
ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА 

Мета курсу – формування у здобувачів вищої освіти теоретичної і 
методологічної основи оволодіння знаннями, вміннями і навичками у галузі 
соціально-культурної та освітньої комунікації. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теорія і практика вищої школи в Україні», 
«Методика викладання фахових дисциплін», «Педагогічна та професійна 
психологія», «Моделювання діяльності фахівця». Вивчення дисципліни формує 
засади для подальшого опанування студентами дисципліни «Системний підхід 
у вищій школі», «Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного 
становлення фахівця», «Сучасні виклики професійної діяльності». 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як теорія і 
практика вищої професійної освіти в Україні, моделювання діяльності фахівця, 
тренінг професійного самоусвідомлення, наукове спілкування іноземною 
мовою. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти моральними, психологічними засадами 
професійного спілкування, етичним механізмами їх розвитку; нормами й 
правилами педагогічної риторики; її особливостями та шляхами застосування у 
різних ситуаціях професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: місце і значення риторики у системі гуманітарних наук; базові 

поняття і стратегії риторичного мистецтва; основні підходи до творення й 
аналізу риторичного матеріалу; сутність і структурні елементи монологічного й 
діалогічного мовлення; основи культури усного мовлення;  

уміти: використовувати термінологічний апарат 
риторики;дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного 
мовлення відповідно до риторичних норм та норм культури мовлення; обирати 
засоби спілкування та способи впливу на співрозмовника; 

володіти: розробляти стратегії та тактики поведінки у комунікативній 
ситуації; будувати власне висловлювання, відстоюючи свою позицію; 
створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії 
красномовства. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Риторика та культура мовлення педагога як навчальна дисципліна. 
Актуальність риторичних знань для професійної діяльності педагога. Риторика 
як наука (загальний огляд). Мовленнєві стратегії і тактики в риторичній 
діяльності педагога. Принципи побудови мовленнєвих тактик педагога. Техніка 
промови і культура педагога-оратора. Форми мовленнєвого впливу. Риторичні 
фігури і тропи.  
Спілкування як інструмент професійної діяльності.  Поняття  спілкування, 
функції і етапи процесу спілкування. Основні закони спілкування. Невербальна 
комунікація. Суть невербальної комунікації. Види невербальної комунікації. 
Лексичні норми СУЛМ. Орфоепічні норми СУЛМ. Акцентологічні норми 
СУЛМ. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90  
годин, у тому числі 34 години аудиторних навчальних занять і 56 години 
самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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