
 



1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу:  

- дати знання з основ риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву 

діяльність, спрямовану на переконання, вплив,  досягнення цілей у процесі 

мовної комунікації; 

- розкрити  загальні  закономірності мовленнєвої поведінки, що діють у різних 

ситуаціях спілкування, сферах діяльності  та  практичних  можливостей їх  

використання; 

- виробити у студентів уміння й навики аналізувати та продукувати тексти 

різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі 

їхньої майбутньої роботи; 

- ознайомити студентів з мовною майстерністю оратора, вимогами мовної 

культури та мовленнєвим етикетом; 

- розвинути творче мислення та вміння вільно висловлювати свої думки, своє 

бачення певної  ситуації. 

До завдань курсу входить: 

- вивчення   історії  риторики, загальної  теорії та практичної риторики;  

- дослідження загальних  ознак мовної  культури  та  елементів  художності 

мовлення;  

- оволодіння технікою мовлення у єдності її елементів;  

- засвоєння методом риторичного аналізу текстів різних типів промов;  

- оволодіння  навичками підготовки та публічного виголошення промов;  

- удосконалення навичок самостійної роботи. 

Студенти повинні знати: 

- історію виникнення та становлення риторики; 

- сучасну концепцію риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої 

світоглядної позиції та компонентним володінням предметом 

аргументації; 

- основні поняття загальної риторики; 

- прийоми словесної наочності; 

- етапи підготовки усної промови; 

- критерії оцінки промови; 



- жанри красномовства; 

- види промов; 

- невербальні засоби спілкування. 

Студенти повинні вміти: 

- вміло  оперувати  отриманими  знаннями  з  даного  курсу  та  

застосовувати їх в подальшому навчанні та житті;  

- володіти  технікою  мовлення  як  необхідною  передумовою  словесної  

дії  і правильно нею користуватися; 

- користуватися засобами логіко-емоційної виразності мовлення в тому 

числі і позамовних (поза, жест, міміка) ;  

- володіти прийомами полемічної майстерності;  

- кваліфіковано виконувати роботи  з написання промови та 

виголошення  її  в  залежності  від  мети,  завдання,  місця,  часу  виступу  

з  урахуванням складу аудиторії, її особливостей. 

Студенти повинні володіти практичними навичками: 

- вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики; 

- вести ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола 

зацікавлень культурної, високоосвіченої людини; 

- виробити індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль; 

- організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній 

зв’язок, спілкування; 

- давати загально оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності; 

- знаходити можливі засоби переконання відносно предмета мовлення та 

правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її обґрунтування 

та розташування. 

Студент набуде компетентності: 

 Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 Спеціальні компетентності: 

СК 3. Здатність до використання ресурсів, інформаційно-комунікативних 

та цифрових технологій в освітньому процесі. 

СК 10. Здатність  до активного залучення батьків до освітнього процесу 

на засадах партнерства. 

СК 11. Здатність до роботи в команді з профільними фахівцями для 

надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

СК 13. Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти 

власними емоційними станами. 

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою 

набуття додаткових професійних компетентностей. 

 

Результати навчання: 

РН 5. Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію 

процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів. 

РН 8. Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в 

освітньому процесі. 

РН 10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями  та іншими 

учасниками освітнього процесу початкової школи. 

РН 14. Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні 

потреби учнів. 

РН 15.Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності 

вчителя та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової школи. 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи риторики як навчальна дисципліна 

Тема 1.  Красномовство як ораторський талант. Історичний розвиток 

ораторського мистецтва. Мета, завдання та зміст курсу. Красномовство як 

ораторський талант. Основні поняття та терміни  класичної риторики. Розділи 

класичної риторики.  Екскурс в історичний розвиток риторики. 



Тема 2. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до 

епохи Відродження. Ораторське мистецтво стародавнього світу. Оратори 

Давньої Греції: загальна характеристика риторичного ідеалу. Ораторське 

мистецтво Демосфена. Ораторська спадщина Сократа. 

Тема 3. Історія української риторики. Українські майстри ораторського 

мистецтва. Риторика Київської держави. Мовотворчість Івана Вишенського. 

Мовна спадщина Григорія Сковороди. Теорія красномовства Феофана 

Прокоповича 

Тема 4. Семінарське  заняття: Основні закони красномовства: концептуальний 

закон, закон моделювання аудиторії, стратегічний закон, тактичний закон, 

мовленнєвий закон, закон ефективної комунікації, системно-аналітичний закон. 

Вимоги до підготовки та проведення дискусії . Вимоги до підготовки та 

проведення дебатів . Принципи ведення словесної суперечки. Прийоми викриття 

словесної маніпуляції опонента. Тактика захисту від маніпуляцій, спрямованих 

на промовця . Тактика захисту від маніпуляцій, спрямованих на аудиторію. 

Тема 5. Практичне заняття:  Академічне красномовство. Жанри академічного 

красномовства. 

Тема 6. Практичне заняття:  Політичне красномовство. Суспільно-побутове 

красномовство 

Модульна контрольна робота 1. 

Змістовий модуль 2. Публічний виступ і основні етапи його підготовки   

Тема 7. Основні особливості публічного виступу. Структура ораторського твору. 

Логічні та емоційні засади промови. Логічні помилки. 

Тема 8. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням: промови, які 

читають за конспектом; промови, які готують заздалегідь, але не вчать 

напам’ять; промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять; імпровізовані 

промови.  

Тема 9. Композиція публічного виступу.  Оратор і аудиторія. Шляхи подолання 

опору аудиторії. 

Тема 10. Практичне заняття: Партитура тексту. Розмітка тексту знаками 

партитури. 



Тема 11. Семінарське заняття: Методика та етапи підготовки промови. Промова 

як дослідження. Вибір теми. Фактори успіху теми. Вимоги до складання плану. 

Види плану. Процес збирання матеріалу. Запис промови. Тренування. 

Тема 12. Зовнішня культура оратора: вигляд оратора; вихід до слухачів; погляд;  

голос;  дотримання пауз;  місце промови. 

Тема 13. Практичне заняття: Виголошення промови. Тренування стилістичної 

довершеності промови. 

Модульна контрольна робота 2. 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

за
н

я
тт

я 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
.)

 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
 

4 семестр 

Змістовий модуль 1.   Основи риторики  як навчальна дисципліна 

Тема 1. Мета, завдання та зміст курсу. 

Красномовство як ораторський талант. 

Історичний розвиток ораторського 

мистецтва. 

Самостійна робота. Розвиток 

красномовства за часів Давньої Греції .  

6 2 

 

 4 

Тема 2. Історія становлення теорії 

красномовства від міфологічного періоду до 

епохи Відродження 

Самостійна робота. Розвиток 

красномовства в Стародавньому Римі  

6 2 

 

 4 

Тема3. Історія української риторики. 

Самостійна робота:Основи красномовства в 

Києво-Могилянській академії. 

6 2 
 

 4 

Тема 4. Основні закони красномовства. 

Діалогічне красномовство. Еристика 

(дискусія, полеміка, диспут, дебати, 

суперечка) 

Самостійна робота: Основні роди, види і 

жанри красномовства. 

 

6  

 

2 4 

Тема 5 Академічне красномовство: його 

структура та мовні ознаки                                  

Самостійна робота:Суспільно-побутове 

красномовство 

6  

 

2 4 



Тема 6. Політичне красномовство. 

Особливості судового красномовства 

Самостійна робота: Церковне 

красномовство. Структура та види 

проповідей. 

6  

 

2 4 

Модульна контрольна робота №1 

Самостійна робота: Поняття та загальні 

ознаки мовної культури. 

6  
 

2 4 

Змістовий модуль 2. Публічний виступ і основні етапи його підготовки 

Тема 7. Основні особливості публічного 

виступу. Композиція публічного виступу 

Самостійна робота: Логічні та емоційні 

засади промови. Логічні помилки 

6 2 

 

 4 

Тема 8. Типи промов за знаковим 

оформленням та закріпленням 

Самостійна робота: Види та функції 

міжособистісної взаємодії.   

Рівні спілкування. Простір міжособистісної 

взаємодії.   

6 2 

 

 4 

Тема 9. Композиція публічного виступу.  

Оратор і аудиторія. Шляхи подолання опору 

аудиторії. 

Самостійна робота: Основні особливості 

публічного виступу перед аудиторією.  

6 2 

 

 4 

Тема 10.  Розмітка тексту та читання 

промови за знаками партитури 

Самостійна робота: Своєрідність і 

закономірність словесної дії діалогічних 

форм: бесіди, дискусії. 

6  

 

2 4 

Тема 11. Методика та етапи підготовки 

промови.  

Самостійна робота: Міміка та жести в 

ораторському мистецтві 

6  

 

2 4 

Тема 12. Зовнішня культура оратора 

Самостійна робота: Емоційні способи 

утримання уваги аудиторії. Доцільність 

використання гумору, іронії. 

6 2 

 

 4 

Модульна контрольна робота № 2 

Самостійна робота: Лексичний рівень 

створення художнього образу в промові. 

Використання художніх засобів. 

6  

 

2 4 

Тема 13. Виголошення промови. 

Тренування стилістичної довершеності 

промови Конкурс ораторів. 

Самостійна робота: Культура оратора та 

невербальні засоби спілкування 

6  

 

2 4 

 

Разом за 4 семестр 

90   14  16 60 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

4 семестр 

№ з/п Перелік тем лекцій Кількість 

годин 

1.  Мета, завдання та зміст курсу. Красномовство як 

ораторський талант. Історичний розвиток ораторського 

мистецтва 

2 

2. Історія становлення теорії красномовства від 

міфологічного періоду до епохи Відродження 

2 

3. Історія української риторики 2 

4. Основні особливості публічного виступу. Композиція 

публічного виступу 

2 

5. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням 2 

6. Композиція публічного виступу.  Оратор і аудиторія. 

Шляхи подолання опору аудиторії 

2 

7. Зовнішня культура оратора 2 

 Разом за 4 семестр 14 

Перелік семінарських занять для студентів денної форми навчання 

4 семестр 

Nз/п Теми семінарських занять К-сть год. 

1. Діалогічне красномовство. Еристика (дискусія, полеміка, 

диспут, дебати, суперечка) 

2 

2. Методика та етапи підготовки промови. 2 

 Разом за 4 семестр 4 

Перелік  практичних занять для студентів денної форми навчання 

4 семестр 

N 

з/п 

Теми практичних занять Кількість 

годин 

1 Академічне красномовство: його структура та мовні ознаки                                   2 

2 Політичне красномовство. Особливості судового 

красномовства 

2 

3  Контрольна робота по темах модуля 1 2 

4 Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури 2 



5 Виголошення промови. Тренування стилістичної довершеності 

(варіативності) промови 

2 

6 Контрольна робота по темах модуля 2 2 

 Разом за 4 семестр 12 

Самостійна робота 

N 

з/п 

Тема самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Розвиток красномовства за часів Давньої Греції  4 

2. Розвиток красномовства в Стародавньому Римі 4 

3. Основи красномовства в Києво-Могилянській академії 4 

4. Основні роди, види та жанри красномовства 4 

5. Суспільно-побутове красномовство 4 

6. Церковне красномовство. Структура та види проповідей 4 

7. Розмітка тексту знаками партитури 4 

8. Поняття та загальні ознаки мовної культури 4 

9.  Логічні та емоційні засади промови. Логічні помилки 4 

10. Види та функції міжособистісної взаємодії.   

Рівні спілкування. Простір міжособистісної взаємодії.  

4 

11. Основні особливості публічного виступу перед аудиторією 4 

12. Своєрідність і закономірність словесної дії діалогічних форм: 

бесіди, дискусії 

4 

13. Техніка і логіка мовлення 4 

14. Міміка та жести в ораторському мистецтві 4 

15. Емоційні способи утримання уваги аудиторії. Доцільність 

використання гумору, іронії. 

4 

16. Мовленнєвий етикет. Етикетні формули 4 

17. Лексичний рівень створення художнього образу в промові. 

Використання художніх засобів. 

4 

18. Культура оратора та невербальні засоби спілкування 4 

 Разом за 4 семестр  60 

 

 



4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Основи риторики як наука і навчальна дисципліна. Завдання та функції. 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

2. Красномовство   в Стародавній Греції. Внесок ораторів Греції у розвиток 

красномовства. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

3. Функції та особливості  ораторського мистецтва в Стародавньому Римі. 

Видатні оратори Стародавнього Риму та їх внесок у красномовство. 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

4. Ораторське мистецтво в Середні віки. Гомілетика. Церковне 

красномовство. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

5. Витоки давньоукраїнського красномовства. Словесна культура Київської 

Русі. Урочисте красномовство. Риторичний аналіз підготовленої 

промови. 

6. Риторика в Києво-Могилянській академії. Принципи складання 

проповідей. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

7. Характерні риси ораторського мистецтва в сучасній Україні. Риторичний 

аналіз підготовленої промови. 

8. Вимоги до проведення дискусії. Риторичний аналіз підготовленої 

промови. 

9. Характеристика основних законів риторики. Мовленнєвий закон. 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

10. Основні роди, види і жанри красномовства.  Епідейктична промова. 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

11. Академічне красномовство: його структура та мовні ознаки. Наукова 

доповідь. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

12. Характерні риси політичного красномовства. Політична промова. 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

13. Особливості судового красномовства. Вимоги до агітаційної промови. 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

14. Суспільно-побутове красномовство та сфера його застосування. 

Ювілейна промова. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

15. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням. Риторичний 



аналіз підготовленої промови.  

16. Імпровізовані промови. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

17. Методика підготовки промов. Промова як дослідження.  Вибір теми 

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

18. Етапи підготовки промов. Складання плану. Запис промови. Риторичний 

аналіз підготовленої промови. 

19. Структура ораторського твору. Зацікавлення, опис, переконання.  

Риторичний аналіз підготовленої промови. 

20. Елокуція. Мова і стиль публічної промови. Риторичний аналіз 

підготовленої промови. 

21. Етикетні формули. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

22. Логічні та емоційні засади промови. Види логічних помилок. Риторичний 

аналіз підготовленої промови.  

23. Зовнішня культура оратора. Мовленнєвий етикет. Риторичний аналіз 

підготовленої промови. 

24. Оратор і аудиторія. Риторичний аналіз підготовленої промови. 

25. Шляхи подолання опору аудиторії. Риторичний аналіз підготовленої 

промови. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

1. Пояснювально-ілюстративний. 

2. Репродуктивний. 

3. Проблемний. 

4. Частково-пошуковий. 

5. Дослідницький. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Усні відповіді студентів. 

2. Виконання практичних занять. 

2. Тестовий контроль. 

3. Залік   

Успішність студентів оцінюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю.  



Поточний контроль рівня знань здійснюється шляхом проведення 

семінарських занять, виконання практичних завдань, усного опитування. 

 Підсумковий контроль з дисципліни проводиться під час модульних 

контрольних робіт та заліку. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру 

становить 100 балів. 

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за 

одну контрольну роботу може отримати  25 балів (25х2 = 50).  

За усне опитування студент впродовж семестру накопичує 36 балів. 

Програмою передбачено 6 практично-семінарських занять. За одне практичне 

заняття  -  6 балів . Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді 

подано в таблиці.  

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 14 балів. 

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т4 Т5 Т6 МКР 1 Т10 

 

Т11 Т 13 МКР 2  

14 

 

100 

6 6 6 25 6 6 6 25 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, диференційований 

залік 

 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 
В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 



8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Підручники  та посібники. 

2. Завдання для самостійної роботи. 

3. Базова та допоміжна література 

4. Завдання для тематичного контролю. 

5. Завдання для модульного контролю. 

6. Завдання для підсумкового контролю. 

7. Методичні рекомендації та вказівки. 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Кацавець Р.С.  Ораторське мистецтво: підручник. Київ: Алерта, 2021, 

250 с. 

2. Нищета В. Риторика: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2021. 220 с. 

3. Онуфрієнко Г.С. Риторика: навчальний посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2019, 625 с. 

 

Допоміжна: 

1. Благун Н.М. Основи культури й техніки мовлення: навчально-

методичний посібник. Івано-Франківськ, 2017. 41 с. 

2. Гапотій В.Д. Основи ораторського мистецтва: навчально-

методичний посібник. Мелітополь, ФОП Однорог Т.В., 2019.  168с. 

3. Голубчик Н., Кучерук О., Горошкіна О. Педагогічна риторика: 

історія, теорія, практика. 2018. 258 с. 

4. Заболотний О., Заболотний В. Правильне мовлення. Київ: Літера, 

2020, 224 с. 

5. Ісаєнко Т.К., Лисенко А.В.  Риторика: навч.посібн. Полтава: 

ПолтНТУ, 2019. 247 с. 

6. Прокопчук Л.В. Риторика. Модульний курс : навч. посіб. Вінниця: 

Нілан-ЛТД, 2017.  206 с. 



7. Сарапин В.В., Боберська К.Г. Риторика: навчально-методичний 

посібник. Полтава, 2016. 260 с. 

8. Середа Н. В. C 32 Основи ораторської майстерності: навчальний 

посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2019.  304 с. 

9. Теслюк В.М. Основи красномовства: навч.посіб. Київ: Ліра К, 2020. 

524 с. 

 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Іван Вишенський та його послання. 

http://www.utoronto.ca/elul/Vyshenskyi/Shevchuk-vstup.html 

2. http://biblio.lib.kherson.ua/communicative-compet.htm   

3.Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики ХVII–XVIII ст. та їх роль у 

розвитку теорії літератури на Україні. 

http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Gichk_SocPsih.php    

5.  http://www.gurutestov.ru/test/311/  
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