




Анотація
У процесі  вивчення дисципліни «Риторика» розглянуто місце риторики в сучасному

вимірі:  предметна  сфера,  зміст,  роль  у  соціумі,  практичне  значення;  з’ясовано  роль
спілкування в житті  людини й соціумі в цілому, статус  і  своєрідність сучасної  риторики,
основні  поняття  класичної  риторики;  встановлено  зв’язок  риторики  з  іншими  науками;
визначено основоположні розділи класичної риторики; досліджено інвенцію як етап задуму,
намірів, ідей, формулювання гіпотези майбутнього виступу, фактори, що впливають на добір
матеріалу у підготовці  виступу,  особливості  вибору теми майбутньої  промови,  окреслено
суть  основних  законів  риторики  в  інтенції  (концептуальний;  моделювання  слухацької
аудиторії;  стратегічний;  тактичний;  мовленнєвий;  ефективної  комунікації;  системно-
аналітичний);  схарактеризовано  диспозицію  (другий  закон  риторики):  моделі  методи
викладу у диспозиції, особливості добору тези, аргументів та демонстрація їх у диспозиції;
закони  логіки  та  їх  роль  в  аргументації;типи  промов  за  знаковим  оформленням  та
закріпленням, загальні вимоги до структури промови; розкрито третій закон – елокуцію – як
втілення  змісту  у  мовні  форми  вираження,  критерії  словесного  виразу  промови
таособливості використання мовних засобів; з’ясовано, що меморія та акція – завершальні
етапи підготовки до виступу, схарактеризовано способи запам’ятовування; проаналізовано
основні роди, види й жанри красномовства.

Ключові  слова:риторика,  інтенція,  диспозиція,  елокуція,  меморія,  акція,  роди,
вид,жанри красномовства.

Summary
In the process of studying the discipline  "Rhetoric"  the place of rhetoric  in  the  modern

dimension (its subject sphere, content, role in society, practical significance) is considered. The role
of  communication  in  human  life  and  society  in  general,  the  status  and  originality  of  modern
rhetoric, the basic concepts of classical rhetoricare defined. The connection of rhetoric with other
sciences is established. The basic sections of classical rhetoric are presented. The invention as a
stage of conception, intentions, ideas, formulation of the hypothesis of the future speech, the factors
influencing the selection of material in the preparation of the speech, features of the choice of the
topic of the future speech is studied.  The essence of the basic laws of rhetoric in the intention
(conceptual;  modelling  of  the  audience;  strategic;  tactical;  speech;  effective  communication;
system-analytical)  is  outlined.  The  disposition  (the  second  law of  rhetoric)  is  characterized  by
means  of  models  of  methods  of  presentation  in  disposition,  features  of  selection  of  theses,
arguments and their demonstration in disposition; laws of logic and their role in argumentation;
types  of  speeches  by  sign  design  and  consolidation,  general  requirements  for  the  structure  of
speech. The third law - eloquence - as the embodiment of content in linguistic forms of expression,
the criteria of verbal expression of speech and the peculiarities of the use of linguistic means – is
revealed.  It  is  noted that  the memory and the action are the final stages  of preparation for the
performance. The ways of memorization are characterized. The main genera, types and genres of
eloquence are analyzed.

Key words: rhetoric, intention, disposition, eloquence, memory, action, genera, type, genres
of eloquence.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань 01 Освіта /

Педагогіка
Вибіркова

Індивідуальне  науково-дослідне
завдання  –  проєкт  «Риторична
компетентність  викладача:  історія
та сьогодення».

Спеціальність: 014.01
Середня освіта (Українська

мова і література) 

Семестр

Загальна кількість годин – 120
3-й

Лекції
Тижневих годин для денної форми
навчання: 8
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 4 Ступінь:

магістра

10 год.
Практичні, семінарські

16 год.

http://moodle.mdu.edu.ua/my/

Самостійна робота
94 год.

Вид контролю: залік /екзамен

Мова навчання – українська 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: для денної форми навчання – 26 год. – аудиторні заняття, 94 год. – самостійна
робота (22%/78%).

Заочна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань 01 Освіта /

Педагогіка
Вибіркова

Індивідуальне  науково-дослідне
завдання  –  проєкт  «Риторична
компетентність  викладача:  історія
та сьогодення».

Спеціальність: 014.01
Середня освіта (Українська

мова і література) 

Семестр

Загальна кількість годин – 120
3-й

Лекції

http://moodle.mdu.edu.ua/my/
Ступінь:
магістра

4 год.
Практичні, семінарські

6 год.
Самостійна робота

110 год.
Вид контролю: залік

Мова навчання – українська 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: для денної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 110 год. – самостійна
робота (10%/90%).



2.Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета курсу: засвоєння основ класичної й сучасної риторики як науки про мисленнєво-

мовленнєву  діяльність,  спрямовану  на  переконання,  вплив,  досягнення  цілей  у  процесі
мовної комунікації, а також вироблення в них умінь і навичок аналізувати та продукувати
тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої
майбутньої роботи. 

Завдання  курсу:  ознайомити  студентів  із  основними  поняттями,  законами  та
категоріями риторики як науки та навчальної дисципліни; з’ясувати історичні передумови
виникнення її; встановити зв’язки риторики з іншими дисциплінами лінгвістичного циклу;
визначити  види  та  жанри  ораторських  виступів;  засвоїти  основи  техніки  мовлення,
особливості  використання  вербальних  та  невербальних  засобів  спілкування;  виробляти
навички практично застосовувати отримані знання й розвивати власний ораторський стиль.

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  курс  тісно  пов’язаний  із  методикою
навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних закладах освіти,  філософією освіти,
лінгвофілософією, історією українського мовознавства.

Навчальна дисципліна складається з 4-ох кредитів.
Програмні результати навчання:

ПРН  1  Знання  та  розуміння  предметної  галузі  й  розуміння  професійної  діяльності.
Уміння  оперувати  сучасним  категоріально-термінологічним  апаратом  мовознавства  і
літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових
шкіл. 

ПРН  5.  Вміти  використовувати  професійно  профільовані  знання  для  аналізу  й
інтерпретації художнього, наукового тексту.

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ПРН9. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації,

отриманої з різних джерел.
1.3.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими

компетентностями: 
І. Загальнопредметні:
ЗК 2. Знання провідних тенденцій українського мовно-літературного процесу, основних

концептуальних положень технологій філологічної освіти.
ІІ. Фахові:
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін.
ФК 2. Висвітлення історії  українського мовознавства з його основними напрямами і

школами в різні епохи та періоди розвитку лінгвістичної думки; аналіз основних здобутків у
цій галузі й характеристика діяльності вітчизняних дослідників на тлі всього мовознавчого
процесу.

ФК  6.  Здатність  демонструвати  знання  найбільш  вагомих  та  найбільш  поширених
парадигм  досліджень  мовних  та  мовленнєвих  явищ  на  сучасному  етапі  та  динаміки  їх
розвитку,  володіння  оригінальними  методологією  та  методиками  аналізу,  а  також
специфічними дослідницькими векторами наукового пошуку.

ФК 9. Здатність аналізувати сутність і природу мови, гіпотези її виникнення та етапи
становлення, дослідження зв’язків з людиною; осягнення мови на філософському ґрунті.

ФК 10. Володіння основними поняттями, концепціями і фактами сучасної мовознавчої і
літературознавчої науки.

ФК  11.  Володіння  українською  мовою  на  високому  рівні  й  здатність  оперувати
мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ФК  14.  Володіння  концепціями  гуманітарних  і  суспільних  наук,  використання  їх
положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності.

ФК  19.  Володіння  українською  мовою  на  високому  рівні  й  здатність  оперувати
мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ФК  20.  Володіння  методологічними  прийомами  комунікативної  поведінки  в  різних
культурних контекстах.



Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
Тема  1. Риторика  в  сучасному  вимірі:  предметна  сфера,  зміст,  роль  у  соціумі,

практичне  значення.  Роль  спілкування  в  житті  людини  і  соціумі  в  цілому.  Статус  і
своєрідність  сучасної  риторики.  Основні  поняття  класичної  риторики.  Зв’язок риторики з
іншими науками.

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,  формулювання  гіпотези  майбутнього

виступу.  Фактори,  що  впливають  на  добір  матеріалу  у  підготовці  виступу.  Вибір  теми
майбутньої  промови.  Суть  основних  законів  риторики  в  інтенції  (концептуальний;  закон
моделювання слухацької аудиторії; стратегічний закон; тактичний закон; мовленнєвий закон;
закон ефективної комунікації; системно-аналітичний закон.

Тема 3. Диспозиція – добір і  розташування відповідного матеріалу.  Моделі викладу
виступу  в  диспозиції.  Методи  викладу  у  диспозиції,  характерні  для  другої  моделі
(дедуктивний;  індуктивний;  аналогічний;стадійний;  концентричний).  Теза,  аргумент  та
демонстрація в диспозиції. Закони логіки та їх роль в аргументації. Типи промов за знаковим
оформленням та закріпленням. Вимоги до структури промови.

Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.
Тема 4.  Елокуція  – втілення змісту  у  мовні  форми вираження.  Критерії  словесного

виразу промови. Особливості використання мовних засобів в елокуції.
Тема 5. Меморія  та  акція  –  завершальні  етапи  підготовки  до  виступу.  Меморія  як

техніка  запам’ятовування  та  тренування  оперативної  пам’яті.  Способи  запам’ятовування.
Акція – публічне виголошення промови. Зовнішня культура оратора.

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства.
Тема  6. Роди  красномовства:  академічне,  політичне,  юридичне  (судове),  церковне,

суспільно-побутове. Діалогічне красномовство.



3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин

Усьо

-го

у тому числі

л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
Тема 1.Риторика в сучасному вимірі: предметна
сфера,  зміст,  роль  у  соціумі,  практичне
значення.  Роль  спілкування  в  житті  людини  і
соціумі в цілому. Статус і своєрідність сучасної
риторики. Основні поняття класичної риторики.
Зв’язок риторики з іншими науками.

26 2 2 26

Усього: 30 2 2 26

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики
Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,
формулювання  гіпотези  майбутнього  виступу.
Фактори,  що  впливають  на  добір  матеріалу  у
підготовці  виступу.  Вибір  теми  майбутньої
промови.  Суть  основних  законів  риторики  в
інтенції.

15 2 4 9

Тема  3.Диспозиція  –  добір  і  розташування
відповідного  матеріалу.  Моделі  викладу
виступу  в  диспозиції.Методи  викладу  у
диспозиції,  характерні для другої моделі.  Теза,
аргумент  та  демонстрація  в  диспозиції.Закони
логіки та їх роль в аргументації.Типи промов за
знаковим оформленням та закріпленням.Вимоги
до структури промови.

15 2 4 9

Усього: 30 4 8 18

Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики
Тема  4.Елокуція  –  втілення  змісту  у  мовні
форми  вираження.  Критерії  словесного  виразу
промови.  Особливості  використання  мовних
засобів в елокуції.

15 1 2 12

Тема 5.Меморія  та  акція  –  завершальні  етапи
підготовки  до  виступу.  Меморія  як  техніка
запам’ятовування  та  тренування  оперативної
пам’яті.  Способи  запам’ятовування.Акція  –
публічне  виголошення  промови.Зовнішня
культура оратора.

15 1 2 12

Усього: 30 2 4 24

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства
Тема  6.  Роди  красномовства:  академічне,
політичне,  юридичне  (судове),  церковне,
суспільно-побутове. Діалогічне красномовство.

30 2 2 26

Усього: 30 2 2 26

Усього годин: 120 10 16 94



Заочна форма навчання
Назви кредитів і тем Кількість годин

Усьо

-го

у тому числі

л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
Тема  1. Риторика  в  сучасному  вимірі:
предметна  сфера,  зміст,  роль  у  соціумі,
практичне  значення.  Роль спілкування  в  житті
людини і соціумі в цілому. Статус і своєрідність
сучасної  риторики.  Основні  поняття  класичної
риторики. Зв’язок риторики з іншими науками.

30 2 28

Усього: 30 2 28

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики
Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,
формулювання  гіпотези  майбутнього  виступу.
Фактори,  що  впливають  на  добір  матеріалу  у
підготовці  виступу.  Вибір  теми  майбутньої
промови.  Суть  основних  законів  риторики  в
інтенції.

15 1 1 13

Тема  3.Диспозиція  –  добір  і  розташування
відповідного  матеріалу.  Моделі  викладу
виступу  в  диспозиції.Методи  викладу  у
диспозиції,  характерні для другої моделі.  Теза,
аргумент  та  демонстрація  в  диспозиції.Закони
логіки та їх роль в аргументації.Типи промов за
знаковим оформленням та закріпленням.Вимоги
до структури промови.

15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26

Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики
Тема  4.Елокуція  –  втілення  змісту  у  мовні
форми  вираження.  Критерії  словесного  виразу
промови.  Особливості  використання  мовних
засобів в елокуції.

15 1 1 13

Тема 5.Меморія  та  акція  –  завершальні  етапи
підготовки  до  виступу.  Меморія  як  техніка
запам’ятовування  та  тренування  оперативної
пам’яті.  Способи  запам’ятовування.Акція  –
публічне  виголошення  промови.Зовнішня
культура оратора.

15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства
Тема  6.  Роди  красномовства:  академічне,
політичне,  юридичне  (судове),  церковне,
суспільно-побутове. Діалогічне красномовство.

30 30

Усього: 30 0 0 30

Усього годин: 120 4 6 110



4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
1. Тема 1.Риторика в сучасному вимірі. 2

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
2. Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,  формулювання гіпотези

майбутнього виступу. 
2

3. Тема 3.Диспозиція – добір і розташування відповідного матеріалу. 2
Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.

4. Тема 4.Елокуція – втілення змісту у мовні форми вираження. 1
5. Тема 5.Меморія та акція – завершальні етапи підготовки до виступу. 1

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства
6. Тема 6. Роди красномовства. 2

Всього: 10
Заочна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
1. Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,  формулювання гіпотези

майбутнього виступу. 
1

2. Тема 3.Диспозиція – добір і розташування відповідного матеріалу. 1
Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.

3. Тема 4.Елокуція – втілення змісту у мовні форми вираження. 1
4. Тема 5.Меморія та акція – завершальні етапи підготовки до виступу. 1

Всього: 4
5. Теми практичних занять

Денна форма навчання
№ п/п Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
1. Тема 1.Риторика в сучасному вимірі. 2

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
2. Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,  формулювання гіпотези

майбутнього виступу. 
4

3. Тема 3.Диспозиція – добір і розташування відповідного матеріалу. 4
Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.

4. Тема 4.Елокуція – втілення змісту у мовні форми вираження. 2
5. Тема 5.Меморія та акція – завершальні етапи підготовки до виступу. 2

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства
6. Тема 6. Роди красномовства. 2

Всього: 16
Заочна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
1. Тема 1.Риторика в сучасному вимірі. 2

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
2. Тема 2.Інвенція  як  етап  задуму,  намірів,  ідей,  формулювання гіпотези

майбутнього виступу. 
1



3. Тема 3.Диспозиція – добір і розташування відповідного матеріалу. 1
Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.

4. Тема 4.Елокуція – втілення змісту у мовні форми вираження. 1
5. Тема 5.Меморія та акція – завершальні етапи підготовки до виступу. 1

Всього: 6
6. Самостійна робота

Денна форма навчання
№ п/п Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
1. Тема 1.Укласти бібліографічний покажчик до теми кредиту.  Робота  зі

словниками,  написання  власного  висловлювання.  Підготувати
повідомлення на одну із запропонованих тем.

26

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
2. Тема  2.Схарактеризувати  поняття  «компетентність»,  «мовна

компетентність»,  «мовленнєва  компетентність»,»комунікативна
компетентність»  майбутнього  викладача.Підготувати  виступ  на  одну  з
запропонованих тем.

9

3. Тема 3.Розробіть пам’ятку молодому оратору «Як підготувати виступ»,
підготуйте  презентацію.Підготувати  виступ  на  одну  з  запропонованих
тем.Оцініть мовну культуру студента-оратора.

9

Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.
4. Тема  4.Підготуйте  таблицю,  в  якій  продемонструйте  тропи,  таблицю

супроводжуйте прикладами з художньої літератури. Побудуйте виступ,
використовуючи персоніфікації та уособлення.Із сучасних газет виписати
п’ять-десять перифраз у чітких контекстах, пояснити точність цих назв і
їх стилістичні функції. Використовуючи якомога більшу кількість троп та
стилістичних фігур, підготуйте повідомлення на одну із запропонованих
тем.

12

5. Тема 5.Вивчити (на вибір) вірш та уривок із прози, продекламуйте його в
аудиторії.  Схарактеризувати  аналіз  мовлення  диктора,  в  якому
спостерігаються  порушення  літературної  мови.  З’ясувати,  що  це  за
порушення?Підготувати промову на одну із запропонованих тем

12

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства
6. Тема 6. Назвати відомих полководців, які неодноразово демонстрували

військово-патріотичне  ораторське  мистецтво,  та  з’ясувати  роль  і
значення цього виду публічного мовлення за певних історичних подій.
Інсценізувати  розгляд  справи  в  суді  з  відповідними  ораторськими
виступами.

26

Всього: 94
Заочна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Статус і своєрідність сучасної риторики.
1. Тема 1.Укласти бібліографічний покажчик до теми  кредиту. Робота зі

словниками,  написання  власного  висловлювання.  Підготувати
повідомлення на одну із запропонованих тем.

28

Кредит 2. Основоположні розділи класичної риторики.
2. Тема  2.Схарактеризувати  поняття  «компетентність»,  «мовна

компетентність»,  «мовленнєва  компетентність»,»комунікативна
компетентність»  майбутнього  викладача.Підготувати  виступ  на  одну  з
запропонованих тем.

13



3. Тема 3.Розробіть пам’ятку молодому оратору «Як підготувати виступ»,
підготуйте  презентацію.Підготувати  виступ  на  одну  з  запропонованих
тем.Оцініть мовну культуру студента-оратора.

13

Кредит 3. Основоположні розділи класичної риторики.
4. Тема  4.Підготуйте  таблицю,  в  якій  продемонструйте  тропи,  таблицю

супроводжуйте прикладами з художньої літератури. Побудуйте виступ,
використовуючи персоніфікації та уособлення.Із сучасних газет виписати
п’ять-десять перифраз у чітких контекстах, пояснити точність цих назв і
їх стилістичні функції. Використовуючи якомога більшу кількість троп та
стилістичних фігур, підготуйте повідомлення на одну із запропонованих
тем.

13

5. Тема 5.Вивчити (на вибір) вірш та уривок із прози, продекламуйте його в
аудиторії.  Схарактеризувати  аналіз  мовлення  диктора,  в  якому
спостерігаються  порушення  літературної  мови.  З’ясувати,  що  це  за
порушення?Підготувати промову на одну із запропонованих тем

13

Кредит 4. Основні роди, види і жанри красномовства
6. Тема 6. Назвати відомих полководців, які неодноразово демонстрували

військово-патріотичне  ораторське  мистецтво,  та  з’ясувати  роль  і
значення цього виду публічного мовлення за певних історичних подій.
Інсценізувати  розгляд  справи  в  суді  з  відповідними  ораторськими
виступами.

30

Всього: 110
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Проєкт «Риторична компетентність викладача: історія та сьогодення».
8. Форми роботи та критерії оцінювання

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,  групове  і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична  перевірка  розуміння  й  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання  конспекту
рекомендованої  літератури,  реферування  наукової  статті,  здатності  публічно  чи письмово
представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  іспит)  є  перевірка  глибини  засвоєння
студентом програмового матеріалу.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена

термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;  відповідає
мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного
опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу..

Студенту  виставляється  дуже  добре,  якщо  відповідь  повна,  вичерпна,  насичена
термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;  відповідає
мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного



опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді
наявні незначні мовленнєві огріхи.

Студенту виставляється добре, відповідьзмістовна, однак неповна, репліки недостатньо
вдалі,  оскільки  не  враховують  належним  чином  використання  термінологічної  лексики;
порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;  надається  перевага  невербальній
комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи..

Студенту виставляється достатньо, якщо  відповідь змістовна, однак неповна, репліки
недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної
лексики;  порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;  надається  перевага
невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.

Студенту виставляється задовільно, якщо він  бере участь в обговоренні теоретичних
питань  практичного  заняття,  проте,  відповіді  є  недостатніми  за  обсягом  (до  5-6  реплік),
елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні

бали/сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 50 400/100

100 50 50 50 50 50
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

9. Засоби дігностики
Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів  навчання  є:

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема
реферування  статей),  презентації  результатів  досліджень,  тестові  завдання,  контрольні
роботипроєкта діяльність студента.

10. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу;пояснення  −  вербальний  метод  навчання,  за  допомогою  якого  розкривається
сутність  певного  явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та
додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матеріалом,  порівняльний  аналіз,  виразне  читання  текстів;  ілюстрація  −  метод  навчання,
який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки та ін.).

11. Рекомендована література
Базова

1. Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Риторика: навч. посіб. Львів: Світ, 2001. 240 с.
2. Колотілова Н. А. Риторика  навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.
3. Кошанский Н. Ф. Риторика. Москва: Русская панорама, 2013.320 с.
4. Куньч З. Риторичний словник. Київ: Рідна школа, 1997. 342 с.
5. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: навч. посіб. Київ:Вища школа, 2003. 311 с.
6. Олійник О. Б. Риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2009. 170 с.
7. Онуфрієнко Г. С. Риторика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 592 с.
8. Сагач Г. Риторика. Київ: Ін Юре, 2000. 566 с.
9. Спанатій Л. С. Риторика: навч. посіб. Київ: Ін Юре, 2008. 144 с.
10. Шевченко Н. В. Основы риторики: учеб. пособ. СПб.:ГПА, 2014. 268 с.

Додаткова
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ:Академвидав, 2004. 344 с.
2. Бобылев Б. Г., Кошелева С. В. Риторика: учеб. пособ. Орел: Орел ГТУ, 2008. 95 с.
3. Вандишев  В.  М.  Риторика:  екскурс  в  історію  вчень  і  понять:  навч.  посіб.  Київ:
Кондор, 2003. 264 с.
4. Введенская Л., Павлова Л. Риторика и культура речи. Ростовнa-Дону: Феникс, 2012.
535 с.



5. Волков  А.  А.  Основы  риторики:  учеб.  пособ.  для  вузов.  Москва:  Академический
проект, 2003. 304 с.
6. Голуб Н. Б. Самостійна робота студентів з риторики: навч.-метод. посіб. / наук. ред. Л.
І. Мацько. Черкаси: Брама Україна, 2008. 232 с.
7. Голуб Н.  Б.  Система  вправ  з  риторики  для  студентів  педагогічних  спеціальностей
Дивослово. 2007. № 12. С. 21–25.
8. Голуб Н. Б. Тестові завдання з риторики. Українська мова і література в школі. 2007.
№ 4. С. 44–48.
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