
 

  



 

  



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 та 

особливості 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 rhetoric are 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. 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Риторика» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і 

література)» підготовки магістрів спеціальності «014 Середня освіта (Українська мова і 

література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності мовленнєвої поведінки 

відповідно до ситуації спілкування, сфери діяльності; практичні навички оволодіння 

мовленням із метою створення висловлювання та ефективне його виголошення.  

Міждисциплінарні зв’язки: методика навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних закладах освіти, педагогіка, історія українського мовознавства, новітні напрями 

сучасної лінгвістики.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: 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. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 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. 

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. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

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. 

Тема 2. Основоположні розділи класичної риторики. 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. 

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. 

Тема 6. Основні роди, види і жанри красномовства. Роди красномовства: академічне, 

політичне, юридичне (судове), церковне, суспільно-побутове. Діалогічне красномовство. 
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