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Мета курсу — ознайомлення з основами класичної й сучасної риторики 

як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, 
досягнення мети в процесі мовної комунікації, набуття практичних навичок 
укладання текстів виступів і їх проголошення, удосконалення норм і правил 
культури мовлення, підготовка до організації ефективного спілкування в 
професійній діяльності та положення вокально-виконавської майстерності.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрямуванням», «Вікова фізіологія 
та гігієна голосу»,  «Сольний спів», «Сценічна мова», «Вокальний ансамбль». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: методолого-теоретичні основи красномовства, 
тенденціями їх розвитку в історичній динаміці; формування вмінь і навичок 
застосування вербальних і невербальних засобів комунікації, логічних, 
психологічних, етичних, літературних прийомів у мові та спілкуванні; 
опанування методикою підготовки та виголошення промови; ознайомлення з 
основами мистецтва колективного публічного спілкування, зокрема 
формування полемічної та вокальної майстерності. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: етапи становлення та розвитку риторики; місце й роль 

ораторського мистецтва в професійній діяльності; основні закони ораторського 
мистецтва та принципи їх реалізації; види й типи публічних виступів; основні 
прийоми майстерності мовлення як засобу удосконалення вмінь і навичок; 
особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для 
професійної діяльності; закономірності логіки мовлення; професійно значущі 
мовленнєві жанри; теорію техніки мовлення; норми сучасної української 
літературної мови та вимоги до культури усного й писемного мовлення; 

 вміти: правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 
комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного 
розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; екстраполювати 
основні закони риторики на практику професійного спілкування; сприймати, 
відтворювати промови видатних ораторів минулого й сучасності; самостійно 
продукувати тексти різних типів промов; аналізувати й вибирати професійно 
значущий мовленнєвий жанр, що відповідає конкретній ситуації та створювати 
максимально ефективну композицію промови; вести розгорнутий монолог, 
ефективну бесіду з професійної проблематики; формувати критичне ставлення 
до власного мовлення й суспільної мовної практики;  

володіти: володіти методом риторичного аналізу текстів; полемічним 
мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія); основними формами вокально-
виконавської дикції та риторики співу.  
Зміст навчальної дисципліни 



 Риторика як наука і навчальна дисципліна. Риторика як наука. 
Основні поняття риторики. Розділи класичної риторики. Риторичні закони. 
Зв’язок риторики з іншими науками. 
 Історія риторики. Виникнення й розвиток риторики в Давній Греції. 
Ораторське мистецтво в Середні віки. Особливості розвитку риторики в епоху 
Відродження. Ораторське мистецтво в Європі Нового часу. Розвиток 
ораторського мистецтва в Україні. 
 Майстерність публічного виступу. Види публічних виступів. Методика 
та етапи підготовки публічного виступу. Структура ораторського твору. 
Культура сприймання публічного виступу. Види запитань. 
 Логіко-емоційні засади промови. Логічні засади промови. Психологічні 
основи публічного виступу. Основні способи переконування. 
 Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Поняття 
про художній образ. Звуковий рівень тексту. Лексичний рівень тексту. 
Синтаксичний рівень тексту. Стилістичний рівень тексту. 
 Техніка мовлення оратора. Складники техніки мовлення. Дихання. 
Види дихання. Голос. Властивості голосу. Дикція, орфоепія. Причини 
порушення орфоепічних норм у мовленні. Інтонація як мовне явище, її сутність 
і значення. Фразовий наголос. Види фразових наголосів. 
 Оратор і аудиторія. Зовнішній вигляд оратора. Вимоги до невербальних 
засобів промовця. Місце проведення промови. 
 

Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 
годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


