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Мета курсу – знання з історії й теорії риторики, опанування 
риторичної методики і практики. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Риторика» має безпосередній зв’язок з 
такими дисциплінами, як «Методика роботи журналіста», «Практичний курс 
української мови», «Техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ», «Етика 
спілкування журналіста», «Літературний стиль» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях; здатність спілкуватися державною мовою; здатність виявляти 
ініціативу та підприємливість здатність застосовувати знання зі сфери 
соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: як застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; 
як виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; як 
створювати грамотний медіа-продукт на задану тему, визначеного жанру з 
урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення; основні 
категорії, розділи і закони риторики, основні прийоми удосконалення 
майстерності мовлення як засобу удосконалення умінь, специфіку ділового 
спілкування, особливості комунікаційно-мовленнєвих ситуацій, 
закономірності логіки мовлення, основні види ораторських промов, 
професійно значущі мовленнєві жанри, теорію техніки мовлення; 

вміти: застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; 
вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою; передбачати реакцію аудиторії 
на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення 
й методи соціально-комунікаційних наук; вести розгорнутий монолог, 
ефективну бесіду, вирішувати комунікаційні та мовленнєві завдання в 
конкретній ситуації спілкування; системно аналізувати весь комунікаційний 
процес; використовувати необхідні знання й технології для виходу з 
кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 
співробітництва 

володіти: знанням та розумінням предметної області та розумінням 
професійної діяльності; здатністю застосовувати знання зі сфери предметної 
спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення 
інформаційної акції; здатністю вільно спілкуватися з професійних питань, 
включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою; 
здатністю передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук; здатністю генерувати інформаційний контент за 
заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел 



інформації; мовленнєвою культурою оратора, стратегією, тактикою і 
концепцією публічного виступу. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Історія риторики. Риторика в Давній Греції та у Давньому Римі. 

Риторика Аристотеля. Видатні давньогрецькі і римські оратори. Риторика та 
раннє християнство. Проповіді ранньохристиянських проповідників – 
гомілетика. Іоанн Златоуст, Василь Великий – видатні богослови і оратори ІV 
сторіччя. Особливості візантійської риторики. Соціальне та суспільно-
політичне звучання ранньої проповіді. Риторика середньовічного Заходу. 
Історична динаміка образу оратора. Риторика в системі середньовічної освіти. 
Історія і традиції української риторики. Ф. Прокопович – теоретик та практик 
красномовства. Відомі та значимі українські риторики. Філософія й риторика в 
житті Г. Сковороди. І. Франко – видатний український поет, оратор, 
революціонер. Промови І. Франка, М. Павлика і О. Терлецького на 
Львівському судовому процесі 1878 р. Українська риторика за часів 
Центральної Ради. Риторична спадщина Василя Липківського. Сучасні 
тенденції розвитку красномовства в Україні. Етичні засади української 
риторики 

Теорія риторики. Закони риторики. Механізми спрямованої дії риторики. 
Основні компоненти комунікації, основа комунікації: оратор- промова-
аудиторія. Засади успіху риторського мистецтва. Мета і завдання 
красномовства в рамках суспільно-політичної дійсності. Форми суспільно- 
політичного красномовства. Форми судового красномовства. Ораторська 
діяльність. Специфічні форми риторики. Композиція промови. Основні етапи 
роботи над усним публічним виступом. Теза як основна думка. Важливість 
аргументів. Допоміжні аспекти промови. Роль та види прикладів і фактів. 
авторитетні посилання. Закони логіки в ораторському мистецтві. Методи 
логічного мислення. Методи та форми логіки риторики. Психологічні основи 
красномовства. Культура мовлення та її якості. Етноспецифічність вербального 
спілкування. Стиль і тип мовлення. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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