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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 – 5  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  

Вибіркова навчальна 

дисципліна 

Напрям підготовки 

053 «Психологія» 

 

 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й / - 

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестр  

2-й / - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних -4 

самостійної роботи -

4,3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр психології 

30 годин / - 

Практичні  

40 годин/ - 

Контрольні роботи 

- 

Самостійна робота 

80 годин / - 

Вид контролю: 

диференційований залік  

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить 70: 80. 

 

 



 

 

  

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.  Сучасна риторика як навчальна дисципліна, направлена на 

підготовку студентів до володіння професійно необхідними знаннями та вміннями 

в галузі публічних виступів. 

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. 

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: 

– 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. 

 

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. Теорія риторики.  

Інвенція. Типи підготовки до промови, переваги і недоліки кожного з них. 

Диспозиція. Архітектоніка промови: виступ. На рація (виклад), розробка 

(аргументація), заключна частина. Елокуція. Меморія та акція. Елокуція 

(елоквенція). Критерії до словесного виразу промови. Меморія – розділ риторики, 

який вивчає особливості запам’ятовування ораторської промови. Акція (дія) – 

розділ риторики, який розглядає виголошення оратором промови. („Вміла 

готувати, та не вміла подавати”). Складові основи акції: - з’ясування умов 

спілкування; - характеристика оратора й аудиторії; - методичне застереження і 

прийомотворення; - інтонування тексту. 

Тема 4. Труднощі та бар’єри спілкування. 

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

Психологічні бар’єри. Особистісні стереотипи. Характеристики невербального 

спілкування. Загальні особливості людського сприйняття «ефект рамки» та 

«магічне число». 

Тема 5. 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. 

Тема 6. Риторична етика.  

Протилежні оцінки мовлення, його небезпеки й благосні. Двоїсте ставлення до 

мовлення і риторики. Риторична етика від античності до сучасності. 

Псевдокрасномовство. Маніпулятивна риторика. Вчення М. Бахтіна та І. Пєшкова 

про риторичний вчинок. Красномовство слов’ян.  

 

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

красномовства 

 



 

 

  

Тема 7. Структура ораторського твору. Типи промов. 

Структурні елементи твору. Особливості вступу, основної частини, 

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

Тема 8. 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 9. Логіка та емоції у промові. Мовленнєві тактики спілкування. 

Система логічних доказів. Логіка як метод переконання аудиторії. Закони 

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

Мовленнєві тактики спілкування: пошук консенсусу.  

Тема 10. Риторика в психології. 

Психологічні особливості ораторської промови. Внутрішні критерії 

оцінювання вірного підбору слів. Психологічні та педагогічні проблеми 

публічного виступу. Діалогічність ораторського монологу. Вміння завойовувати 

увагу слухачів. Зовнішній вигляд, міміка, жести. Голос  оратора.  

Тема 11. Прикладна риторика. 

Професійне красномовство (ділова риторика). Харизма ділової людини. 

Національні особливості ділового спілкування. Основи полемічного мистецтва. 

Мистецтво полеміки. Полемічні прийоми. Методи маніпулювання, шляхи їх 

визначення і подолання. Заборонені прийоми в полеміці. Доцільність 

використання емоцій, іронії, сарказму в полеміці чи суперечці. 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л пр ср л пр 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. 

12 2 4 6 - - - - 

Тема 2. Правила ефективної 

комунікації. 

10 2 2 6 - - - - 

Тема 3. Теорія риторики. 12 2 4 6 - - - - 

Тема 4. Труднощі та бар’єри 

спілкування. 

14 4 4 6 - - - - 

Тема 5. Суперечка, дискусія, 

полеміка. 

10 2 2 6 - - - - 

Тема 6. Риторична етика. 16 2 4 10 - - - - 

Разом за змістовним  модулем 1 74 14 20 40 - - - - 

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

красномовства. 

Тема 7. Структура ораторського 

твору. Типи промов. 

14 2 4 8 - - - - 

Тема 8. Образ оратора та його 

складові частини. 

14 2 4 8 - - - - 

Тема 9. Логіка та емоції у 

промові. Мовленнєві тактики 

спілкування. 

16 4 4 8 - - - - 

Тема 10. Риторика в психології 16 4 4 8 - - - - 

Тема 11. Прикладна риторика 16 4 4 8 - - - - 

Разом за змістовним  модулем 2 76 16 20 40 - - - - 

Усього годин  150 30 40 80 - - - - 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин дфн 

1 Тема 1. Історія розвитку і передумови формування 

ораторського мистецтва. 

4 

2 Тема 2. Правила ефективної комунікації. 2 

3 Тема 3. Теорія риторики. 4 

4 Тема 4. Труднощі та бар’єри спілкування. 4 



 

 

  

5 Тема 5. Суперечка, дискусія, полеміка. 2 

6 Тема 6. Риторична етика. 4 

7 Тема 7. Структура ораторського твору. Типи промов. 4 

8 Тема 8. Образ оратора та його складові частини. 4 

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

спілкування. 

4 

10 Тема 10. Риторика в психології 4 

11 Тема 11. Прикладна риторика 4 

 Усього  40 

6.  

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин дфн 

1 Тема 1. Історія розвитку і передумови формування 

ораторського мистецтва. 

6 

2 Тема 2. Правила ефективної комунікації. 6 

3 Тема 3. Теорія риторики. 6 

4 Тема 4. Труднощі та бар’єри спілкування. 6 

5 Тема 5. Суперечка, дискусія, полеміка. 6 

6 Тема 6. Риторична етика. 10 

7 Тема 7. Структура ораторського твору. Типи промов. 8 

8 Тема 8. Образ оратора та його складові частини. 8 

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

спілкування. 

8 

10 Тема 10. Риторика в психології 8 

11 Тема 11. Прикладна риторика 8 

 Усього  80 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних 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-Т6 Т7-Т11 

Лекції 5 5 5 5 10 

Практ.зан. 20 15 20 15 35 

Поточн. контр.: 

реферат 

15 15 
15 15 30 

Кр-1/2 10 15 10 15 25 

Залік/іспит - - - - - 

Усього 50 50 50 50 100 

 

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. 
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