; зникає текст
телевізійного «суфлера» – перелік пережитого в кожного
ведучого свій, але що б там не було, він завжди має бути
готовим до нештатної ситуації.
Готовність до програми передбачає деякі варіанти
страховок, продуманих допоміжних відеоматеріалів,
сюжетів, заставок, текстових заготовок і в певних випадках
– готовність дублерів. Дефіцит часу, характерний для
прямих ефірів, створює виняткову ситуацію, коли
передбачливість авторів програми допомагає уникати
катастрофи і дозволяє розв’язувати проблемну ситуацію
швидко й непомітно.
Звичайно, ведучий є частиною загальної ефірної
команди, але саме на ньому сходяться погляди і думки
глядачів
і
тому
саме
йому
необхідно
бути
найпередбачливішим, найпідготовленішим, найрозумнішим
і найстійкішим психологічно серед усіх творців програми,
працюючи в органічній єдності з випускаючими режисером
і редактором.
До того ж ефір для диктора-телеведучого – завжди
певний
стрес.
З
досвідом,
звичайно,
людина
пристосовується, але прямий ефір і навіть подібний до нього
запис програми завжди непрогнозовані. І саме під час
технічних накладок, неочікуваних моментів власної чи
сторонньої поведінки ведучий повинен не розгубитися.
Важливо те, що під час непрогнозованого розвитку
подій, коли нервове навантаження значно збільшується, усі
недоліки, будь-які елементи непідготовленості телеведучого
підсвідомо автоматично реалізовуються і стають наочними.
Саме в пластично-мімічних проявах стрес реалізується
найчастіше і найпомітніше.
Ведучий, як пілот літака, повинен контролювати
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декілька потоків інформації: власне мовлення, графічні
символи (текст), слухові подразники (команди режисера),
існувати у просторі ефіру і хронометражі послідовних
включень.
Усвідомлення і контроль за власною пластичномімічною поведінкою додає ще один клопіт. Тому,
враховуючи поліфункційну напругу, як же повинен
поводити себе диктор-телеведучий?
У цьому й полягає майстерність, коли пластична і
мімічна поведінка корегується всіма названими чинниками,
але це не призводить до фізичного затиску і не робить з
обличчя маску.
Ведучий у «прокрустовому ложі» мізансцени
повинен бути органічним, ледь супроводжувати мовлення
природними рухами і мімікою, а в глядача повинне
створитися враження легкого, вільного, відвертого,
ненапруженого спілкування.
Ще один нюанс поведінки ведучого перед камерою.
На кінцевий результат, а саме – враження глядача, впливає
сума чинників. Це технологічна й естетична якість
телекартинки, колористичне і графічне вирішення фону,
костюм та аксесуари ведучого, мізансцена студії, що в
екранній версії утворює мізанкадр, манера спілкування,
нарешті – зовнішність ведучого і його комунікативна
привабливість.
Для успішної роботи перед камерою, необхідно мати
особливий артистизм, що відрізняється від роботи актора в
театрі й кіно. Диктор-ведучий, з одного боку, є реальною
людиною, але водночас ця реальна людина перебуває в
особливому рольовому стані. Спілкуючись з уявним
глядачем, диктор створює враження безпосереднього
особистісного спілкування з конкретним глядачем віч-на-віч.
З набуттям досвіду і майстерності, ведучий опановує
дивний прийом, так звану «інтимну мить» спілкування.
Ідеться про вміння ще перед першими словами привітання
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так глянути в камеру, тобто в очі глядача, щоб зачепити
якість особисті почуття.
Така ж мить погляду завершує програму після
останніх слів. Треба дуже точно зрозуміти, що йдеться не
про кокетство з метою сподобатися глядачу, а про
особливий талант комунікатора, який заглядає в душу
телеглядача, викликає симпатію й довіру.
Безумовно, що всі ці опорні компоненти
телевізійного
виступу
слід
ретельно
шукати,
відпрацьовувати, закріпляти перед ефіром, або записом.
Крім того, саме ці, начебто, дрібниці здебільшого і
формують індивідуальний стиль ведучого, який може
вирішити його подальшу творчу долю.
Особливості пластичної поведінки телеведучих
також безпосередньо пов´язані з конкретними жанровими
формами телевізійного мовлення.
Зрозуміло, що інформаційні форми достатньо
жорстко обмежують можливості пластичного виразу
телеведучих. Головним у них є об´єктивні мовні вислови, а
тому застосування експресивної пластики, суб´єктивні
вияви особистого ставлення ведучого до інформації майже
неможливі. Активнішою може бути пластика ведучого в
бесіді. Але стосується це передусім власного іміджу
ведучого, який повинен бути повноцінним учасником
бесіди. А ось зовнішні вияви суб´єктивного ставлення
ведучого до проблем бесіди обмежені так само, як і в інших
інформаційних жанрах.
Ширшими
є
можливості
пластичного самовияву репортера, оскільки він не просто
діє в умовах певної події, але й повинен емоційно залучити
глядача до її реального перебігу.
Саме з професією репортера переважно пов´язаний
телевізійний термін «стендап» (stand-up). Stand-up означає
безпосереднє перебування ведучого-репортера в кадрі на
місці події. Цей прийом і використовується, перш за все, для
підтвердження того, що ведучий безпосередньо перебував
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на місці події, оскільки це найефективніший засіб створення
«ефекту присутності» глядача при події, а також дієвий
засіб висловлення власної позиції самого ведучого, або
позиції каналу щодо обставин, пов´язаних з конкретною
подією.
Stand-up накладає на ведучого додаткові вимоги
щодо пластичних дій в кадрі, адже йому треба не просто
бути органічним у власній поведінці, але й «вписуватись» у
загальний характер того, що відбувається в репортажі,
відповідати атмосфері подій і одночасно – представляти
собою телевізійний канал. Для цього треба дуже уважно
підбирати одяг, макіяж, корегувати манеру поведінки,
пластичні дії та характер мовних висловів, аби відповідати
ситуації. А варіантів таких ситуацій – безліч: від коридорів
Верховної Ради до сільськогосподарських господарств,
вулиць, зоопарків...
Головне – пам´ятати, що репортер поєднує у своїх
мовних та пластичних діях дві іпостасі: реального свідка
події та представника телевізійного каналу, тобто поєднує
абсолютну об´єктивність та являє певний зразок суспільної
поведінки в конкретній ситуації.
Позиція ведучого в аналітичних жанрах активніша
та розкутіша. Адже він репрезентує не тільки позицію
телевізійного каналу, але й власну авторську позицію, а
отже – повинен переконувати глядача за допомогою
органічного виразу власної думки у словах і жестах,
поєднаних на основі глибоко індивідуального стилю
поведінки.
Це ж стосується і манери проведення ведучим
пізнавальних програм, у яких пластичні особливості іміджу
ведучого є найважливішими, адже цей вид телевізійного
мовлення значною мірою побудований саме на
авторитетності ведучого.
І вже зовсім розкутою, активною, сповненою
акторської імпровізації повинна бути пластика ведучого
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розважальних програм. У цій сфері телевізійного мовлення
може існувати тільки одне обмеження пластичної поведінки
– невідповідність певних жестів загальноприйнятним у
даному суспільстві нормам громадської поведінки.
При цьому ведучому важливо розуміти конкретні
соціальні норми різних груп населення за етнічним,
релігійним та іншими ознаками. Адже певні суспільні
категорії можуть мати різні, а то й прямо протилежні
уявлення про систему пластичних проявів. Це положення
стосується як телевізійного мовлення для певних категорій
глядачів, так і для безпосереднього спілкування з
учасниками телевізійної програми.
Для того, аби практично засвоїти усі ці теоретичні
положення, варто постійно слідкувати за ефірною
практикою кращих ведучих сучасного телебачення,
порівнювати особливості роботи різних ведучих у різних
випусках певної програми.
Контрольні запитання для самоперевірки
1. Якими є головні принципи організації чи відбору
середовища для екранного виступу?
2. Які бувають павільйонні фони?
3. Що таке рір-проекція?
4. Для чого робиться телевізійне гримування?
5. Якою є функція зачіски телевізійного ведучого?
6. Якими є головні принципи відбору костюму для
телевізійного виступу?
7. Якими є головні вимоги щодо екранної пластики й
міміки телевізійного ведучого?
8. Чому проблеми екранної пластики слід
розв´язувати у фазі доекранної підготовки ведучого?
9. Яким є соціальне значення зовнішнього вигляду та
екранної поведінки телевізійного ведучого?
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10. Як відрізняються вимоги до пластичної поведінки
ведучого в різних жанрових формах телебачення?
11. Що таке stand-up?
Завдання для самостійної роботи
1. Передивитись протягом тижня ранкові, денні й
вечірні програми загальнонаціонального і місцевого
телевізійних каналів і порівняти зовнішній вигляд і
пластику телевізійних ведучих.
2. Розробити власні рекомендації щодо поліпшення
зовнішнього вигляду і манери поведінки ведучих цих
каналів.
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Розділ 3. Особливості екранного виступу
телевізійного ведучого
Перш ніж безпосередньо розглянути особливості
екранного виступу, визначимо, а якою, власне, є мета
діяльності телевізійного ведучого. Для цього слід зрозуміти
що таке телебачення і які суспільні функції воно виконує.
Телебачення – органічний складник загальної
системи масових суспільних комунікацій, головними
відмінностями якого від інших форм масової комунікації є
екранність, тобто передача інформації в єдності звуку і
зображення, і системність, пов´язана з особливостями
домашнього телевізійного перегляду і програмування.
Як і будь-який інший засіб масових комунікацій,
телебачення завдяки своїй природі і особливостям виконує
кілька важливих суспільних функцій, якими є:
- інформаційна, тобто здатність поширювати
інформацію;
- культурно-просвітницька, тобто розповсюдження
певних культурних, цивілізаційних норм певного
суспільства, здобутків культури і науки;
- інтегративна – функція інформаційного та
психологічного об´єднання окремих глядачів у суспільну
єдність;
- управлінська, або ж соціально-педагогічна – та, що
орієнтує глядачів на дотримання певного способу життя і
пропагує певні політичні, економічні, суспільні погляди.
Реалізація цієї функції великою мірою залежить від того, у
чиїй власності є певний канал;
- організаційна – вона базується на здатності певних
телеканалів
самостійно
організовувати
проведення
суспільних акцій, наприклад, благодійних чи меморіальних
(запалення свічок з певного приводу тощо);
- освітня, тобто така, що забезпечує проведення
дистанційного навчання, оволодіння певними знаннями та
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вміннями (вона реалізується за допомогою навчальних
телепрограм різного спрямування);
- рекреативна, тобто така, що сприяє відпочинку,
відновленню сил (до неї належать, зокрема, розважальні,
концертні, спортивні, фільмові програми тощо).
Уявивши собі будь-які телевізійні програми, що
виконують наведені вище функції, неважко зрозуміти, що
жодна з них не обходиться без участі ведучого як
безпосереднього комунікатора між телебаченням і
глядачами. Саме таким терміном визначають його місце в
системі масової комунікації у відповідній науковій
літературі. З огляду на це головним завданням діяльності
ведучого-комунікатора є створення комунікативного
контакту між інформаційним телепростором і глядачем.
Результатом комунікації повинне бути утворення в глядача
дзеркальної
моделі
інформації,
що
відповідає
першоджерелу, і формування в глядача чуттєвого ставлення
до сприйнятої й усвідомленої інформації.
Характер почуттів, що формуються в глядача завдяки
сприйнятій інформації, повинен прогнозуватись авторами
телекомунікації.
Телевізійний ведучий повинен уміти доносити будьяку інформацію адекватно її змісту й обирати для цього такі
засоби, які теж дозволять глядачам сприймати її адекватно –
саме так, як її намагається донести ведучий. І робиться це,
передусім, мовними засобами, про які й ітиметься. Але
спочатку нам доведеться знову повернутися до питання про
стрес.
- стрес
Коли в ефірі працює досвідчений телеведучий,
проблем у творців програми, зрозуміло, виникає значно
менше. Але у випадку роботи початківця автори програми
ризикують не реалізувати власний задум. Перша причина
погіршення якості роботи ведучого – це стрес. Чому
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фізіологічна реакція організму – стрес – згубна для
телеконтакту? Як ми пам´ятаємо, стрес – це реакція
організму на небезпеку. У варіанті публічного виступу
перед фізично існуючою чи уявною аудиторією стрес
формується від страху негативної оцінки публікою вашого
«Я». У публічному виступі незнайома аудиторія завжди
налаштована спортивно, як протиборець стосовно
комунікатора. Ви переможете, якщо вам є що сказати, якщо
ви це робите переконливо, а з технічного боку ваше
мовлення комфортне для сприйняття. Загалом ці положення
відповідають і віртуальному телевізійному спілкуванню.
Якщо в комунікатора не було практики публічного
виступу і він не знає рівня власних умінь, природно виникає
стрес непоінформованості про розвиток подій. До людей,
що потрапляють під вплив стресу в процесі комунікації,
можна зарахувати ведучих-початківців і тих, хто за
попереднім фахом і діяльністю не мав практики публічного
мовлення.
Стрес фізіологічно проявляється так: у кров поступає
гормон адреналін, що збільшує серцебиття, кров
загущується і відпливає від кінцівок до органів тулуба. У
даному випадку голова виявляється теж кінцівкою, і коли
відпливає кров від голови, то порушується обмін речовин у
слизових оболонках горла, носа. Горло пересихає, а при
неправильному диханні, тобто ротом, а не носом,
пересихання горла виникає ще швидше. Зрозуміло,
пересохле горло впливає на якість голосу.
Напруження м´язів щелеп і гортані, що виникають
унаслідок загального м’язового напруження, також
погіршують характер звучання голосу й ускладнюють
артикуляцію слова. Напруження гортані, затиск м’якого
піднебіння веде до підвищення тону голосу і втрати
інтонаційності.
Згубність напруження, що виявляється в голосових
характеристиках спілкування, має ще й надзвичайно
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негативний вплив на психологію комунікації. Механізм дії
такий: якщо ви як мій співрозмовник переживаєте стрес,
тобто вам загрожує небезпека, а я просторово перебуваю
поряд з вами, значить і мені може загрожувати небезпека.
Глядач, який перебуває фізично на значній відстані
від телекомунікатора, психологічно контактує з ним, як зі
співрозмовником, якого бачить крупно, тобто психологічно
відстань близька і почуття стресу телекомунікатора
підвищує стан тривожності у глядача.
Водночас із погіршенням голосу кора головного
мозку в режимі кисневого голодування втрачає
ефективність діяльності, а значить ускладнюються процеси
словотворення. У такому стресовому стані людина діє
ефективно зовсім в інших видах діяльності, але не в
мовленні і спілкуванні.
– складники успіху
Першою запорукою успіху телекомунікатора є
певний рівень тренованості і підготовленості до процесів
мовлення, насамперед у фізичному просторі з уявним
співрозмовником, тобто телекамерою.
Прозвучало поняття «тренованість» і виникає
питання предмета тренувань і методики. Визначивши
елементи тренувань, ми розповімо про методику розвитку
фахових навичок і шлях до майстерності в роботі
телеведучого.
Отже, визначимо такі складники успіху:
1. Ліквідація психофізичного затиску.
2. Розвиток правильної пластичної і мімічної
поведінки.
3. Робота над чистим звучанням фонем і
звукосполучень.
4. Тренованість
у вимові слів,
утворення
змістовності слова завдяки звуковій і ритмічній
характеристикам.
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5. Уміння утворювати структуру слів – речення і
підтримувати його цілісність.
6. Логічний наголос і перспектива думки.
7. Інтонація і темпоритм.
8. Стиль мовлення.
9. Спілкування, психологія комунікації.
10. Комунікативна привабливість.
11. Створення драматургічності телемовлення.
12. Створення екранного видовища.
13. Створення екранного видовища в прямому ефірі.
Не перебільшуючи, можна стверджувати, що
відеоінформаційний простір мас-медіа настільки ефективно
впливає на глядачів, що за умов глобалізації може стати
провідним інструментом не тільки впливу на суспільство,
але й його видозміни.
Оскільки комунікативне навантаження мас-медіа
тримається насамперед на фігурі телекомунікатора, тобто
телевізійного ведучого, ціна його фахової майстерності
виходить за межі суто професійні і стає соціально
значимою.
І головним чинником його успішної діяльності є
вільне володіння екранною м о в о ю.
- мова
Спробуємо все розгалужене багатство наукових
категорій психофізіологічної мовної діяльності спростити до
кількох основних положень.
1. Мислення здійснюється в мовній формі.
Мова (зокрема, внутрішня мова – внутрішній
беззвучний мовний процес, за допомогою якого ми
мислимо) є засобом мислення.
Слід підкреслити й іншу найважливішу функцію:
мова є засобом спілкування між людьми.
За словами лауреата Нобелівської премії академіка
І.П. Павлова, у процесі історичного розвитку людини
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"виникли, розвинулись і надзвичайно вдосконалилися
сигнали другого ступеня... у вигляді слів, вимовлюваних,
чутних і видимих. Ці мовні сигнали зрештою стали означати
все, що люди безпосередньо сприймали як із зовнішнього,
так і з внутрішнього світу, і вживались ними не тільки при
взаємному спілкуванні, а й наодинці із самим собою".
Спілкуючись один з одним, люди вживають слова і
користуються граматичними правилами тієї чи іншої мови.
2. Мова – це система словесних знаків, засіб, за
допомогою якого здійснюється спілкування між людьми.
Мовлення – це процес використання мови з метою
спілкування людей.
Коли ми говоримо, то, з одного боку, сприймаємо
чутні (звукові) і видимі (письмові) мовні сигнали, з другого
– вимовляємо звуки мови за допомогою м'язового
голосового апарату.
Мовна
діяльність
спирається
на
складну
координовану роботу нервових клітин кори великих півкуль
мозку. У корі головного мозку людини є три центри мови:
слуховий, руховий і зоровий.
Один з таких центрів (так званий «центр Верніке»)
розміщений у лівій скроневій долі мозку. Він забезпечує
розуміння сприйнятого слова. Це відділення кори
називається слуховим центром мовлення. При руйнуванні
його людина втрачає здатність розрізняти, впізнавати слова,
хоча відчуття звуків у неї залишається. Іншими словами, у
людини спотворюються процеси сприйняття і розуміння
чужої і власної мови, і на цій основі втрачається здатність
до зв´язної, усвідомленої мови. Це називається словесною
глухотою. Людина із таким захворюванням може бути
надмірно балакуча, але в цьому словесному потоці
неможливо вловити сенс. Центр Верніке домінує над
іншими центрами мовлення, тому при його ураженні
порушується й усна, і писемна мова.
Так званий «центр Брока» – руховий центр мови –
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розміщений у нижній лобовій звивині лівої півкулі
головного мозку. Він забезпечує вимовляння слів. При
руйнуванні рухового центру мови порушується мовна
артикуляція. Людина не здатна вимовити жодного слова,
хоч і розуміє всі слова, які чує; у неї залишається тільки
здатність до крику або співу без слів. Людина чує і впізнає
слово, але не знає, не пам´ятає, як воно вимовляється. При
цьому захворюванні порушується і внутрішня мова.
За своїми особливостями і функціональним
призначенням розрізняють мову зовнішню (усну, писемну) і
мову внутрішню.
Усна мова – це звичайна звукова розмовна мова,
якою ми користуємось при безпосередньому спілкуванні з
іншими людьми. Залежно від конкретних умов спілкування
усна мова набуває форми діалогічної або монологічної.
У процесі діалогічної мови, що відбувається у формі
бесіди, розмови між двома або кількома учасниками,
людина ставить запитання і відповідає на них, висловлює
зауваження, схвалення або заперечення. У повсякденній
розмові діалогічна мова не має яскраво вираженого
навмисного характеру й заздалегідь розробленого плану.
Діалогічна мова в побутовому використанні,
зазвичай, ставить менше вимог до побудови зв’язного і
розгорнутого висловлювання, ніж мова монологічна, а
передусім
писемна.
Пояснюється
це
тим,
що
співрозмовники перебувають в однаковому часі й просторі,
сприймають одні й ті ж факти і явища й тому порівняно
легко розуміють одне одного. Їм не треба викладати власні
думки в розгорнутій мовній формі.
Порівняльна
стислість
діалогічної
мови
зумовлюється тим, що така мова активно підтримується
запитаннями й відповідями, схваленням і запереченням з
боку співрозмовників. Якщо діалогічна мова не
підтримується, то вона або перетворюється в монологічну,
або бесіда взагалі припиняється.
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Тут треба згадати стилістику мови, про існування
мовних стилів, яким притаманні власні характерні мовні
засоби, що виявляються в лексиці, синтаксисі, граматиці. З
низки багатьох стилів, залежно від звукових особливостей,
розрізняють два основні стилі, які академік А.В. Щерба
назвав повним і розмовним.
Повним стилем ми користуємося тоді, коли хочемо
зробити нашу мову найвиразнішою. Для цього, чітко
артикулюючи всі звуки, склади, робляться паузи між
словами і т. п. У повному стилі найкраще виявляються
звукові особливості слова, а також характерні ознаки
кожного звука окремо.
Розмовний стиль властивий щоденній бесіді людей і
зазначені вище особливості стираються, зневиразнюються.
Слід зауважити, що для журналіста діалог – одна з
основних форм мовної діяльності і треба дуже чітко
усвідомити певні психологічні залежності. Майстерність
ведення діалогу фахівцем полягає в тому, щоб форма
зберігалася розмовою, не порушуючи контекст у розмові, а
за якістю звукового існування ваша мова була виразною і
впливовою як у повному розмовному стилі.
Звичайно, якщо ви будете вести діалог, „театрально"
декламуючи власні думки, чи ораторськи піднесено
висловлюватись (якщо це не артистична умовність щодо
сказаного), то діалог буде карикатурним.
Але, натомість, не перебільшений звуковий посил,
артикуляційна чіткість фонем, емоційна й експресивна
виразність збагачують розмову, роблять беззаперечно
вагомими та значущими ваші слова, формують ставлення до
вашої особистості на належному рівні. Треба пам’ятати, що
одна з найважливіших вимог до людини при діалогічній
мові
–
уміння
вислуховувати
висловлювання
співрозмовника до кінця. Зневажливе ставлення до цих
принципів ведення діалогу робить людину не лише нудним і
неприємним співрозмовником, а й свідчить про її низьку
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культуру і недостатню вихованість.
Монологічна мова посідає значне місце в практиці
спілкування і проявляється у найрізноманітніших усних і
письмових виступах. До монологічних форм мови належать
лекції, доповіді, виступи, оголошення тощо. Значення і
характерна особливість усіх форм монологічної мови –
яскраво виражена спрямованість її до реального або уявного
слухача.
Мета спрямованості монологічної мови – досягти
необхідного впливу на слухачів.
Монологічна форма мови складніша, бо не має
прямої й активної підтримки з боку слухачів. Зазвичай,
монологічна мова проходить з великим напруженням, вона
вимагає попереднього вміння зв´язно і послідовно
викладати думки, висловлювати їх у ясній і чіткій формі.
Успіх монологічного виступу залежить також від
уміння встановлювати потрібний контакт з аудиторією. Для
цього промовець повинен стежити не тільки за змістом
власної мови, за її зовнішньою побудовою, а й за реакцією
слухачів; тобто треба вміти відчувати аудиторію.
Коротко треба означити ще два види мови – писемну
і внутрішню.
Писемна мова – це графічне зображення звуків усної
мови. Безпосередньо до якості звукового мовлення писемна
мова не причетна. Хоч треба звернути увагу журналістів на
принципову відмінність характеру писемної мови при
застосуванні Інтернет-діалогу. Раніше написаний тест не
передбачав безпосереднього контакту між тим, хто пише, і
читачем.
Інтернет вніс зміну в комунікативну ситуацію.
Насправді можна говорити про поєднання часу і простору
Інтернет-співрозмовників. Текст Інтернет-діалогу може бути
не таким розгорнутим, також змінюється сприйняття тексту.
Перебуваючи в одному часі і просторі співрозмовникам
легко ідентифікувати стереотипні діалогічні форми з
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відповідними
інтонаціями,
що
виникають
при
безпосередньому звуковому контакті.
Тобто писемна мова Інтернет-діалогу у сприйнятті
наближається до психології сприйняття звукової діалогічної
або ж монологічної мови.
Телевізійний ведучий повинен знати цю теоретичну
ознаку писемної мови новітньої доби і враховувати її в
необхідних випадках.
Внутрішня мова – це мова подумки. Внутрішньою
мовою завжди користуються в процесі мислення. Ця мова
дає змогу людині мислити навіть тоді, коли людина не
розмовляє вголос.
Вивчити психофізичні особливості внутрішньої мови
досить складно, але для нас є важливим встановлений факт
мікроартикуляцій.
Тобто,
під
час
внутрішнього
проговорення думки відбуваються мікрорухи язика, губ,
гортані, підвищується тонус м´язів мовних органів.
Також при внутрішньому проговоренні відзначається
підвищення активації мозку між мовними центрами Брока і
Верніке. Часто, при ускладненні нерозв´язаної проблеми,
внутрішня мова стає розгорнутішою, переходить у
шепотіння і навіть у приговорювання.
У дійсності психолінгвістичний зміст внутрішньої
мови в тому, що вона є початковим моментом мовного
виразу, його внутрішнім програмуванням з реалізацією
надалі в усній чи письмовій формі.
Це дуже важливо усвідомлювати для розуміння
впливу вольової сформованості якісного мовлення ще на
дозвуковій фазі.
- звук
Звуком називається коливальний рух різноманітних
тіл і повітря з наступним поширенням цих коливальних
рухів у навколишньому середовищі.
Звуки поділяються на тони і шуми. Тони виникають
49

унаслідок періодичних коливань повітряного середовища, а
шуми – унаслідок неперіодичних коливань.
Характерною особливістю мовних звуків, на відміну
від усіх інших, є те, що вони обов'язково повинні
сприйматися слуховим апаратом людини.
Мовні звуки творяться внаслідок коливань, що
виникають у різних ділянках мовного апарату. Голосовий
тон утворюється внаслідок коливань голосових зв´язок.
Шуми виникають лише в надгортанних порожнинах; при
цьому до них або приєднується голосовий тон – результат
періодичного коливання голосових зв´язок, – або голосова
щілина залишається відкритою й тільки пропускає в
надгортанні порожнини повітряний потік, що йде з легенів.
У чистому вигляді як тони, так і шуми зустрічаються
рідко. Як звичайно, до тону завжди приєднується більшою
чи меншою мірою шум, а шум може мати незначний
елемент тону.
Звуки мови розрізняються залежно від того, що
лежить у їх основі – тон чи шум – і, відповідно, поділяються
на дві групи – голосні і приголосні. Голосні – це звуки, в
основі яких лежить тон; приголосні – це звуки, в основі яких
лежить шум. Звуки різняться силою, висотою, тривалістю,
тембром.
Сила звуку залежить, в основному, від амплітуди
коливань голосових зв’язок, яка у свою чергу
обумовлюється силою, із якою тисне на голосові зв'язки чи
інші перепони на його шляху видихуваний струмінь повітря.
Чим більша амплітуда коливання, тим більша сила звуку.
Висота звуку визначається швидкістю коливань голосових
зв'язок в одиницю часу. Тривалість звуку визначається тим
відрізком часу, протягом якого звучать голосові зв'язки.
- тембр
З акустичного боку мовні звуки являють собою
складні коливальні рухи, що утворюються внаслідок
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механічного складання кількох одночасних рухів, різних за
висотою, силою, фазою. Серед них ми розрізняємо основний
тон і кілька додаткових тонів.
Основний тон виникає внаслідок коливань голосових
зв'язок. Його висотою визначається висота звука в цілому.
Тони, які виникають у гортані, можуть резонувати
(викликати
вторинні
коливання)
у
надгортанних
порожнинах (ротовій, носовій, глотці), унаслідок чого
виникають додаткові тони (обертони) різної сили і висоти.
Вони надають звуку того чи іншого специфічного
забарвлення, створюючи його тембр.
Отже, тембр залежить від відносної сили і розподілу
додаткових тонів, які виникають одночасно з основним
тоном. Тембром відрізняється звук голосу різних людей,
вимовлений з однаковою силою і висотою.
Отже, зорієнтувавшись у видах мови, їх виняткових
характеристиках і взаємовпливі, ознайомившись зі звуком
як акустичним явищем, можемо перейти до розділу про те,
як опанувати якісне мовлення.
- будова мовного апарата
Найпоширенішим недоліком початківців, які обрали
професію телевізійного ведучого, або готові брати участь у
проведенні телевізійних програм, є слабкі голоси.
Звичайні люди здебільшого мають нетренований
мовний апарат. Якщо не говорити про такі виразні мовні
вади, як невимовляння фонем [Р], [3], [Л] та інших, то
найчастіше спостерігаємо певні недоліки мовлення:
проговорювання на зчіплених щелепах; мовлення на
зв´язках; слабкий вдих-видих як прояв нетренованості
діафрагми, а також ослаблений тонус м'язів м'якого
піднебіння, що не дає змогу утворювати купол, також, або
повна слабкість м'язового тонусу губів, або ж часткова, чи
верхньої, чи нижньої губи.
Простежується
загальна
тенденція
до
51

перенапруження мовного апарату під час розмови.
Насправді, це стан органів мовлення, що здатні забезпечити
тільки бурмотіння тексту, тихо і дуже нетривалий час.
Отже, поставимо собі реальну мету. Незалежно від
природних даних кожної людини можна привести стан
органів мовлення до рівня, який, можливо, і не забезпечить
найвищих проявів майстерності, але буде цілком достатній
для якісного мовлення, котре, безумовно, є ознакою
культури особистості.
І перше, з чим треба ознайомитись, – це з будовою
мовного апарату.
Основою живої мови є звук людського голосу, що
утворюється внаслідок певної роботи мовних органів.
З погляду участі у звукоутворенні мовний апарат
можна поділити на три частини: дихальний апарат, який у
звукоутворенні безпосередньо не бере участі, а тільки
постачає необхідний для цієї мети повітряний струмінь;
гортань і три надгортанні порожнини.
Саме в надгортанних порожнинах (порожнині глотки,
ротовій і носовій порожнинах) здійснюється більшість
різноманітних рухів мовних органів, унаслідок яких
утворюється звук.
До дихального апарату належать легені, бронхи і
трахеї. Головна функція легень у мовному процесі полягає в
подачі струменя повітря, необхідного для утворення звука,
тону або шуму в гортані і надгортанних порожнинах.
Струмінь повітря з легенів через трахею потрапляє в
гортань. Тут він зустрічає перешкоду – тісно зімкнені
голосові зв'язки.
Голосові зв'язки являють собою два м'язи,
прикріплені горизонтально поперек гортані. Вони легко
вібрують і відіграють вирішальну роль в утворенні голосу
різної сили і висоти. Отвір між голосовими зв'язками
називається голосовою щілиною. Голосові зв'язки в
розслабленому стані нагадують римську цифру V. Коли
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вони напружені і зімкнені, то повітряний струмінь з легень
примушує їх вібрувати, що й породжує звукові голосотворні
коливання.
Від довжини голосових зв'язок залежить висота
голосу. Так, тон голосу дітей, жінок загалом вищий, ніж тон
голосу чоловіків, у яких голосові зв'язки звичайно довші.
На висоту голосу впливає також ступінь
напруженості зв'язок. Під час мовлення висота тону
залежить від частоти коливань голосових зв'язок. Унаслідок
зміни висоти тону оформлюється та чи інша мелодика.
Отже, основна функція гортані полягає у
звукоутворенні. Проте звукова хвиля, що утворюється
внаслідок коливань звукових зв'язок, отримує остаточне
оформлення в резонуючих надгортанних порожнинах.
Голосові зв'язки можуть утворювати й шепіт. Це буває тоді,
коли при проходженні повітря вони зімкнені, але
залишається невелика щілина між пірамідальними хрящами,
протискуючись крізь яку повітря утворює шум, характерний
для шиплячих звуків.
Коли голосові зв'язки не напружені, утворюючи
голосову щілину такого розміру, що повітря крізь неї може
вільно проходити назовні, тоді звук не утворюється, а
відбувається звичайний видих.
З гортані струмінь повітря разом з голосом чи шумом
потрапляє до надгортанних порожнин, до яких належать:
порожнина глотки, порожнина рота і порожнина носа.
Глотка розміщена над гортанню. Вона виконує
насамперед функцію резонатора, додаючи звукам,
утвореним у гортані, того чи іншого забарвлення. Разом з
тим, завдяки м'язам, що містяться на задній стінці глотки і,
скорочуючись, звужують її, можуть утворюватися деякі
шуми. Так, саме глотка є місцем утворення українського
звука [Ґ].
Найістотнішою для утворення звуків є ротова
порожнина. Зверху вона обмежена піднебінням, яке
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відокремлює її від носової порожнини. Піднебіння
поділяється на три частини: передня, середня і задня.
Передня і середня частини тверді і нерухомі, вони
називаються твердим піднебінням. Задня частина піднебіння
м'яка, рухома – вона називається м'яким піднебінням, а
виступ на краю піднебіння утворює, так званий, язичок. Коли
м'яке піднебіння, скорочуючись, піднімається вгору і затуляє
вхід до носової порожнини, повітря виходить тільки крізь
ротову порожнину. Коли м'яке піднебіння вільно опущене
вниз, відкривається вхід у носову порожнину і звуки,
утворювані при цьому, набувають носового відтінку. Так
утворюються носові приголосні [М], [Н].
Найактивнішим органом у ротовій порожнині є язик,
що міститься в основі порожнини рота над під'язиковою
кісткою. Умовно на язиці виділяють кінчик, спинку язика і
корінь язика. Спинку язика поділяють на передню, середню і
задню частини. Мовна функція язика полягає в утворенні
повних чи часткових зімкнень у різних місцях ротової
порожнини завдяки змиканню або зближенню з твердим
піднебінням.
Унаслідок того, що язик складається з багатьох
м'язів, які розташовані в різних напрямках, він може легко
змінювати свою форму і положення в ротовій порожнині та
підніматися вгору, вниз, підтягуватись уперед, назад,
потовщуватись у будь-якому місці, змінюючи об'єм ротової
порожнини глотки. Будь-яка частина язика може порізному наближатися до зубів, альвеол (бугорки за зубами)
або піднебіння – і це є необхідною умовою творення
багатьох звуків. При творенні голосних розрізняють два
основні типи рухів язика в ротовій порожнині: рух по
горизонталі і рух по вертикалі. Так, при творенні голосних
до піднебіння може підніматися середньо-передня, середня і
задня частини язика. Залежно від цього розрізняють голосні
середнього і заднього ряду.
Ще різноманітнішими і за місцем, і за способом
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творення є рухи язика при творенні приголосних.
Артикулювати до піднебіння, створюючи повну перепону
або щілину може задня, середня і передня частини язика.
Найбільшою різноманітністю рухів і типів
артикуляції відзначається кінчик язика. Він буває опущений
до нижніх зубів, а змикається з нижньою частиною альвеол
передня частина спинки язика, він може підніматися вгору й
утворювати зімкнення з верхньою частиною альвеол, може
змикатися загнутий угору передній край язика, або загнутий
угору і назад кінчик язика. Усі ці різновиди артикуляцій
повинні враховуватися при постановці української вимови.
Вони по-різному виявляються або в окремих звуках чи
групах звуків, або виступають, як відхилення від норм
української літературної мови.
Для характеристики типу артикуляції важливо
встановити не тільки місце утворення перепони, але також і
її характер. Розрізняють звуки зімкнені і щілинні.
Зімкнені – коли утворюється повне зімкнення між
активними і пасивними мовними органами.
Щілинні – коли зімкнення неповне. Українській мові
властиві також і злиті артикуляції – зімкнені й щілинні (так
звані африкати).
Спереду ротова порожнина обмежена губами й
зубами. Губи належать до активних органів, вони можуть
заокруглюватись, витягатися вперед у вигляді трубочки,
збільшуючи тим самим об'єм ротової порожнини, можуть
розтягуватись убік. Різні положення губ впливають на
вимову як голосних, так і приголосних
Твердою межею ротової порожнини є верхні й нижні
зуби, розміщені в особливих гніздах – альвеолах. Ряд
альвеол над зубами утворюють тверді реберця, які теж
називаються альвеолами.
Узагальнюючи, можна виділити такі дві основні
функції ротової порожнини:
– ротова порожнина служить резонатором для звуків,
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утворених у гортані. Завдяки різному укладу мовних
органів, форма і розмір цього резонатора можуть значно
змінюватись і це є вирішальною умовою при творенні
різних голосних;
– завдяки рухомості окремих мовних органів у
ротовій порожнині можуть утворюватися різного виду
перепони (зімкнення або щілини), при подоланні яких
видихуваним
повітряним
струменем
утворюються
характерні шуми, які лежать в основі приголосних звуків.
Над ротовою порожниною розміщена носова
порожнина, відділена твердим піднебінням. Носова
порожнина як нерухомий резонатор бере участь у творенні
носових звуків залежно від положення м'якого піднебіння.
Усі мовні органи залежно від їх участі у мовному
процесі поділяються на активні й пасивні:
– активні мовні органи, завдяки своїй рухомості,
можуть виконувати певні рухи й тому відіграють основну
роль у звукоутворенні. До активних мовних органів
належать: голосові зв'язки, задня стінка глотки, м'яке
піднебіння, язик (кінчик язика, передня, середня, задня
частини спинки, корінь язика) і губи;
– пасивні мовні органи, навпаки, нерухомі, тому що
відіграють допоміжну роль у звукоутворенні. До пасивних
мовних органів належать: тверде піднебіння, ясна
(альвеоли) і зуби.
Робота мовних органів, спрямована на творення
звуків, називається артикуляцією, а органи, які виконують
цю роботу, прийнято називати артикуляційними органами,
або артикуляторами.
Супутником усіх механізмів вимови є кінестезивне
відчуття – тобто відчуття особливих мускульних зусиль у
дихальному горлі, гортані, порожнині рота, що
супроводжують артикуляцію.
Найважче контролюються рухи задньої і середньопередньої частини язика, рухи язика при творенні голосних.
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Найкраще відчуваються і контролюються артикуляції губ і
кінчика язика. Проте постійною увагою до артикуляції
можна навчитися свідомо контролювати роботу будь-якого
мовного органа.
Будемо вважати, що ми ознайомились із
термінологією, якою фахівці позначають будову мовного
апарату, і надалі це допоможе нам з’ясувати як розв’язувати
ті чи інші проблеми неякісного мовлення.
Що ж забезпечить успіх ведучого в розмові?
Ви, можливо, здивуєтеся, але йдеться не про голос,
дихання, артикуляцію. Ви як професійні комунікатори
повинні віднайти особистий механізм появи натхнення. Саме
натхнення повинне автоматично виникати з початком
мовлення і створювати комфортний психофізичний стан
організму.
Натхнення, емоційний підйом, позитивне
мислення
–
фізіологічно
означають
розширення
наймілкіших капілярів мозку, що значно покращує його
роботу. Саме такий характер протікання процесів вищої
нервової діяльності, до якої належить і мовна діяльність,
забезпечує успіх.
Щире зацікавлення процесом спілкування, інтерес до
співрозмовників, інтерес до предмета розмови створюють
певний емоційний стан і врешті-решт безпосередньо
впливають на якість мовлення, додають голосу особливого
тембрального забарвлення, гучності, активізують свідоме
керування мовним апаратом. Психологи кажуть: «Людина
дивиться не очима, а мозком». Цей вислів також
справедливий і щодо появи й сприйняття голосового звуку.
Катастрофічною ситуація стає тоді, коли фізичний
стан мовного апарату не здатен відреагувати на
психологічний сигнал.
Слухач може отримати помилкову інформацію, якщо,
наприклад, ваші слова означають рівне, толерантне
ставлення до певного факту, але голос звучить різко,
крикливо, фальцетно, на напружених зв'язках, що є ознакою
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стресового стану і свідчить про психологію самозахисту, а
отже, існування для вас загрози.
У результаті підсвідомої оцінки голосу і характеру
мовлення загалом слухач усвідомить зовсім не ту
інформацію, яку йому переказали. Іноді інформація може
набути зовсім протилежного змісту тільки від форми мовної
подачі.
Ведучому вкрай важливо зрозуміти цей механізм
сприйняття і користуватися ним. Наприклад, ви ведете
діалог, повинні загострити розмову, зробити її більш
драматургічно конфліктною, але як при цьому уникнути
особистісного конфлікту, який може призвести до втрати
контакту зі співрозмовником.
А ось як. Відомо, що батьки, голублячи дитину,
промовляють до неї м´яким, теплим голосом у спокійному
темпі з розслабленим голосовим апаратом, користуючись
нижніми регістрами, і в сприйнятті людини такий характер
звучання мови назавжди сформує підсвідоме відчуття
захисту, комфорту.
Отже, якщо ви ведете діалог і загострюється
конфліктність, допустимо, м´який, теплий тон голосу буде
недоречним, бо може сприйнятися як насмішка, сатиричне
знущання зі співрозмовника, а от нижній регістр і спокійний
темп можна успішно використати. Ви говорите нижнім
регістром, у спокійному темпі, і найгостріша інформація, що
стосується співрозмовника, буде сприйматися не як ваше
особисте ставлення до нього, а як тема розмови, як аргумент
у суперечці, на який треба відповісти. Цікаво, що ви
досягаєте певної мети, користуючись тільки якістю
мовлення, тобто у вашому розпорядженні не тільки
могутній засіб впливу – «що говорити», а, можливо, ще
могутніший – «як говорити».
До професійних якостей голосу можна зарахувати
його гучність, тембральну красу, легкість, гнучкість,
плавність, мелодійність, володіння різними регістрами,
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здатність витримувати тривалий час навантаження без
втоми голосових органів. Така мова не формується сама по
собі, необхідна «постановка голосу».
Також треба знати, що точність передачі інформації
мовною формою залежить від дикції. Чіткість фонем, що
створює ефект розбірливості, комфортного розрізнювання,
легкої ідентифікації слухачем звуків, з яких складені слова,
виявляється, впливає на ефективність слухання на рівні з
важливістю самих слів.
І навпаки, «інформаційний шум», тобто домішка до
існуючої фонеми звука, що її спотворює, підсвідомо
втомлює слухача, а згодом втома перейде в роздратування.
Так виявиться, що слухач роздратований не самою почутою
інформацією, а тільки її звуковою подачею, і промовець
може отримати зовсім неадекватне сприйняття.
Ведучий часто виступає ініціатором розмови, веде
розмову, і, безумовно, вкрай важливо передбачати розвиток
подій і керувати ними, чому й послужить обізнаність і
вироблені вміння в техніці мовлення.
Чи потрібне телевізійному ведучому вміння дихати
так, як це вміють робити драматичні актори і співаки?
Ведучий не проспівує голосні й не посилає звук
голосу на значний простір театральної зали.
Ведучий, зазвичай, працює в камерній просторовій
мізансцені, використовує мікрофон, то, можливо, достатньо
вдосконалити артикуляцію і все?
Дійсно, артикуляція співаків, які, проспівуючи
мелодію,
формують
звуки
м´якими
тканинами
надгортанного простору, відрізняється від завдань
артикуляцій актора. Крім того, співак видихає звук
безперервним потоком, а актор подрібнює видих на склади.
Але кожному, хто перебуває в процесі звукоголосової
комунікації і несе при цьому підвищене навантаження
мовних органів, необхідна гучність звуку, яка повинна
з´являтися без форсування видиху і стискання гортані.
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Для розвитку гучності має бути освоєна техніка
«опорного звуку», розвиток і відчуття резонуючих
порожнин, що допоможуть віднайти «резонансний пункт».
Уміння контрольовано й ефективно дихати для
забезпечення бажаного темпоритму розмови, а також уміння
тримати довгу фразу без зменшення її виразності наприкінці
– ці якості мовного апарату спільні і потребують розвитку в
усіх, хто перебуває у звукоголосовій комунікації не на
побутовому рівні.
Також ведучий, як і драматичний актор, повинен
уміти діяти словом, що досягається, крім психологічних
чинників, ще й розвинутою мелодикою мови, умінням
користуватися різними регістрами. Ведучий повинен мати
резерв можливостей мовного апарату, що забезпечить легке
користування ним у різних професійних ситуаціях.
- дихання
Насамперед слід зауважити, що наукові дослідження
довели необхідність тренувати одночасно дихання, голос і
дикцію.
Класична стара школа передбачала окремі етапи
тренувань, але дослідження вчених виявили, що
ефективніше для вироблення загального динамічного
стереотипу одночасне тренування всіх функцій.
Як відомо, дихання є процесом газообміну в
людському організмі.
Людина вдихає і видихає приблизно з однаковим
часовим проміжком вдиху-видиху. Це відбувається
автоматично, без вольового керівництва. Таке дихання
називається фізіологічним.
Коли людина на видиху має щось сказати, то виникає
потреба у свідомому керуванні довжини видиху, щоб його
вистачило на довжину фрази.
Дихання з поєднанням голосової функції називається
фонаційним. Ми будемо розглядати саме фонаційне
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дихання.
Дослідження механізмів регуляції природного
газообмінного дихання показали, що вдих є активним
процесом і відбувається завдяки м´язам діафрагми,
міжреберним м´язам. Головний орган вдиху – діафрагма. Це
м´яз, що начебто перекриває грудну клітку. У розслабленому
стані діафрагма має вигляд перевернутої догори дном чаші
або за своїм виглядом нагадує купол. Скорочуючись,
вирівнюючись, вона збільшує легеневий простір, втягуючи
повітря всередину.
Міжреберні м´язи, розводячи ребра, також
допомагають діафрагмі.
При невеликому вдиху – ключичному – набирається
невелика кількість повітря у верхівки легень. Анатомічно в
цьому беруть участь верхні ребра, що з´єднані з м´язами
шиї. Небезпека такого вдиху в його непридатності для
великих мовних навантажень.
Невеликий об´єм повітря, що потрапляє у верхівки
легень, змушує промовця часто вдихати, що порушує ритм
розмови, і зовсім не підходить для довгої фрази.
Також небезпеку становить перенапруження м´язів
шиї, плечей, потилиці, що виникає при тривалому
поверхневому диханні.
Другий тип дихання – реберне, або грудне дихання.
Під час вдиху відбувається характерне для цього типу
дихання розширення середніх і нижніх ребер. Такий тип
дихання поширений у жінок, і тому в них часто буває
нетренована діафрагма, що суттєво впливає на якість звуку.
Третій тип – діафрагмальне дихання. Воно
забезпечує активне наповнення повітрям нижньої частини
легень.
Діафрагмальне дихання одночасно зі змішаним, яке
ще називають реберно-діафрагмальним (четвертий тип
дихання), де до роботи діафрагми додається одночасно
робота міжреберних м´язів грудної клітки – це
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найефективніші типи дихання, що забезпечують потрібний
об´єм повітря для довгої фрази, швидкий ефективний вдих,
який не збиває ритму мовлення, а також при цьому диханні
з´являється можливість отримати гучніший звук.
Видих, зазвичай, відбувається пасивно. Легені при
видиху опадають під вагою грудної клітки і, важливо
зауважити, що при середньому диханні м´язи видиху (прямі
й косі м´язи живота) не працюють.
М´язи, що роблять видих активним, починають
працювати, коли глибина дихання перебільшує нормативно
сталий режим вдиху-видиху, характерний для людини.
При вивченні особливостей регуляції мовного видиху
було встановлено, що середній рівень сили звуку, невеликі
мовні відрізки, невиразні зміни висоти основного тону, що
найхарактерніші для побутового спілкування людей, не
вимагають активної роботи м´язів видиху. М´язи видиху
починають активно працювати, коли збільшується сила
звуку, збільшується довжина фрази, коли суттєво
змінюється висота всього основного тону.
Отже, побутове спілкування не вимагає активного
видиху і не створює умов для тренованості м´язів видиху.
Також при побутовому спілкуванні не тренується
діафрагмальний і змішанодіафрагмальний тип дихання. А
саме ці типи вдиху-видиху і є найефективнішими для
якісного мовлення.
Для напрацювання змішанодіафрагмального типу
дихання існує комплекс достатньо простих вправ, які
виконуються стоячи:
- долоню лівої руки покладіть на верх живота;
- долонею правої руки обхопіть нижні ребра (великий
палець – зі спини, інші – попереду); вдохніть носом; при
цьому живіт (на ньому лежить ліва рука!) повинен податися
уперед;
- затримайте дихання на дві-три секунди;
- підтягніть низ живота усередину (від цього ваші
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нижні ребра трохи розсунуться);
- плавно починайте видих; робити це треба м´яко,
повільно, беззвучно, із трохи відчиненим ротом; поступово
повинен скорочуватися живіт, а на кінець вправи – нижні
ребра.
Тим, для кого ця вправа виявиться складною, можна
починати тренуватися лежачи, а вже потім переходити до
виконання вправ стоячи.
- постава
Роботу над диханням починаємо з постави.
Правильне дихання можливе лише при збереженні хорошої
постави. Маємо на увазі пряме положення голови, опущені,
розвернуті, ненапружені плечі, пряму спину, підтягнений
низ живота. Така поза повинна бути невимушеною,
природною. Таку поставу потрібно зберігати і під час руху.
Порушення постави автоматично призводить до
неправильного дихання.
Працюючи над правильним диханням, ми повинні
постійно стежити за поставою. Коли постава неправильна,
голосовий апарат швидко втомлюється.
- масаж
Завдання: масуючи м´язи, що беруть участь у
голосотворенні, розігріти їх, запобігти утворенню м´язових
затисків. Масаж покращує кровообіг й обмін речовин у
тканинах цих органів і зрештою – їх загальний стан. Основні
правила такі:
 масаж проводиться чистими сухими руками по
чистій шкірі;
 усі рухи спрямовуються за ходом лімфатичних і
венозних судин;
 м´язи масуються у стані розслаблення;
 масаж робиться кінчиками пальців, тильним
боком долоні й фаланг пальців;
63


важливо не розтягувати шкіру, а розминати
саме м´язи;
 кількість повторень руху – 4–6 разів.
Вправи масажу такі:
 масаж чола: кінчиками пальців проводимо по чолу
від середини до вух;
 масаж верхньої частини обличчя: погладжувальні
рухи від спинки носа до вух;
 масаж середньої частини обличчя: погладжувати
від середини верхньої губи до вух;
 масаж верхньої та нижньої губи: натягуючи на
зуби верхню, а потім нижню губу, масувати від середини
губи до кутиків рота;
 масаж нижньої щелепи: масувати м´язи щелепи
кісточками пальців;
 масаж слизової оболонки ротової порожнини:
кінчиком язика масувати ясна з внутрішнього і зовнішнього
боку;
 масаж м´якого піднебіння: язик рухається від
альвеол до глотки і назад;
 розминання шиї з обох боків: рухи починаються
від підборіддя;
 масаж живота: за годинниковою стрілкою
коловими рухами обох рук;
 масаж міжреберних м´язів: коловими рухами рук,
погладжуючи і розтираючи міжреберні м´язи;
 масаж спини: рухи тильним боком долоні знизу
вгору.
Вібраційний масаж:
 постукуємо чоло кінчиками пальців від середини
до вух, вимовляючи звук [м];
 постукуємо середину обличчя від гайморових
пазух до вух, вимовляючи звукосполучення [му];
 постукуємо кінчиками пальців верхню губу,
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вимовляючи звук [в];
 постукуємо нижню губу, вимовляючи звук [в];
 постукуємо кінчиками пальців верхню частину
грудної клітки, вимовляючи звук [м];
 постукуємо ребра, вимовляючи звук [м];
 постукуємо нижні м´язи живота, вимовляючи звук
[м];
 постукуємо спинну частину реберних м´язів,
вимовляючи звук [м].
При вібраційному масажі відчуваємо вібрацію звуку.
- носове дихання
Проводячи заняття, насамперед на початку
знайомства з технікою мовлення, треба запам´ятати дві
прості речі: опущені плечі та вдих носом під час мовлення.
Необхідно напрацювати в себе сталу звичку, яка
дійсно дуже просто досягається і не вимагає особливої
підготовки, але значення має величезне. При затиску плечей
і «хапанні» відкритим ротом повітря вже через тридцять
хвилин втратиться ефективність звучання голосу. При
добиранні повітря ротом пересихає горло – і розмові кінець.
Отже, запам´ятаємо: вдихаємо носом, посередині
фрази повітря добираємо також носом. При носовому
диханні повітря зігрівається, зволожується й очищується.
Вдих носом передбачає більше залучення діафрагми до
процесу дихання, унаслідок чого повітрям заповнюється
нижня частина легень.
Носове дихання також поліпшує вентиляцію
середнього вуха. Якщо людина дихає ротом, то при великих
фізичних навантаженнях може виникнути явище закладання
вух. Відсутність носового дихання призводить до
ускладнень у носових пазухах, що у свою чергу викликає
гугнявість звуку.
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– особливості мовної діяльності в різних
аудиторіях
Необхідно окремо сказати про особливості звучання
голосу і взагалі характеристику мовної діяльності ведучого
у споріднених галузях – на радіо й на телебаченні.
Декілька слів про контакт голосу й мікрофона.
Технічні можливості дозволяють поліпшувати акустичні
характеристики голосу, що звучить через мікрофон. Хоча
існують ситуації, де технічний складник не настільки
позитивно дієвий.
Наприклад, ви говорите в мікрофон перед залом чи
натовпом (роль лектора, доповідача нехарактерна для теле-,
радіоведучого, але коротко треба розповісти про можливі
недоліки комунікації з використанням мікрофона). Перша
поширена помилка недосвідчених промовців полягає в тому,
що вони починають кричати в мікрофон, зазвичай, на
високих тонах.
Окрім цього, дехто вважає, що підсилення звуку
через динаміки економить сили і говорять монотонно, без
натхнення. Не треба переоцінювати вплив підсиленого
динаміками звуку на слухачів.
Говорячи у мікрофон з підсиленням голосу
динаміками, треба, навпаки, зробити мову інтонаційно
насиченою, говорити, безпосередньо звертаючись до
слухачів неначе в бесіді. Не має значення, наскільки якісна
апаратура, все одно підсилення звуку породжує певні
недоліки звучання. Звук може відбиватись, відлунювати,
звучати хаотично, приголосні можуть неприродно
домінувати. Це насамперед стосується фонем [Т], [П], [С],
[Ш], [Ч].
Пам’ятайте, підсилення звуку – це добре, але
успішність звучання вашого голосу перед аудиторією
залежить від таких чинників:
- найчіткіша артикуляція;
- уповільнений темп мовлення;
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- рівномірний сталий видих (щоб уникати вибухового
звучання);
- чітка зміна висоти звучання.
Передача емоційності повинна відбуватися за
рахунок тембральної забарвленості голосу. Треба відчути
різницю між виразністю і громоподібністю звучання. Треба
говорити на сталій відстані від мікрофона, не додавати
випадкових шумів, як-то: стукання по столу, трибуні, по
самому мікрофону, не рухати мікрофон, не постукувати
ногами. Мікрофони мають підвищену чутливість до шумів.
Водночас ці обмеження не повинні зменшувати
пластичну органічність поведінки. Вироблення вміння
виразно спілкуватися з аудиторією, використовуючи
мікрофон, можливе тільки на практиці, але ваш шлях
опанування якісного мовлення буде значно скорочений,
якщо скористатися вищенаведеними порадами.
- мовна діяльність у радіостудії
Незалежно від жанру радіопередачі, у якій працює
ведучий, принциповим є те, що для слухачів він як
особистість існує тільки звуково. Уміння спілкуватися
безпосередньо, контактуючи з аудиторією, у цьому випадку
стають другорядними. А от звучанню голосу делегуються
представницькі функції. Усі рекомендації щодо виступу з
мікрофоном і динаміками залишаються в силі і для роботи в
радіостудії.
Найбільше потрібно звернути увагу на насиченість,
широту звучання. Ведучий спілкується з аудиторією, не
знаючи її реакцію, тому більшою мірою треба спиратися на
власну внутрішню драматургію, на щирість почуттів,
відвертість інтересу до предмета розмови.
Непідробна природність ваших емоцій і надасть
звучанню голосу необхідного тембрального забарвлення і
також створить закономірний темпоритм. Тільки певний
емоційний градус зацікавленості ведучого утримує слухача.
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Тільки сила вашої емоції сформує у слухача емоційне
резонування і співіснування в тематичному просторі
радіоефіру.
Емоційність повинна виражатися не криком у
мікрофон – ви повинні говорити внутрішньо переконливо.
Насиченість звучання мови визначається тим, наскільки в
кожній фразі відчувається емоційне усвідомлення її змісту,
наскільки ваші слова справляють враження слів,
народжених у глибині вашого особистого світосприйняття.
Вищенаведені роздуми стосуються не тільки ваших
слів, скажімо, про вічність, всесвіт, людство тощо.
Найпростіша розмова ведучого в радіоефірі – це все одно що
іспит на «детекторі брехні». Будьте щирі в житті, будьте
щирі в ефірі і до вас потягнуться слухачі.
Студійна апаратура значно контролює якість звуку,
але необхідно уникати таких недоліків мовлення:
 шумний вдих/видих;
 сопіння;
 гугнявий носовий звук;
 плямкання губами на початку слова;
 цикання, причмокування
Перебуваючи в радіостудії, дехто помилково вважає,
якщо його не бачить аудиторія, то можна подавити міміку й
жестикуляцію. Це хибне переконання. Жива міміка й
органічна жестикуляція поліпшують виразність мовлення.
Звичайно, пластична активність повинна узгоджуватись із
наявністю технічних засобів:
- не треба говорити на нехарактерній для вас висоті
звуку;
- не треба «чеканити» слова або «проспівувати» їх;
- не варто говорити в стилі «віщуна», «пророка».
Пам’ятайте, ви чуєте власний голос через внутрішню
вібрацію, що спричинює невпізнавання його у фактичному
звуковому варіанті. Тому, при змозі, говоріть, слухаючи свій
голос через навушники.
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Сидячи за столом в апаратній, не спирайтесь на стіл,
затискаючи діафрагму і плечі. Не тягніть шию до
мікрофона, затискаючи горло. Сидіть прямо, говоріть на
вільному від затисків мовному апараті.
Якщо у ведучого не монолог, а діалог з одним чи
багатьма учасниками розмови, структуруйте розмову так,
щоб говорив кожен окремо, не перекриваючи голосу один
одного, що створить ефект галасу, шуму натовпу.
Розмова кількох учасників програми буде значно
виразнішою, якщо ведучий одразу ж правильно визначить її
темпоритм та об´єднає навколо нього ритмічність виступу
всіх учасників.
Пам’ятайте, що ритм – це не швидкість
проговорювання слів. Ритм розмови, як і взагалі ритм
сприйняття будь-якого впливу на слухача/глядача, дорівнює
величині уваги, з якою сприймається інформація.
Дрібнослівна швидкомовність втомлює мозок і дуже швидко
уподібнюється фоновому шуму, стає неусвідомлюваною.
Ритм підтримується тільки чітким, образним
визначенням теми, представленням героїв, драматургічним
розвитком розмови, звуковою виразністю голосу, що є
адекватним змісту.
Причому, загальна ритмічна організація бесіди на
радіо значно важливіша, ніж на телебаченні, адже радійний
слухач сприймає насамперед зміст бесіди, а не її емоційний
перебіг, підкріплений на телебаченні манерами поведінки
учасників.
Торкнувшись поняття образності, треба підкреслити
важливу якість радіоматеріалу, яка безпосередньо до звуку
не має причетності, але значно впливає на успішність
радіоефіру взагалі. Ідеться про наочність, зоровоасоціативний складник радіоматеріалу.
Відомо, що людина більшу частину інформації про
світ отримує саме через зоровий канал. Це навіть закріплено
в таких мовних зворотах, як «ви подивіться», «ви бачите»,
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«як показало», «зверніть увагу» (тобто поверніть голову,
подивіться в той бік), «незчулися як» тощо.
Ідеоматичний зміст цих зворотів, як зрозуміло,
означає не фізичний процес зорового сприйняття, а
підкреслює важливість внутрішнього бачення фрази,
створення картинності слова.
Мова буде тим ефективніше сприйматись, чим
більше зорово-асоціативними будуть слова, що її складають.
Отже, крім інших чинників ефективної розмови, для
радіоефіру принципово важливо спілкуватись із слухачем
так, щоб він міг уявляти про що йдеться (бачити вашу
думку, категорії, аргументи). Конкретна образність слів –
важлива якість мови радіоведучого.
У притул до зорової уявності мови наближається тема
здатності ведучого уявляти аудиторію, з якою він
спілкується. Тренована уява створює психофізичний стан
людини, коли її мова стає комунікативнішою. Слід
зауважити, що аудиторія слухачів рідко буває соціально
однотипною. Так чи інакше, до домінуючої групи слухачів
програми додається ще багато інших людей, що
відрізняються за віком, статтю, національністю, культурним
рівнем і тому подібне.
Варто звертатись і підтримувати контакт з усією
аудиторією, що диктує певну універсальність мовних
зворотів. Також треба усвідомлювати, що монолог чи діалог
повинен бути необразливим для тієї чи іншої категорії
слухачів.
Якщо говорити про звучання голосу по радіо, то
варто навести історичний приклад, коли диктор
Московського радіо Ю. Левітан, а насправді його голос і
фраза, якою розпочиналися важливі державні повідомлення,
– «От Советского Информбюро» – стали знаком епохи.
Повідомлення про початок Великої Вітчизняної
війни, про хід бойових дій, про капітуляцію фашистської
Німеччини означали хід історії, долю країни і долю людей.
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Ось
яке
суспільно-психологічне
навантаження
проектувалося на звучання голосу диктора! Важко зараз
уявити, що це міг би бути голос іншого тембру, настільки
його звучання стало елементом культурного пласту того
часу.
Хто знає, яка радіопередача торкнеться епохальних
подій? Тільки з часом може з’ясуватись, що герой вашого
інтерв’ю стане героєм часу, а ви були першим ведучим,
який з ним спілкувався.
Майбутнє створюється сьогоденням і ваша роль у
цьому може бути визначною. Пам’ятайте про це!
- мовна діяльність на телебаченні
На телебаченні виникає нова якість комунікації –
ваше мовлення існує в контексті зображення.
На перший недосвідчений погляд здається, що
телевізійна картинка повинна автоматично передати всі
позитивні якості вашого спілкування з аудиторією. Це не
так. Виразність телевізійної мови формується саме як
абсолютна цілісність мови і зображення.
Для наочності візьмемо вже відомий приклад. Ви
спілкуєтеся з групою чи з великою аудиторією, а вас у цей
час знімає телевізійна камера і глядач вас бачить на
телеекрані. Яка принципова зміна? Глядач уже сприймає не
безпосередньо вас, а тільки ваше зображення. Відеоверсія
моменту вашого спілкування з аудиторією може поліпшити,
погіршити або ж цілком змінити природу подій, що
відбувались у дійсності.
Ми взяли за приклад випадок, коли відбувається
репортаж про ваше спілкування з кимось і телевізійний
глядач перебуває в ролі спостерігача.
У випадку, якби ви звертались із телеекрана
безпосередньо
до
аудиторії,
глядач
ставав
би
співрозмовником.
Уявіть собі, що в телеверсії якась фраза прозвучала,
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коли ви на екрані були крупним планом. І хоча за вашою
конструкцією виступу ця фраза була не надто важливою,
телеглядач сприйме її так, неначе ви повідомили йому щось,
довірливо наблизившись, а якщо це зовсім крупний план –
то психологічно він сприймається як відстань інтимна.
Отже, фразу з екрана ви сказали глядачу майже «на
вухо». Для глядача тільки крупність плану вашого обличчя
вплине на формування уваги до почутого, створить нову
конструкцію значимостей, що може відрізнятись від
існуючої насправді.
Крім крупності плану ще існують композиція,
освітлення, рух камери, монтаж, вплив кольору,
багатоплановість, тональність, ракурс, звукове рішення,
мізансцена, мізанкадр і багато інших елементів виразності,
які впливають на остаточний результат, тобто формують
емоційну реакцію глядача. Не кажучи вже про якість
телевізійного сигналу, навіть місце телепередачі в ефірній
сітці, що означає годину доби, ранок чи вечір, понеділок чи
неділю, яка передача була до вашої і яку очікує телеглядач
після вас, навіть тип телевізора і місце, де відбувається
перегляд, усе до останньої дрібниці може поліпшити або
погіршити ефект від телекомунікації.
Графічна природа електронного телезображення є
критичнішою порівняно з фото- чи кінозображенням.
Безжальність телекамери стосується як передачі зовнішності
телегероїв, так і правди внутрішнього стану.
Ви неначе проходите тест на своєрідному «детекторі
брехні» і найбільше стаєте залежними від цього телеока,
коли перебуваєте в ролі ведучого.
У
попередньому
прикладі телерепортажу ви діяли у своєму просторі
спілкування, неначе телекамер не існувало, ви не звертали
на них увагу і не спілкувалися з телеаудиторією. Коли ж
руйнується замкнутість умовного простору інтер'єру чи
телепавільйону і ви залучаєте до співіснування телеглядачів,
звертаючись до них з екрана, момент істинності вашого
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психологічного стану стає найважливішим чинником, що
визначає успішність телекомунікації.
У ролі телеведучого ви зіштовхуєтесь із новою
трудністю – спілкування з неіснуючим глядачем. На відміну
від радіоспілкування з неіснуючим безпосередньо перед
вами слухачем, телеглядач вас бачить. Уміння
спілкуватись, взаємодіяти і впливати на уявного глядача –
це специфічний талант телеведучого.
Уміти відчувати присутність багатомільйонного
телеглядача, психологічно сприймаючи його як одного або
декількох щирих співрозмовників, це особлива психофізична
здатність ведучих. Тут основною «фонемою», «одиницею
мови» телеспілкування буде ваша особистість.
Розмова з телеглядачем від свого імені, щирість і
співбуття з ним – це єдині засоби, що здатні вам допомогти.
Специфічним для телекомунікації є відомий «ефект
присутності», за якого глядач відчуває себе реальним
співучасником реальних екранних подій. Цей ефект
приводить до активного спілкування екранних героїв та
телеглядача; телеглядач може погоджуватись чи ні зі
словами ведучого, а за умов інтерактивного телебачення –
глядач насправді стає реальним співрозмовником.
Також фахівці визначають ефект «довірливості»
телекомунікації. Ми асоціюємо перегляд телепередачі,
зазвичай, з перебуванням у своєму домашньому просторі, в
оточенні сім´ї, друзів, знайомих, тобто людей, стосунки з
якими
характеризуються
коротшою
соціальнопсихологічною дистанцією. Цей загальний психологічний
фон переноситься і на телекомунікатора, що, як знайомий,
«приходить» до нас щовечора в ролі ведучого чи
коментатора.
Також
відзначається
ефект
діалогічності
телеспілкування. Телеглядач ілюзорно сприймає звертання
телекомунікатора до аудиторії неначе до одного себе.
Дійсно, пригадайте, коли з телеекрана на вас дивиться
73

ведучий і говорить вам: «Добрий вечір», ви забуваєте, що це
стосується як мінімум декількох мільйонів людей,
психологічно здається, що він привітався саме з вами. У
зв´язку з подібністю процесу телекомунікації до комунікації
міжособистісної, постать людини, що з телеекрана
спілкується з глядачем, стає центральною в телеефірі.
Роль слова у поєднанні із зображенням теж зазнає
перетворень. Маючи зображення, яке безпосередньо
сприймається глядачем, немає потреби його повторювати,
описувати ще й словом. Це зрозуміло. У випадку поєднання
слова і зображення повинна виникати художня єдність цих
елементів. У контексті телеекрана слово не може існувати
самостійно, навіть у своїй досконалій літературно-художній
формі.
Ведучий повинен відчувати пластичну виразність
зображення і вміти подавати текст так, щоб відбувалася
постійна взаємодія слова і зображення.
Загальний принцип такої взаємодії полягає в тому,
що зображення є основою телевізійної інформації, але його
розвиток, спрямування визначається насамперед розвитком
думки, виявленої в слові; слово стає неначе вектором
монтажного розвитку зображення.
Саме тому, працюючи в кадрі, ведучий
повинен постійно враховувати взаємозв´язок свого мовного
виступу із змістовними та зображальними елементами
кадру, його крупністю, місцем у загальній монтажній
структурі екранного твору.
Усе
це
диктує
необхідність постійної взаємодії ведучого і режисера
програми, безумовне розуміння ведучим своєї ролі як лише
одного з головних, але далеко не єдиного засобу екранної
виразності, засобу розкриття змісту телевізійної програми. І
вже від конкретного жанру програми залежать особливості
ефірної роботи ведучого, вагомість його екранних виступів.
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Контрольні запитання для самоперевірки
1. Які функції телебачення реалізуються в
телевізійних виступах ведучих?
2. Що означає комунікативна функція телевізійного
ведучого?
3. Як долати стрес перед телевізійним виступом?
4. Яке значення голосового тембру ведучого?
5. Які особливості звучання голосу ведучого?
6. Яким є значення правильного дихання ведучого?
7. Які вимоги до постави ведучого в кадрі?
8. Які особливості роботи ведучого в телевізійному
ефірі?
Завдання для самостійної роботи
1. Переглянути 2-3 тижневих програми телевізійних
каналів і схарактеризувати голосові та мовно-виразні дані їх
дикторів і телеведучих.
2. Практично вивчити особливості власного мовного
апарату відповідно до викладеного в розділі.
3. Оволодіти засадами дихального самомасажу для
поліпшення власного мовного апарату.
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Розділ 4. Особливості роботи телевізійних
ведучих
у
різних
жанрах
телевізійної
журналістики
Серед численних жанрів екранних засобів масової
комунікації найважливіше місце посідають провідні жанри
телевізійної журналістики – новини, бесіди, інтерв´ю,
репортажі, ток-шоу. У кожному з них провідна роль
належить телевізійному ведучому.
Перший, так би мовити, але чи не найважливіший
поверх журналістських жанрів телебачення – новини.
У цьому виді мовлення дуже суттєвим чинником є
формування стилю ведучого є обстановка в студії.
Уже в середині 60-х років ХХ століття ведучий
Коламбіа Бродкастінг Сістем Уолтер Кронкайт почав вести
новини безпосередньо з офісу відділу новин, що не тільки
надало його поведінці великого ступеня розкутості, але й
дозволило постійно підключати до випуску новин кількох
молодих журналістів.
Ще один приклад – ведучі Нейшнл Бродкастінг
Сістем Чет Хантлі та Девід Брінклі активно ввели до
практики коментування новин яскраві акторські прийоми,
ставши улюбленцями аудиторії, яка і гадки не мала про те,
що на Хантлі і Брінклі працюють 150 високопрофесійних
фахівців з опрацювання новин. І це не дивно, адже професія
телеведучого – унікальна і посеред сучасного моря
інформації може існувати лише як вершина інформаційного
айсберга – служби новин відповідної телекомпанії.
Щоправда, «зірки» можуть існувати і без величезного
апарату «підтримки», коли йдеться про місцеві телевізійні
канали, на яких індивідуальна особистість «свого» ведучого
може важити навіть більше, ніж повнота і якість
коментування.
Варіантом «без зірок» стала система фахової
спеціалізації ведучих новин – міжнародні новини,
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економіка, культура, внутрішні питання, не кажучи вже про
спортивні новини. Започаткований на Бі-Бі-Сі принцип
спеціалізованих ведучих на провідних каналах світу стає все
актуальнішим, а дуже часто набуває форми окремих блоків
новин (типу «Діловий світ» і т.п.).
Однак є приклади, зокрема, у практиці французького
телебачення, коли талановиті ведучі новин почергово беруть
на себе коментування різноманітних за змістом новин,
вносячи до програми цікаву різноманітність.
Досвід французького телебачення цікавий ще й тим,
що коментатори новин почасти виступають ще й у ролі
репортерів, інтерв´юерів, ведучих ток-шоу.
Існують і програми, у яких фахівців піддають
своєрідній атаці кількох тележурналістів. Тобто, усе
робиться для того, щоб урізноманітнити новини, зробити їх
цікавими для якнайбільшої аудиторії телеглядачів.
Одним з найважливіших складників роботи
телеведучого є попереднє ознайомлення з матеріалами
новин і пов´язаними з ними відеоматеріалами. Нині ця
робота попередньо проводиться значним колективом
журналістів,
що
формують
базу
найважливіших
повідомлень, з якими вже безпосередньо працює ведучий.
Однак створити повноцінний коментар без того, щоб
бути постійно інформованим про події в галузі
коментування, майже неможливо. Саме тому процес
підготовки коментаря новин для ведучого є тільки окремою
професійною ланкою у властивому йому загальному
інтелектуальному процесі інформаційної орієнтації. Адже
тільки на підставі синтезу фактів загального процесу
ведучий може в надзвичайно стислий термін підготувати
особистий коментар окремих подій, не просто подати факт,
а висловити свою (або телеканалу) позицію щодо факту.
Кращі ведучі новин у світі систематично працюють з
матеріалами провідних інформаційних джерел, постійно
розширюють свій інформаційний простір і взагалі
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культурний рівень, знання про світ і його визначальні
процеси.
Суттєве питання – про характер відеоматеріалів
новин. Їх зйомки та монтажна режисура повинні бути
якомога лаконічними інформаційно. Штучні, занадто
складні образні рішення, зайве панорамування, включення
немотивованих сторонніх деталей тільки заважають подачі
новин, адже можуть бути самостійним зображальним
коментарем, який обмежує ведучого. Зображення новин
повинно бути максимально повним, але ясним за
сприйняттям,
одночасно
залишаючи
простір
для
висловлення узагальнюючих думок ведучого.
Ще один жанр творчої діяльності ведучого
телевізійної програми – бесіда.
Це обмін думками. Вочевидь, що це зумовлює
особливі вимоги до ведучого, оскільки передбачає в нього
наявність цих самих змістовних думок, чи хоча б здатності
підтримувати, активізовувати, спрямовувати в потрібне
річище змістовну бесіду між її учасниками.
Найскладнішою є бесіда на політичну тему, оскільки
в ній можуть зіштовхуватися непримиренні позиції, які
вимагають
коректного,
але
рішучого
втручання
організатора, чи як тепер кажуть, модератора, тобто
ведучого. Не дивно, що як ведучого бесіди нерідко
запрошують відомого інтелектуала, здатного підтримувати
розмову на необхідному рівні.
Для професійного ведучого бесіда чи не
найскладніший жанр і здебільшого, через брак глибоких
спеціальних знань, перетворюється у своєрідне інтерв´ю.
Рятівним засобом є дуже ретельна підготовка з теми бесіди,
попередня схематична розробка її драматургії, що дозволяє
ведучому певною мірою «грати у професіонала», виступати
як модератор-ведучий, який ставить для обговорення певні
проблеми, або нові їх межі. Звичайно, це не кращий спосіб
обміну думками, але достатня загальна ерудиція і досвід
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здатні перетворити бесіду професіонала з непрофесіоналом
у достатньо змістовний обмін думками. Головне при цьому
– не намагатись імітувати повну обізнаність у питанні, а
висловлювати під час бесіди розумні думки, які
репрезентують загальний рівень цікавості аудиторії до
заданої теми.
Абсолютно недопустимо під час бесіди підглядати у
папірці. Якщо вже є така потреба, краще відверто
використовувати під час бесіди певні цитати, або факти з
книжок, які лежать у ведучого на столі, або залучити
необхідний екранний матеріал. Тобто, мати під рукою
ефективні документальні аргументи розмови, посилання на
авторитети, які здатні зробити бесіду змістовнішою,
посилити цікавість глядача.
Висока ерудиція і здатність самостійно оперативно
осмислювати суспільно значимі проблеми, незамінні і під
час проведення ведучим інтерв´ю.
Здавалося б, найкращим варіантом проведення
інтерв´ю є адекватність героя інтерв´ю та інтерв´юера.
Однак це зовсім не так. Адже постановка запитань не
повинна перетворюватись на бесіду професіоналів.
Не можна також вимагати від ведучого наявності
такої ж ерудиції, як у його співрозмовника. Ведучому
достатньо мати лише здатність швидко засвоювати певну
тематику інтерв´ю, аби вести бесіду жваво, з розумінням
того, про що йдеться. Зрозуміло, що такою здатністю
наділений не кожен ведучий.
Саме тому природно, що ведучий інтерв´ю немов би
персоніфікує собою колективного телеглядача. Це свого
роду допитливий аматор, звичайна зацікавлена людина, яку
хвилює те, що хвилює нині більшість його цільової
аудиторії.
Ведучий на те і ведучий, аби ставити такі запитання,
які будуть цікаві насамперед масовій телевізійній аудиторії і
якомога повніше розкривати людську сутність героя
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інтерв´ю.
Як і кожний жанр, інтерв´ю повинно мати власну
драматургію, яка базується на чотирьох головних
компонентах: тема, сюжет, фабула і середовище, у якому
розвивається фабула.
В інтерв´ю ці елементи жанру можна умовно
охарактеризувати так: «про що інтерв´ю» (тема), «з ким
інтерв´ю» (сюжетом інтерв´ю є людина, герой інтерв´ю), «як
ведеться інтерв´ю» (фабула), «де ведеться» (тобто
середовище розгортання дії). У свою чергу фабула
складається із зав´язки (інформаційного приводу для
інтерв´ю),
розвитку,
кульмінації
(найважливішого,
найактуальнішого
питання,
а
якщо
можливо
–
найгострішого питання, яке здатне викликати емоційну
реакцію) та розв´язки (відкриття перспективи подальшого
розвитку).
І так само, як і в драматургії, найважливішим
завданням при проведенні інтерв´ю є знаходження
«сюжету», тобто людини з талантом саморозкриття на
екрані. На жаль, саме це є найскладнішим – знайти людей,
через яких телебачення здатне пізнавати життя.
Суттєвим, звичайно, є і вибір середовища для зйомок
інтерв´ю. Воно повинно органічно сприяти розкриттю
сутності людини, не обмежувати її звичну поведінку, за
можливості створювати атмосферу, яка сприятиме
налагодженню
особистих,
щирих
контактів
між
журналістом і героєм інтерв´ю. Де його проводити – справа
конкретна, але певні рецепти існують. Офіційне інтерв´ю,
звичайно, краще проводити в кабінеті чи в студії, виробниче
– на відповідному виробництві, інтерв´ю із «зіркою» – там
де вона працює, або вдома – і те, й інше однаково цікаво для
глядача.
Для неофіційних інтерв´ю підходить будь-яке місце,
де людина буде відчувати себе органічно, а глядачеві
додасть певних зорових емоцій.
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Взагалі, проводити інтерв´ю без урахування
соціального стану, положення людини в суспільстві,
професії, рівня освіти і пов´язаних з цим психологічних
особливостей неможливо. Слід враховувати властиві
кожному соціальному стану, віку, національності
соціокультурні моделі поведінки, можливі тематичні табу,
особливості мови та характер типового емоційного
спілкування. Не менш важливо враховувати суто
індивідуальні якості людини, її звички, уподобання,
наявність певних цікавих фактів з її біографії, діяльності.
Чим більше журналіст буде знати перед інтерв´ю, тим
впевненіше він зможе при потребі повертати інтерв´ю в
необхідне річище. Хоча, слід зауважити, окремі талановиті
журналісти прагнуть проводити великі інтерв´ю, так би
мовити, «з чистого аркуша», перетворюючи їх на щиру
співбесіду, яка одночасно містить у собі підготовчий етап
вивчення героя інтерв´ю «з перших рук». Звичайно, такі
інтерв´ю не можуть мати інформаційного, виробничого чи
офіційного характеру.
Попередня робота, підготовка до інтерв´ю мають
величезне, а інколи й вирішальне значення. По-перше, це
вивчення проблем, пов´язаних з інтерв´ю, окреслення кола
розмови, підготовка важливих питань, а якщо треба
(найчастіше – у суто інформаційних інтерв´ю, або в
інтерв´ю, які потребують використання значної чи точної
офіційної інформації), то і попереднього обговорення з
героєм інтерв´ю необхідних питань.
Але в будь-якому випадку, якщо, звичайно, це не
офіційне інтерв´ю, скажімо, з державним діячем, слід
створювати невимушену атмосферу інтерв´ю, спілкуватися
не канцеляризмами, а розмовною мовою, уникаючи довгих
періодів і професійної лексики.
Дуже суттєвим є те, що ведучий повинен під час
інтерв´ю користуватися лише розмовною мовою. І справа не
тільки у стилістиці розмови. Інтерв´ю – жанр глибоко
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людський; це свого роду лірика телебачення. «Засушити»
його, раз за разом підглядаючи до заготовленого папірця,
дуже легко.
Треба розуміти, що використання письмової мови є
нормою тільки тоді, коли між людьми неможливе
безпосереднє спілкування, або вони скуті певними
протокольними нормами, як скажімо, під час офіційних
перемовин, або тоді, коли інтерв´ю має характер офіційної
заяви, наприклад, під час брифінгу.
Як звичайно, телевізійне інтерв´ю невіддільне саме
від живого спілкування, яке є однією з першооснов не
тільки «ефекту телевізійної присутності», але й просто
єдиною можливістю почути від героя інтерв´ю правдиві і
цікаві речі.
Звичайно, є інтерв´ю, у яких без «домашніх
заготовок» не обійтись.
По-перше,
для
достатньо
великих, проблемних, аналітичних інтерв´ю бажано
попередньо розробити план їх проведення, визначити
питання та можливі очікувані варіанти розвитку інтерв´ю. І
вже від уміння ведучого буде залежати – тримати все це в
голові, або ж іноді звірятись із текстом на папері чи екрані
комп´ютера.
По-друге, слід попередньо готувати інформацію,
пов´язану з точними цифрами, назвами, іменами.
Неважливо, будуть це роки, кілограми, суми тощо. Головне,
щоб під час інтерв´ю ведучий у запитаннях не допускав
помилок, які б свідчили про його некомпетентність у темі. А
уточнити конкретну інформацію «з аркуша» – невеликий
гріх. Навпаки, це буде наочно свідчити про ступінь
підготовки до інтерв´ю.
Проте, якщо інтерв´ю проводиться в студії, можна
необхідні цифри, назви, імена виводити на екран
телесуфлера.
У будь-якому випадку найважливіше – не
перетворювати інтерв´ю на зачитування запитань і
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вислуховування відповідей.
Дуже важливо знайти такий тон ведення інтерв´ю,
який дасть змогу ведучому при потребі повертати героя
інтерв´ю до теми, коли він відхиляється, або переходить на
монолог. А тон цей можливо знайти тільки тоді, коли
людина відчує в інтерв´юері справжню зацікавленість,
широку ерудицію, щире людське ставлення до себе,
зрозуміє, що, відповідаючи на запитання, вона розмовляє з
усією телевізійною аудиторією.
Головною передумовою для цього є одне: коли тема
інтерв´ю тебе не хвилює, не берись за неї.
Важливою частиною роботи над інтерв´ю є
режисура. При цьому не важливо хто виконує режисерські
(синтезуючи використання зображальних засобів) функції –
професійний режисер, редактор, сам ведучий чи оператор.
Зрозуміло, що обстановка інтерв´ю повинна бути такою, аби
створювати відповідний темі інтерв´ю й особистості героя
настрій; ніщо не повинно відволікати увагу глядача, занадто
кидатись у вічі, виглядати нарочито стосовно конкретної
людини.
Камера (чи камери) повинна займати таку позицію,
яка б найменше відволікала учасників інтерв´ю, даючи
змогу повністю сприймати найменші нюанси поведінки
героя.
Слід розуміти, що мізансцена інтерв´ю – це вираз
обличчя, пластика фігури людини, яка промовляє, слухає,
думає. При виборі кадрів під час зйомок і монтажу
головним повинен бути не формальний підхід «запитаннявідповідь», а стан поведінки учасників, емоційний перебіг
інтерв´ю як обміну думок. При цьому існує два методи
монтажної обробки інтерв´ю (не йде про суто інформаційні
матеріали): повне подання запитань і відповідей, або
побудова з відповідей своєрідного монологу. Обидва шляхи
мають свої плюси і мінуси і єдиним критерієм
режисерського вибору є ступінь розкриття теми і героя в
83

кожному окремому випадку.
Однак, слід розуміти, що принцип інтерв´ю, поперше, більш технологічний для побудови драматургії, а подруге, більшою мірою відповідає підсвідомій потребі
телеглядача мати власну точку зору на проблеми, яку в
інтерв´ю персоніфікує інтерв´юер.
На додачу слід сказати про виняткові, суто
індивідуальні форми проведення інтерв´ю та коментування
новин, які хоча й рідко, але практикуються на телебаченні й
насамперед на радіо країн Заходу, передусім США. Ідеться
про агресивний стиль, у якому ведучі ведуть себе брутально,
знущаються над аудиторією, висміюють події та їх
учасників, а в інтерв´ю намагаються ставити лише гострі,
скандальні,
провокаційні
питання,
використовують
компрометуючі матеріали тощо. Головною метою такого
стилю роботи ведучого є отримання екстремальних
емоційних реакцій у героїв програм і, як наслідок, створити
скандальну атмосферу навколо програм, залучаючи великий
загал відповідних груп теле- й радіоаудиторії, а отже –
велику рекламу, передусім розраховану на споживачів
алкоголю та взагалі невибагливу публіку. І якщо
коментування таким чином новин – зовсім екзотичне явище,
то провокаційні інтерв´ю все частіше стають нормою
каналів зі скандальною репутацією – теле- і радіоаналогів
«жовтої» преси.
Ще один жанр телебачення, у якому ведучий має
змогу повністю розкрити власний інтелектуальний, фаховий
і суто людський потенціал і вміння працювати в різних
жанрових формах – репортаж.
Стисло кажучи, репортаж – це жива, яскрава
розповідь не тільки про те, що бачив журналіст, а й про те,
що він зрозумів і як оцінив те, що бачив.
Свого часу під репортажем розуміли пряму
телевізійну трансляцію з місця подій. Нині така форма
репортажу використовується здебільшого тільки для
84

трансляції спортивних змагань і важливих офіційних подій і
мають суто інформаційний характер. Репортажі, як
звичайно, записуються та монтуються, як і телепрограма
будь-якого жанру. Однак головні його риси збереглися. Це –
документальність, наочність, динамічність, емоційність
живої розповіді про події. Але вирішальних особливостей
жанру три:
- актуальність подієвого матеріалу та його
розгортання на екрані у вигляді, максимально наближеному
до реального;
- наявність ведучого – посередника між глядачами й
об´єктом репортажу, людини, яка не просто роз´яснює
перебіг подій, але й дає їм власне трактування, передає
глядачеві
власний
суспільний
погляд
на
події,
представляючи позицію відповідного телевізійного каналу.
Якість репортажу вирішально залежить від
професійного
рівня,
громадянської
рішучості,
інтелектуальної підготовленості, творчої та організаційної
ініціативи, а подекуди – і від суто людських якостей
(сміливість, фізична підготовленість тощо) ведучого, який
працює в активній взаємодії зі своєю знімальною групою.
При цьому саме репортер здатен максимально посилити
актуальність конкретних подій, даючи їм відповідну оцінку
в контексті загального процесу, у який ці події включені;
- психологічне включення глядача як віртуального
учасника екранних подій. Функція такого «включення» теж
покладається на репортера і зумовлює особливо людяну,
індивідуальну, розмовну манеру репортерської мовноповедінкової стилістики.
За жанровими ознаками репортажі поділяються на
три основні групи: подієві, проблемні та проблемноінсценовані.
З першими все більш-менш ясно, слід тільки
відзначити, що ведучому варто уникати зайвого
суб´єктивізму, адже його головне завдання – допомогти
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глядачеві зрозуміти реальний перебіг і сенс подій. А от
проблемний репортаж вимагає від репортера органічного
поєднання об´єктивності, активної громадянської позиції, з
власним журналістським поглядом на суспільно важливу
проблему.
Природно, що проблемний репортаж розгортається
на основі певних подій і саме активна позиція репортера
здатна перетворити їх у розмову про гострі, актуальні
загальносуспільні проблеми. Головна відмінність подій
проблемного репортажу – у наявності суспільного
конфлікту, який став причиною подій. І саме активізація
зусиль із подолання цього конфлікту в суспільних інтересах
– головне завдання ведучого проблемного репортажу.
Іноді до проблемного жанру зараховують репортаж, у
якому розповідається про актуальні проблеми науки,
пов´язані з певними відкриттями. Однак це безсумнівно
неправильно. Проблемним може бути тільки той репортаж,
який підіймає саме суспільну проблему, нехай і пов´язану з
науковими досягненнями. А завдання ведучого в репортажі
про науку полягає в популяризації наукових досягнень,
розкритті реального їх значення для розвитку суспільства,
цивілізації, у постановці загальноважливих проблем
подальшого розвитку.
Різновидом проблемного репортажу є репортаж
«провокаційний», тобто такий, у якому штучно створюється
подієва ситуація, у яку мимоволі втягуються люди, яких
вона зачіпає. Ця ситуація за допомогою репортера повинна
стати приводом для осмислення закладених у ній
конфліктних, проблемних питань.
У будь-якому випадку, репортер і зйомочна група
повинні ретельно готуватися до проведення репортажу.
Вибір теми, попереднє вивчення пов´язаних з нею
матеріалів, створення начерків головних моментів
коментаря подій, розробка методів зйомки, використання
технічних засобів – усе це є обов´язковою передумовою
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вдалого репортажу. У спортивному і науковому репортажі
величезне значення мають ще й спеціальна ерудиція,
популяризаторський хист репортера, його здатність до
образного мислення.
Ще складніший характер має підготовка до роботи
над проблемним репортажем.
Зазвичай він вимагає
достатньо глибокого попереднього ознайомлення з
матеріалом, ретельної організаційної і технічної підготовки
до зйомки, повноцінної драматургічної розробки різних
варіантів розвитку зйомок.
І, звичайно, найважливішим у ньому є вдалий вибір
теми. Обираючи її, репортер повинен сам собі відповісти на
два важливі запитання: яке значення має ця тема для людей?
Як допомогти їм розв´язати проблему, змінити власне життя
на краще?
Якою б не була форма репортажу, ведучий повинен
розуміти, що його роль дуже важлива, але головним є події,
їх особливості і зміст, їх учасники. Глядач дивиться
репортаж саме заради цього і функція репортера в тому, щоб
якомога активніше залучити глядача до психологічної,
громадянської співучасті в подіях.
Саме тому необхідно зосереджуватись на головному,
не відвертаючись від промовистих, образних деталей подій,
не хизуватися своєю ерудицією та професіоналізмом, не
підміняти собою події, намагатися залучити до репортажу
змістовні інтерв´ю з учасниками подій; дуже важливо не
просто надавати інформацію, а підводити до її розкриття
через факти, свідчення, висновки. Найактуальніший тезис
для проблемного репортажу, адже в цій жанровій формі
необхідно перейти від констатації факту до його аналізу, від
події до зіткнення позицій, поглядів, тобто, до серії інтерв´ю
в різноманітних його формах.
І природно, що глядач повинен постійно відчувати
компетентність репортера, ступінь його щирої допитливості,
повагу до загальносуспільного блага.
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Останніми роками найбільше посилилося значення
ведучих у жанрах, які чимдалі набирають ваги в програмах
телебачення – ток-шоу, різноманітних конкурсах, естрадних
шоу.
І якщо в останніх двох жанрах функції суто ведучих
майже замінено ретельно розробленою акторською грою, то
перший з них ставить перед ведучим надзвичайно складні
завдання, у яких синтезуються методи роботи ведучого чи
не в усіх жанрових формах.
Ведучий ток-шоу – видовищно розробленого
обговорення певних тем, або дискусійного протистояння
великої групи учасників, повинен одночасно бути
репортером, інтерв´юером, коментатором, аналітиком,
режисером-організатором програми, котра, як звичайно,
відзначається підвищеним динамізмом, емоційністю,
зіткненням позицій і думок, а іноді – прямим агресивним
конфліктом учасників обговорення гострих тем.
Безсумнівно, що такий ведучий повинен бути
харизматичною, неординарною, всебічно підготовленою
особистістю, яка здатна і тактовно сприяти розкриттю
позицій учасників, і вміти жорстко повернути програму в
потрібне річище, зняти зайву напругу, чи навпаки – додати
програмі необхідної динамічної гостроти.
Ток-шоу – «вищий пілотаж» роботи ведучого на
телебаченні, він під силу тільки яскравим особистостям і,
зазвичай, є результатом накопичення величезного досвіду
роботу в поєднанні із самобутнім обдаруванням та
особистою привабливістю для глядача.
Звичайно, можливі випадки, коли до ведення ток-шоу
певної тематичної спрямованості запрошують стороннього
фахівця, але, як кажуть, випадок тільки підтверджує
правило. Фахівці залишаються на телебаченні тільки тоді,
коли мають глибоку особисту зацікавленість у темах токшоу, яскравий талант ведучого, котрий допомагає їм
швидко ввійти в нову телевізійну роль. Подібні приклади
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існують у будь-яких розмовних жанрах телебачення.
Підготовка ведучого до ток-шоу є не менш копіткою,
ніж у репортажі, адже треба мати чітке уявлення про його
майбутніх учасників, глибоко розуміти теми, які будуть
поставлені, підготувати яскраві узагальнюючи «експромти»,
продумати допоміжні виражальні ресурси, драматургію
всього видовища, попередньо визначити можливі
конфліктні ситуації і продумати шляхи їх розв´язання, а за
потреби – розробити необхідні провокаційні ситуації та
питання, які могли драматизувати, динамізувати ток-шоу.
Великим плюсом таких програм є те, що в підготовці
ток-шоу, як звичайно, бере участь значна кількість людей –
редактори,
кореспонденти,
режисери,
оператори,
художники, стилісти, адміністратори і т.п. Однак вся ця
підготовча праця є лише схованим від очей глядачів творчовиробничим механізмом, який на екрані уособлюється в
одній людині – ведучому ток -шоу.
Окреме місце в програмах телебачення й радіо
посідає спортивна тема та її невід´ємна частина –
спортивний коментар.
Спортивний коментатор – ведучий спеціалізованих
спортивних програм, завданням якого є не просто
інформування про спортивну подію, а психологічне
залучення глядача до реального перебігу спортивних
змагань.
Спортивні коментатори – фахівці саме зі спортивної
тематики, адже специфіка спортивних програм полягає в
тому, що люди, які ведуть трансляцією чи запис спортивних
змагань, повинні добре розумітись на тому, що вони
показують, відповідно реагувати на спортивні події і за
першої ж можливості зосереджуватися на наявному у
змаганні головному конфліктному протистоянні. Стиль
спортивних програм повинен бути динамічним, гостро
виразним.
Людям, яких спорт не захоплює емоційно, які не
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здатні побачити красу і драматичність спорту, немає чого
робити в спортивному телебаченні.
Є, щоправда, і така форма організації спортивних
програм, яку можна зарахувати до розважальних, а також –
розважально-пізнавальних.
Це художньо-документальні спортивні шоу, у яких
принцип спортивних змагань, або досягнення певних
результатів є лише приводом для динамічного видовища.
Майже завжди ці програми, побудовані на участі дуже
активного ведучого, розповідають про екстремальні види
спорту. Їх драматургія і режисура спрямовані на створення
провокативних, конкурсних ситуацій, у яких змінюється фах
спортсменів, беруть участь майже непідготовлені аматори.
Завдання ведучих-коментаторів у цих програмах,
окрім розповіді про перебіг подій, полягає ще й у
драматизації психологічних аспектів боротьби, поведінки не
тільки героїв змагань, але і їхнього оточення – рідних і
близьких.
Фактичний сюжет таких програм – подолання самого
себе, досягнення якоїсь вищої планки заради певної
благородної мети, вимагає цікавої психологічної драматургії
характерів, які розкриваються в екстремальних ситуаціях.
У цілому ж, спортивний телевізійний коментатор
повинен саме коментувати зримі екранні події,
допомагаючи глядачам постійно розуміти їх зміст,
драматичні особливості спортивної боротьби.
Дещо інші завдання стоять перед спортивними
коментаторами на радіо.
Відсутність зображення змушує створювати в уяві
слухачів своєрідний віртуальний спортивний поєдинок,
детально і послідовно розповідаючи про перебіг усіх подій,
утворюючи
особливу
атмосферу
співпереживання,
побудовану на емоційних, експресивних засобах мовної
виразності. Саме тому міра суб´єктивного в радійному
коментарі допустиміша, ніж у коментарі телевізійному.
90

Саме
такими
справжніми
співтворцями
радійних
спортивних подій були, зокрема, видатні футбольні
радіокоменатори Вадим Синявський і Юрій Озеров, а серед
українських – Фарид Дасаєв.
Але є і загальні вимоги до спортивного коментаря на
радіо і телебаченні, які диктує їх динамічна, емоційна
природа.
Слід уникати складних фраз, значних пауз. Думки
повинні логічно витікати одна з одної, аби не відволікати
глядача і слухача на їх розшифровку.
Великим недоліком багатьох спортивних коментарів
є штамповані фрази, тим більше, коли вони повторюються в
одного коментатора від передачі до передачі. Саме
відсутність стереотипу та попередніх заготовок під час
коментування, яскраві, насичені, короткі природні фрази –
«фірмовий» стиль кращих спортивних коментаторів. І
водночас, усі вони постійно готувалися до кожної програми,
штудіювали всі можливі матеріали про спортсменів, історію
команд, особливості їх спортивної стратегії і тактики.
Величезні фахові знання, щира любов до спорту,
глибока повага до слухачів і глядачів – необхідні складники
діяльності спортивного коментатора.
Окремою сферою діяльності телевізійних ведучих є
участь у пізнавальних телевізійних програмах. Переважна їх
більшість має цикловий характер і безпосередньо пов′язана
з особистістю певного ведучого. Саме такими були циклі
пізнавальних програм про музику з композитором і
диригентом Леонардом Бернстайном у США, про хімію – з
прем′єр-міністром Великобританії Маргарет Тетчер; про
кіно – з кінорежисерами В. Шнейдеровим, О. Згуріді, Е.
Рязановим, сценаристом О. Каплером, актором З. Гердтом;
про наукові пошуки – з фізиком Сергієм Капицею тощо.
На сучасному телебаченні ця тенденція збереглася і
глядач дивиться не просто медичну програму, а «Медичне
шоу доктора Комаровського», не просто розповідь про
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екстремальні умови виживання, а пізнавальну програму
«Рейтинг Баженова», не просто подорожні нариси, а циклові
програми «Світ навиворіт» з Дмитром Комаровим чи «У
пошуках пригод» з Михайлом Кожуховим.
Тобто,
важливою
особливістю
пізнавальних
телевізійних програм є достатньо глибока спеціалізація
ведучого, через що дуже часто в якості таких ведучих
запрошують фахівців, наділених талантом екранного
спілкування.
Однак це зовсім не означає, що таким ведучим не
може стати професійний телеведучий. Просто задля того,
щоб отримати можливість постійно працювати в
пізнавальній
сфері
телебачення,
слід
постійно
вдосконалювати свої знання, журналістський досвід роботи
в певному тематичному напрямку. А ще – обов′язково
знайти адекватний цьому напрямку стиль екранної
поведінки. Зрозуміло, що ведучі подорожніх програм
принципово відрізняються від ведучих програм з культури
чи науки.
Нині до вимог індивідуальної стилістики ведучого
активно
додалися
загальні
процеси
телевізійного
жанроутворення внаслідок яких головне місце в системі
пізнавальних програм дедалі більше займають екранні твори
в стилістиці ед′ютейнмента, пізнавального інфотейнмента
чи як його ще називають, сайнстейнмента. Йдеться про
використання при організації пізнавальних екранних творів
численних розважальних, акторських, театралізованих
елементів, які допомагають кращому засвоєнню інформації,
роблять перегляд пізнавальних програм своєрідною
корисною розвагою.
Ед′ютейнмент – це пізнавально-освітній екранний
твір у розважальній формі, яка сприяє кращому розумінню
матеріалу. Назва є поєднанням двох слів education – освіта,
культура та entertainment – розвага, вистава. Вперше цей
термін було застосовано 1948 року для характеристики
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серіалу компанії «Уолт Дісней» про життя тварин «Реальні
пригоди». Найпоширенішою сферою використання жанру є
дитячі пізнавально-освітні телевізійні програми.
Пізнавальний інфотейнмент або сайнстейнмент –
пізнавально-видовищна екранна розповідь з ведучим, який
веде програму в ігровій формі, при потребі перевтілюючись
у героїв програми або особисто беручи участь у процесах,
які є об′єктами показу. До таких програм, зокрема, можна
віднести програми за участю ведучого Михайла Кожухова,
який в різних частинах світу особисто оволодіває
різноманітними
ремеслами;
виразними
прикладами
сайнстейнменту є програми відомого російського
тележурналіста Леоніда Парфьонова.
Цікавим зразком пізнавального інфотейнменту є
відома телепрограма «Орел чи решка», в якій ведучі
розповідають про різні міста світу, живучи кілька днів на
100 євро чи на кошти із золотої кредитної картки.
Природно, що в цих жанрових формах ведучий
повинен активно поєднувати традиційні елементи роботи в
документальних жанрах з майстерністю шоумена – ведучого
розважальних програм. Це вимагає навіть не стільки
елементарних акторських здібностей, скільки яскравого
темпераменту, непідробної цікавості до найменших
дрібниць обраної тематики.
Чудовим прикладом такого щиро зацікавленого
ведучого є філолог-русист і в минулому – підприємець,
англієць Джон Уоррен у програмі НТВ «Поїдемо – поїмо».
Його харизма є органічним сплавом, любові до людей,
допитливості, здатністю до миттєвого переходу від одного
екранного образу до іншого. Поєднуючи особисту
зацікавленість в матеріалі з численними елементами
перевтілення, він створює на екрані захоплюючі образи
поведінкових і кулінарних традицій різних регіонів планети.
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Контрольні запитання для самоперевірки
1. Які особливості роботи диктора новин?
2. Які особливості закадрового озвучення новинних
сюжетів?
3. Які особливості проведення інтерв´ю?
4. Які особливості роботи ведучого-репортера?
5. Які є жанрові різновиди телевізійного репортажу?
6. Якою є роль ведучого в телевізійному нарисі?
7. Які особливості роботи ведучого ток-шоу?
8. У чому особливості спортивного коментаря на
радіо і телебаченні?
9. Що таке пізнавальний інфотейнмент? Якою
повинна бути стилістика ведучих таких програм?
Завдання для самостійної роботи
1. Переглянути вечірні випуски новин на
національному та міському телеканалах і схарактеризувати
особливості роботи ведучих.
2. Переглянувши кілька подієвих репортажів, скласти
текст власного телерепортажу про якусь подію.
3. Переглянути та проаналізувати виражальні засоби
ведучого (ведучих) однієї з пізнавальних телепрограм.
4. Провести в групі своєрідне ток-шоу з обговорення
певного питання.
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Розділ 5. Особливості роботи ведучого в
розважальних телевізійних програмах
Серед
численних
комунікативних
функцій
телебачення величезне значення має рекреативна функція –
здатність до ефективної емоційної організації відпочинку.
Останніми десятиліттями саме реалізації цієї функції
телевізійного мовлення надається найбільше ефірного часу.
При цьому власники телевізійних каналів враховують
не тільки об´єктивні потреби телевізійної аудиторії, але й
пов´язані з ними обсяги рекламного мовлення, що, знову ж
таки, підштовхує телебачення на подальший кількісний і
якісний розвиток розважальних програм мовлення.
Цей процес викликає до життя вдосконалення
традиційних і створення нових телевізійних форм, здатних
зосереджувати навколо себе постійну увагу телеглядачів.
Серед них провідне місце посідають численні
жанрові різновиди телевізійних конкурсів і телевізійних
шоу.
Конкурси давно вже стали однією з найзагальніших
жанрових форм кількох видів телевізійного мовлення. Це не
дивно, оскільки саме в конкурсах величезною мірою
реалізуються властиві телебаченню психологічна реальність
сприйняття події, активне розкриття людських характерів у
безпосередній момент телевізійного мовлення.
Конкурси якнайповніше дозволяють організувати
будь-яку документальну екранну драматургію в ігровій
формі, а отже – зробити її привабливою для глядача. Це
дуже суттєво не тільки для розважальних, але й для
різноманітних пізнавальних програм телебачення.
Загалом усі екранні конкурси поділяються на дві
великі групи: пізнавальні й розважальні, які, звичайно,
постійно переплітаються між собою, але не настільки, щоб
не зберегти родові ознаки.
За тематикою пізнавальні конкурси поділяються на
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професійні, вікторини та ігрові.
Професійні конкурси нині майже зникли, а в
минулому на Центральному телебаченні СРСР існувало
кілька постановочних конкурсних програм професійної
спрямованості, кращими з яких були «Нумо, дівчата!» та
«Нумо, хлопці!». Це були дуже серйозно організовані
конкурси із використанням авіаційної, транспортної,
сільськогосподарської техніки, зі спортивними естафетами,
постановочними виробничими процесами, у яких засобами
зйомки і монтажу вдало організовувалися психологічна
драматургія конкурсного протиборства.
Телевізійні вікторини («Розумники й розумниці»,
«Найрозумніші» та інші), навпаки, сьогодні представлені
більш щедро, ніж у минулому. Цьому сприяє й те, що вони є
не тільки пізнавальними, але й розважально-психологічними
і цілком вписуються в загальну природу телебачення, як
віртуального життя, побудованого в реальних формах і на
реальному матеріалі, і те, що нині конкурентні форми
людського співіснування посідають у житті суспільства
більш значне місце, ніж колись.
Класикою ігрових конкурсів, як і всього жанру
пізнавальних конкурсів, є розроблений нині вже покійним
режисером Першого каналу В. Ворошиловим телевізійний
конкурс «Що? Де? Коли?» та не менш «безсмертне» «Поле
чудес».
Розважальні конкурси поділяються на естрадні,
спортивні, пригодницькі та психологічні.
Естрадні, звичайно, найпростіші і тому представлені
найбільше. Майже всі вони сьогодні є ліцензійними
кальками відомих зарубіжних конкурсів. Серед вдалих
національних розробок виділяється «Караоке на майдані».
Усе більш естрадним стає, на жаль, і такий телевізійний
конкурс, як «КВН».
Спортивних, на жаль, нині майже немає, оскільки їх
поглинули пригодницькі конкурси – «Форт Байярд»,
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«Великі перегони», «Останній герой» тощо.
До психологічних належать конкурси типу «Битва
екстрасенсів».
Основна
драматургія
конкурсів
–
реальне
протиборство знань, талантів, можливостей, уподобань. А
головне завдання для їх авторів – створити найактивніше,
найемоційніше видовище, яке збереже хоча б умовну
атмосферу імпровізації.
Природно, що така розмаїтість жанрових форм
викликала до життя і різноманітні типи телевізійних
ведучих, без яких майже жоден з конкурсів не обходиться.
Слід одразу вказати, що принципи роботи ведучих
пізнавальних
та
розважальних
конкурсів
значно
відрізняються один від одного.
Пізнавальні конкурси, як звичайно, мають дуже
жорстку, систематичну драматургію проведення. Це
обумовлюється потребою створення об´єктивних, однакових
умов для всіх учасників конкурсів упродовж усього циклу їх
показу. Така драматургія обумовлює і наявність постійних
ведучих, й одноплановість їх екранного образу.
Ведучий пізнавального конкурсу немов би надягає на
себе постійну маску – суворий екзаменатор у «Слабкій
ланці», добрий весельчак у «Полі чудес», феноменальна
інтелектуалка в «Найрозумніший», вдумливий професор у
«Розумниках та розумницях» тощо. Ця екранна маска
компенсується здатністю до блискавичної імпровізації,
глибокого розуміння психології учасників конкурсу.
Ведучі цих програм, зазвичай, і самі є
інтелектуалами, здатними оцінити не тільки достовірність,
але й оригінальність відповіді, скерувати конкурсну
ситуацію в бік загострення психологічного протистояння.
Такий тип ведучого знадобився б і в конкурсах
розважальних, однак там це зовсім не обов´язково.
Ведучий розважального конкурсу – це шоумен,
здатний до певної імпровізації і розмовного контакту. Саме
97

цим він відрізняється від ведучих просто розважальних
програм, які повністю діють у межах наперед заданого
тексту.
Звичайно,
більшість
реплік
ведучого
і
концептуальний малюнок його поведінки або розписані
наперед, або підказуються закадровими модераторами,
однак це не позбавляє його можливості імпровізовано
спілкуватися з членами журі, вести «летючі» мікроінтерв´ю
з учасниками конкурсу тощо.
Особлива сучасна вимога до таких конкурсів –
створення
пафосної
атмосфери.
Задля
цього
використовується штучно екзальтована поведінка учасників,
ведучих і глядачів, використання численних символів, серед
них і державних. Як звичайно, усе робиться задля того, щоб
створити в глядача уявлення про надзвичайне значення
подібних конкурсів і змусити їх дивитись.
Ця особливість телевізійних конкурсів накладає
необхідність пафосної поведінки і на ведучого. Для його
екранної поведінки і вербальних виступів є нормою
імпровізоване перебільшення, екзальтація, вигуки, надмірна
інтонаційна драматизація, уявні спроби самому повторити
певні дії учасників конкурсу тощо.
Можна було б у зв´язку з цим поставити і проблему
підміни реального життя екранними ілюзіями боротьби,
однак такими є правила цих конкурсних перегонів –
створення захоплюючого, різноманітного, динамічного
видовища із застосуванням усіх можливих експресивних
засобів.
Звичайно,
є
й
абсолютно
театралізовані
документальні конкурсні програми типу «Льодовикового
періоду», у яких ведучі просто озвучують наперед задані
тексти. Однак і в них автори імітують імпровізаційну
структуру видовища, використовуючи органічну гру
першокласних акторів-ведучих. Просто в таких програмах
драматургічний акцент переноситься на реальну спортивно98

художню боротьбу за перемогу.
Особливий вид конкурсів – програми типу «За
склом», «Дім», «Пацанки та пані», які сформувались у
документально-художній жанр – реаліті-шоу.
Властива їм організація драматургії на основі
тривалого спостереження передбачає повну реальність
життя на екрані, організовану здебільшого на основі
зіткнення конфліктних груп, конкуруючих пар, «підсадних
качок».
У таких конкурсах ведучий здебільшого виступає в
ролі закадрового диктора, модератора програми, або
сполучає закадровий коментар з періодичним аналізом
ситуації, виступаючи в ролі журналіста-психолога.
Ще одна сфера дії телевізійних ведучих –
розважальне шоу.
Це вже повністю театралізоване дійство, у якому
функції телеведучого виконують актори, однак і воно має
певні суттєві відмінності.
Усі телевізійні шоу можна поділити на дві групи –
суто ігрові та концертні й ті, що існують на перетині
ігрового і документального.
Отже, що головне для ведучого конкурсних і
розважальних телевізійних програм?
Теж саме, що для будь-якого шоумена –
індивідуальний стиль та імідж. Звичайно, проблема
власного стилю – загальна проблема майстерності
телеведучого, однак в суто журналістських жанрових
формах перед ведучим стоять актуальніші проблеми:
майстерність ведення інтерв´ю та репортажу, вміння зримо
мислити в кадрі та багато іншого.
Але ведучий-шоумен – це перш за все стиль та імідж,
які відповідають певній програмі. Саме так – вірно
знайдений стиль зовнішності та поведінки - це стиль самої
програми.
Занадто яскрава зовнішність ведучого інформаційних
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програм безумовно буде відволікати від її змісту так само,
як і екстравагантність ведучого пізнавального конкурсу не
відповідає атмосфері інтелектуального конкурсу. І навпаки
– немислимо уявити ведучого розважального шоу в
стриманій професорській «уніформі». Достатньо згадати,
що найяскравіші фрагменти «Поля чудес» – ті, у яких Л.
Якубович зодягається в екзотичне вбрання, подароване
учасниками програми.
Теж саме стосується і манери поведінки: стриманість
ведучого
розважальної
програми
неодмінно
буде
створювати враження скутості, відсутності свободи
імпровізації.
Однак проблема формування іміджу аж ніяк не
обмежується
питаннями
зовнішнього
вигляду
і
привабливості. Ведучий – передусім виразник суспільних
поглядів, думок, інтересів. Саме його здатність до
інтелектуального й емоційного саморозкриття у сфері
суспільного, культурного інтересу цільової аудиторії і є
провідним чинником формування певного іміджу ведучого
у свідомості телеглядачів.
Якщо ведучий у своїй екранній діяльності об´єктивно
відображає сучасний стиль життя, напрямок суспільного
інтересу, а отже, є адекватним життєвим реаліям, глядач
може пробачити йому багато що з недоліків зовнішності,
або індивідуальної поведінки.
Але якщо телеведучий використовує власний
зовнішній стилістичний арсенал для розкриття будь-яких,
далеких від цікавості аудиторії чи власного розуміння
аспектів життя, коли він підміняє органічні прояви
індивідуальності гарно вивченим текстом, його аудиторія
рано чи пізно почне відчувати формальність зовнішніх
прийомів і переключиться на інші канали.
Саме тому дуже важливим чинником майстерності
ведучого є його вміння живого спілкування з реальною та
віртуальною телевізійною аудиторією. І дуже важливо, щоб
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постійний зв´язок з глядачем був двостороннім – хоча б у
студії. Найпростіше цей дуже важливий чинник реалізується
саме в конкурсах, де у ведучого є можливість постійно
спілкуватись із членами журі, виконавцями та глядачамиучасниками за кулісами.
Неодмінною
належністю
іміджу
ведучого
конкурсних і розважальних програм є його здатність до
імпровізації та перевтілення. Останнє, зокрема, допомагає
відчути психологічний стан учасників програми і
спрямувати її розвиток у напрямку максимального
загострення драматургічної ситуації, яке, у свою чергу,
вимагає не просто імпровізаційного таланту, а вміння
постійно тримати у свідомості генеральну драматургічну
канву програми, не даючи учасникам збити її нанівець.
Тобто, ведучий телевізійного шоу, яким, зокрема, є і
конкурс, постійно повинен відчувати себе практичним
драматургом і режисером програми, контролювати її
розвиток, випереджаючи небажаний перебіг подій,
посилюючи її внутрішнє напруження і видовищність дії.
Найнапруженішим є це завдання в такій непростій
телевізійній формі, як ранкова інформаційно-розважальна
програма.
Програми на кшталт «Доброго ранку!», «Ранок на
Інтері», «Ранок на Першому Національному» є дуже
серйозним випробуванням для телевізійного ведучого,
оскільки тривають достатньо довго, містять у собі численні
епізоди, які належать до різних видів мовлення, базуються
на імпровізованій розмовній основі і мають дуже мало
допоміжних драматургічних елементів. Насправді, у таких
програмах ведучий чи пара ведучих упродовж однієї, а то й
більше годин працює в ефірі сам на сам з телеглядачами,
заповнюючи ефірний час майже повністю імпровізованими
текстами і діями.
Усі ці нескінченні обговорення актуальних тем
чергуються з інтерв´ю, жартами, рекламами, імітацією
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ранкових сніданків тощо. Якщо уявити собі техногенну
обстановку студії, яка аж ніяк не сприяє затишним ранковим
розмовам, можна зрозуміти, яке величезне навантаження
витримують ведучі цих, здавалося б, поверхових за змістом
програм.
Ранкові програми дозволяють глибоко зрозуміти,
наскільки важливою для екранного шоумена є ще одна
невід´ємна риса його обдарування – психологічна, фізична,
емоційна витривалість.
Без цієї якості, яка може бути не тільки природною,
але й результатом тривалої професійної підготовки, робота
справжнього екранного шоумена немислима, адже умови
проведення значних за обсягом телепрограм, якими є
конкурсні і розважальні шоу, неодмінно викликають
психологічні та емоційні стреси, безліч непорозумінь,
конфліктних ситуацій, розв´язувати які необхідно не просто
в робочому режимі, а непомітно для глядача, постійно
залишаючись у драматургічно визначеному психологічному
й емоційному стані.
І ще одна суттєва характеристика цієї сфери
діяльності ведучого – екранна мова.
На відміну від сталої достатньо стриманої, коректної
і мовно-канонічної вербальної поведінки ведучогожурналіста, мова й пластика шоумена повинні повністю
відповідати стилістиці програми і враховувати уподобання
цільової аудиторії, включаючи найекспресивніші зовнішні
прояви емоцій.
На жаль, останнім часом цю особливість роботи
ведучого розважальних програм багато хто розуміє занадто
буквально. У мові багатьох ведучих з´являються слова з
вульгарного лексикону, буквальні запозичення з іноземної
фахової термінології, стереотипні слогани, поширені в
молодіжних аудиторіях.
Зрозуміло, що такий шлях «до сердець»
невибагливого глядача – найкоротший, але ж він невмолимо
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підточує засади мовної культури, пластичної поведінки,
поширюючи негативні екранні зразки, як кола по воді.
Цікавими сферами діяльності телевізійного ведучого
є порівняно «малі» телевізійні форми: хіт-паради, лотереї,
прогнози погоди, реклама та анонси.
Хіт-парад – це серія своєрідних екранних мініатюр, у
яких ведучий повинен оволодіти увагою глядача,
пропонуючи йому музичні твори, або якісь інформаційні
цікавинки, розставлені в певному порядку відповідно до їх
рейтингу. Зазвичай існують тільки два рейтингові обсяги – з
10, або 20 позицій.
Слід розуміти, що реальні рейтинги існують (і то не
завжди) лише при розповідях про об´єктивні явища, якими
є, наприклад, явища природи, тваринного світу,
архітектурних споруд тощо. Що стосується музичних
творів, то в цій царині здебільшого панує повний
суб´єктивізм, у кращому випадку – суб´єктивні уподобання
певних категорій глядачів, або професіоналів.
Тобто, проведення будь-якого хіт-параду – таке ж
саме розважальне шоу, як і всі інші, і ставитись до нього
слід так само.
Крім того, ведучий хіт-параду може використовувати
відверто ексцентричні, пародійні, перебільшені засоби
пластичної та мовної виразності. Тексти хіт-парадних
виступів, міміка та пластика ведучих можуть мати ознаки
будь-яких естрадних і мовно-циркових форм. Усе залежить
від змісту хіт-параду, суспільного чи мистецького рівня
його елементів.
Зрозуміло, що дійсно серйозні явища не є змістовним
матеріалом хіт-парадів. Тому здебільшого екранна
поведінка ведучих повинна базуватись на пафосних,
гумористичних, або відверто-пародійних інтонаціях.
Однак у тих випадках, коли у хіт-параді з´явиться
щось дійсно мистецьке, або суспільно-важливе, ведучому
слід стилем свого екранного виступу підкреслити вагомість
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цього змістовного елементу, виділити його із загальної
стильової структури програми. У музичних хіт-парадах це
буває тоді, коли певна низка розважальних пісень раптово
переривається дійсно художнім твором, який однаково
високо оцінюється різноманітними верствами глядачів.
Суттєвим є питання про одяг ведучого хіт-параду.
Його слід добирати відповідно до стилю одягу відповідної
цільової аудиторії, аби посилити ефект екранної співучасті.
Не менш різноманітні вимоги і до манери проведення
ведучими всіляких лотерей.
Стиль ведучого лотереї повністю залежить від
загального стилю оформлення павільйону, драматургії
проведення розіграшу та фірмового стилю самої лотереї.
Слід відразу ж зауважити, що лотереї бувають
державними, або приватними. Зазвичай, саме це є головним
фактором формування того чи іншого стилю лотереї та
телевізійної програми.
Державні лотереї, як телепрограма, носять
офіціозніший характер. Процедура розіграшу цих лотерей
розігрується як серйозне, офіційне видовище, мета якого –
переконати глядачів у справедливості проведення лотереї.
Тому і манера екранної поведінки ведучих може бути
навіть офіційнішою, ніж у новинних випусках. Адже вони
повинні
підкреслити
високий
імідж
лотереї,
її
респектабельність і надійність.
А ось розіграш більшості приватних лотерей являє
собою своєрідний естрадний конкурс. І в ньому можуть
бути представлені будь-які драматургічні, пластичні, мовні,
акторські елементи, здатні перетворити лотерею на яскраве,
захоплююче видовище.
Майстерність ведучого таких лотерей – це
майстерність актора, який діє у запропонованих режисером
обставинах, серед них ексцентрично-комедійних.
Важливою особливістю телерозіграшів лотерей є
необхідність постійного контакту як з учасниками
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розіграшу, так і з глядачами, серед яких зазвичай є і
переможці лотереї.
Причому контакт цей повинен бути дуже активним,
закличним. При потребі він може проходити у формі
прямих звертань до конкретних – нехай ще невідомих,
переможців лотереї.
Дуже важливим чинником вдалих екранних виступів
у жанрах хіт-параду та лотерейного розіграшу є вироблення
ведучим виразного власного образу, сталого екранного
іміджу, який би вирізняв ведучого серед усіх інших
телевізійних особистостей. Це важливо в будь-якому жанрі,
але щодо екранних мініатюр за участю ведучих це –
безумовна вимога.
Ще одна своєрідна екранна мініатюра, так би мовити,
сольний вихід ведучого – прогноз погоди.
У цій жанровій формі самобутній імідж, гостра
індивідуальність, здатність до віртуального спілкування з
індивідуалізованим глядачем – вирішальні складники
успіху.
Здебільшого ведучі прогнозу погоди мають екранний
імідж інтелігентної людини з легким, відкритим характером;
використовують принади гарної постави, плавних красивих
рухів, що мотивовано технічною особливістю цього жанру:
уявне спілкування ведучого з комп´ютерними картами, або
макетами. Однак у цій формі можливі і будь-які інші
іміджеві стилі – достатньо згадати лише ексцентричного
Миколу Луценка у прогнозах погоди на ICTV. Його
жартівливі прогнози, сповнені анекдотів, бувальщин,
комікування, віршованих слоганів, вийшли далеко за межі
жанру, існуючи у свідомості багатьох глядачів як своєрідна
розважальна програма.
Недарма його «фірмовий» слоган «Нехай проблеми і
негоди не роблять вам в житті погоди» став народним
прислів´ям. Однак таких прикладів – одиниці. І це зрозуміло
– важко знайти актора з яскравою індивідуальністю, який
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зробив би себе багаторічним «заручником» щоденної
програми. Інша справа – професійний телеведучий, для
якого щоденне життя в ефірі – норма. На жаль,
послідовників у Миколи Луценка досі не знайшлося.
У будь-якому випадку ведучий прогнозу погоди
повинен мати виразну пластику руху всього тіла (на відміну
від багатьох інших суто журналістських спеціалізацій),
бездоганно володіти мовою і мати здатність до органічного
поєднання розмовної, фахової та рекламної стилістики.
Останнє набуває усе більшого значення у зв´язку з
тотальною комерціалізацією сучасного телебачення,
унаслідок чого майже кожен прогноз погоди містить
рекламні оголошення спонсорів.
І це ще одна особливість, яку повинні враховувати
телевізійні ведучі: невід´ємна «вбудованість» рекламних
текстів до основного тексту прогнозу погоди. Телевізійний
ведучий повинен подавати рекламу легко, невимушено,
органічно поєднуючи її за змістом з основним текстом, але
водночас, підкреслюючи її самостійне значення.
Майстерність екранної реалізації рекламних текстів –
особливий складник майстерності телеведучого.
Нині рекламний відеоролик – це своєрідний
мікрофільм, побудований на основі класичних засобів
драматургії, психологічних, соціологічних, маркетингових
знань, який повинен у яскраво виразній, захоплюючій,
інтригуючій формі за відрізок часу, який здебільшого триває
від 30 секунд до 2 хвилин, в образній формі розкрити зміст
рекламної формули – слогану та найважливіші рекламні
характеристики певного товару.
Зрозуміло, що робота з озвучування рекламних
текстів вимагає особливої техніки. Вона поєднує елементи
театральної гри та рекламної закличності, вкрадливої
інтимності та дієвої агресивності, підкресленої ліричності та
нарочитої патетики, створення ілюзії документальної
об´єктивності та вміння промовляти голосами фантастичних
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створінь тощо.
Тобто, озвучування рекламних текстів – акторська
голосова гра високого рівня, сповнена творчої фантазії та
мистецтва перевтілення.
І все це акторське багатство слід вкласти у крихітний
за обсягом драматургічний твір, який повинен справити
враження на багатомільйонну аудиторію, а в ідеалі –
надовго залишитись у пам´яті людей, утворюючи сталі
стереотипи сприйняття.
Домогтися цього можна тільки за допомогою
психологічного «вживання» в образи рекламної мініатюри,
використовуючи класичні акторські техніки, зокрема,
систему Станіславського.
Окреме місце серед рекламних продуктів посідають
рекламні передачі чи навіть цілі програми рекламних
передач на спеціалізованих каналах. Зазвичай, це
демонстрація товарів «у дії» та надання необхідних
технічних і маркетингових відомостей. Вони мають форму
своєрідних відеоплакатів, або розмовно-розважальних
програм з ведучими.
У цій жанровій формі ведучий найчастіше
використовує динамічні, напористі інтонації, швидкий темп
екранного виступу, нескінченні повтори однотипних фраз і
слоганів, які повинні утворити сталі елементи сприйняття у
свідомості глядача.
Ведучий таких програм повинен приваблювати
глядачів зовнішнім «шармом», іміджем упевненої в собі,
досвідченої, високопрофесійної людини, якій можна
довіряти.
Неодмінним атрибутом ведучого цих програм є щира
посмішка, «теплий» погляд, переконливі зовнішні прояви
сильного характеру, уміння поводити себе з учасниками
програми як з близькими людьми, чиї інтереси ведучий
сприймає близько до серця.
Нормою цього жанру є використання великої
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кількості запитальних зворотів мови, діалогічний характер
побудови будь-яких висловлювань, гра у здивування,
раптовість вражень, емоційна перебільшеність.
Власну специфіку має і дикторська робота над
текстами анонсів.
Анонси – це своєрідний телевізійний варіант
театральної чи кіноафіші, програми подій, які відбудуться в
певний час. Анонс здебільшого повинен містити музичну
заставку, відеофрагменти події, що рекламується, і
відповідний текст.
Здебільшого, анонс – це монтажний відеокліп, у
якому рекламується майбутній показ фільму, або великої
телепрограми.
У системі телебачення, для якого показ масових
фільмів є одним з головних засобів отримання комерційної
реклами, анонси як частина маркетингу мають дуже велике
значення і демонструються майже в кожному рекламному
блоці.
Іноді анонс називають на західний манер
«трейлером». Однак трейлер – це просто реклама фільму,
змонтована з окремих його кадрів, а телевізійний кіноанонс
не тільки зазвичай менший за обсягом, але й містить
інформацію про час і канал показу.
Стала структура анонсу є приблизно такою: перші 3
секунди – найефектніший кадр і звук – задля пригортання
максимальної уваги глядача; 5 секунд відводиться на
рекламу значення фільму, його жанр і назву; ще 5 секунд
займає представлення провідних акторів; 17 секунд – показ
найвиразніших сцен; останні 5 секунд присвячено
координатам показу на фоні кінокадрів.
Зрозуміло, що такі жорсткі умови диктують і
особливі умови дикторського озвучання.
Окремі фрази дикторського тексту повинні не тільки
легко запам´ятовуватись, але й будуватися так, щоб їх не
можна було застосувати в анонсі іншої стрічки, тобто бути
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невід´ємними від конкретного змісту анонсованого твору; у
тексті анонсу не потрібні риторичні запитання, оскільки
вони уповільнюють сприйняття; звукове оформлення тексту
повинно значно відрізнятись від звичних розмовних
інтонацій, аби пригорнути увагу глядачів та утримувати її
весь час демонстрації анонсу.
До того ж, інтонаційно характер озвучання повинен
відповідати стилістиці анонсованої програми, аби не
створити у глядача деформованої уяви про її жанр.
Таким чином, диктор повинен насамперед чітко
визначити жанрову своєрідність анонсованого твору і
створити відповідну звукову атмосферу.
Слід з кожної фрази тексту інтонаційно робити
крихітний епізод, передаючи глядачам його емоційний зміст
та характерну динаміку.
Водночас кожна фраза повинна містити елемент
інтригуючої недомовленості, створювати ефект емоційного
захоплення самого диктора змістом анонсованого твору.
Тобто, навіть дикторське озвучування телевізійних
програм, які належать до розважальної та рекламної сфери,
має всі ознаки шоуменської, акторської діяльності.
Ведучий-шоумен – це особливий тип телевізійного
ведучого, який суміщає в собі актора, тележурналіста,
організатора екранного видовища. Він працює у певних
телевізійних жанрах, кожному з яких відповідає певний тип
екранної поведінки шоумена.
Розуміння своєрідності змісту, форми, виражальних
засобів кожної жанрової форми дозволяє ведучому-шоумену
правильно обрати власний екранний образ, а отже,
допомогти творцям телевізійних програм визначити їх
індивідуальне екранне обличчя.
Останніми роками до цих проблем додалася ще одна
– усе частіше стає нормою практика використання
телевізійних ведучих у ролі конферансьє – ведучого
концерту, або певної публічної церемонії – насамперед –
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різного виду нагороджень. До того ж, ціла низка
постановочних телевізійних програм і конкурсів насправді
являють собою концертні форми, наприклад програма
Першого каналу Російського телебачення «Дві зірки».
Головна риса конферансьє – уміння вести програму
концерту чи нагородження, одночасно активно спілкуючись
із глядачами. Контакт із залом, уміння налаштувати глядачів
на певне емоційне сприйняття чергового номеру програми –
безумовні вимоги до конферансьє.
Особлива близькість до аудиторії, задушевний тон
спілкування поєднуються в роботі конферансьє з
акторським
блиском,
емоційністю
висловлювань,
адекватним атмосфері подій особливостям поведінки.
Це вимагає від нього дуже виразного індивідуального
стилю, цікавого для глядачів іміджу, здатності поєднувати
елементи
розмовності
та
сценічної
вишуканості,
зовнішнього блиску.
Найважливіші для конферансьє якості – здатність до
імпровізування та імітації імпровізації. Відомо, що краща
імпровізація – ретельно підготовлена. Саме так і чинять
кращі конферансьє, не кажучи вже про те, що тексти
телевізійних виступів готуються заздалегідь. Однак
подавати їх треба так, щоб глядачі сприймали тексти як такі,
що народжуються безпосередньо на сцені.
Гарний конферансьє також наділений здатністю
чутливого сприйняття зміни сценічної ситуації, реакцій
аудиторії. Зрозуміло, що за умов телевізійного запису
непередбачені реакції можна видалити, але значна частина
концертів чи церемоній, які ведуть конферансьє,
відбуваються наживо і лише потім редагуються. Так що,
ведучий у ролі конферансьє повинен мати навички
психологічного спілкування, блискавичної реакції на будьякі незаплановані прояви людської поведінки.
Суттєвими є також питання зовнішнього вигляду
конферансьє. Його зовнішній стиь повинен відповідати
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характеру події. Природно, що церемонія вручення
телевізійної премії суттєво відрізняється зовні від хітпараду, чи вручення нагород, скажімо, «Радіо-рокс». І якщо
в першому випадку буде доречний офіційний вечірній одяг,
то в другому випадку не викличуть запитань навіть
елементи зовнішньої клоунади, чи ознак належності до
певної молодіжної субкультури.
Головне – бездоганно відчувати стилістику певного
заходу, мати необхідний рівень культури та соціальної
відповідальності перед глядачем.
Отже, сфера діяльності ведучих телевізійних програм
дуже широка. Відповідно, постійно зростає їхня
відповідальність.
Ведучий телевізійних програм повинен чітко
розуміти, що він є не тільки обличчям певного каналу – він
репрезентує собою стан розвитку різних аспектів
національної культури, а його суспільна екранна діяльність
є активним фактором формування цієї культури, певним
зразком для мільйонів телеглядачів.
Це дуже почесна і водночас дуже відповідальна місія.
Виконуючи її, треба постійно намагатися бути гідним
кращих традицій власного народу, його інтелекту та
багатовікової культури.
Контрольні запитання для самоперевірки
1. Чим відрізняється ведучий розважальних
телепрограм від ведучого документальних програм?
2. Які існують жанрові різновиди телевізійних
конкурсів?
3. Які особливості роботи ведучого телевізійного
конкурсу?
4. Яка роль ведучого при проведенні телевізійних
реаліті-шоу?
111

5. Які особливості роботи ведучого при проведенні
розважального шоу?
6. Які особливості роботи ведучого ранкових
інформаційно-розважальних програм?
7. Які особливості роботи телевізійного ведучого в
ролі конферансьє?
8. Які особливості роботи ведучого в жанрових
формах хіт-параду, прогнозу погоди, лотерей?
9. Які особливості дикторського озвучування
телевізійної реклами й анонсів?
Завдання для самостійної роботи
1. Ознайомитися з практикою роботи ведучих
розважальних програм українського та російського
телебачення. Провести порівняльний аналіз роботи ведучих
у близьких за тематикою програмах.
2. Самостійно озвучити одну з телевізійних реклам.
3. Самостійно озвучити один з телевізійних анонсів.
4. Провести в навчальній групі своєрідний хіт-паради
музичних творів і курйозних випадків зі студентського
життя.
5. Провести в навчальній групі розважальну лотерею
на певну тематику з розіграшем жартівливих призів.
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Розділ
озвучування

6.

Майстерність

закадрового

Надзвичайно важливою і поширеною сферою
діяльності акторів і ведучих радіо-, телевізійних програм є
закадрове озвучування телевізійних програм і різноманітних
фільмів – ігрових, науково-пізнавальних, документальних,
анімаційних.
У поняття «закадрове озвучування» входить читання
дикторських текстів телепрограм і фільмів, одно- чи
кількаголосне озвучування іншомовних ігрових та
анімаційних фільмів, а також повний дубляж, тобто повна
заміна голосів іншомовних персонажів фільму на відповідні
за характером і особливостями вимови голоси акторів, які
розмовляють мовою майбутньої кіно-, телеаудиторії (в
нашому випадку – українською), для якої фільм придбано;
при цьому всі інші звукові доріжки дубльованого фільму –
музика й шуми, відтворюються в оригінальному звучанні.
Своєрідними видами закадрового озвучування є
також запис текстів відеокнижок і комп′ютерних ігор.
Найпоширенішою формою закадрового озвучування
є читання дикторських текстів.
Дикторський текст є закадровим мовним супроводом
екранного твору, в якому викладається зміст екранних подій
та авторське до них ставлення. Дикторський текст пояснює
зміст зображального матеріалу, монтажно організує його
драматургію, виявляє взаємозв´язки між змістом окремих
кадрів та епізодів, утворює драматургічний та емоційний
контрапункт між зображенням і думкою, виявленою у слові.
Дикторський текст є важливим засобом формування
образної структури екранного твору, створення відповідної
атмосфери його сприймання, наближує екранні події до
глядача. У телевізійних творах дикторський текст посилює
властиве телебаченню пряме авторське спілкування,
інтимізацію, «ефект присутності» глядача при розгортанні
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екранних подій.
Здебільшого в кіно і телебаченні використовується
звичайна авторська мова. Але є багато засобів для
розширення меж драматургічного впливу тексту: прямий
коментар зображення автором, традиційний текст з
елементами прямого спілкування з глядачами, синкреза –
зіставлення різних поглядів, серед них – документованих чи
висловлених у художніх творах, текст від імені героя,
зокрема – історичного, розмова двох, або більше людей,
бесіда покійних (серед іншого – з різних епох), розмова про
речі, які здаються несуттєвими, але потім виявляють свою
глибоку причетність до теми, дитячий коментар,
віршований текст, текст у вигляді листів героїв (вдалих
прикладів такого тексту найбільше), текст «від тварини»,
рослини, або взагалі неживого об´єкта тощо.
На жаль, найкреативніших типів дикторських текстів
майже немає в сучасній екранній творчості, а
найпоширенішими є:
- інформаційний супровід зображального матеріалу;
- дикторський текст з елементами прямого
спілкування з глядачами;
- зіставлення різних поглядів, серед них –
документованих чи висловлених у художніх творах;
- текст від імені героя;
- авторський коментар; за цієї форми створення
дикторського
тексту
об′єктивною
є
інформація,
безпосередньо закладена в зображальний матеріал, тоді як
усі авторські репліки є виразом суб′єктивної авторської
позиції.
Природно, що кожна форма закадрового тексту
вимагає
власного
стилю
читання.
Також
індивідуалізованими повинні бути підходи до читання
дикторського тексту в різних жанрових формах –
інформаційних, аналітичних, документально-художніх.
Визначати стилістику закадрового читання диктор (саме так
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називається читець дикторського тексту) повинен разом із
режисером програми, фільму, чітко виконуючи його
вказівки щодо темпу, ритміки, емоційності та інших
параметрів озвучування. Звичайно, це не означає
нівелювання індивідуальності тембральних характеристик
читця, заперечення його власного стилю, адже зазвичай
режисери або обирають того диктора, який на їх погляд
відповідає характеру екранного твору, або орієнтуються на
штатних дикторів, які є своєрідними «голосами каналу».
Та незважаючи на те, хто його начитує, дикторський
текст екранного твору повинен бути сповнений авторських,
зацікавлених, щиро людяних інтонацій, спрямованих на
утворення, хоча й умовного, але діалогу з глядачем, під час
якого в останнього буде посилюватися співучасть з
екранним зображальним матеріалом. Більш того, читаючи
дикторський текст, слід розуміти, що будь-який монолог – і
дикторський в тому числі, є лише формою діалогу, у даному
випадку – діалогу з глядачем.
Закадровий авторський текст зустрічається і в
ігрових екранних творах. Достатньо згадати такий
визначний його зразок, як авторський коментар у телесеріалі
«Сімнадцять миттєвостей весни», прочитаний актором А.
Джигарханяном. Він дозволив неначе наповнити стрічку
роздумами головного героя і значною мірою визначив
величезний успіх серіалу.
Однак головною формою озвучування в ігровому
кіно залишається робота над діалогами під час
післязнімального озвучування.
Чистовий запис розмовних фонограм під час
павільйонних чи натурних зйомок – ідеальний шлях до
органічного акторського діалогу, однак далеко не завжди
можливий через багато технічних причин. Здебільшого його
використовують у виробництві телевізійних студійних
серіалів. У всіх інших випадках сцени чи епізоди
монтуються з використанням чорнових фонограм, які потім
115

озвучують ті самі, а іноді й зовсім інші актори. Це достатньо
складне завдання, за якого слід не тільки відтворювати
емоціональний бік давно відзнятих сцен, але й синхронно
потрапляти звуком у жестикуляцію губ на екрані.
Працюючи «за кадром», актор повинен вміти:
- читати текст у тому темпі, в якому його
проговорюють екранні персонажі;
- ідеально відтворювати не тільки всі паузи, але й
найтонші нюанси, пов′язані з використанням в екранному
тексті знаків пунктуації;
- використовувати широкий тембровий діапазон;
- органічно відчувати й передавати емоційні чинники
екранної мови;
- володіти мистецтвом ведення діалогу з партнерами
по озвучуванню.
І головне, що домогтися ідеальної реалізації всіх цих
вимог неможливо без акторського перевтілення, емоційнопсихологічного ототожнювання з екранними персонажами.
Процес дубляжу, власне, не відрізняється від
традиційної
акторської
гри,
однак
при
цьому
використовуються лише звукові виражальні засоби. Проте
значна частина майстрів озвучування в ході запису активно
використовує міміку, пластичні рухи, немов би реально
граючи роль. Це, безумовно, допомагає найповніше
відтворити внутрішній стан екранних героїв.
Є і дещо простіший метод озвучування – ліпсінг. Він
застосовується, зазвичай, тоді, коли репліки екранних героїв
озвучуються одним чи двома акторами – найчастіше
чоловіком та жінкою. У ході ліпсінгу головним завданням є
передача глядачам лише змісту реплік, а тому повне
співпадіння
слів
непотрібне.
Достатньо
лише
синхронізувати початок і завершення реплік. Але й тоді слід
хоча б у загальних рисах передати глядачам емоційне
навантаження кожної фрази.
Участь у закадровому озвучуванні ігрових фільмів
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вимагає постійного підтримання виконавської «форми».
Дуже корисно систематично читати діалогічні уривки
тексту від імені різних персонажів, речей, тварин тощо,
намагаючись передати текст якомога виразніше, в манері,
притаманній обраному вами образові.
Корисно копіювати манеру поводження акторів, яких
ви хочете здублювати, адже пластичні характеристики
людини дуже часто співпадають з її мовними
характеристиками. Навіть якщо все навпаки – це не менш
корисно і готує вас до будь-яких можливих несподіванок.
Але йдеться не тільки про зовнішню пластику. Головне –
відчути характер і самого актора, і його екранного
персонажу.
Можна спробувати певний час побути в іншому
характері, тобто поводити себе як зовсім інша людина,
говорити як вона і найважливіше – спробувати думати за
екранного героя.
Буде добре, коли такі вправи ви будете робити в парі
з кимось. Це привчить до діалогічного спілкування,
пришвидшить мовні реакції, змусить виразно формувати
різні тембральні характеристики звучання голосу.
Важливо тренуватись на повний голос, звісно,
відповідно силі звучання персонажу, який ви прагнете
переозвучити. Говорити треба не окремими словами, а
фразами, корегуючи їх з атмосферою екранних подій.
Тренуючись, слід прослуховувати екранний текст
тільки за допомогою навушників – так, як це відбувається
при студійному дубляжі.
Чудовою школою озвучування є також уважний
перегляд кращих зразків дубльованих, переозвучених
фільмів і відповідних оригіналів, які, безперечно, є в
Інтернеті.
При цьому слід ретельно проаналізувати мовні
характеристики різномовних виконавців, персонажів різної
національності, адже мовні характеристики дуже залежать
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від особливостей кожної мови, кожного національного
характеру.
Контрольні запитання для самоперевірки
1. Що таке дубляж?
2. Чим відрізняється ліпсинг від дубляжу?
3. Якими є головні критерії читання закадрового
тексту документального фільму?
Завдання для самостійної роботи
1. Відпрацювати начитку закадрового дикторського
тексту для студентської відеороботи.
2. Озвучити українською мовою уривок з
російськомовного ігрового фільму.
3. Озвучити українською мовою уривок з
англомовного ігрового фільму.
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ДОДАТКИ
Вправи для поліпшення мовного апарату
телевізійного ведучого
(авторська система професора Полешка С.М.)
І. Вправи для носа (повторюємо 4–6 разів)
1. Вдихніть-видихніть через ліву ніздрю, затиснувши
праву. І навпаки: через праву, затиснувши ліву.
2. Вдихніть через ніс, постукуючи пальцями крила носа.
Випускаємо повітря через ніс, розтираючи кінчиками
пальців крила носа коловими рухами.
3. Відкрийте рот. Вдихніть і видихніть повітря носом (10–
12 разів). Напружте крила носа на вдиху, розслабте на
видиху.
4. Проробіть ці ж вправи зі звуком [г], артикулюючи
гортанню. Відчуйте, як звук вібрує в порожнині носа.
Слід зауважити, що крім носового добирання повітря,
можливий одночасний вдих носом і ротом. Такий вдих
допустимий, коли мовне навантаження нетривале, або ж
відбувається не безперервно. Наприклад, працюючи в студії
з чутливим мікрофоном, якщо запис може перериватися на
дублі, також у випадку невеликих мовних відрізків, можна
вдихати повітря одночасно ротом і носом, тим більше, що в
цьому випадку звуковий посил не надто сильний.
ІІ. Діафрагмально-змішане дихання
Збережіть правильну поставу. Вдихніть носом. На
вдиху має працювати діафрагма, а ребра повинні
розводитись убік.
Наповніть легені повітрям, вдих має бути не
надмірним, не розпирати легені, а бути природним. Тіло
повинне запам´ятати стан розширеної грудної клітки, бо
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випускаючи повітря активно – за допомогою м´язів живота
– намагайтеся зберігати ребра в розведеному стані. Тобто
повинні виробити динамічний стереотип: говорити зі
збільшеним об´ємом резонуючої грудної порожнини, що
додасть звукові густоти, оксамитової забарвленості.
Видихайте «фіксованим» видихом через привідкриті
губи. Видих через майже стулені губи створює протидію
струменю повітря. Протидія передається на м´язи живота,
що створює передумови для вироблення контролю за
видихом. Видих повинен бути рівний і плавний.
Опора звуку – це здатність свідомо контролювати
дихання.
Опору звук отримує тоді, коли ми здатні керовано
утримувати і продовжувати фазу видиху внаслідок
керування м´язами видиху.
ІІІ. Вправи на укріплення м´язів видиху (Повторювати 4–6
разів. Темп вільний. Видих фіксований)
1.

2.

3.

4.

5.

Нахиліть тулуб уперед, спина горизонтально пряма,
дивіться вперед, руки розведіть убік. Випряміться.
Коли ви нахиляєтесь – фіксований видих. Коли
вирівнюєтесь – вдих.
Нахиліть тулуб вліво – випряміться; вправо –
випряміться. При нахилі – видих, при випрямленні –
вдих.
Нахиліть тулуб уперед. Положення долонь – на нижніх
ребрах. При нахилі – лікті вперед, при випрямленні –
лікті в боки. Нахил: видихніть, стежте за розширеним
станом ребер. Випряміться – вдих.
Нахиліть тулуб уперед, руками торкніться підлоги.
Випряміться, руки в боки. Нахил – видих. Випряміться
– вдих.
Повороти тулуба вліво-вправо. При повороті – видих,
вихідне положення – вдих.
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Користуватися можна і багатьма іншими фізичними
вправами, що розвивають м´язи живота і міжреберні м´язи,
але обов´язково потрібно виконувати їх у спокійному темпі
з фіксованим подовженим видихом на всю амплітуду
першої фази руху, на другій зворотній фазі – вдих.
ІV. Ігрові дихальні вправи
Необхідно зауважити, що дихання людини не є
відокремленим від інших психофізичних процесів та існує в
єдності з ними. Дихання, кероване корою великих півкуль
головного мозку, залежить від потреб організму. Журналіст
у процесі свого спілкування перебуває в різних емоційних
станах і завжди має певну дієву мету. Конкретна життєва
потреба є вирішальною для розвитку будь-яких рухових
навичок, серед них і дихання. При спілкуванні журналіст
завжди перебуває в певному драматургічному просторі.
Розмова
розвивається
або
безконфліктно,
або
драматургічно. Ініціатива розвитку спілкування або
підтримується, або ж ні. Можна говорити про певну
персонажність фігури журналіста і героїв, з котрими він
спілкується, а також про сюжетність розвитку розмови.
З огляду на подібність журналістської комунікації до
драматургічної дії методичне тренування навичок мовлення
повинне будуватись, поєднуючи анатомо-фізичний зміст
вправ із психологічними дійовими установками. Відірвана
від дійового емоційного імпульсу навичка може не
включатися під час практичної професійної дії. Тому в
ігрових вправах потрібно психологічно концентруватись на
дієвій меті, точно уявляти обставини гри. Увага має бути
зосереджена не стільки на дихальній вправі, скільки на
уявній ігровій меті вправи. Тільки за цих обставин
відбудеться автоматизація навички.
Розвиваємо «фіксований» видих і створюємо
протидію видиху приголосними звуками [ф], [с], [ш].
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«Випускаємо повітря з м´яча»
Вдих за всіма правилами, далі візбміть у руки уявний
м´яч і "тиснемо" на нього, видихаючи на фонеми [ф], [с],
[ш]. Наприкінці стискання різко видихніть залишок повітря,
з´єднавши долоні.
«Накачуємо шину автомобіля»
Нахили корпуса з видихом фонеми.
«Пиляємо дрова»
В один бік руху уявного інструмента звучить одна
фонема, в інший бік – інша.
«Косимо траву»
Аналогічно попереднім вправам імітуємо рух косаря,
видихаючи повітря на фонему.
Навіть на цих простих рухових вправах виявляється,
що студент забуває про розслаблені плечі, про дихання
носом, увага розпорошується – і видих стає некерованим.
Ігрові вправи на фонеми можна з часом розвивати,
додаючи до голосних приголосні фонеми. Коли дихальна
навичка стане стійкою, можна запропонувати ігрові вправи
анатомічно невигідні. Наприклад, перескакування через
перешкоди,
вправи
з
навантаженням,
поєднуючи
ускладнений рух з контрольованим видихом.
Наступна вправа міститься на межі розвитку дихання
і звучання.
Вдих – одна-дві секунди. Затримка – одна секунда.
Видих: на видиху, не форсуючи звук, спокійно
порахуйте від одного до десяти. Видих повинен бути
розрахований на час лічби до десяти.
У розвитку ця вправа передбачає подовження часу
видиху і поступове доведення лічби до 30.
Найважливіше, щоб при лічбі до певної цифри не
порушувалася природність видиху. Це можливо, коли
вдихається не надмірна кількість повітря і наприкінці лічби
повітря не витискається з легень повністю. За фізіологічною
нормою видиху на закінченні фази в легенях повинен
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залишитися пасивний об´єм повітря.
Здатність до нормальної керованої темпоритмічної
мови і проговорювання довгої фрази залежить не тільки від
тривалого видиху, а й від легкого безшумного добору
повітря на паузі. Виробленню цієї навички допоможуть такі
вправи:
Вдих – одна секунда.
Затримка – одна секунда.
Видих – п´ять секунд (лічба вголос від одного до
п´яти).
Добирання повітря.
Видих – п´ять секунд (лічба вголос від шести до
десяти).
Добирання повітря.
Видих – п´ять секунд (лічба вголос від одинадцяти до
п´ятнадцяти).
Добирання повітря.
Видих – п´ять секунд (лічба вголос від шістнадцяти
до двадцяти).
Інша вправа:
Вдих – одна секунда.
Затримка – одна секунда.
Видих – п´ять секунд (лічба вголос від одного до
п´яти).
Добирання повітря.
Затримка – одна секунда.
Видих – сім секунд (лічба вголос від одного до семи).
Добирання повітря.
Затримка – одна секунда.
Видих – дев´ять секунд (лічба вголос від одного до
дев´яти).
Доводимо відрізок лічби до 12, 15, 20.
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V. Вправи для голосу
Ми всі вже вміємо говорити вголос, і для кожної
людини є частина звукового діапазону, яка створюється
мовним апаратом природно, без напруження, – це, так
званий, «центр голосу». На ці звуки нервова система вже
має автоматичний механізм їх утворення. В організмі вже
вироблені рухові імпульси комфортного звукоутворення і
для розвитку голосу важливо перенести їх також на сусідні
звукові позиції.
Треба зауважити, що в студентській аудиторії
перебувають люди, у яких уже в основному закінчилася
мутація голосу.
Отже, нагадаємо: високі голоси добре звучать у
середньому і верхньому регістрі, низькі голоси комфортно
утворюються в середньому і низькому регістрах.
Середній і низькій регістр психологічно краще
сприймаються слухачем і відіграють активну роль у
комунікації, хоча розвиток діапазону голосу має відбуватись
в обох напрямках. Великий діапазон додає мові
мелодійності.
Голос повинен бути гучним, гнучким, витривалим.
Усі ці якості набуваються в процесі тренувань. За
допомогою вправ людина навчиться керувати власним
голосом, розвине координацію голосу, дихання, звучання. У
результаті тренувань голос набуде дзвінкості в поєднанні з
тембральною красою, набуде «металу», тобто оптимальності
резонування без втрати виразності. Треба досягти
повнозвучного рівного звучання на всьому діапазоні.
При голосових вправах слід звернути увагу на
одночасне використання головного і грудного резонаторів.
Головний резонатор надає звуку легкості, політності.
Включення грудного резонатора забезпечує голосу
тембральну красу.
Контролювати роботу резонаторів можна поклавши
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одну руку на верхню частину грудної клітки, другу
приклавши до лоба або потилиці. Почавши звучати з
низьких тонів і підвищуючи тон, можна відчути
переміщення вібрації.
Знайшовши «центр голосу», координуємо звук з
диханням, не забуваємо про опору звуку.
Поява звучання, що, як ми знаємо, є проходженням
струменя повітря через голосові зв´язки, характеризується
як атака звуку.
Тверда атака – зв´язки змикаються раніше за видих.
М´яка атака – зв´язки природно змикаються з
початком проходження повітряного струменя.
Придихова атака – змикання зв´язок запізнюється і
першим проривається повітря, це зашумлює звук.
Найпридатніша для якісного мовлення м´яка атака.
Далі народжений звук проходить резонуючими
порожнинами. І тут треба виділити дуже суттєвий момент.
М´яке піднебіння дуже оглушує звук. Щоб звук був
якісним, треба виробити навичку «піднімати купол», тобто
відводити м´яке піднебіння назад як при позіханні.
Здатність проробити цей рух свідчить про хороший тонус
м´язів і дає можливість звуку відбитись від резонуючих
поверхонь без заглушування.
Далі відбувається посилання звуку в «маску». Це
прийом резонансного дзвінкого виходу звуку. Уявімо, як
звукова вібрація, не оглушена м´яким піднебінням, дійшла
до твердого піднебіння і зубів і відбилась від твердої
поверхні, як м´ячик, що вилетів назовні.
Положення голови на перших етапах тренувань
повинне бути рівним. Надалі продовжується відпрацювання
навички «піднятого купола» і посилання в «маску» вже з
рухами головою праворуч-ліворуч і догори-донизу.
Проробляючи рухи, потрібно стежити за об´єктивною
зміною гучності і намагатися втримати задану.
Надалі до правильної постави, м´якої атаки,
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«піднятого купола», посилання звуку в «маску»,
контрольованого видиху додається ще й психологічний
чинник.
Ведучий повинен не просто проговорювати текст,
запитання чи відповіді, за словами, зверненими до слухача,
він завжди повинен усвідомлювати дійове завдання.
Ведучому психологічно необхідно перебувати в постійному
відчутті мети – чого саме він хоче досягти сказаними
словами. Тобто не тільки передати інформаційність слова, а
й ефективно вплинути на співрозмовника – переконати,
злякати, здивувати, заспокоїти тощо. Психологічне
усвідомлення мети спілкування, емоційна спрямованість на
співрозмовника автоматично додає голосу обертонів,
гучності, сили, широти звучання.
Для того, щоб голос реагував на внутрішні дієві
запити, ви повинні тренувати його властивості. Тренування
відбувається за умови здорового стану всього мовного
апарату.
V (1). Вправи для розвитку м’язів м’якого піднебіння і
глотки (Повтор 4-6 разів)
1. Вдих
На видиху неголосно проговоріть фонеми і – е – а.
Стежте за стадіями підняття «купола». Досягніть
звучання фонем не ширшим відкриванням рота, а
ефективним підніманням «купола» (на фонемі а купол
піднімається максимально).
2. Вдих
На видиху неголосно проговоріть фонемні пари кг, кг
– гк, гк.
3. Вдих
На видиху, артикулюючи тільки гортанню і коренем
язика, проговоріть фонеми ні – не – на – но – ну – ни.
4. Вдих
На видиху звучать фонеми кг, кг – гк, гк.
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Опустіть голову, торкаючись підборіддям грудної
клітки. Під час руху голови проговоріть фонеми і – е – а.
Підніміть голову. Вдих.
На видиху – кг, кг – гк, гк.
Плавно закиньте голову назад, проговорюючи
фонеми і - е - а .
Випряміться.
5. Вдих
На видиху – кг, кг – гк, гк.
Нахил голови до лівого плеча – і – е – а.
Підніміть голову. Вдих.
На видиху – кг.. кг – гк..гк.
Нахил голови до лівого плеча – і – е – а.
Підніміть голову.
6. Вдих
Голова закинута назад.
На видиху «полоскання горла» гортанним г – г – г.
7. Вдих
На видиху плавно закиньте голову назад, потім
опустіть до стику підборіддя і грудної клітки.
На видиху звучать фонеми гі – ге – га – кі – ке – ка.
8. Вдих
На видиху обертайте голову по колу, праворуч, потім
ліворуч, звучать фонеми
гмі – гме – гма – гмо – гму – гми
гні – гне – гна – гно – гну – гни
бні – бне – бна – бно – бну – бни.
9. Вдих
На видиху затисніть ніс, промовте як чистомовку в
спокійному темпі:
Схопив Клим клин.
Почав Клим клином
Клин вибивати.
10. Вдих
На видиху проговоріть цю ж чистомовку, не
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затискаючи носа.
При перекриванні носа сонорні звучать при
рефлекторному піднятті м´якого піднебіння, активізуючи
тонус цих м´язів.
Тепер вивчимо вправи, що допоможуть розвивати
діапазон голосу, водночас, тренувати вміння звучати, не
напружуючи
гортань,
підсвідомо
користуватися
резонаторами і контролювати видих.
Упродовж виконання вправ студенти повинні
вчитися слухати себе, відчувати вібрацію грудної клітки і
кістяка обличчя.
Враховуючи, що на початку тренувань укріплюється
вже існуючий у кожного середній регістр (центр голосу),
проговорювати звуки необхідно обережно, неголосно, без
різких поштовхів повітря. Звучання голосу повинне бути
плавним, рівним. Слід методично правильно робити вправу,
у результаті чого виробиться відчуття звуку. Вправи
виконуються на фонемах [М] [Н] [Л] і при підключенні
голосних фонем. Важливо не втратити це відчуття звуку.
V(2). Вправи, які виконуються на фонемах [М] [Н]
[Л] і при підключенні голосних фонем
1. Вдих
На видиху промовте на одній висоті протяжно звуки
м – н – л.
Між звуками вдих носом.
Контролюйте руками роботу головного і грудного
резонаторів. Шия, гортань, щелепи розслаблені. Звуки
відчуваються як вібрація на губах. Згадайте про носовий
вдих.
Вдих – мммм – вдих – мммм – вдих – мммм
вдих – нннн – вдих – нннн – вдих – нннн
вдих – лллл – вдих – лллл – вдих – лллл.
2. Вдих
На видиху переходимо від однієї фонеми до іншої:
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вдих – мммнннллл – вдих – ммннлл – вдих – ммннлл.
3. Вдих
Зміна висоти звуку.
Протягніть звук [м] на одній висоті.
Вдих, підвищіть тон.
Видих, звучить фонема мммм.
Вдих, підвищіть тон.
Видих, звучить фонема мммм.
Піднявши на 3–4 тони, опустіть висоту звучання
через вдих-видих.
Така ж вправа на ступеневе тональне підняття зі
звуком [н].
Така ж вправа зі звуком [л].
Така ж вправа, поєднуючи звуки [м] – [н] – [л].
4. Вдих
На видиху додайте табличку голосних і – е – а – о – у
– и.
Ступенево підвищіть і понизьте звук:
вдих – ммі – мме – мма – ммо – мму – мми
вдих – нні – нне – нна – нно – нну – нни
вдих – ллі – лле – лла – лло – ллу – лли.
Збережіть наспівність звуку здвоєних приголосних,
відчуйте дрижання і вібрацію мовного апарату.
5. Вдих
Вправа на закритому складі.
Ступенево підвищіть і понизіть звук (наспівно):
вдих – ммімм – ммемм – ммамм – ммомм – ммумм –
ммимм
вдих – ннінн – нненн – ннанн – ннонн – ннунн –
ннинн
вдих – ллілл – ллелл – ллалл – ллолл – ллулл – ллилл.
6. Вдих
Видих – попередня вправа виконується не наспівно, а
розмовно. Протяжний характер звучання змінюється на
чіткий складовий звук. На одній висоті без подвоєння,
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звучання рівне, звук не різкий.
Вдих – мі – ме – ма – мо – му – ми
вдих – ні – не – на – но – ну – ни
вдих – лі – ле – ла – ло – лу – ли.
Прочитайте рядки вірша.
Проговорюючи слова, контролюйте звучання
голосних, протягуючи їх довше в наголошених складах.
Для вправи рекомендую вірш з коротким рядком,
простим ритмом, при цьому довжина видиху легко
узгоджується зі збільшенням кількості рядків, які хочемо
проговорити за одну фазу видиху. Спочатку на одному
видиху проговорюємо один рядок, потім два рядки, потім –
три і т.д. Вірш зручний також для тонального ступінчатого
інтонування.
«Осінь»
Висне небо синє,
Синє, та не те,
Світе, та не гріє
Сонце золоте.
Оголилось поле
Од серпа й коси,
Нігде приліпитись
Крапельці роси.
Темная діброва
Стихла і мовчить,
Листя пожовтіле
З дерева летить.
Хоч би де замріла
Квіточка одна,
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Тільки червоніє
Ще горобина.
Здалека під небом,
В вирій летючи,
Голосно курличуть
Журавлів ключі.
Все, що зеленіло,
В´яне й умира.
Умира безслідно, –
Та воно й пора.
Квітці, хоч і осінь,
Так і літо є,
Людям же без літа
Осінь настає.
Жалко не того, що
Смерть собі бере,
Знівечене роком,
Хворе і старе,
А того, що міцну
Силу і красу
Ломить, як билину,
Сушить, як росу.
(Я. Щоголів)
7. Вдих
Наспівно, на одному тоні:
вдих – Ви-исне не-ебо си-инє
вдих – Си-инє та-а не те-е
вдих – Сві-те та-а не грі-іє
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вдих – Со-онце золоте-е
Важливо стежити за вже відомими якостями
звучання, у даному випадку – на словесному матеріалі.
8. Вдих
На видиху (наспівно). Ступінчато підвищуйтезнижуйте звучання чотирьох рядків.
Перші чотири рядки підвищуйте:
Ви-исне не-ебо си-инє
підвищення – Си-инє та-а не те-е
підвищення – Сві-те та-а не грі-іє
підвищення – Со-онце золоте-е.
Наступні чотири рядки знижуйте:
зниження – О-ого-оли-ило-ось по-оле-е
зниження – О-од се-ерпа-а й ко-оси-и
зниження – Ні-ігде-е при-илі-іпи-ити-ись
зниження – Кра-апе-ельці-і ро-оси-и
9. Вдих (наспівно)
Ступінчато підвищуйте кожне слово. Починайте зі
зручного низького тону і підвищуйте до зручного високого.
Те-емна-ая-а.
Підвищення – Ді-ібро-ова-а.
Підвищення – Сти-ихла-а.
Підвищення – І-і мо-овчи-ить.
Зниження – Ли-истя-а.
Зниження – По-ожо-овті-іле-е.
Зниження – 3 де-ере-ева-а.
Зниження – Ле-ети-ить.
Кожен студент працює в межах власних можливостей
і починає зниження звуку там, де йому зручніше.
10. Розмовно.
Промовляйте слова, неначе вони написані окремо, а
не злиті в одному рядку.
Вдих – Темная. Діброва. Стихла. І мовчить.
Вдих – Листя. Пожовтіле. З дерева. Летить.
Важливо, щоб наголошені склади потрапляли до
132

резонатора, ненаголошені не «провалювались» (не
знімались із дихання). Також важливо не втратити
приголосні, що створюють конструкцію, каркас слова.
11. Розмовно.
Ступінчате підняття – зниження кожного рядка,
відокремлюючи слова.
Вдих
Здалека. Під небом.
Підвищення тону – В вирій. Летючи.
Підвищення тону – Голосно. Курличуть.
Підвищення тону – Журавлів. Ключі.
Вдих
Зниження тону – Все. Що зеленіло.
Зниження тону – В´яне. Умира.
Зниження тону – Умира. Безслідно.
Зниження тону – Та воно. Й пора.
Варто пояснити методичну важливість цієї вправи.
Якщо наспівний тон дозволяє краще чути роботу
резонаторів і розвиває поєднання слуху-голосу, то
розмовний тон ці ж якості розвиває вже на матеріалі слова,
подібного до слів у розмовній мові. Різниця полягає в тому,
що наспівність дає акустичний розвиток вібрації, а в розмові
звичайній ці вібрації голосних не встигають розвиватись, бо
голосні не так довго звучать.
Відчувши звучання голосу на фонемах наспівних,
легше перенести всі якості звуку на голосні в словах. До
того ж, виробляється психологічна здатність сприймати
слово як структуру звукових фонем. Студент починає чути
звуки, з яких складене слово. Ця здатність не розвинеться на
злитому проговорюванні фрази в контексті спілкування
діалогічною чи монологічною мовою.
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V(3). Вправа на розвиток довжини видиху при
звуковому навантаженні
Завдання – виробити стале звучання впродовж усієї
фрази.
Вдих. На видиху монотонно, без інтонування,
розмовно, поєднуючи слова, промовте 2 рядки вірша:
Хоч би де замріла
Квіточка одна (Вдих).
(На видиху) Тільки червоніє
Ще горобина (Вдих).
(На видиху) Здалека під небом,
В вирій летючи,
Голосно курличуть
Журавлів ключі (Вдих).
(На видиху) Все, що зеленіло,
В´яне й умира
Умира безслідно, –
Та воно й пора.
Квітці, хоч і осінь,
Так і літо є.
Людям же без літа
Осінь настає.
З попередньої методичної системи зрозуміло, що
збільшення кількості рядків без втрати якості звучання має
бути не механічним, а залежним від комфортного процесу
мовлення кожного студента. Ще раз наголошую, що
важливо не ставити рекорди, а стежити за відомими
чинниками якості звуку.
Характер і сила звучання повинні бути рівні, без
розхитувань і коливань, стійкої висоти, насамперед на
переходах від складу до складу і від слова до слова.
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V(4). Вправа на зміну темпу
Зрозуміло, як важливо не втрачати звук при
темпоритмічних переходах мови. Звук не втратиться, якщо
не зіб´ється видих і весь механізм хорошого звучання,
котрий, як ми бачимо, не має таємниць, але має власні
закони.
Для вправи добре підійде вірш з дієслівним набором,
що психологічно зручно для уповільнення і прискорення
промовляння. Зразу звертаю увагу, що уповільнення
повинне відбуватися не за рахунок невиправданого
затягування пауз і недоречних розривів між словами.
Промовлятись уповільнено повинні самі слова, але
без розривання складів. З прискорення темпу не повинно
утворюватись нерозбірливості слів, «з´їдання» закінчень.
Читаючи вірша, не забувайте про дотримання
відповідної поетичної ритміки. Уміння ритмічної організації
будь-якого тексту є дуже важливим засобом його виразності.
Для напрацювання цієї здатності читання віршів вголос дуже
корисне.
«Осінній дощ»
Осінній дощ
Усміх пославши в останнім промінні,
Згинуло радісне літо,
Дощик уїдливий, дощик осінній
Сіється, наче крізь сито.
Сонце не вийде, не виглянуть зорі,
Мов поховались в будівлі,
Сіється, сиплеться дощик надворі,
Падає, капає з крівлі.
Сиплеться дощик, як з прірви-безодні,
Стелються сиві тумани,
Сумно схилились дерева холодні,
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Мокнуть діброва й поляни.
Вгору туман піднімається срібний,
Хмарками-смужками в´ється,
Дощик осінній уїдливий дрібний
Падає, сиплеться, ллється.
Гр. Чупринка
1. Вправа.
На одному тоні, розмовно, на нижньому регістрі, на
видиху промовте повільно:
Усміх пославши в останнім промінні – вдих.
На видиху – та ж висота, швидко:
Усміх пославши в останнім промінні – вдих.
Підвищення тону, повільно:
Згинуло радісне літо – вдих.
Швидко:
Згинуло радісне літо – вдих.
Підвищення тону, повільно:
Дощик уїдливий, дощик осінній – вдих.
Швидко:
Дощик уїдливий, дощик осінній.
Наступні рядки промовляйте з підвищенням тону,
чергуючи швидкий і повільний темп.
2. Вправа.
Попередня вправа – наспівно.
3. Вправа.
Один рядок – наспівно, повільно.
Вдих – Со-онце-е не-е ви-ийде-е, не-е ви-игля-анууть зо-орі-і.
Другий рядок – розмовно, швидко.
Вдих – Мов поховались в будівлі.
Вдих – наспівно, повільно –
Сі-іє-еться-а, си-ипле-еться-а до-ощи-ик на-а дво-орі-і.
Вдих – розмовно, швидко – Падає, капає з крівлі.
4. Вправа.
Один рядок – розмовно, повільно.
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Вдих – Сиплеться дощик як з прірви-безодні.
Другий рядок – наспівно, швидко.
Вдих – Сте-елю-уться-а си-иві-і ту-ума-ани-и.
5. Вправа.
Один рядок – наспівно, повільно.
Вдих – Су-умно-о схи-или-или-ись де-ере-ева-а хооло-одні-і.
Другий рядок – розмовно, швидко, підвищення тону.
Вдих – Мокнуть діброви й поляни.
6. Вправа.
Розмовно, швидко, підвищення на півтон по словах:
літо / радісне / згинуло / промінні / в останнім /
пославши.
Вдих – Усміх / сито / крізь /наче / сіється / осінній /
дощик / уїдливий.
Вдих – Дощик.
Слова не повинні втрачати чіткості.
7. Вправа.
Розмовно, повільно. Тональне підвищення по словах:
Вдих.
Підвищення – сонце.
Підвищення – не вийде.
Підвищення – не виглянуть.
Підвищення – зорі.
Розмовно, швидко. Тональне зниження по словах:
Вдих.
Пониження – мов.
Пониження – поховались.
Пониження – в будівлі.
8. Вправа.
Швидко, розмовно. Тональне підвищення по словах:
Вдих.
Підвищення – сіється.
Підвищення – сиплеться.
Підвищення – дощик.
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Підвищення – на дворі.
Повільно, розмовно. Тональне зниження по словах:
Вдих.
Пониження – падає.
Пониження – капає.
Пониження – з крівлі.
9. Вправа.
На найвищих тонах діапазону, комфортних для
виконання, проговорюються рядки якнайшвидше. Плавно
уповільнюючись, тон понижується.
Розмовно, швидко, високий тон:
Сиплеться дощик, як з прірви-безодні.
Повільніше, нижче:
Стелються сиві тумани.
Повільніше, нижче:
Сумно схилились дерева холодні.
Повільніше, нижче:
Мокнуть діброва й поляни.
10. Вправа.
На одному довгому видиху.
Вдих.
Один рядок – розмовно, повільно:
Сонце не вийде, не виглянуть зорі.
Другий, третій, четвертий – швидко:
Мов поховались в будівлі,
Сіється, сиплеться дощик надворі,
Падає, капає з крівлі.
11. Вправа.
Довгий видих, наспівно, повільно:
Вго-о-ру-у ту-у-ма-а-н пі-і-дні-і-ма-а-є-є-ться срі-ібни-и-й.
Розмовно, на одній висоті, швидко:
Хмарками-смужками в´ється,
Дощик осінній уїдливий дрібний
Падає, сиплеться, ллється.
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Під час вправ з поєднання зміни темпу і зміни
тональності необхідно стежити, щоб високі тони не
переходили в крик, а на низьких – не пропадав посил звуку.
Опанувавши цей набір складних вправ, студент зможе
вільно змінювати темпоритм розмови, не втрачаючи звук
голосу. Розвивається мелодійність мови й витривалість
мовних органів.
VI. Вправи на силу звуку
Як зазначалося раніше, щоб вас почув співрозмовник,
зовсім не обов’язково голосніше говорити. Існує важлива
різниця між поняттям «чути» або «слухати» і «почути».
Основний чинник активності слухання – це важливість для
слухача інформації, яка повинна прозвучати. Зважаючи на
психологію сприйняття інформації, студенти повинні мати
уявлення про вибірковість сприйняття, багатозначність
слова, інформаційний контекст і підтекст слів, рефлекторне
і нерефлекторне слухання, роль ідеоматичних зворотів,
механізм
рольової
ідентифікації,
драматургічність
спілкування, механізм співпереживання і т.д. Для
успішності спілкування і, зокрема, щоб бути почутим,
студент повинен бути обізнаним із досить великим
комплексом взаємозалежних процесів.
Отже, до сили звуку, крім оптимальної гучності, що
досягається комфортно, органічно також додається широта і
легкість звучання.
Студенти повинні відчути появу об’ємності звучання,
що здебільшого залежить від мотивації, дієвості
спрямованих на співрозмовника слів.
Радше треба говорити про силу мови, яка визначає
виразність почуття, глибину розуміння думки.
Вправи, що спрямовані на розвиток сили звуку якраз
і допоможуть не втратити чистоту звучання, спрямованості
звуку при зміні сили й висоти.
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Існує шість позицій сили голосу:
 зовсім тихо (pianissimo);
 тихо (piano);
 середньо (mezzopiano);
 досить голосно (mezzoforte);
 голосно (forte);
 дуже голосно (fortissimo).
Починати вправи необхідно на органічній,
притаманній студенту, силі голосу, важливо вибрати як
початкову саме власну тональність.
Вірш для вправи «Відлуння».
Вночі на могилі високій
Стою і дивлюсь навкруги:
Степи тільки мріють широкі
Та здалека темні луги...
І край того степу зникає
В туманових хвилях ясних,
А місяць сріблом обливає
Їх з неба в проміннях своїх.
І серце полинуть бажає
Туди аж до краю степів,
Туди, де ще воля гуляє,
Де галас людський не гучнів...
Там тільки кістки ті козачі
Та кров’ю полита земля, –
Здається мені, що неначе
Зміцніла б там сила моя:
Там волю діди боронили
І там поховали її, –
Я вірю: святі їх могили
Розбурхали б сили мої...
А зорі на небі сіяють,
А місяць так ясно блищить,
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Простори в тумані втопають,
Степ тихо заснувши лежить.
І мовчки стою на могилі,
Стою і дивлюсь навкруги:
Біліють степи як біліли,
Чорніють далекі луги.
Б. Грінченко
Вправа 1.
Розмовний монотон.
Вдих, голосно: Вночі на могилі високій…
Вдих, відлуння: Вночі на могилі високій...
Вдих, голосно: Стою і дивлюсь навкруги…
Вдих, відлуння: Стою і дивлюсь навкруги…
І так далі...
Вправа 2.
Попередня вправа наспівно.
Вправа 3.
Наростання сили звуку.
Ступінчато з кожним новим рядком. Починайте з
низьких тонів. Говоріть найтихіше. Доводьте до високих
тонів і тоді говоріть найголосніше. Повертайтесь до
найтихішого звучання. Перехід у зворотний бік звучання в
кожного визначається індивідуально, орієнтуючись на
органічність і комфортність відчуття.
Вдих, зовсім тихо: Вночі на могилі високий.
Вдих, тихо: Стою і дивлюсь навкруги:
Вдих, неголосно: Степи тільки мріють широкі.
Вдих, досить голосно: Та здалека темні луги.
Вдих, голосно: І край того степу зникає.
Вдих, дуже голосно (не крик): В туманових хвилях
ясних.
Вдих, голосно: А місяць сріблом обливає.
Вдих, досить голосно: Їх з неба в проміннях своїх.
Вдих, не голосно: І серце полинуть бажає.
Вдих, тихо: Туди, де ще воля гуляє.
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Вдих, зовсім тихо: Де галас людський не гучнів...
Усі вправи виконуйте не механічно, а з
усвідомленням змісту тексту, з намаганням емоційно
виправдати закони вправи.
Вправа 4.
Зміна сили звуку на кожному слові в межах двох
рядків. Розмовно, на одному тоні, почати дуже голосно,
зменшуючи силу звуку до кінця рядка. Важливо на
слабкому звуку утриматись у резонаторах.
Вдих, дуже голосно: Там тільки.
Голосно: Кістки.
Неголосно: Ті козачі.
Тихо: Та кров’ю.
Зовсім тихо: Налита земля.
Тихо: Здається мені.
Неголосно: Що неначе.
Голосно: Зміцніла б там.
Дуже голосно: Сила моя.
Вправи на розвиток сили звучання мови тренують
витривалість мовного апарату. У результаті тренувань
студент закріплює навичку говорити гучно, психологічно
виразно і виробляє вміння спілкуватися на підвищеному
навантаженні мовних органів тривалий час. Думаю, для
мовного тренажного інтенсиву достатньо вправ на віршах.
Звичайно, журналісти в професійних ситуаціях спілкуються
невіршованими формами, але якраз вірш, крім ритміки, яка
оптимізує ефективність цієї чи іншої вправи, має ще й
концентровану образність, динаміку картин і розвиток дії.
Персонажність у віршах створюється дуже
виразними і стислими, художньо-об’ємними деталями. Усі
перераховані якості вірша допомагають студентові відчути
рольове, жанрове навантаження тексту в уявних
запропонованих обставинах, допомагають поєднувати
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механіку мовної вправи із психологічною змістовністю
слова. У реальних обставинах психологічна змістовність
слова, що якісно звучить, є елементом успішності будьякого мовлення.
VII. Вправи для розвитку дикції
Чітка
дикція
створює
розбірливість
слова,
відповідність звукових одиниць мови – фонем – прийнятим
нормам. Точність звуку голосних виявляє мелодійність
мови, притаманну в даному випадку українській мові.
Приголосні створюють каркас слів, надають розбірливої
чіткості звуковому мовному потоку. Хороша дикція
залежить від об’єктивного стану мовних органів,
артикулюючих фонеми, і від психологічної активності
мовоутворення, а також уваги, що вольово спрямована на
досягнення
завершеності
фонемного
ряду
слів.
Артикуляційна гімнастика допоможе знівелювати недоліки
органів артикуляції, які призводять до спотворення звуків,
розвине органічно нормальні артикулятори.
VII (1). Артикуляційна гімнастика для язика
1. Язик масує внутрішню поверхню лівої щоки, верхньої
губи, правої щоки, нижньої губи. Язик рухається з
напруженням, максимально відтягуючи шкіру обличчя.
2. Рот відкритий. Перша фаза вправи – язик укладається
грудочкою рухом назад, максимально відтягуючись до
гортані. Друга фаза – язик відтягується назовні у
загостреній формі. Важливо відчути напруження кореня
язика. Голова не рухається. Повторити вправу 4–6 разів.
3. Язик уколює щоки і внутрішню поверхню губ.
4. Рот відкритий. Язик витягнутий рівно. Згинається
спинка язика, кінчик язика рухається максимально
вгору, до носа і вниз до підборіддя. Стежте, щоб рухи
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язика не супроводжувались витяганням шиї і рухами
нижньої щелепи. Повторити вправу 4–5 разів.
5. Язик з напруженням масує альвеоли за верхніми зубами,
тверде і м’яке піднебіння.
6. Рот відкритий, язик витягнутий рівно. Рухи язика колом
зліва направо і справа наліво. Стежте, щоб міміка
обличчя була розслаблена і не утворювалась гримаса.
Нижня щелепа нерухома. Повторити вправу 4–6 разів.
7. Рот закритий. Язик силою впирається в задню поверхню
передніх зубів, потім збирається в грудочку назад.
Повторити вправу 4–6 разів.
8. Язик проходить між губами у формі трубочки.
Наприкінці руху крила трубочки вирівнюються,
переборюючи м’язові зусилля верхньої губи. Повторити
вправу 4–6 разів.
9. Пробуємо висунути язик у формі зворотної трубочки
крильцями вниз, масуючи нижню губу.
10. Язик висунутий, рухи вліво-вправо.
11. Рот відкритий. Язик широкий. Торкається верхніх зубів
лівим ребром, а нижніх – правим. Поворот по довжині
осі язика на 180 градусів. Тепер верхніх зубів торкається
праве ребро язика, а нижніх – ліве. Шия і гортань
розслаблені.
12. Язик пропускається вперед між верхніми і нижніми
зубами. Зуби легко, без надмірного зусилля почісують
верхню площину язика, нижні – нижню.
13. Зуби злегка покусують язик уздовж усієї спинки. Потім
ліві корінні зуби покусують лівий бік язика, праві –
правий бік. Масаж язика покусуванням робиться без
надмірної сили.
14. Присмокчіть язик до верхнього піднебіння і відірвіть зі
звуком, що нагадує фонему [т], а потім зі звуком, що
нагадує фонему [ц].
15. Рот напіввідкритий. Язик впирається в корені передніх
зубів. Не відриваючи язика, повторіть:
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Гі – ге – га – го – гу – ги
Кі – ке – ка – ко – ку – ки
Ні – не – на – но – ну – ни.
Звуки артикулюються коренем язика.
16. Проговоріть фонеми:
Ді – де – да – до – ду – ди
Ті – те – та – то – ту – ти
Зі – зе – за – зо – зу – зи
Сі – се – са – со – су – си
Pi – ре – pa – po – py – ри
Студенти повинні відчути психологічне задоволення
від якіснішого звучання фонем, що викликано поліпшенням
кінестезивного відчуття.
VII (2). Артикуляційна гімнастика для губ
1. Голову тримайте прямо. Стежте, щоб рухи губами не
супроводжувалися рухами шиї. Повторюйте рухи 4–6
разів. Губи витягуйте в трубочку, максимально
витягуючись вперед. Потім розтягніть на посмішку. Рот
закритий.
2. Губи в трубочку. Щелепи зімкнені. Рух губами наліво.
Поверніться в середнє положення. Направо. Поверніться
в середнє положення.
3. Губи в трубочку. Рухи губами по колу зліва-направо,
справа-наліво (стежте за зімкненням щелеп і не рухайте
головою).
4. Натягніть обидві губи на зуби, протягуючи губи по
зубах.
5. Натягніть, почешіть губи поперемінно: верхню губу – по
верхніх зубах, нижню – по нижніх.
6. Підніміть, опустіть верхню губу, не випинаючи, а
підібрану. Щелепи зімкнено. Стежте, щоб піднімалась
тільки губа, а не утворювалася гримаса обличчя із
замружуванням очей. Опустіть-підніміть нижню губу.
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7. Витягніть губи трубочкою, щелепи зімкнені. Розтуліть і
стуліть витягнуті в трубочку губи.
8. Набиріть у рот повітря і неначе полощіть рот водою. Під
тиском повітря надувайте щоки, губи.
9. Розслабленими губами випустіть повітря з шумом –
[пррр], що нагадує фиркання.
10. Голова напівопущена. Потрусіть головою так, щоб
коливались розслаблені губи, щоки, додаючи звук
[бррр].
11. Проговоріть фонеми:
Бі – бе – ба – бо – бу – би
Пі – пе – па – по – пу – пи
Біппі – беппе – баппа – боппо – буппу – биппи
Піббі – пеббе – пабба – поббо – пуббу – пибби
Міммі – мемме – мамма – моммо – мумму – мимми
VІІ (3). Артикуляційна гімнастика для щелеп
Це надзвичайно важлива частина гімнастики. Слід
зазначити, що манера говорити в побутовому спілкуванні не
потребує довершеної артикуляції і призводить до розмови із
зімкненими щелепами. Звертаю увагу на травматичну
небезпечність вправ, тому їх потрібно виконувати обережно,
без великого силового зусилля і максимальних амплітуд
рухів.
Порозминайте кісточками пальців жувальні м’язи,
щелепи розслаблені, рот напіввідкритий.
1. Масуючи м’язи, намагайтеся не розтягувати шкіру, а
досягати глибинного розминання м’язів по всій площині
щелеп.
2. Нижня щелепа подається вперед, виходячи за передні
зуби, назад –заходячи за передні зуби. Вправу повторити
6–8 разів.
3. Рухи нижньої щелепи вліво – середнє положення –
вправо – середнє положення. Вправу повторити 6–8
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разів.
4. Нижня щелепа рухається горизонтально: зліва-направо,
справа-наліво.
5. Швидко відкрийте і закрийте рот, не змикаючи зуби.
Стежте, щоб не було стуку зубів.
6. Рухи нижньої щелепи по колу у вертикальній площині.
Рот відкритий, нижня щелепа рухається по колу направо
вгору – наліво вниз. Так само виконайте вправу в
зворотному напрямку руху. При виконанні вправи
стежте, щоб голова не закидалас назад, а рухалася тільки
щелепа.
7. Однією рукою утримуйте підборіддя, другою – тисніть
на потилицю. Проговоріть слова з наголошеним
голосним [а] (5–6 слів). Після кожного слова послабте
тиск рук, потім опустіть руки і проговоріть ті ж слова,
відчуваючи відсутність м’язового напруження шиї і
щелеп. На противагу звукотворенню із силовим тиском
рук, артикуляція без тиску повинна давати відчуття
легкості.
8. Сядьте близько до столу, зіпріться ліктями, руки
складіть, поклавши одну долоню на тильний бік іншої.
Зіпріться підборіддям на руки. Проговорюйте слова з
наголошеним голосним [а]. Рот відкривайте рухом
голови назад (а не щелепи вниз). М’язи шиї напружено
протидіють
цьому
руху.
Зніміть
напруження.
Проговоріть ці ж слова, відчувши свободу і легкість
артикуляції.
9. Важливість правильної роботи щелеп при артикуляції
наочно демонструє наступна вправа.
10. Вдих.
На видиху (з голосом), артикулюючи губами фонему
[У], повільно відкрийте рот до максимуму. Незважаючи на
бажання утримати губною артикуляцією звук [У], почуєте
як він уподібнюється звукові [О].
11. Вдих.
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Аналогічно попередній вправі на видиху намагайтесь
утримати губною артикуляцією звучання фонеми [О],
розводячи при цьому щелепи. Звучання [О] наприкінці руху
нагадує звук [А].
Ці вправи доводять, що чисте звучання фонем
можливе тоді, коли правильно витримується весь руховий
комплекс роботи мовного апарата.
Артикуляційна гімнастика проводиться щоразу перед
мовними вправами.
VІІ (4). Артикуляційна гімнастика для голосних
1. Вдих.
На видиху звучить табличка голосних: І – Е – А – О –
У – И.
Стежте за якісною роботою резонаторів –
посиланням звуку й артикуляцією.
2. Вдих.
На видиху наголошуйте звуки поперемінно:
І–Е–А–О–У–И
І–Е–А–О–У–И
І–Е–А–О–У–И
І–Е–А–О–У–И
І–Е–А–О–У–И
І–Е–А–О–У–И
Корисно виконувати цю вправу групою і при
наголошенні звука присідати. На початковому етапі
виконання вправи складно буде утримати загальний ритм і
не збитись із власного завдання.
Довівши виконання вправи до належного рівня,
почуєте чітке ритмічне наголошення звуків кожним
учасником. У фіналі вправи повинен прозвучати точний і
ритмічний наголошений звук [и].
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VІІ (5). Артикуляційна гімнастика для пар приголосних
Вдих.
На видиху: Б – П
На видиху: Д – Т
На видиху: З – С
На видиху: Ж – Ш
Стежте за створенням дзвінких приголосних за
допомогою голосу, а глухих приголосних – за допомогою
шуму. Важливо, щоб до фонем не домішувались інші звуки.
Часто студенти мають тенденцію проговорювати цю
вправу, неусвідомлено додаючи фонему [И], або
неоформлену до кінця фонему [Н]. У такому випадку
звучання буде таке: нн би – пи, що є помилкою.
Вправа. Фонеми [Б] – [П].
Вдих.
На видиху – бі – бе – ба – бо – бу – би
На видиху – пі – пе – па – по – пу – пи.
Вдих.
На видиху – бі – ппі бе – ппе ба – ппа бу – ппу би –
ппи.
Вдих.
На видиху – пі – ббі пе – ббе па – бба пу – ббу пи –
бби
На видиху – б’є б’ї б’ю б’я п’є п’ї п’ю п’я
На видиху – (стежте за наявністю фонеми [Й]).
До вправ на фонеми додається матеріал чистомовок
та інших віршованих текстів:
Був бик тупогуб,
Тупогубенький бичок.
У бика біла губа була тупа.
Котилася бочка з горбочка.
Покотилась та й розбилась.
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Нема того бондарця,
Щоб поправив кадібця.
Стриб-стриб-стриб.
Підстрибує по стерні рідня:
Перепілка, перепел, перепеленя.
Тексти проговорюйте в спокійному темпі. Важливо
стежити за точним відтворенням фонемного ряду слів.
Вправа. Фонеми [Д] – [Т].
Вдих.
На видиху – ді – де – да – до – ду – ди.
Вдих.
На видиху – ті – те – та – то – ту – ти.
Вдих.
На видиху – діті – дітті дете – детте дата – датта
На видиху – дото – дотто дуту – дутту дити – дитти.
Вдих.
На видиху – тіді – тідді теде – тедде тада – тадда тодо
– тоддо
На видиху – туду – тудду тиди – тидди.
Дударику, дударику, дай мені дуду.
Довбе дятел дуб дуплуватий.
Вправа. Фонеми [3] – [С].
Вдих.
На видиху – зді – зде – зда – здо – зду – зди.
Вдих.
На видиху – сті – сте – ста – сто – сту – сти.
Вдих.
На видиху – сіз – сез – саз – соз – суз – сиз.
Вдих.
На видиху – зіс – зес – зас – зос – зус – зис.
Вдих.
На видиху – іззі – еззе – азза – оззо – уззу – иззи.
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Вдих.
На видиху
Вдих.
На видиху
студду – стиди.
Вдих.
На видиху
здусту – здисти.

– іссі – ессе – асса – оссо – уссу – исси.
– стідді – стедде – стадда – стоддо –
– здісті – здесте – здаста – здосто –

Водовоз віз воду від водопроводу.
Віхола віяла, вихрила, снігом село завіяла, завалила.
В ямі не спиться вусатому сому.
Сому вусатому сумно самому (Г. Бойко).
Принеси, синку, синьку.
Підсинить мама косинку.
Підсинить собі сорочку.
Принеси ж ти синьку, синочку! (М. Познаньська).
Вправа. Фонеми [Г] – [Х].
Вдих
На видиху – гіг – гег – гаг – гог – гуг – гиг.
Вдих.
На видиху – хіх – хех – хах – хох – хух – хих.
Вдих.
На видиху – іггі – егге – агга – огго – уггу – игги.
Вдих.
На видиху – іххі – еххе – ахха – оххо – ухху – иххи.
Падав сніг на поріг
Кіт зліпив собі пиріг.
Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг
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Треба тісто, а не сніг (П. Воронько, «Кіт»).
Вправа. Фонеми [К] – [Ґ].
Вдих.
На видиху – кік – кек – как – кок – кук – кик.
Вдих.
На видиху – кгі – кге – кга – кго – кгу – кги.
Вдих.
На видиху – кіпі – кепе – капа – копо – купу – кипи.
Вдих.
На видиху – Ґіг – Ґег – Ґаг – Ґог – Ґуг – Ґиг.
Вдих.
На видиху – Ґі Ґ – Ґе Ґ – Ґа Ґ – Ґо Ґ – Ґу Ґ – Ґи Ґ.
Курка у курки крупку вкрала
Та й квоктати перестала,
А мурий з муркою повечеряли цією куркою.
Ґазда підвівся
Десь Ґудзик подівся.
Вийшов на Ґанок,
А там уже й ранок.
Ґудзик той Ґава
Крала як вміла,
Бо ще з вечора
Куму тут стріла.
Кума та Ґаздиня
Файна та пишна
Вгледіла кума
В тому не грішна.
Вгледіла й Ґудзик,
Що увірвався,
Як до Ґаздині
Кум залицявся.
Спину Ґаздиня
Хутко зігнула,
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Ґава од Ґудзика
Скоком майнула.
Ґедзь же на спину
Ґаздині усівся,
Бо вже літати
Зрання натомився.
Ґазда на Ґедзя
Накинувся сміло,
Ляснув по спині
Аж затремтіло.
Ґазду за Ґрати,
Ґаздиня з хати,
Ґава на Ґанок,
Ґедзь до фіранок.
Ґуля як дуля
На спині в Ґаздині.
Ґвалт пам’ятають
Сусіди й донині (С. Полєшко, «Ґедзь»).
Купив купу пуху,
Купу пуху купив,
Пуху купу купив.
Коваль кував коня,
Кінь коваля копитом,
Коваль коня кнутом.
Вправа. Фонеми [Л].
Вдих.
На видиху – лі – ле – ла – ло – лу – ли.
Вдих.
На видиху – іллі – елле – алла – олло – уллу – илли.
Вдих.
На видиху – лі – ллі ле – лле ла – лла ло – лло лу –
ллу ли – лли.
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Вдих.
На видиху – лілі – ліллі леле – леле лала – лалла.
Вдих.
На видиху – лоло – лолло лулу – луллу лили – лили.
Голова до голови приїхав у гості,
Голова голові головою розбив голову.
Протокол
про
протокол
запротоколювати.
Що Карл у Клари украв коралі,
А Клара у Карла украла кларнет.
Ні, Карл і Клара добра пара,
Кларнетисти Карл і Клара.

протоколом

Курличі курличуть курличаток кличуть:
Курли, курли, курличеньки, до річеньки, до річеньки
(Г. Бойко).
\
Вправа. Фонема [Р].
Вдих.
На видиху – рі – ре – ра – ро – ру – ри.
Вдих.
На видиху – рір – рер – рар – рор – рур – рир.
Вдих.
На видиху – лрі – лре – лра – лро – лру – лри.
Вдих.
На видиху – рлі – рле – рла – рло – рлу – рли.
Вдих.
На видиху – ліррі – лерре – ларра – лорро – лурру –
лирри.
Вдих.
На видиху – ріллі – релле – ралла – ролло – руллу –
рилли.
Красна весно, прийди, прийди,
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Рясно рілля хлібом зійди!
Явір ріс, ріс – народився ліс.
Чуки, чуки
Чукарики
Кортять Насті
Сухарики.
Хрумкає Настя
Сухарі
Хрумчасті (Г. Бойко).
Гарно ловить рибку ловку,
Скоро мовить скоромовку:
Випірнай-но, рибко, близько,
Розсипай-но срібні бризки,
Щоб піймав я карася,
Карася як порося (Г. Бойко).
Вправа. Фонеми [М] – [Н].
Вдих.
На видиху – мім – мем – мам – мом – мум – мим.
Вдих.
На видиху – імі – іммі еме – емме ама – амма.
Вдих.
На видиху – омо – оммо уму – умму ими – имми.
Вдих.
На видиху – мні – мне – мна – мно – мну – мни.
Вдих.
На видиху – нмі – нме – нма – нмо – нму – нми.
Вдих.
На видиху – нрмі – нрме – нрма – нрмо – нрму –
нрми.
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Ти, малий, скажи малому
Хай малий малому скаже
Хай малий теля прив’яже.
Схопив Клим клин
Почав Клим клином клин вибивати.
Вправа. Фонеми [Ж] – [Ш].
Вдих.
На видиху – жіж – жеж – жаж – жож – жуж – жиж.
Вдих.
На видиху – шіш – шеш – шаш – шош – шуш – шиш.
Вдих.
На видиху – шіж – шеж – шаж – шож – шуж – шиж.
Вдих.
На видиху – жіш – жеш – жаш – жош – жуш – жиш.
Вдих.
На видиху – шіжжі – шежже – шажжа – шожжо –
шужжу – шижжи.
Вдих.
На видиху – жрі – жре – жра – жро – жру – жри.
Вдих.
На видиху – зжрі – зжре – зжра – зжро – зжру – зжри.
Жатка жваво жито жне
Жатку жнець не дожене (Г. Бойко).
Ножичку, ножичку,
Виріж нам ложечку.
Ніж, ріж хутчіш, ріж,
Бо збіжить наш куліш. (В. Ладижинець).
Біжать стежини поміж ожини
І вже у Жені ожина в жмені (Г. Бойко).
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Над шляхом Явдошка шукала волошку.
Явдошко, волошку шукати облиш,
Над шляхом ти знайдеш один лиш спориш.
Шило шубку Шурі шило
Шовком, шерстю шви обшило.
Вийшла шубка прехороша
Нашій Шурі на порошу (В. Ладижинець).
Вправа. Фонема [Ч].
Вдих.
На видиху – чіч – чеч – чач – чоч – чуч – чич.
Вдих.
На видиху – іччі – ечче – ачча – оччо – уччу – иччи.
Чапля чахла,
Чапля сохла,
Чапля здохла.
Чия верба найкорчоголовіша,
Найкорчоголоволомакуватіша,
Найкорявіша.
Чубатий качур кряче качці:
– Ти чудо бачила чи ні?
До річки човен мчав на тачці,
По річці тачка на човні (Г. Бойко).
Чом грачиха – чом грачата
Почали чимдуж кричати?
Чиєсь чудне чучело
Очам надокучило (Г. Бойко).
Вправа. Фонема [Ц].
Вдих.
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На видиху – ціц – цец – цац – цоц – цуц – циц.
Вдих.
На видиху – ціцці – цецце – цацца – цоццо – цуццу –
цицци.
Вдих.
На видиху – стіцці – стецце – стацца – стоццо –
стуццу – стицци.
Вдих.
На видиху – тісіці – тесеце – тасаца – тосоцо – тусуцу
– тисици.
Тридцять три кораблі лавірували, лавірували,
Та не вилавірували.
Був собі цебер,
Та переполуцебрився
На маленькі переполуцебренята.
– Що це ти шукаєш, Грицю?
– Десь посіяв рукавиці.
– Подивися, може ці,
Що у тебе у руці (Г. Бойко).
Вправа. Фонема [ДЗ]. Вдих.
На видиху – дзі – дзе – дза – дзо – дзу – дзи.
Вдих.
На видиху – дзю – дзя – дзьо – дзі.
Вдих.
На видиху – дзіз – дзез- дзаз – дзоз – дзуз – дзиз.
Дзвонить дзвонар,
Дзижчить комар,
Гудуть джмелі
Старі й малі.
Вправа. Фонема [Ф].
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Вдих.
На видиху – фіф – феф – фаф – фоф – фуф – фиф.
Вдих.
На видиху – віффі – веффе – ваффа – воффо – вуффу
– виффи.
Вдих.
На видиху – фівві – февве – фавва – фовво – фувву –
фивви.
Вдих.
На видиху – віф – веф – ваф – воф – вуф – виф.
Вдих.
На видиху – фві – фве – фва – фво – фву – фви.
Фа співала – фа-фа-фа.
По фіалки в ліс пішла
Тих фіалок так шукала,
Що фіалки потоптала.
Без фіалок в лісі темно.
Фе-фе-фе як неприємно (О. Сенатович).
Вправа. Фонема [Щ].
Вдих.
На видиху – щіщ – щещ – щащ – щощ – щущ – щищ.
Вдих.
На видиху – чіщ – чещ – чащ – чощ – чущ – чищ.
Вдих.
На видиху – щі – ще – ща – що – щу – щи.
Вдих.
На видиху – чіщі – чеще – чаща – чощо – чущу –
чищи.
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Прилетіла ластівочка
Стала собі щебетати
Господаря викликати (Щедрівка).
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Нащо мені гарні брови,
Нащо мені карі очі,
Нащо літа молодії
Веселі дівочі? (Т. Шевченко).
Дощ укрив бульками став
Дощ – за комір, за рукав,
Свище сірий, свище сивий:
Заховайся, нещасливий!
Нещасливий? Тобто я? –
Дощ сичить, немов змія,
Дощ січе, шипить, шумить,
Хвиля злісно клекотить (М. Рильський).
Після засвоєння матеріалу правильної вимови фонем
завдання ускладнюються.
Додайте до звукоряду голосних І-Е-А-О-У-И
звукосполучення ДГБІ, ДГБЇ, КПТІ, ТПКІ,ВДІТТІ, КІКПТІ,
СТІЗДІ, СШТІТІ, ФІФТЧІ, ВІВФТІ, ГПГТТКІ, ЗЖРІЛЛІ,
СШТІТІ, ЗДІСТІ, ШСХВІ.
Надзвичайно
важливо
опрацювати
матеріал
скоромовок. Оскільки звукоутворення слів у скоромовках
досить важке, то починати роботу потрібно з усвідомлення
загального змісту тексту, сюжетної ролі героїв скоромовки,
характеру дії. На початковому етапі скоромовку
проговорюють повільно, з перебільшеною артикуляцією,
поступово доводячи вправу до завершеності.
Крім того, на матеріалі скоромовок корисно
виправляти найпоширеніші недоліки вимови, запозичені з
російської фонетики, і тренувати логіку мови.
Водовоз віз воду від водопроводу.
Віхола віяла, віхрила, снігом село завіяла, завалила.
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Ти, малий, скажи малому,
Хай малий малому скаже,
Хай малий теля прив’яже.
Схопив Клим клин,
Почав Клим клином клин вибивати.
Не жаліла мама мила, мила мама милом Милу.
Два дроворуби, два дроворізи говорили про Ларку,
про Варку, про Лаврову жону.
Хоч ти йди в ліс по дрова, а я буду дома, хоч я буду
дома, а ти йди по дрова.
Дударику, дударику, дай мені дуду.
Стукотить, гуркотить, мов сто коней летить, треба
стать, відгадать, которому вперед їсти дать.
Довбе дятел дуб дуплуватий.
Вибіг Гришка на доріжку, на доріжці сидить кішка,
взяв з доріжки Гришка кішку, хай впіймає кішка мишку.
Хитру сороку впіймати морока, а на сорок сорок –
сорок морок.
В семеро саней по семеро в сані всілися самі.
Гнилі кислиці висіли на осиці, спілі кислиці рясніли
на осиці, прийшли лисиці, натрусили кислиці в спідниці,
прилетіли перепелиці та й ну дзьобати кислиці.
Дзвонить дзвонар, дзижчить комар, гудуть джмелі
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старі й малі.
Дзижчала дзиґа і вертілась, дзенькнула, впала і
розбилась.
Був собі цебер та переполуцебрився на маленькі
переполуцебренята,
була
собі
макітра
та
переполумакітрилась на маленькі переполумакітренята.
Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та не
вилавірували.
Була у Фрола – Фролу про Лавра набрехала,
Піду до Лавра – Лаврові про Фрола набрешу.
Чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла.
Чия верба найкорчоголовіша,
Найкорчоголоволомакуватіша,
Найкорявіша?
Ченчик, ченчик невеличкий, на ченчику черевички,
шапочка кінчаточка: «Добривечір, дівчаточка!»
Ми ходили дещо, гуторили про що, тільки коли я хоч
що, або абищо, то нехай мені хтозна-що і от що, а не то що,
а ви кажете, що я вам що або абищо.
Купив купу пуху, купу пуху купив, пуху купу купив.
Рапортував та недорапортував, дорапортував та й
зарапортувався.
Лібретто – Ріголетто.
Ріголетто – Лібретто.
Пильно

поле

пильнували,
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перепілок

полювали.

Перепел
підпадьомкує,
перепелиха
перепелу
підпідпадьомкує,
перепелята
перепелу,
перепелиці
переперепідпідпадьомкують. Наша перепеличка, мала й
невеличка, під полукіпком розпідпадьомкалась.
Голова до голови приїхав у гості. Голова голові
головою розбив голову. Протокол про протокол протоколом
запротоколювали, що Карл у Клари украв коралі, а Клара у
Карла украла кларнет. Ні, Карл і Клара добра пара,
кларнетисти Карл і Клара. Ще до протоколу – курка у курки
крупку вкрала і квоктати перестала, а Мурий з Муркою
повечеряли цією куркою. Мур-мур-мури: гаррр-ні куррр-и.
Йшло три попи, три Прокопія-попи, три
Прокоповича. Говорили про попа: «Стоїть піп на копі,
ковпак на попі, копа під попом, піп під ковпаком». Говорили
про Прокопія-попа: «Йшов Прокіп, кипів окріп, прийшов
Прокіп –кипить окріп, як при Прокопі, так і при Прокописі,
так і при Прокопенятах». Говорили про Прокоповича:
«Йшов піп борозною, лічив копи бородою: одна копа з
ковпаком, друга копа з ковпаком, третя копа з ковпаком.
Зшито ковпак не по-ковпаківськи, треба ковпак
перековпакувати, перевиковпакувати».
Босий хлопець сіно косить: «Коси, коса, доки роса, а
як роса додолу, той ми додому». І женці жито жали, жавши у
жмурки грали, жали жартували, жали жмурились, а роса
росить ноги босі. Семен сказав своїм синам: «Сини соколи,
складіть сіно». Сини сіно склали, снопи пощитали – з жалю
зажурились. У сіни Мусій сіно носив, ніс не ніс, а до нас
приніс. Сіяв, сіяв дід Мусій – вуса, вії у вівсі, сіяв, віяв,
висівав, славну пісеньку співав: «Сію, вію, висіваю, бо
вівсяні вуса маю».
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VIII. Ігрові етюди
Ми вже звертались до ігрових етюдів, аналізуючи
процеси дихання.
Беззаперечна користь використання ігрової етюдної
техніки полягає в тому, що всі мовні навички
напрацьовуються в поєднанні з певними психофізичними
обставинами запропонованої дії. Унаслідок такого
поєднання всі вміння, вироблені студентом, не втрачаються в
реальних комунікативних обставинах.
Ще треба зауважити, що етюди виконуються
студентом або групою студентів перед глядачем. У ролі
глядачів виступає частина аудиторії, педагог. Ефект
публічності виступу впливає позитивно на вироблення
таких певних якостей, як:
 ліквідація фізичного затиску;
 органічність, свобода публічного існування;
 увага до звучання власних фонем;
 тренування
уваги
слухання
і
розуміння
співрозмовника;
 розвиток власного артистизму, що стосується вміння
адекватно існувати в комунікації різної тематики,
жанру, ритму;
 уміння володіти розвитком розмови, тактикою і
стратегією, драматургічністю спілкування.
Використання ігрової техніки створює розкуту
позитивну атмосферу занять, що значно активізує психіку
студентів і є ефективнішою порівняно з лекціями на певну
тему чи самостійним читанням.
Отже, журналіст часто перебуває в центрі уваги і
м’язова напруга або ж розслабленість, що виникає на
публіці, свідчить про фізичний затиск.
При потребі публічного існування фізичний затиск
спричиняє перенапруження діафрагми, горла, унаслідок
чого голос пропадає або значно слабшає.
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Слухання стає неактивним, увага не концентрується.
Можуть з’явитися хаотичні рухи, порушується
здатність адекватно мислити й діяти. Отже, стає
неможливою професійна журналістська діяльність.
Звертаємо увагу студентів на правильне розуміння
терміна – фізична свобода, що є антиподом фізичному
затиску. Фізична свобода не є станом розслабленості.
Фізична свобода – це міра психофізичної напруги, що дає
змогу адекватно існувати в реальних обставинах публічного
існування.
Усі вправи поєднуються з мовним навантаженням.
Вправа «Напруження-розслаблення»
1. Вдих.
Видихніть з напругою, неначе переборюючи великий
спротив, напружте всі м’язи тіла.
Видихніть на фонему [С]. Розслабтесь.
2. Вдих.
Видихніть з напруженням. Плавно напружте м’язи
тіла, підвищуючи силу звучання:
Ш – С – З – Ш – Ш – Ш – С – С – С – З – З – З.
3. Вдих.
На видиху ступінчато напружте м’язи тіла.
Ступінчато підвищуйте силу звуку:
Ш – Ш – Ш – Ш – С – С – С – С – З – З – З – З.
4. Вдих.
Пауза. Напружте м’язи, збираючи пальці рук в
кулаки.
Видих – звучить шумний, напружений видих, що
закінчується на фонему [і]:
Х – Х – Х – Х – І.
5. Вдих.
На видиху напружте біцепси, згинаючи лікті, одночасно
з напруженням звучать фонеми:
X – X – X – І.
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6. Вдих.
Станьте рівно, напружте живіт, на видиху звучать
фонеми:
X – X – X – І.
7. Вдих.
Станьте рівно, напружте ліву ногу з видихом X – X – X
– Х – І.
8. Вдих.
Станьте рівно, напружте праву ногу з видихом X – X – Х
– X – І.
9. Вдих.
Видихніть, додаючи напруження частин тіла:
 на видиху напружте ноги – звучить фонема [А];
 додайте напружений живіт – фонема [Е];
 додайте напруження шиї і стискання кулаків –
фонема [І].
10. Підвищення тональності, сили звуку, подовжено.
Вдих. На видиху, додаючи:
 напруження ніг – фонема [А];
 напруження живота – фонема [Е];
 напруження шиї, рук – фонема [І].
11. Одночасно напружте ноги і руки, а живіт і гортань
розслабте, на видиху однотонно звучить фонемний ряд І – Е –
А.
12. З високої тональності і сили звуку понизьте тон і
силу звуку.
Вдих. Пауза. Напружені м’язи ніг і рук. З розслабленням
м’язів рук і ніг звучить протяжно:
 на видиху – [І];
 зняли напруження рук – [Е];
 зняли напруження ніг – [А].
Вправа «Передача звуку»
Студент стоїть навпроти групи.
На видиху звучить будь-яка фонема.
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Завдання: не змінюючи сили й тональності,
контактуючи очима, студент передає звук одному з групи і
той теж починає озвучувати цю ж фонему.
Корисно вправу на психологічний контакт виконати з
фонемами Ф – С – Ш – 3, з додаванням таблички І – Е – А –
О – У – И.
Включатись у контактне звучання може не один
студент з групи, а декілька.
Вправа
корисна
для
тренування
взаємної
комунікативної уважності.
Вправа «Друкарська машинка»
Давно відома і дуже корисна вправа на увагу до
фонем.
Почергово студенти проговорюють літеру алфавіту.
Кожному дістається та літера, або декілька, яку він назвав.
Йотовані, складені з Й+фонема. Пропонується слово,
наприклад, АКАДЕМІЯ. Педагог плескає в долоні – йому
плескає у відповідь літера «А». Педагог другий раз плескає
– відповідає наступна літера – «К» і т.д.
Наприкінці слова плескає вся група. Коли слово не
одне, а пропонується ціла фраза, то виконання вправи
потребує великої уваги.
Варіант виконання: викладач не плескає в долоні, а
група сама формує слово.
Цікаво, що увага тренується в усіх учасників, а не
тільки в того, чия літера відстукується долонями.
Вправа «Посиланна звуку»
Декілька студентів стоять спиною до виконавця
вправи, між ними досить широка відстань.
Виконавець посилає звук фонеми конкретно до
певного студента і той повинен відчути, що звук спрямовано
саме на нього й повернутись.
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Вправа «Включення звучання»
Виконують 4–5 студентів, за їх спиною викладач.
Студент, якого торкнеться рука педагога, повинен
говорити чистомовку.
Чистомовка звучить доти, доки торкається рука. На
тому слові, на якому рука знята, студент замовкає, а
наступний, на кого покладена рука, продовжує з наступного
слова...
Одночасно можна класти обидві руки на двох
студентів, або ж торкатися розправленою долонею мізинцем
і великим пальцем плечей пар студентів.
Чистомовка може перериватися не тільки на слові, а
й на середині слова і студент повинен включатись у
виконання навіть із середини слова. При відпрацьованості
вправи з чистомовок можна перейти на скоромовки.
Вправа «Лавірування»
Студенти стоять у колі або вздовж периметра
аудиторії.
Рухове завдання в тому, щоб із заплющеними очима
перейти на протилежний бік, не зіштовхнувшись.
Промовляти скоромовки: «Тридцять три кораблі
лавірували, лавірували, та не вилавірували».
Варіант вправи – рух із заплющеними очима спиною
вперед. Щоб уникнути зіткнення, орієнтуються тільки на
звук голосу партнерів.
Вправа «Озвучування»
Не знаючи мети завдання, студенти називають будьякі предмети або істоти. Потім їм пропонується озвучити
цих істот або предмети, додаючи до характерної фонеми
звукоряд голосних. Наприклад:
Кіт: міу – меу – мау – моу – муу – миу…
Годинник: тік-тік тек-тек так-так ток-ток…
Стілець: стрріх – стррех – страх…
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Гойдалка: і-іі, і-ее, і-аа, і-оо…
До характерного звучання додається пластичний
образ – імітація предмета чи істоти.
Вправа «Сюжетний етюд»
Проста стереотипна ситуація вибирається за
приблизно відомою словесною конструкцією взаємодії.
Наприклад:
Пасажир просить водія продати квиток – дякує.
Потім просить іншого пасажира закомпостувати квиток.
Заходить контролер – питає квиток. Пасажир квитка не
може знайти. Контролер вимагає штраф. Пасажир
виправдовується. Контролер просить вийти.
Замість слів звучить фонемний ряд: бібі – біппі – бебе
– беппе або інший. Не збиваючись із черговості звучання
фонем, студенти повинні спілкуватися в етюді з огляду на
розвиток конфлікту.
Вправа «Захист від впливу»
Студент проговорює фонемний ряд з певним
завданням: збільшення сили звуку, зміна темпу,
тональності. Навпроти студенти виконують завдання з
таким же фонемним рядом, але завдання не збігаються за
метою.
Аналогічно попередній вправі студент виконує
звукове завдання на віршованому тексті. Студенти навпроти
йому заважають, виконуючи з цим же текстом свою вправу.
Наведені вправи не вичерпують етюдні можливості
ігрової техніки. У кожній групі педагог імпровізує,
знаходячи нові види етюдів. Головним завданням повинне
залишатись уміння поєднувати мовлення з дією, не
втрачаючи якості звучання.
169

Але робити все це тільки на заняттях – недостатньо.
Постійне тренування – постійний обов′язок диктора,
телевізійного ведучого перед собою, і перед своєю
професією. Тренуватися треба не просто кожного дня, а як
тільки прокинулись вранці.
Говоріть вголос. Говоріть із собою. Говоріть з уявним
глядачем і слухачем. Є кішка – говоріть з кішкою. Є
собачка, пташка – говоріть із ними. Навіть запропоновані
вправи краще робити, уявляючи віртуального слухача. Адже
телевізійний ведучий – людина, яка розмовляє з усім світом.
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