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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Основи красномовства» покликана забезпечити підготовку фахівців, здатних 

до здійснення ефективної мовленнєвої діяльності, вироблення необхідних для цього 

мовленнєвих умінь, навичок та компетентностей, навчання студентів продуктивному 

спілкуванню; активізацію інтересу до риторичного складника спілкування, формування 

навичок системної роботи над удосконаленням публічного професійного мовлення, 

удосконалення навичок і компетентностей ефективної комунікації в ситуаціях публічності 

та здійснення професійної діяльності; ознайомлення з основами класичної та сучасної 

риторики як науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, уплив і 

досягнення цілей у процесі мовної комунікації, а також виробити в студентів уміння, 

навички й компетентності аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до 

мети, спрямування й умов спілкування в процесі майбутньої професійної діяльності. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторн

і, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюван

ня 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Ораторське 

мистецтво як 

навчальна 

дисципліна 

2/2 Знати про риторику як 

науку й мистецтво. 

Оволодіти понятійно-

категоріальним 

апаратом. 

Усвідомлювати 

завдання та 

методологію основ 

красномовства 

Здача роботи 

семінарського 

заняття. 

Виконання тестів. 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 2 

Неориторика 

(new rhetoric). 

Сучасна 

риторика: 

загальне і 

2/2 Знати особливості 

сучасних видів 

риторики:  

аргументативної,  

лінгвістичної. Уміти 

визначати 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

4 
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особливе. комунікативну мету, 

адресата, позицію 

автора і спостерігача, 

тему, жанр 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

Тема 3 

Класичний 

риторичний 

канон та його 

основні етапи 

2/2 Знати роди, види та 

форми ораторського 

мистецтва 

Аналізувати закони 

риторики. 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 4 

Взаємодія 

оратора та 

аудиторії 

2/2 Знати функції, 

індивідуально-

психологічні якості та 

мовні типи, вимоги до 

оратора,  фази та етапи 

його діяльності; типи 

аудиторії за 

ставленням до оратора 

або промови. 

Аналізувати тактику 

оратора. Визначати 

принципи, способи, 

прийоми тактики, 

викладення інформації 

в промові оратора, 

засоби активізації 

слухачів як прояв 

тактики оратора 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Написання есе.  

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 5 

Аргументація в 

публічному 

виступі   

2/2 Знати формально-

логічні закони 

мислення, методи 

викладу матеріалу. 

Розрізняти 

дедуктивний, 

індуктивний, 

аналогічний, 

стадійний, 

концентричний 

методи. 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Написання есе.  

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 6 

Культура і стиль 

мови 

2/2 Знати загальні ознаки 

мовної культури 

оратора. 

Аналізувати та 

розрізняти стилістичні 

фігури, види тропів та 

фігур, фігури слова і 

фігури мовлення. 

Уміти здійснювати 

риторичний аналіз та 

самоаналіз промови.  

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Написання есе.  

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 7 

Полемічна 

майстерність 

2/4 Знати сутність, 

принципи, прийоми, 

культуру полеміки. 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

4 



Розрізняти види 

полемічних 

«хитрощів» у полеміці 

Аналізувати види 

запитань та 

застосовувати 

аргументовані 

відповіді у полеміці. 

Написання есе.  

Аналіз промов 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

Тема 8 

Публічний 

виступ. Подія та 

повідомлення 

2/4 Знати основні види 

красномовства. 

Уміти розрізняти види 

публічних виступів за 

умовами виголошення, 

за змістом та 

психологічними 

мотивами. 

Аналізувати та 

застосовувати типи 

мовлення і види 

виступів відповідно до 

сфер спілкування: 

політика, економіка, 

бізнес, культура, 

адміністрування тощо. 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Написання есе. 

Аналіз промов 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 9 

Методика 

підготовки 

промови: 

інвенція, 

диспозиція та 

меморія. 

Написання 

публічної 

промови. 

2/4 Знати методику 

підготовки промови: 

інвенція, диспозиція та 

меморія 

Вміти 

проінформатувати 

(навчити), переконати, 

заохотити, розважити, 

само презентувати. 

Працювати над стилем 

(лексикою) та логікою 

власного тексту 

промови. Розмітка 

знаками партитури.  

Застосовувати 

природні закони 

запам’ятовування 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Створення власної 

промови 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 10 

Диспозиція 

промови 

2/4 Знати головні 

структурні частини 

композиції промови. 

Уміти 

використовувати 

ораторські прийоми 

захоплення уваги 

Застосовувати основні 

логічні форми викладу 

 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Створення власної 

промови 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

4 

Тема 11 

Акція: 

виголошення 

промови 

2/4 Знати вимоги до 

зовнішнього вигляду та 

манер оратора 

Вміти застосовувати 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Виголошення 

5 



паралінгвістичний 

арсенал оратора 

Використовувати 

моделювання 

управління аудиторією 

власної промови 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

Тема 12 

Специфічні риси 

політичного 

спічрайтингу 

4/4 Знати про промову як 

засіб ідентифікації, 

взаємного визнання 

кандидатом та 

виборцями спільності 

цілей та намірів. 

Вміти розрізняти 

психологічні та 

соціологічні засади 

спічрайтингу 

Аналізувати публічні 

виступи 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Виголошення 

власної промови 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 13 

Прес-

конференція як 

різновид 

спічрайтерської 

діяльності 

4/4 Знати вимоги до прес-

конференції 

Уміти розробляти 

програму, визначати 

коло запрошених, 

готувати опорні 

матеріали 

Застосовувати 

невербальні засоби 

Використовувати 

опорні фрази, логічну 

дифузію 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Підготовка 

програми прес-

конференції 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 14 

Діалогічна та 

конфронтаційна 

риторика 

(еристика) 

4|4 Знати техніку 

проведення діалогу,   

різновиди бесіди,. 

Вміти визначати типи 

співрозмовників 

Аналізувати та 

розрізняти поняття 

«суперечка», 

«дискусія», «дискурс», 

«полеміка» 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Проведення 

«Оксвордських» 

дебатів 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

5 

Тема 15 

Академічна 

риторика як 

наука, історія, 

традиції.   

Академічна 

еристика. 

5|8 Знати історію, витоки, 

особливості, твори,   

жанри академічної 

риторики та еристики. 

Уміти застосовувати 

етику наукової 

суперечки 

 

Здача роботи 

семінарського 

заняття 

Наукова доповідь 

Наукова дискусія 

Виконання тестів 

Виконання 

самостійної 

роботи (у.т.ч. в 

elearn) 

8 

Всього за 6 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 



 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в онлайн-формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


