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Від самої лише думки про те, що доведеться стояти на трибуні з мікрофо-
ном та виголошувати важливу доповідь, коли до тебе прикуті десятки, 
а то й сотні очей, раз обсипає снігом, другий — жаром? Це цілком нор-
мально. Але, виявляється, так само цілком природно й відчувати задово-
лення, виступаючи перед аудиторією. А головне, що від жаху до насолоди 
лише один крок, і цей крок — книжка відомого бізнес-тренера й чудового 
оратора Радислава Гандапаса, яку ви зараз тримаєте в руках.
Прочитавши її, ви побачите, що добрими промовцями не народжуються. 
Мистецтву «взаємного кохання з публікою» можна навчитися. Потрібно 
лише знати певні прийоми й опанувати технології. Перевага цього видання 
в тому, що тут зібрані найдієвіші методи та поради «практикуючого» ора-
тора з багатим досвідом. І їх буде справді досить, щоб досконало оволодіти 
словом. Чи варто говорити, що це вміння відкриває багато дверей, ба біль-
ше — є чи не визначальним у всіх сферах суспільного життя?
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Зміст 

Передмова

Передмова автора до українського видання

Прелюдія,  

з якої стає зрозуміло, як автор дійшов до того, що 

став навчати техніки публічних виступів, і що 

спонукало його до написання книжки «Камасутра 

для оратора». Тут-таки ми дізнаємося, чому книжка 

називається саме так, як називається 

Розділ перший 

не тільки висвітлює природу хвилювання, яке ми 

зазвичай переживаємо перед виступом, а й пока-

зує, як обернути його собі на користь. Тут-таки ми 

намагаємося з’ясувати, навіщо взагалі потрібно 

навчитися виступати перед аудиторією 
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Розділ другий,  

у якому автор пропонує алгоритм підготовки до 

публічного виступу. Тут-таки йдеться про важли-

вість правильного формулювання мети публічного 

виступу і про те, які інструменти використовувати 

для досягнення цієї мети

Розділ третій, 

у якому йдеться про структуру публічного виступу, 

про те, з чого його починати і чим закінчувати, 

коли повідомляти найголовніше і як підготувати до 

цього аудиторію

Розділ четвертий, 

з якого стає зрозуміло, яким важливим є вміння 

встановити та підтримувати зоровий контакт з ау-

диторією. Тут-таки розповідається про те, як саме 

встановлюється та підтримується зоровий контакт 

Розділ п’ятий, 

з якого випливає, що поза оратора важлива не тіль-

ки для аудиторії, а й для самого оратора. У цьому ж 

розділі йдеться про жестикуляцію та інші рухи під 

час виступу

Розділ шостий, 

у якому зрозуміло, на яскравих прикладах пояс-
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нюється, що і коли потрібно показувати аудиторії. 

Графіки, плакати, таблиці, слайди — про все це 

розповідається тут

Розділ сьомий 

розповідає про те, як залучати аудиторію до свого 

виступу і цим втримувати її увагу. А також про інші 

способи привертати та утримувати увагу

Розділ восьмий 

для тих, хто хоче навчитися влучно відповідати на 

запитання публіки, відбивати закиди та долати 

складні ситуації

Розділ дев’ятий 

про те, як поводитися з мікрофоном

Розділ десятий 

містить різноманітні дрібні, але важливі тонкощі 

публічного виступу, без яких, звісно, можна пере-

бутися, але якщо їх використати, виступ пройде 

набагато успішніше

110 запитань — 109 відповідей

Про автора
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 Багатьом може видатися незвичайною і навіть при-

голомшливою назва книжки — «Камасутра для 

оратора. Десять розділів про те, як діставати та да-

вати максимальне задоволення, виступаючи публічно». 

Але вона продиктована не тільки бажанням приверну-

ти увагу потенційного покупця. Два засадничі постула-

ти книжки вповні відповідають назві. Перший: важли-

во не так опанувати низку способів впливу на публіку, 

як навчитися діставати задоволення від своїх публічних 

виступів. Адже все, що людина робить із задоволенням, 

вона робить набагато успішніше. Навіть якщо вона нех-

тує деякими правилами. І навпаки. Другий: оратор всту-

пає з аудиторією у своєрідний «інтимний» зв’язок, у яко-

му він виступає з позиції чоловіка (незалежно від своєї 

біологічної статі), а аудиторія — з позиції жінки. Значна 

кількість прикладів у книжці підтверджує право цієї ана-

логії на існування.

Усім, кого я недолюбив 
Усім, хто мене недолюблює

Передмова 



Сьогодні чимраз частіше вміння спілкуватися з людь-

ми стає визначальним фактором успіху в кар’єрному 

зростанні, бізнесі, політиці, навчанні. І якщо індивідуаль-

не спілкування може спиратися на вроджені здібності, 

то в публічній комунікації цього вже недостатньо — тут 

потрібні навички, способи та технології. І саме ці нави-

чки, способи та технології покликана передати «Кама-

сутра для оратора».

Важливо зазначити, що ця книжка не є популяризо-

ваною версією якоїсь наукової дисертації чи моногра-

фії. Вона від початку створювалася як самостійний твір, 

засвоєння якого повинне давати не тільки користь, а й 

задоволення. Книжка написана для тих, хто проводить 

презентації, виступає на конференціях і семінарах, реалі-

зує себе в політиці та інших сферах публічного життя чи 

готується зробити це в майбутньому.

Автор сподівається, що йому вдалося висвітлити тему 

сучасною, живою мовою, цікаво та захопливо і що його 

книжка стане в пригоді десяткам і сотням тисяч майбут-

ніх блискучих ораторів.

Радислав Гандапас





ПРЕЛЮДІЯ
Прелюдія, з якої стає зрозуміло,  

як автор дійшов до того, що став навчати 

техніки публічних виступів, і що спону-

кало його до написання книжки «Кама-

сутра для оратора». Тут-таки ми дізна-

ємося, чому книжка називається саме 

так, як називається



 Якось на моєму тренінгу «Як успішно виступати 

публічно» одна з учасниць сказала про мене при-

близно таке: «Подивіться на Радислава, йому сам 

Бог дав хист виступати перед людьми. Не дивно, що він 

робить це геніально. І кому, як не йому, навчати цієї май-

стерності?» Коли я це почув, то мимоволі згадав фразу, 

яку сказала одна з моїх знайомих про мене ж: «Як він 

може навчати людей комунікації? Адже комунікація — 

це саме те, з чим у нього великі проблеми».

Перша мала рацію лиш частково, друга — цілковито. 

Ви читаєте рядки, які написала людина, вроджена з па-

нічним страхом перед публічними виступами. Мій пер-

ший спогад дитинства пов’язаний не з поверненням тата 

з довгого відрядження, коли він притиснувся до мене 

неголеною щокою. Не з бабусиними пиріжками. І не з ді-

дусевою риболовлею. Мій перший дитячий спогад — 

це хвилювання, ніяковість, дискомфорт. Уявіть себе 




