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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Риторика» складена 

Майстренко М.І. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеню 

«магістр» спеціальності 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька   

Предметом  вивчення   навчальної   дисципліни   є   публічний   виступ   у процесі 

комунікації.  

Міждисциплінарні   зв’язки: “Українська   мова   за   професійним спрямуванням”,   

“Психологія”,   “Логіка”,   “Філософія”,   “Культурологія”, “Етика” тощо. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу «Риторика» полягає в удосконаленні словесної діяльності, формуванні 

вміння послуговуватися набутими знаннями у повсякденному житті. 

 Завдання дисципліни 

1. Вивчення видів ораторського мистецтва, стилів мовлення. 

2. Опрацювання теорії ораторського мистецтва. 

3. Ознайомлення із критеріями культури мови, різновидами невербальної 

комунікації. 

4. З’ясування ораторських вмінь і навичок у контексті професійної діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти 

такими компетенціями: 

І. Загальнопредметні: 

• здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

• здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

• здатність проведення досліджень на належному рівні; 

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня  

• здатність працювати в команді та автономно; 

• здатність бути критичним і самокритичним;  

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

• цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ІІ. Фахові: 

• здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, 

літературознавства; 

• здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; 

• здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів 

техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла 

дикція, нормативна орфоепія; 

• володіння експресивними, емоційними, логічними засобами мови та здатність 

спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  

Тема 1.Риторика як предмет. Закони і жанри риторики 

Тема 2. Ораторське  мистецтво  у  Стародавньому  світі:  у  Стародавньому Єгипті;  у 

Стародавній Індії; у Стародавньому Китаї; у Стародавній Греції; у Стародавньому Римі. 

Тема 3.Ораторське мистецтво в Україні. 

Кредит 2. 

Тема 4. Формування риторичної культури особистості Усне ділове спілкування. 

Мовленнєвий етикет українського народу. Словесні формули ввічливості в системі 

українського мовленнєвого етикету. 



Тема 5. Стратегічний,  тактичний та мовленнєвий закон риторики. Закон ефективної 

комунікації. 

Тема 6. Академічний жанр. Соціально-побутовий жанр. 

Кредит 3. 

Тема 7. Лекційно-пропагандиський жанр. Публічний виступ. 

Тема 8. Дипломатичний жанр. Військовий жанр. Рекламний жанр. 

3. Рекомендована література 

Базова 

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

3.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Львів, 1990. 

4.Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 184 с. 

5.Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с. 

6.Навчальний посібник з курсів «Онови риторики» і «Професійна риторика» / Укл. 

І.Гузенко. –Львів: ЛДУФК, 2006.– 76 с. 

7.Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с. 

8.Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 

181 с. 

 

Допоміжна 

1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення.– Львів, 1990. 

2.ВолковаН.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: 

Либідь, 2001.– С.431. 

3.Доценко Е. Л. Психология манипуляции: Феномены, механизмы и защита. М.: ТОО 

«Черо», 1996. 

4.Кан-Калик В. А. Тренинг профессионально-педагогического общения. – М., 1990. 

5.КарнегиД. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей.–Л.: Лениздат, 

1992. 

6.Корнєв М. Н., Коваленко Л. Б. Соціальна психологія. – К., 1995. 

7.Криксунова И. Создай свой имидж. – СПб.: Лань, 1997. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, тестування, 

публічний виступ, самостійна робота. 


