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Анотація дисципліни 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи риторики та мистецтва слова» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 

Середня освіта, шифр спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). 

Предметом вивчення курсу «Основи риторики та мистецтва слова» є ораторське 

мистецтво як динамічна структура із взаємодіючими структурними компонентами, які 

розглядаються в контексті таких категоріальних понять, як: «ораторська промова», 

«вербальний» (невербальний) мовленнєвий вплив», «техніка мовлення», «стиль публічного 

виступу», що дозволять поглибити теоретичні знання з класичної та сучасної риторики, 

розвинути комунікативні навички та вміння спілкуватися, виголошувати та переконувати 

цільову аудиторію у власній думці з урахуванням правил риторики як мистецтва слова; набути 

базові, загальнокультурні, комунікативні та соціально-практичні компетентності, що необхідні 

у подальшому викладанні дисциплін мистецького спрямування в різних закладах освіти. 

Міждисциплінарні зв'язки забезпечують теоретичну та практичну єдність у засвоєнні 

складного матеріалу та дозволять вийти на рівень узагальнення набутих знань, їх 

систематизації, класифікації як в галузі педагогіки мистецтва, так і суміжних, зокрема: 

філософії освіти, логіки, морфології та лексикології, історії культури та мистецтва. 

Ключові слова: риторика, неориторика, поетика, лексична норма, логіка, диспозиція, 

елокуція, меморія, акція. 

 

Abstract of the discipline.  

The program of study of the discipline «Fundamentals of Rhetoric and the Art of Speech» in 

accordance with the educational-professional training program bachelor’s degree 014 Secondary 

education, specialty code 014.13 Secondary education (music art). 

The subject of the course «Fundamentals of Rhetoric and the Art of Speech» is oratory as a 

dynamic structure with interacting structural components which are considered in the context of such 

categorical concepts as "oratory", "verbal" (nonverbal) speech influence ","speech technique", "style of 

public speaking" which will deepen theoretical knowledge of classical and modern rhetoric, develop 

communication skills and ability to communicate, speak and convince the target audience in their 

opinion, taking into account the rules of rhetoric as an art of speech; to acquire basic, general cultural, 

communicative, social and practical competencies that are necessary in the further teaching of artistic 

disciplines in various educational institutions. 

Interdisciplinary links provide theoretical and practical unity in the learning of complex 

material and will allow to reach the generalization of acquired knowledge, its systematization, 

classification in the field of pedagogy and related, including: philosophy of education, logic, 

morphology and lexicology, history of culture and art. 

Key words: rhetoric, neo-rhetoric, poetics, lexical norm, logic, disposition, elocution, memory, 

action. 
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Вступ 

Мета курсу полягає в оволодінні майбутнім спеціалістом у галузі мистецтва знаннями з 

класичної та сучасної риторики; розвитку навичок і вмінь виголошувати власну думку під час 

публічного виступу з урахуванням норм і правил риторики та орієнтацією на конкретну 

аудиторію; набутті основ теорії та практики ораторського мистецтва, що дозволить 

враховувати цільову аудиторію, правильно оперувати поняттями, судженнями та умовиводами 

у процесі публічного виступу. 

 

Завдання курсу: 

 розвинути культуру мислення студента, уміння ясно і логічно висловлювати власні думки, 

оперувати поняттями, судженнями та умовиводами в ораторській діяльності;  

 набути знання з теорії та історії красномовства, навчитися аналізувати особливості 

різноманітних видів ораторського мовлення; 

 оволодіти мистецтвом красномовства як пізнавальним знаряддям кодування з метою 

донесення певної думки та переконання у ній цільової аудиторії; 

 набути знання та вміння правильно обирати оптимальний стиль публічного виступу в 

залежності від його складності;  

 оволодіти технологією публічного виступу, розширивши комунікаційний досвід; 

 навчитися самостійно готувати публічний виступ з урахуванням правил риторики як 

мистецтва слова; 

 виховувати мотивацію подальшого навчання та засвоєння інноваційних методів складання 

та виголошення промови. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: Міждисциплінарні зв'язки забезпечують 

теоретичну та практичну єдність в осмисленні інформації, отриманої у процесі вивчення як 

циклу професійних дисциплін, так і суміжних, зокрема: філософії освіти, логіки, морфології та 

лексикології, історії культури та мистецтва. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

компетентностями як інтегральною здатністю особистості набувати методичні знання і 

уміння; контролювати та аналізувати навчально-виховний процес; оцінювати якість знань для 

досягнення мети й пошуку нових, ефективних методів навчання з метою оволодіння сучасними 

інноваційними методами і технологіями побудови публічного виступу, враховуючи основи 

теорії та практики риторичної майстерності. 

По завершенні курсу студент повинен знати: 

1. історичні періоди розвитку ораторського мистецтва; 

2. предмет, основні види та роди риторики як мистецтва слова; 

3. видатних ораторів минулого і сучасності, їх погляди та основні праці; 

4. складові структури ораторського мовлення; 

5. алгоритм побудови промови й техніку її виголошення; 

6. основні закономірності взаємодії оратора з аудиторією; 

7. вимоги до зовнішнього вигляду і внутрішнього настрою оратора під час виголошення 

промови, а також психологічні закономірності спілкування з цільовою аудиторією. 

Результативність засвоєння курсу є показником вмінь та навичок отриманих студентом, 

серед яких:  

 аналізувати особливості різноманітних видів ораторського мовлення; 

 застосовувати найбільш ефективні прийоми ораторського мистецтва у процесі публічного 

виступу; 

 аналізувати найбільш типові помилки, що виникають при порушенні правил ораторського 

мовлення; 

 самостійно будувати публічний виступ, правильно використовуючи звукові та візуальні 

канали впливу на слухача; 
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 обирати оптимальний стиль публічного виступу в залежності від складності промови та 

характеру цільової аудиторії. 

 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 5. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 

II. Фахові. 

ФК 5. Здатність застосовувати елементи теоретичного та практичного мовлення для 

підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності. 

 

 

Програмні результати. 

ПРН 1. Знати термінологічний апарат дисципліни, розуміти основні концепції та системи 

музично-педагогічних наук. 

ПРН 3. Демонструвати критичне ставлення до світоглядних теорій у процесі розв’язання 

соціальних і мистецько-професійних завдань. 

ПРН 8. Уміти знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (передусім – за 

допомогою цифрових технологій); оволодіти практичними вміннями у вирішенні складних 

завдань наукового пошуку. 

ПРН 9. Застосовувати сучасні педагогічні технології, в тому числі інформаційні, для 

забезпечення якості освітнього процесу в ЗЗСО та ЗВО; використовувати набуті знання із 

суміжних дисциплін з метою інтеграції їх у власну професійну діяльність, що є суттєвим 

фактором поглиблення особистісних професійно значущих компетенцій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год. / 3 кредити ECTS 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

(денна та заочна форми навчання) 

 

Кредит 1: Історія риторики в ретроспекції: видатні оратори минулого і сучасності. 

Тема 1 Історія розвитку риторики в Давній Греції  

Тема 2. Історія розвитку риторики в Елліністичний період.  

Тема 3. Ранньохристиянський період розвитку риторики. 

Тема 4. Розвиток риторичних вчень у країнах Далекого Сходу 

Тема 5. Розвиток риторики в Київській Русі 

 

Кредит 2: Історія риторичних вчень в епоху Відродження 

Тема 6. Загальні тенденції розвитку риторики в епоху європейського Відродження.  

Тема 7.Світське красномовство Італії XIV-XV ст.. 

Тема 8. Риторика як сфера гуманітарного знання в Англії XVI ст.. 

Тема 9. Просвітницький характер розвитку риторики у Франції XVII ст.. 

Тема 10. Розвиток риторики в Україні XVII-XVIII ст.. 

Кредит 3: Ритори Нового часу та розвиток неориторики: персоналії, концепції, трактати 

Тема 11. Вплив філософії нового часу на розвиток риторики у Німеччині XIX-XX ст.. 

Тема 12. Формування неориторики у 50-х рр. ХХ ст. та її семіотичний характер. 

Тема 13. Аргументативна риторика: типологія, течії, персоналії, праці. 

Тема 14. Лінгвістична риторика: типологія, течії, персоналії, праці. 

Тема 15. Розвиток риторики в Україні в XIX-XX ст. 

 

Кредит 4. Теорія риторики. Розділи риторики як мистецтва слова. 

Тема 16. Види та структура риторики як мистецтва слова. 

Тема 17. Розділи риторики: інвенція та диспозиція. 

Тема 18. Розділи риторики: елокуція, меморія, акція. 

Тема 19. Уявні монологи та діалоги в риториці 

Тема 20. Риторичні фігури та їх застосування у промові оратора. 

 

Кредит 5: Методика і техніка побудови та виголошення промови оратором. 

Тема 21. Риторика у взаємодії із суміжними галузями знання.  

Тема 22. Етапи підготовки до публічного виступу. 

Тема 23. Техніка та культура мовлення оратора.  

Тема 24. Взаємодія оратора з аудиторією. 

Тема 25. Аналіз публічного виступу та критерії його оцінки. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Абрамович С. Д. Структура ораторського твору. Логічні та емоційні засади промови // Риторика 

: навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова ; М-во освіти і науки України. – Львів, 2001. 

2. Бабич Н.Б. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003. 

3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: ВЦ “Академія”, 2004. 

4. Бутенко, Н. Ю. Психологічні особливості публічного виступу / Н. Ю. Бутенко // Комунікативна 

майстерність викладача : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

екон. ун-т. – Київ, 2005. 

5. Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять. – К., 2003. 

6. Глазунов С. В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять: 

Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. 

7. Голуб Н. Б. Самостійна робота студентів з риторики. Навчально-методичний посібник. – К.: 

Брама-Україна, 2008. 

8. Гурвич С. С. Основи риторики / С. С. Гурвич, В. Ф. Погорілко, М. А. Герман. – К., 1978. 
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9. Ділове спілкування у сфері державного управління / Н. Р. Нижник, Л. А. Пашко, В. М. Олуйко, 

С. А. Кіндзерський. – Хмельницький : Вид-во ХП, 2005. 

10. Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – К. : Парлам. вид-во, 2002. 

11. Зубков М. Г. Сучасне ділове мовлення / М. Г. Зубков. – Х. : Книжк. клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2007. 

12. Клочек Г. Світ “Велесової книги”. — Кіровоград, 2001. 

13. Ковалев В. В. Природные методы решения конфликтов / В. В. Ковалев. – Х. : Клуб «Гармония», 

2002. 

14. Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації : навч. посіб. / Т. Ю. Ковалевська, С. А. 

Бронікова. – Одеса: Фенікс, 2008. 

15. Колотілова Н. А. Риторика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. 

16. Куньч З. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів 

економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. 

17. Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навчальний посібник. – К.: ВЦ 

“Академія”, 2007.  

18. Мацько Л. І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003.  

19. Мацько Л. Диспозиція як розділ риторики / Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 2003. – № 7. – 

С. 21-23. 

20. Мацько Л. Інтенція як розділ риторики / Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 203. – № 6. – С. 

63-68. 

21. Молдован В. В. Риторика загальна та судова / В. В. Молдован. – К. : ЮрікомІнтер, 2000.  

22. Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову. Поезії, вислови. – К., 2000. 

23. Науменко В. Риторика. Спілкуймося красно / В. Науменко, М. Осколова // Початк. шк. – 2009. – 

№ 9. – С. 43-45. 

24. Олійник О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – К. : Кондор, 2009. - 170 с.  

25. Олійник О. Б. Взаємодія оратора й аудиторії. Ознаки аудиторії. Контакт оратора й аудиторії // 

Основи ораторської майстерності : навч. посіб для студентів ВНЗ / О. Б. Олійник ; М-во освіти і 

науки України. – Київ, 2010. 

26. Онуфрієнко Г.С. Риторика у тренінгових та кваліфікаційних комплексних завданнях для 

студентів економіко-гуманітарних спеціальностей. – Запоріжжя, 2007. 

27. Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 

К., 2008. 

28. Плотницька І. М. Ділова українська мова у сфері державного управління/ І. М. Плотницька. – 

К., 2000. 

29. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. - 

2-гевид., перероб. ідоп. – К. : Знання, 2006. 

30. Ребрик С. Презентация: 10 уроков. - М., 2004. Риторика / Автор-сост. Кузнецов В. И. - Минск, 

2000.  

31. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та 

етикету / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К. : НВЦ «Рідна мова», 2003. 

32. Риторика загальна та судова / Абрамович С. Д. та ін. – К., 2002. 

33. Риторика: навч. посіб. / Г. І. Гамова, Л. С. Загребельна, Т. В. Ковальовата ін. ; зазаг. ред. П. О. 

Редіна. – Х. : Вид-воХарРІ АД “Магістр”, 2002. 

34. Сагач Г. М. Вибрані твори: У 5 т. — Рівне, 2006.  

35. Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. – К., 2003. 

36. Сагач В. Риторика/ В. Сагач. – К., 2001. 

37. Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики. – К.: МАУП, 2006. 

38. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. - Полтава: 

Довкілля, 2006.  

39. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. – К., 2004. 

40. Спанатій Л. С. Риторика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. С. Спанатій. – К. : Видавн. дім 

“ІнЮре”, 2008. 

41. Таранов П. С. Искусство риторики/ П. С. Таранов. - Симферополь, 2001.  
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42. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. - 6-тевид., випр. 

ідоп. – К. : Знання, 2007. 

43. Хміль Ф. І. Ділове спілкування/ Ф. І. Хміль. – К., 2004. 

44. Хоменко I. В. Еристика: мистецтво полеміки. – К., : ЮрінкомІнтер, 2001. 

45. Федорчук Т. Організаційні форми, методи і прийоми навчання риторики в старшій школі / Т. 

Федорчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2009. – № 8. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, самостійна 

робота студента, написання реферату, наукової статті, участь у конференції, 

створення індивідуального проєкту. 
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14. INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET) 

 

1. Web - середовище 

2. Навчальна, основна та допоміжна література в бібліотеці вузу 

3. www.info-library.com.ua/books-book-96.ht 

4. Зущик Ю. Политтехнологии на украинских парламентских выборах - 2006 

[Электронныйресурс] / Ю. Зущик// Корреспондент. - 2005. - 17-23 дек. - №49, 17. – 

Режим доступа: http://www.liga.net/smi/show.html?id=172423 

5. Исократ. Панегирик (Пер. Н. Ф. Дератани). http://lib. 

ru/POEEAST/ISOKRAT/isokrat1_1.txt 

6. Конотопов  П. Политические  технологии - смена  поколений [Электронный ресурс] / П. 

Конотопов. - Режим доступа: http://psyfactor.org/lybr5.htm 

7. МатвейчевО. Выборные технологии  [Электронный ресурс] / О. Матвейчев. – Режим 

доступа: http://psyfactor.org/lybr5.htm 

8. Осипова Н. П. Стратегія оратора: проблеми культурно-філософської рефлексії 

[Електронний ресурс] / Н. П. Осипова // Культура України : наук. зб. / Харк. держ. акад. 

культури. – Харків, 2014. - Вип. 47. - С. 65-74. - Режим  доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_47_10 

9. Пальцева Л. А. Материалы по истории Причерноморья в античную эпоху. Часть I: 

Исократ и Эсхин. http://www. centant. pu. ru/centrum/publik/paltzeva/pal_0201.htm 

10. Сербенська О. А. Інтерфереми в усному публічному мовленні та способи їх подолання 

[Електронний ресурс] / О. А. Сербенська. - Режим доступу: http 

://www.franko.lviv.ua/lknp/mova/jur6/ser.htm 

11. Словарь полемиста [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.distedu.ru/ 

mirror/_rus/www.mediaterra. ru/rhetoric/10_17.htm 

12. Титц С. Язык организаций. Интерпретатация событий и создание значений 

[Электронный ресурс] / Сьюзан Титц, Лори Коэн, Джилл Массон : пер. с англ. - Режим 

доступа : http:www.distedu.ru/mirror/_rus/ www.mediaterra.ru/rhetoris/10_17.htm 

 

http://www.info-library.com.ua/books-book-96.ht
http://www.liga.net/smi/show.html?id=172423
http://psyfactor.org/lybr5.htm
http://psyfactor.org/lybr5.htm
http://www.mediaterra.ru/rhetoris/10_17.htm

