
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА СПІВАЦЬКА РИТОРИКА» 

 
Мета курсу — набуття та  розвиток мовленнєвих умінь і навичок студентів: навчальна – 
формування системи знань з предмета, набуття навичок здобувати і засвоювати отриману 
навчальну інформацію; навчання одному з найбільш життєво та професійно необхідних для 
людини умінь – мистецтву говорити і переконувати; розвиваюча – вироблення навичок 
оптимальної мовної та вокальної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за 
допомогою вмілого використання різноманітних ораторських прийомів, оволодіння 
культурою монологу, діалогу та полілогу; вибір комунікативно виправданих мовних засобів, 
зв'язок  питань культури з основними проблемами взаємодії мовної культури і права; вміння 
не тільки засвоювати готові знання, але й розв’язувати пошуково-творчі завдання, що 
сприятиме успішній професійній роботі; виховна – підвищення культури ведення 
професійного діалогу, полілогу  в різних життєвих і професійних ситуаціях спілкування у 
галузі музичного мистецтва.  
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими предметами як філософія, 
історія української культури, діловий етикет, педагогіка і психологія, вікова фізіологія та 
гігієна голосу, методика викладання естрадного співу, методологія мистецької освіти, 
концертно-виконавська практика.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 
виконавській діяльності; здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 
мистецтва; здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та 
практикою музичного мистецтва; здатність використовувати знання про основні 
закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва; 
здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у 
практичній діяльності; здатність застосовувати базові знання провідних музично-
теоретичних систем та концепцій; здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності; здатність демонструвати 
базові навички ділових комунікацій; здатність використовувати засоби масової інформації 
для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури; здатність 
застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, 
виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 
Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: зміст, види, рівні процесу спілкування; трьохкомпонентну структуру спілкування; 
основні потреби, мотиви і цілі спілкування; особливості діалогічного та монологічного 
мовлення; основні причини викривлень інформації; особливості та основні канали 
невербальної комунікації; структуру соціальної перцепції; види і причини порушень 
спілкування і комунікативних бар`єрів; специфіку, структуру і функції ділового спілкування; 
види ділової комунікації; особливості комунікативної взаємодії в трудових колективах; 
структуру та основні види конфлікту; особливості конфліктів у професійній діяльності 
фахівців музичного мистецтва; особливості ділового спілкування працівників музичних 
закладів. 
уміти: формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; визначати основні 
потреби, мотиви і цілі спілкування; інтерпретувати невербальну поведінку; здійснювати 
візуальну психодіагностику; використовувати поведінку людини як джерело інформації;  
обирати потрібні стилі спілкування та використовувати їх у професійній діяльності; 
використовувати психологічні засоби впливу у процесі спілкування; виявляти та виправляти 
дефекти мовного та вокального спілкування; обирати та реалізувати необхідну стратегію і 
стиль поведінки у конфліктній ситуації; вести ділову бесіду;  аналізувати вплив особистісних 
характеристик на процес професійного спілкування; обирати способи та стратегії 
спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. 
володіти: методами дослідження та розвитку комунікативних здібностей і навичок; 
технологіями ефективної комунікації у професійній галузі; стратегіями спілкування та 



навичками міжособистісної взаємодії; системою засобів взаємодії з широким колом осіб 
(колеги, керівництво, фахівці з інших галузей) при виникненні нових ситуацій з елементами 
непередбачуваності. 

Зміст навчальної дисципліни 
Спілкування в системі міжособистісних та суспільних відносин. Процес спілкування та 
його складові. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як сприйняття. Взаємодія у 
процесі спілкування. Порушення, бар`єри і труднощі спілкування.  
Психологія професійного спілкування. Ділове спілкування. Конфлікти у спілкуванні: 
причини, шляхи запобігання і вирішення. Професійне спілкування фахівців у галузі 
музичного мистецтва. Етика та культура спілкування працівників музикознавчої галузі. 
Ораторське мистецтво в системі соціальних комунікацій. Риторика античності. Види та 
специфіка публічного мовлення. Основи полемічного мистецтва. Структура діяльності 
оратора. 
Співацька риторика як засіб формотворення творчої особистості. Історичний розвиток 
риторики в процесі співацької творчості. Види співацької риторики. Сфера застосування 
співацької риторики. Творча культура оратора. Зовнішня культура. Підготовка промови.   
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 годин), у тому числі 
60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це самостійна та індивідуальна робота 
студента. 
Форма семестрового контролю: залік – 5,6 семестр 
 


