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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Риторика» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» 

напряму 053 «Психологія». 

Предметом вивчення дисципліни є дослідження закономірностей 

виникнення, передачі і сприйняття мови та принципи ефективної комунікації. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Риторика»  

базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення таких дисциплін як 

«Педагогіка», «Психологія», «Філософія»,  «Логіка», «Лінгвістика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Риторика як мистецтво і наука. 

2. Психолого-педагогічні та логіко-естетичні основи красномовства 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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. Підвищити рівень загальної та 

комунікативної культури, формування вмінь та навиків ведення між 

культурного діалогу. 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є: 

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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь: 

– культурно-історичний генезис риторики як науки та її місце в історії 

світової культури; 

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

синтезу; 

- цінування та повага різноманітності і мультикультурності; 

- 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 мовні моделі та мовний етикет в контексті між 

культурних комунікацій; 

– 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Риторика як мистецтво і наука 

Тема 1. Історія розвитку і передумови формування ораторського мистецтва. 

Тема 2. Правила ефективної комунікації. 

Тема 3. Теорія риторики.  

Тема 4. Труднощі та бар’єри спілкування. 

Тема 5. Суперечка, дискусія, полеміка. 

Тема 6. Риторична етика.  

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні та логіко-естетичні 

основи красномовства 

Тема 7. Структура ораторського твору. Типи промов. 

Тема 8. Образ оратора та його складові частини. 

Тема 9. Логіка та емоції у промові. Мовленнєві тактики спілкування. 

Тема 10. Риторика в психології. 

Тема 11. Прикладна риторика. 

 

3. 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. 

Додаткова 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.,1999. 

– 224 с. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1996. 

3. Клюев Е. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция.). – М., 1999.  

4.  Колесник Г.М. Культура мови усного виступу (лектора) // Трибуна лектора. 

– 1980. - № 10. – С.30 – 32. 

5. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2003. – С.118-130.  

6. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: 

Каравела, 2008. 

7. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 1998. 

8.  Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли людей по их телам.– 

Новгород, 1992. 

9. Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: Навч. посіб. – К., 2001. – 280 с. 

10. Цицерон М. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1994. 



11.  Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в ХVІ – ХVІІ ст. // Українська 

мова і література в школі. - 1989. - № 10. – С. 64 – 68. 

12.  Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. посібн. – К., 

2007. – 416с. 

 

4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є 

диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ділові ігри, 

індивідуальна дослідна робота, інтерактивне обговорення. 

 

 

 


