
Науково-методологічний семінар 

«Особливості підготовки до публічного виступу  

(Як побороти страх публічного виступу?)» 

 

5 жовтня 2018 року відбувся третій відкритий науково-методологічний 

семінар на тему «Особливості підготовки до публічного виступу» у рамках 

циклу семінарів «Технологія проведення наукових досліджень» (2018– 2019 

навчальний рік), започаткованих Науково-дослідним Центром індустріальних 

проблем розвитку НАН України. Цільова аудиторія семінару: здобувачі 

наукових ступенів кандидата (доктора філософії) економічних наук, 

докторанти, науковці.  

 Провела семінар  

завідувач сектору проблем 

регіонального розвитку та 

децентралізації відділу 

макроекономічної політики 

та регіонального розвитку 

НДЦ ІПР НАН України, 

д.е.н. Іванова Ольга Юріївна. 

Розпочався семінар з обговорення питань, пов’язаних із вимогами до 

проведення презентації результатів наукових досліджень та їх публічного 

захисту. Визначено особливості публічних виступів в залежності від 

аудиторії та цілі, що хоче досягти оратор. В процесі обговорення 

сформульовані симптоми страху публічного виступу, основні причини його 

появи перед та під час захисту своїх наукових результатів дослідження. 

Було розглянуто кейсові ситуації, на прикладі яких проаналізовано три 

передстартові реакції, стадії психіки виступаючого та запропоновано ряд 

методів подолання страху публічного виступу. 



В ході семінару також визначені вимоги до успішного виступу в 

залежності від характеристик аудиторії, до якої слід донести результати 

досліджень: стиль, форма, інструментарій. 

Наведені найпоширеніші помилки при підготовці до публічного 

виступу та його проведення, а також приклади дозволили кожному з 

учасників наукового семінару проаналізувати власні помилки. 

Були розглянуті поступові та «шокові» методи подолання скутості та 

хвилювання під час публічного виступу. Запропоновано алгоритм дій для 

успішної презентації наукових досліджень.  

Окрема увага була приділена проблемам завоювання уваги аудиторії. 

Розглянуті можливі варіанти вдалого початку виступу та його завершення. 

До уваги аудиторії було наведено інформацію щодо вербальної та 

невербальної комунікації під час публічного виступу, а саме: слова паразити, 

паузи, інтонація, жести, пози, візуальний контакт. 

Корисною для науковців 

була інформації щодо 

відмінностей підготовки до 

захисту дисертацій на 

здобуття наукових ступенів та 

донесення результатів науко-

вих досліджень на круглих 

столах, конференціях, симпо-

зіумах та інших заходах. 

У семінарі взяли участь наукові співробітники, аспіранти Центру та 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця.  

Наприкінці заходу були підбиті підсумки й присутні мали можливість 

одержати поради Ольги Юріївни щодо власних запланованих у найближчому 

майбутньому виступів.   


