2

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Вид дисципліни

Обов’язкова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

Українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2/60

Курс

1

Семестр

2

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

Обсяг годин, в тому числі:

60

Аудиторні

28

Модульний контроль

4

Семестровий контроль

5

Самостійна робота

23

Форма семестрового контролю

заочна

екзамен

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета ‒ ознайомлення студентів з основами знань класичної і сучасної
риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність.
Дисципліна
спрямована
на
формування
компетентностей освітньої програми підготовки:
ЗК-01
ЗК-03
ЗК-04
ЗК-05
СК-01
СК-02
СК-09

таких

програмних

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність
використовувати
категорійно-понятійний
та
аналітичнодослідницький апарат сучасної політичної науки.
Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних
та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та
сучасної політичної думки.
Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для
фахівців та нефахівців.

3. Результати навчання за дисципліною
РН-01
РН-03
РН-04
РН-05
РН-08
РН-09
РН-16

Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.
Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.
Мати навички професійної комунікації.
Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній
діяльності.
Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітичнодослідницький апарат сучасної політичної науки.
Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та
практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та
сучасної політичної думки.
Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і
широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей
знань.
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4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. Риторика як наука. Основні етапи розвитку риторики.
Тема 1. Риторика як теорія красномовства
2
2
7
Тема 2. Основні етапи розвитку риторичної науки
2
2
7
Тема 3. Оратор: риторичний ідеал
2
2
7
Тема 4. Класифікація красномовства
2
5
Модульний контроль. 2
Разом
28
4
2
8
Змістовий модуль 2. Теорія і практика красномовства.
Тема 5. Методика підготовки промови: інвенція, диспозиція та
7
меморія.
Тема 6. Диспозиція промови
7
Тема 7. Культура та образність ораторського мовлення.
5
Тема 8. Логічні засади красномовства.
6
Модульний контроль 2
Разом
27
Підготовка та проходження контрольних заходів 5
Усього 60

2

12

2

3

2

2
2
2

3
3
2

2

8

2
4

3
3
3
3

11
5

8

4

16

23

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I
Риторика як наука. Основні етапи розвитку риторики
Тема 1. Риторика як теорія красномовства
Риторика як наука і навчальна дисципліна. Основні поняття риторичної теорії.
Предмет і завдання риторики.
Красномовство як предмет риторики. Основоположні розділи класичної
риторики: інтенція, диспозиція, елокуція, акція, меморія. Основні фази
ораторського
процесу:
до
комунікативний,
комунікативний,
після
комунікативний. Канали впливу на аудиторію: звуковий (лінгвістичний та пара
лінгвістичний) і візуальний (кінетичний). Структурні елементи риторичного
дійства: логос, етос, пафос, топос.
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Своєрідність риторики як комплексної й синтетичної науки. Місце
риторики як інтегральної дисципліни у гроні інших наук гуманітарних наук. Зв'язок
риторики з теорією комунікацій, акторською майстерністю, стилістикою,
психологією, лінгвістикою, філософією, етикою, естетикою, логікою, еристикою,
конфліктологією, літературознавством, історією, соціологією,
політологією,
педагогікою тощо.
«Риторика – це філософія зовні, філософія – це риторика внутрішнє»
(М.Бахтін, І.Пєшков). Риторика світоглядних питань – початок філософування
особистості, розгортання філософської парадигми пізнання та дослідження світу.
Алгоритми філософування: питання (проблема), догма чи гіпотеза, метафори,
афоризми. Використання цих алгоритмів на протязі розвитку історіі філософії
Середньовіччя, Відродження, Нового часу, епохи Просвітництва. Роль та
проблематика риторки в сучасному суспільстві.
Соціальні функції риторики: комунікативна, суспільно-креативна,
суспільно-регулятивна, людинотворча. Риторика як найоптимальніший шлях
особистісного розвитку людини.
Основні поняття теми:
риторика, красномовство, інтенція, диспозиція, елокуція, акція, меморія,
логос, етос, пафос, топос.
Тема 2. Основні етапи розвитку риторичної науки
Афіни V ст. до н.е. – офіційна «батьківщина» риторики як науки та
мистецтва переконувати. Соціально-політичні передумови панриторизму давніх
греків. Інститути демократіі (суд, нарада, епійдектичні заходи) як соціальноісторичний чинник виникнення риторики як науки та мистецтва переконувати.
Риторична діяльність Горгія, Демосфена, Ісократа. Діалоги Сократа (Платона),
“Риторика” Арістотеля – як визначні віхи розвитку класичної риторики.
Зародження риторичних маніпуляцій, моделей популістської риторики.
Софістика та діалектика як дві моделі античної риторики, два способи життя.
Аттицізм і азіанізм у моделях римської риторики. Цицеронівські риторичні
трактати; педагогічно-риторичні настанови Марка Квінтіліана (“Двадцять книг
риторичних настанов”). Значення надбань класичної риторики.
Красномовство в епоху Середньовіччя. Формування засад середньовічного
європейського красномовства. Гомілетика як християнська риторика. Риторика в
контексті «сьоми вільних мистецтв» (septemartesliberalis). Візантійська теорія
риторики. Афанасій Александрійський (III—IV ст.), Василь Великий, Григорій
Богослов, Іван Золотовустий.
Гуманістичне відродження риторики в епоху Реформації. Новації в
європейській риториці Нового часу.
Вітчизняні традиції красномовства. Культура словесності Київської Русі:
«Слово про закон й благодать» Іларіона (ХІ ст.), «Повчання» Володимира
Мономаха,«Слово в новий тиждень після Пасхи»Кирила Туровського(1130—1182
pp.).
Риторизм у мовотворчості Івана Вишенського. Риторика «українського
бароко»Григорія Сковороди. Академічна риторика в Києво-Могилянській академії
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(Лазар Баранович, Антоній Радивиловський, Стефан Яворський («Риторична
рука»). Риторична спадщина Феофана Прокоповича: «Про риторичне мистецтво».
Сучана українська школа риторики (Г.Сагач, Л.Мацько).
Риторика нового часу на російських теренах (М.В.Ломоносов: “Краткое
руководство к красноречию”; М.М. Сперанський: “Правила вищого
красномовства”. Риторична спадщина супільних та судових діячів: Коні, Плевако,
Пороховщикова та ін.
Криза риторики у ХІХ ст. Роль В.Г. Белинського у публічному «засудженні»
риторики.
Неориторика (newrhetoric) – сучасний етап розвитку риторичної теорії і
практики. Аргументативна риторика І. А. Герасимової, Р. Гроотендорста, Ф. ван
Єємерена, А. А. Івіна, А. І. Мігунова, Л. Олбрехт-Титеки, Х. Перельмана, С.
Тулміна, Д. Уолтона, Ф. С. Хенкеманс та ін. Лінгвістична риторика Р. Барта, У.
Еко, Ю. М. Лотмана, Ц. Тодорова та ін.
Риторика як спічрайтинг: теорія і практика підготовки усних публічних
виступів для різних сфер діяльності. «Чорна риторика» К.Бредемайера як техніка
маніпулювання комунікативними практиками.
Основні поняття теми:
риторика, красномовство, інтенція, диспозиція, елокуція, акція, меморія,
логос, етос, пафос, топос, неориторика, спічрайтинг, «чорна риторика».
Тема 3. Оратор: риторичний ідеал
Оратор і ритор. Платон у «Горгії» про ідеал справжнього оратора. Чинники,
що формують образ ідеального оратора. Пафос, логос та етос як чинники вияву
риторичної майстерності. Етично-моральний кодекс оратора – сукупність етичних
вимог суспільства до ритора: скромність, чесність, доброзичливість,
передбачливість, відповідальність.
Цицерон про оратора: добродійність, висока освіченість, природний талант,
фізична досконалість та невтомна праця над собою.
Риторичні ідеали античності: софістичний та сократівський. Риторичний ідеал
християнського проповідника. Основні засади слов’янського, давньоукраїнського
риторичного ідеалу. Український бароковий риторичний ідеал.
Риторичні ідеали сучасної риторики: маніпулятивно-прагматичний
(американський), гуманістичний, тоталітарно-пропагандистський (агональний).
Завдання сучасної української риторики – подолання спадщини тоталітарної
традиції в риторичній практиці. Культура спілкування та мовний етикет. Способи
впливу на людей під час комунікації (переконання, навіювання, психічне
зараження). Маніпулювання. Стилі спілкування (авторитарний, демократичний,
ліберальний).
Завдання оратора-початківця щодо формування індивідуального ораторського
стилю публічного мовлення в межах гуманістичного риторичного ідеалу.
Основні поняття теми:
оратор, ритор, пафос, логос та етос, риторичні ідеали, культура спілкування,
мовний етикет, маніпулювання.
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Тема 4. Класифікація красномовства
Основні спроби класифікації видів і жанрів красномовства. Класифікація
красномовства Арістотеля залежно від типу слухачів: дорадче, судове,
епідейктичне. Різновиди жанрів класичної риторики залежно від характеру
красномовства: апологія, інвектива, філіппіка, ієреміда, евкомія.
Класифікація жанрів красномовства К.О. Сюннбергом за ознакою наміру
оратора: інформаційний (освідомлюючий, оптативний (напучувальний,
вітальний), роз’яснюючий, повчальний); аргументативний (доводжуючий,
полемізуючий); декларативний (агресивний, імперативний).
Класифікація жанрів красномовства за Г.З. Апресяном (за суспільною
цариною його застосування): соціально-політичне, академічне; судове; соціальнопобутове; військове, дипломатичне, церковно-богословське, рекламне (економічне)
Класифікація красномовства Х.Леммермана (за цільовою настановою):
предметна доповідь, промова, яка висвітлює думку (дискусія, дебати), промова з
певної нагоди (ювілей, народження, новосілля, поховання тощо), оповідання (про
події), промова у дружньому колі (анекдот, тост).
Особливості жанрових топік рамкових промов: урочистої промови, ювілейної,
застільної, траурної (надгробної).
Особливості діалогічного красномовства та його види: суперечка, дискусія,
дебати, диспут.
Основні поняття теми:
риторика, красномовство, жанр класичної риторики, суперечка, дискусія,
дебати, диспут.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Теорія і практика красномовства
Тема 5. Методика підготовки промови: інвенція, диспозиція та меморія
Поняття публічної промови. Інвенція як розділ класичної риторики. Цільова
установка оратора: проінформатувати (навчити), переконати, заохотити,
розважити, самопрезентувати. Етапи підготовки промови: вибір теми, складання
плану, збирання матеріалу, запис, робота з текстом, тренування та запам’ятовування
промови. Завдання та над завдання оратора. Планування промови чи експромт: за і
проти. Види планів: опорні слова, простий, складний, тезисний.
Чинники успіху теми. Типи підготовки до промови, переваги і недоліки
кожного з них. Методи підготовки: вивчення першоджерел, запамятовування,
виписки, зберігання інформації.
Робота над стилем (лексикою) та логікою тексту. Розмітка знаками
партитури. Рядкові знаки партитури, надрядкові, підрядкові.
Природні закони запам’ятовування: концентрація (враження), повторення,
асоціація. Техніка запам’ятовування дат, імен, послідовності викладу змісту
промови. Прийоми мнемотехніки: кодування фразою, кодування азбукою цифр.
Основні поняття теми:
промова публічна, інвенція, диспозиція та меморія, стилем, логікою тексту,
мнемоніка, асоціація.
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Тема 6. Диспозиція промови
Головні структурні частини композиції промови: вступ, головна частина
(пропозиція, поділ, виклад, аргументація, спростування), закінчення
(узагальнення, спонукання). Функції вступу та його різновиди: звичайний, з
ораторською пересторогою, еx аbruрtо.
Ораторські
прийоми
захоплення
уваги
у
вступі:
прийом
співпереживання,прийом парадоксальної ситуації, постановка проблемного
питання, апеляції(до безпосередніх інтересів слухачів, до подій, часу, місця, до
авторитету), гумористична ремарка.
Основні моделі викладу тему в головній частині промови: лінійна («ав ovo»)
за допомогою історичного методу та «inmediasres» - методами стадійним та
концентричним.
Основні композиційно-мовні конструкції викладу теми: розповідь, опис,
пояснення, аргументація, спростування. Основні поняття і закони диспозиції.
Поняття композиції. Основні способи інтеграції тексту промови: колегезія,
проспекція, ретроспекція.
Рекапітуляція та узагальнення як структурні частини закінчення. Функції та
типи закінчення: елегантний фінал, доцільний підсумковий фінал.
Основні поняття теми:
композиція, композиція промови, диспозиція, колегезія, проспекція,
ретроспекція, рекапітуляція.
Тема 7. Культура та образність ораторського мовлення
Поняття культури мовлення та правильності мовлення. Етичний аспект
культури мовлення. Літературна мова і художня мова. Аспекти правильності
мовлення: граматика, слововжиток, вимова. Багатство мови і штамп. Загальні ознаки
культури ораторського мовлення. Особливості синтаксису ораторського мовлення.
«Розмовність» - визначна риса ораторського мовлення. Найпоширеніші мовні
помилки.
Автологічна лексика, що виходить за межі літературної мови: просторіччя,
канцеляризм, діалектизм, жаргонізм, неологізм, архаїзм, варваризм, солецизм.
Стилістика. Функціональні стилі мови (науковий, публіцистичний, художній,
розмовний). Різновиди стилю мовлення за ознакою емоційно-експресивної
забарвленості: стилістичне піднесене (історизми, архаїзми, поетична лексика);
стилістичне знижене (просторіччя, вульгаризми). Різновиди стилю мовлення за
функціональною
спрямованістю:
розмовне,
наукове,
офіційно-ділове,
публіцистичне. Поняття «макаронічного стилю» (суржик).
Фактори, що впливають на формування стилів. Основні ознаки мовної
культури промовця: правильність, точність, логічність, багатство та різноманітність,
чистота, доречність, достатність і ясність мовлення.
Мовне самовдосконалення оратора: спостереження за власним і “чужим”
мовленням, мовленнєвий самоаналіз, систематичне збагачення словникового запасу.
Елоквенція: паралогічні засоби ораторського мовлення. Поняття художнього
образу. Рівні художньої образності у мовленні оратора: звуковий (алітерація,
асонанс), логічний (аналогізація), лексичний (тропи) та синтаксичний (фігури).
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Троп та його різновиди: порівняння, епітет, метафора, алегорія, метонімія,
гіпербола, амфіболія та ін..
Синтаксичний рівень художньої виразності мовлення - фігури (зевгма, хіазм,
симплока) та стилістичний рівень образності мовлення (антитеза, іронія, каламбур,
парадокс, анафора, інверсія тощо).
Риторичні засоби персоніфікації: риторичні вигуки (гасла), риторичні
звернення, риторичні запитання, хід – запитання-відповідь, риторичний діалог,
пряма та непряма мова.
Фразеологічні одиниці (ідіоми): примовки, прислів’я, приказки, крилаті вирази
(афоризми).
Основні поняття теми:
культури мовлення, літературна мова, художня мова, автологічна лексика,
стилістика, стиль мовлення, суржик, троп, порівняння, епітет, метафора, алегорія,
метонімія, гіпербола, амфіболія, зевгма, хіазм, симплока, антитеза, іронія, каламбур,
парадокс, анафора, інверсія, ідіома.
Тема 8. Логічні засади красномовства.
Логічний вимір публічного мовлення. Переконливість та доведеність мовомислення.
Логічні закони мово-мислення: тотожності, несуперечності, логічного
третього, достатньої підстави.
Логічні помилки в мово-мисленні. Види помилок (софізм та паралогізм) та їх
природа.
Способи операціоналізації термінів: поділ та визначення. Правила поділу та
визначення.
Способи аргументації в риторичному мовленні. Способи доведення тези.
Розташування аргументів та їх класифікація. Способи спростування: софістичний
та діалектичний. Правила спростування.
Основні логічні форми викладу: аналіз, синтез, порівняння, розрізнення,
індукція, дедукція, аналогія. Паузи логічні та їх функції. Практика логічного
наголосу в реченнях.
Основні поняття теми:
переконання, переконливість, помилка логічна, софізм, паралогізм,
аргументація, спростування.
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Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість
балів

Модуль 2

Максимальна
кількість
балів

Модуль 1

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна ксть балів за
одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1
1
1
10
10
10

4
1
4
1
4
-

4
1
4
10
40
-

4
1
4
1
4
-

4
1
4
10
40
-

5

4

20

4

20

25
104

1
-

25

25
1
30
Разом

-

104

Макс. кількість балів: 208
Розрахунок коефіцієнту: 60/208 = 0,29

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії
та практики.
Мета самостійної роботи студентів:
 розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
 формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
 розвиток морально-вольових зусиль;
 формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення
знань як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
 навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
 творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
 формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
 самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
 самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
 підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
6.2
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 підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних
проблем або прогнозів за обраною тематикою;
 презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
 системність знань та засобів навчання;
 володіння розумовими процесами;
 мобільність і критичність мислення;
 володіння засобами обробки інформації;
 здібність до творчої праці.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з
/
п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал

Завдання для самостійної роботи за темами:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Кількість
годин
Тема 1. Риторика як теорія красномовства
3
Тема 2. Основні етапи розвитку риторичної науки
3
Тема 3. Оратор: риторичний ідеал
3
Тема 4. Класифікація красномовства
3
Тема 5. Методика підготовки промови: інвенція, диспозиція та меморія.
3
Тема 6. Диспозиція промови
3
Тема 7. Культура та образність ораторського мовлення.
3
Тема 8. Логічні засади красномовства.
2
Години/бали
23
Назва теми

Бали
5
5
5
5
5
5
5
5
40

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Форма проведення модульного контролю: виконання письмового завдання,
спрямованого на формування творчих здібностей, здатності до узагальнень та
надання самостійних оцінок подіям та явищам. Максимальна кількість балів за
кожну роботу дорівнює 25 балам.
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Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда,усний іспит.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності;
 виконання тестових завдань.
6.4

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Поняття риторики як живомовної науки та її предмет
2. Основні поняття риторики: оратор, ораторське мистецтво, ораторська
промова, красномовство
3. Структура риторичного дійства: оратор, промова, аудиторія
4. Своєрідність риторики та її місце серед інших наук
5. Основні історичні етапи розвитку теорії красномовства
6. Зародження та розвиток риторики в Античній Греції
7. Видатні оратори Античної Греції та їх риторична спадщина
8. Розвиток риторики в Давньому Римі: специфіка та персоналії
9. Основні здобутки класичної риторики
10. Особливість розвитку риторики в епоху Середньовіччя: гомілетика
11. Вітчизняні традиції красномовства у києворуську добу
12. Риторична спадщина професорів Києво-Могилянської академії
13. Основні засади твору Ф.Прокоповича «Про риторичне мистецтво»
14. Педагогічно-риторичні ідеї і мовні зразки в “Кратком руководстве к
красноречию” М.В. Ломоносова
15. Особливість розвитку теорії красномовства на сучасному етапі
16. Неориторика, її зміст та основні напрями
17. Соціальні функції риторики
18. Значення красномовства як універсального способу самоствердження та
культурного розвитку людини
19. Поняття оратора
20. Засади красномовства: пафос, логос, етос та топос
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21. Правила пафосу як думки-воління
22. Логос в риторичній діяльності оратора та його визначні правила
23. Етос як морально-етичний кодекс публічного мовлення: основні принципи
морального кодексу оратора
24. Техніка топосу як здатність майстерно застосовувати в публічному мовленні
найтиповіші часово-просторові матриці соціальних ситуацій
25. Цицерон про чинники досконалого оратора
26. Загальний алгоритм діяльності оратора
27. Поняття риторичного ідеалу та його трансформація в класичній,
середньовічній, сучасній (вітчизняній) риториці
28. Риторичні ідеали античності: софістичний та сократівський
29. Риторичні ідеали сучасної риторики: маніпулятивно-прагматичний,
гуманістичний, тоталітарно-пропагандистський
30. Зміст українського барокового риторичного ідеалу
31. Основні напрями формування ораторами-початківцями власного
індивідуального риторичного стилю
32. Класичні класифікації красномовства
33. Сучасні класифікаціі красномовства (за Г.З.Апресяном та Х.Леммерманом)
34. Класифікація красномовства за ознакою монолог/діалог
35. Основні види академічного красномовства та їх жанрові топіки
36. Основні види соціально-політичного красномовства та їх жанрові топіки
37. Основні види соціально-побутового красномовства та їх жанрові топіки
38. Основні види судового красномовства та їх жанрові топіки
39. Основні види дипломатичного красномовства та їх жанрові топіки
40. Основні види церковно-богословського красномовства та їх жанрові топіки
41. Основні види військового красномовства та їх жанрові топіки
42. Основні складові алгоритму підготовки промови
43. Структурні частини промови та їх співвідношення за обсягом
44. Риторичні завдання та функції вступної частини промови
45. Основні різновиди вступу промови
46. Висхідні етапи формування культури ораторського мовлення
47. Загальні ознаки культури ораторського мовлення
48. Засоби створення образності риторичного мовлення
49. Звуковий рівень риторичного тексту
50. Особливості автологічної та металогічної лексичних систем
51. Механізми продукування риторичних фігур
52. Способи утворення риторичних тропів
53. Основні риторичні тропи
54. Основні риторичні фігури
55. Засоби персоніфікації в риторичному мовленні
56. Фразеологічні одиниці, їх види та функції, які вони виконують в риторичному
мовленні
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Шкала оцінок

6.6

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень
знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год., із них: лекції – 8 год., семінарські заняття –4 год., модульний контроль – 4 год., практичні заняття – 16 год.
самостійна робота – 23 год., семестровий контроль 5 год.
Теми
Лекції
(теми, бали)

Т.1

Т.2

Т.3

Л.1
(1 б.)

Семінарські
заняття
(теми, бали)

Т.4

Т.5

Л.3 (1 б.)

Т.6

Т.7

Л.5 (1 б.)

С2.
(11 б.)

Т.8
Л.8 (1 б.)

С.6
(11 б.)

Самостійна робота

СР Т 1
(5 б.)

СР
Т 2 (5 б.)

СР Т 3
(5 б.)

СР Т 4
(5 б.)

СР Т 5
(5 б.)

СР Т 6
(5 б.)

СР Т 7
(5 б.)

СР Т 8 (5 б.)

Практичні заняття

Т.1.
(1 б.)

Т.2
(1 б.)

Т.3
(1б.)

Т.4
(1 б.)

Т.5
(1 б.)

Т.6
(1 б.)

Т.7
(1 б.)

Т.8
(1 б.)

Поточний контроль
(вид, бали)
Семестровий контроль

МКР 1 (25 балів)

МКР 2 (25 балів)
60 балів (екзамен)

8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1.
Абрамович С.Д. Риторика: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч.
закл. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - Л. : Світ, 2001. - 240 с.
2.
Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. Навч. посібник.
- K., 2000.
3.
Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Посібник для
студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. (Видання друге).
- К.:1998.
4.
Ораторське мистецтво: навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька,
О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; заред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко.
– 2-гевид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 128 с.
5.
Прокопчук Л.В. Риторика. Модульний курс: навч.посіб. / Л.В.Прокопчук. –
Вінниця: Нілан-ЛТД,2017. –206 с.
6.
Риторика: навч. посібн. (упор. Т.К. Ісаєнко, А.В.Лисенко). – Полтава:
ПолтНТУ, 2019. – 247с.
б) додаткові:
1.
Бондар Т.І Формування переконань засобами художнього тексту / Наукові
записки Київського університету туризму, економіки і права. – К.:НПЦ
Перспектива, 2015.
2.
Бондар Т.І. Засоби переконуючого впливу у навчально-виховному процесі
/ Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб.нак. праць.
Випуск 15. – К.,2005.- С.122-130.
3.
Бондар Т.І. Образ оратора як етико-риторичний феномен.- Актуальні
проблеми історії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. Випуск ХVI. –
К.: Міленіум, 2006.
4.
Бондар Т.І. Софістика в інформаційних війнах / Філософія і політологія в
контексті сучасної культури. - 2017. – Випуск 1(16).
5.
Мацько Л. І. Риторика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І.
Мацько, О. М. Мацько. К. : Вища школа, 2003. 311 с.
6.
Молдован В.В. Судова риторика: навч. посібник. Міжнародний фонд
"Відродження". - К. : Заповіт, 1996. 319 с.
7.
Тур М.Г. Логіко-риторичні форми комічного. Вісник Черкаського
університету. Серія Філософія. №1. 2017. С.109-118.

в) англомовні:
1.
Aristotle. The Art of Rhetoric. Penguin Сlassics, 2001. 304 р.
2.
Connolly J. The State of Speech. Rhetoric and Political Thought in Ancient Rome.
URL: http://www.orator.biz/?full=1&s=39&d_id=118.
3.
Corbet P.J. E. Classical Rhetoric for the Modern Student / Edward P.J. Corbett, Robert
J. Connors. Oxford University Press, 2018. 578 р.
4.
Hayot E. The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities. Columbia
University Press, 2014. 246 р.
5.
Heinrichs J. Thank You for Arguing: What Aristotle, Lincoln, and Homer Simpson
Can Teach Us About the Art of Persuasion. Three Rivers Press 2007. 336 р.
6.
Kennedy A. G. Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from
Ancient to Modern Times. − University of North Carolina Press, 2009. 360 р.
7.
Nikitina A. Successful Public Speaking. Bookboon.com., 2011. 47 p. URL:
http://gtu.ge/Agro-Lib/successful-public-speaking.pdf.
8.
Peikoff L. Objective Communication: Writing, Speaking and Arguing. New York:
NAL Trade. 2013.
9.
Quinn A. Figures of Speech: 60 Ways To Turn A Phrase. Routledge, 2005. 112 р.
10. Toye R. Rhetoric: A Very Short Introduction. OUP Oxford, 2013. 122 р.
11. Zoltán Literáty Homiletics and rhetoric // Summary and Theses of Doctoral (PhD)
Dissertation. URL : http://corvina.kre.hu:8080/phd/Homiletika_tezis_angol.pdf.
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