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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 форма навчання 

денна/ заочна 

Кількість кредитів 

ECТS – 3  

Галузь знань 

08 Право  
Нормативна навчальна 

дисципліна 

 
Напрям підготовки 

081 «Право» 

Модулів – 1 
Кваліфікація 

(професійне 

спрямування): 

(бакалавр з права) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й / 1-й  

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр  

1-й / 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних -1,7 

самостійної роботи -

4,3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14 годин / 6 години 

Семінарські  

16 годин/ 2 години 

Контрольні роботи 

- 

Самостійна робота 

60 годин / 82 години 

Вид контролю: 

диференційований залік  

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить 1: 2. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,75 

для заочної форми навчання – 0,9 

 

 



 

 

  

Пропонований навчальний курс містить інформацію про видатні досягнення  

риторики античності, ознайомлення з особливостями жанрів красномовства та 

специфіки побудови ораторського виступу. Зміст курсу спрямований на 

поглиблення і розширення знань слухачів про будову культури красномовства, 

засобами вербального та невербального впливу на аудиторію, бар’єри спілкування 

та шляхи їх подолання.  

Метою курсу є ознайомлення з основами класичної та сучасної риторики як 

науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, вплив і 

досягнення цілей у процесі мовної комунікації, а також виробити в студентів 

уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до 

мети, спрямування й умов спілкування в процесі майбутньої професійної 

діяльності.    

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

- формування у студентів цілісного системного уявлення про теоретичні засади 

та загальні закономірності розвитку риторики як теорії красномовства, основні 

тенденції розвитку культури вітчизняного красномовства;  

- ознайомлення їх з головними способами мовного і невербального впливу на 

аудиторію, а також формування власного риторичного стилю на засадах 

гуманістичного риторичного ідеалу та комунікативної компетентності в основних 

жанрах красномовства. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних навичок 

та вмінь: 

- здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 

- цінування та повага різноманітності і мультикультурності; 

- знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини; 

- здатність застосовувати юридичну аргументацію; 



 

 

  

-  формування власного риторичного стилю на засадах гуманістичного 

риторичного ідеалу та комунікативної компетентності в основних жанрах 

красномовства; 

уміти: 

– визначати роль усної комунікації в системі засобів масової комунікації; 

– обирати моделі поведінки з аудиторією; 

– використовувати різні форми мовного впливу: соціально орієнтований діалог, 

   публічні дебати, публічний монолог; 

– визначати етапи публічного виступу: вивчення аудиторії, визначення мети і 

   характеру виступу, підготовка виступу, взаємодія з аудиторією; 

– коректувати мовну поведінку; 

– використовувати знання правил ділового спілкування в публічних дебатах і 

   полеміці; 

– дотримуватися етичних норм у публічному виступі. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Риторика як мистецтво і наука. 

Тема 1. Історія розвитку і передумови формування ораторського мистецтва. 

Ґенеза розвитку риторики. Напрями розвитку риторики. Основні поняття 

класичної риторики. Правила красномовства за Цицероном. Видатні українські 

оратори. Риторичне слово в Києворуську добу. Риторичні традиції Києво-

Могилянської академії: риторична спадщина Ф.Прокоповича.  

Тема 2. Правила ефективної комунікації. 

 Основні поняття комунікації. Види красномовства. Різновиди судових промов. 

Засоби спілкування. Вербальне та невербальне спілкування. Мистецтво 

аргументації. Елементи доказу. Типи аргументів. Психологічний бік 

переконуючого мовлення. Цінності і топос. 

Тема 3. Труднощі та бар’єри спілкування. 

Комунікативні бар’єри у спілкуванні. Типологія бар’єрів у спілкуванні. 



 

 

  

Психологічні бар’єри. Особистісні стереотипи. 

Тема 4. Суперечка, дискусія, полеміка. 

Форми встановлення істини за Аристотелем: еристика, софістика, 

діалектика. Поняття та ознаки суперечки, засоби її ведення. Стадії розвитку 

суперечки. Етапи проведення дискусії. Правила ведення полеміки. 

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні та логіко-естетичні основи 

красномовства. 

Тема 5. Структура ораторського твору. Типи промов. 

Структурні елементи твору. Особливості вступу, основної частини, 

висновку. Види промов. Когезія. Ретроспекція. Проспекція. Аналіз промови. 

Тема 6. Образ оратора та його складові частини. 

 Ідеал оратора. Риторичні ідеали в класичній риториці. Сучасні ідеали 

риторики. Типи ораторів. Зовнішня культура оратора. Чинники підвищення 

майстерності. Практичні застереження для вдалого виступу. 

Тема 7. Логіка та емоції у промові. Мовленнєві тактики спілкування. 

Система логічних доказів. Логіка як метод переконання аудиторії. Закони 

логіки. Логічні помилки і парадокси. Закон мовленневого посилення емоцій. 

Мовлєннєві тактики спілкування: пошук консенсусу.  



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л сем ср л сем ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Риторика як мистецтво і наука 

Тема 1. Історія 

розвитку і 

передумови 

формування 

ораторського 

мистецтва. 

14    2    2   10 11,5 1 0.5    10 

Тема 2. Правила 

ефективної 

комунікації. 

14    2    4    8 11 1 -    10 

Тема 3. Труднощі та 

бар’єри спілкування. 

14    2    2   10  11,5 1 0.5    10 

Разом за змістовним  

модулем 1 

42    6    8   28 34 3 1    30 

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні та логіко-естетичні основи 

красномовства. 

Тема 4. Суперечка, 

дискусія, полеміка. 

12    2    2    8 13 1 - 12 

Тема 5. Структура 

ораторського твору. 

Типи промов. 

12    2    2    8 11,5 1 0.5 10 

Тема 6. Образ 

оратора та його 

складові частини. 

12    2    2    8 10 - - 10 

 

Тема 7. Логіка та 

емоції у промові. 

Мовленнєві тактики 

спілкування. 

12    2    2    8 11,5 1 0.5 10 

Разом за змістовним  

модулем 2 

48    8     8   32 44 1 1 42 

Усього годин  90   14 16   60 90 6 2 82 

 

 

 

 



 

 

  

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

1 Історія розвитку і передумови формування ораторського 

мистецтва. 

2 / 0,5 

2 Правила ефективної комунікації 4 / - 

3 Труднощі та бар’єри спілкування 2 / 0,5 

4 Суперечка, дискусія, полеміка.  2 / - 

5 Структура ораторського твору. Типи промов. 2 / 0,5 

6 Образ оратора та його складові частини. 2 / - 

7 Логіка та емоції у промові. Мовленнєві тактики спілкування. 2 / 0,5 

 Усього  16 / 2 

6.  

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн/зфн 

1 Історія розвитку і передумови формування ораторського 

мистецтва. 

   10 / 10 

2 Правила ефективної комунікації     8 / 10 

3 Труднощі та бар’єри спілкування     10 / 10 

4 Суперечка, дискусія, полеміка.      8 / 12 

5 Структура ораторського твору. Типи промов.     8 / 10 

6 Образ оратора та його складові частини.      8 / 10 

7 Логіка та емоції у промові. Мовленнєві тактики спілкування.      8 / 10 

 Усього  60 / 82 

 



 

 

  

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять; 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами, індивідуальними 

дослідженнями. 

3) підготовка до контрольної роботи та заліку. 

 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи, 

інтерактивні методи. 

10. Методи контролю 

Контрольна робота №1 за змістовим модулем 1. 

Контрольна робота №2 за змістовим модулем 2. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Сума 

І зміст. 

модуля 

Сума 

ІІ зміст. 

модуля 

Разом 

Т1-Т3 Т4-Т7 

Лекції 5 5 5 5 10 

Сем.зан., семін.зан. 15 20 15 20 35 

Поточн. контр.: 

реферат 
15 15 15 15 30 

Кр-1/2 10 15 10 15 25 

Залік/іспит - - - - - 

Усього 45 55 45 55 100 

 

 



 

 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001. 

2. Буряк О. Риторика: Навчально-методичний комплекс для студентів 

факультету філології та журналістики. – Вид-во ПП «М’ятович Г.В.», 2011. 

3. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника: Навчально-методичний 

комплекс для студентів філологічного факультету. – Кіровоград, 2007. 

4. Осипова Н. П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник. – Харків: 

Одіссей, 2006. 

5. Стец В. А., Стец І. І., Костючик М. Ю. Основи ораторського мистецтва: 

Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. 

6. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав України, 1989. 

7. Хоменко І. В. Мистецтво полеміки: Навчальний посібник. – К.: Юрінком 

Інтер, 2001. 



 

 

  

8. Цепа О. Риторика: Навчально-методичний комплекс для студентів I курсу 

факультету філології та журналістики (за вимогами кредитно-модульної 

системи). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. 

9. Цепа О. Риторика: Навчально-методичний посібник для студентів I курсу 

факультету філології та журналістики. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної 

поліграфії «Авангард», 2015. 
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