
РИТОРИКА 
 

Мета курсу — ознайомити студентів з теоретичними засадами мистецтва 
красномовства, сформувати практичні навички укладання текстів виступів та їх 
проголошення, удосконалити норми і правила культури мовлення, її логіки, 
навчити моделювати процеси мовлення та спілкування. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами: теорією масових 
комунікацій, стилістикою, лінгвістикою, психологією, літературознавством, 
філософією, етикою, естетикою, логікою, еристикою, політологією, 
педагогікою тощо. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів цілісного системного уявлення 
про теоретичні засади та загальні закономірності розвитку риторики як теорії 
красномовства, основні тенденції розвитку культури вітчизняного 
красномовства; ознайомлення їх з головними способами мовного і 
невербального впливу на аудиторію, а також формування власного 
риторичного стилю на засадах гуманістичного риторичного ідеалу та 
комунікативної компетентності в основних жанрах красномовства. 
Програмні результати навчання: 
знати: принципи ефективної комунікації та поняттєво-категоріальний каркас 
риторичної теорії; алгоритм діяльності з підготовки теми виступу та 
виголошення промови в основних жанрах та рамкових топіках красномовства; 
техніку виразного публічного мовлення та основні прийоми словесної 
наочності; головні історичні етапи становлення класичної риторики та 
тенденції її подальшого розвитку; сучасну концепцію риторики (неориторики), 
яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним 
володінням предметом аргументації; критерії оцінки промови; жанро-видову 
класифікацію красномовства. 
уміти: вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики; 
ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола інтересів культурної, 
високоосвіченої людини; формувати індивідуальний образ оратора, власний 
ораторський стиль на засадах гуманістичного риторичного ідеалу; модулювати 
аудиторією та ефективно управляти нею під час публічного виступу; 
підготувати публічний виступ в головних жанрах красномовства; 
вдосконалювати техніку власного усного мовлення (дикцію, модулювання 
звучання голосу, інтонацію тощо); давати загально риторичну оцінку 
ефективності продукта мисленнєвомовленнєвої діяльності; аргументувати вибір 
теми власного виступу, його різновид за сферою майбутньої фахової діяльності 
та метою; порівнювати тексти промов різних типів, виокремлювати їхні 
особливості, недоліки та переваги. 
володіти: етичними принципами здійснення монологічного та діалогічного 
публічного мовлення; навичками знаходження оптимальних засобів 
переконання відносно предмета мовлення та правильної аргументації ідеї, її 
обґрунтування та розташування; навичками риторичного аналізу тексту. 
 
 
 



Зміст навчальної дисципліни: 
 
 
Риторика як теорія красномовства. Риторика як наука і навчальна 
дисципліна. Основні поняття риторичної теорії. Предмет і завдання риторики. 
Красномовство як предмет риторики. Основоположні розділи класичної 
риторики: інтенція, диспозиція, елокуція, акція, меморія. Основні фази 
ораторського процесу: до комунікативний, комунікативний, після 
комунікативний. Канали впливу на аудиторію: звуковий (лінгвістичний та пара 
лінгвістичний) і візуальний (кінетичний). Структурні елементи риторичного 
дійства: логос, етос, пафос. Своєрідність риторики як комплексної й 
синтетичної науки. Місце риторики як інтегральної дисципліни у гроні інших 
наук гуманітарних наук. Зв'язок риторики з теорією комунікацій, акторською 
майстерністю, стилістикою, психологією, лінгвістикою, філософією, етикою, 
естетикою, логікою, еристикою, конфліктологією, літературознавством, 
історією, соціологією, політологією, педагогікою тощо. Роль та проблематика 
риторки в сучасному суспільстві. Соціальні функції риторики: комунікативна, 
суспільно-креативна, суспільнорегулятивна, людинотворча. Риторика як 
найоптимальніший шлях особистісного розвитку людини.  
Основні етапи розвитку риторичної науки. Афіни V ст. до н.е. – офіційна 
«батьківщина» риторики як науки та мистецтва переконувати. Соціально-
політичні передумови панриторизму давніх греків. Інститути демократії (суд, 
нарада, епійдектичні заходи) як соціально-історичний чинник виникнення 
риторики як науки та мистецтва переконувати. Риторична діяльність Горгія, 
Демосфена, Ісократа. Діалоги Сократа (Платона), “Риторика” Арістотеля – як 
визначні віхи розвитку класичної риторики. Зародження риторичних 
маніпуляцій, моделей популістської риторики. Софістика та діалектика як дві 
моделі античної риторики, два способи життя. Цицеронівські риторичні 
трактати; педагогічно-риторичні настанови Марка Квінтіліана (“Двадцять книг 
риторичних настанов”). Значення надбань класичної риторики. Красномовство 
в епоху Середньовіччя. Формування засад середньовічного європейського 
красномовства. Гомілетика як християнська риторика. Василь Великий, 
Григорій Богослов, Іван Золотовустий. Гуманістичне відродження риторики в 
епоху Реформації. Новації в європейській риториці Нового часу. Вітчизняні 
традиції красномовства. Культура словесності Київської Русі: «Слово про закон 
й благодать» Іларіона (ХІ ст.), «Повчання» Володимира Мономаха, «Слово в 
новий тиждень після Пасхи» Кирила Туровського (1130—1182 pp.). 
Неориторика (new rhetoric) – сучасний етап розвитку риторичної теорії і 
практики. «Чорна риторика» К.Бредемайера як техніка маніпулювання 
комунікативними практиками.  
Оратор: риторичний ідеал. Оратор і ритор. Платон у «Горгії» про ідеал 
справжнього оратора. Чинники, що формують образ ідеального оратора. Пафос, 
логос та етос як чинники вияву риторичної майстерності. Етично-моральний 
кодекс оратора – сукупність етичних вимог суспільства до ритора: скромність, 
чесність, доброзичливість, передбачливість, відповідальність. Цицерон про 
оратора: добродійність, висока освіченість, природний талант, фізична 
досконалість та невтомна праця над собою. Риторичні ідеали античності: 



софістичний та сократівський. Риторичний ідеал християнського проповідника. 
Основні засади слов’янського, давньоукраїнського риторичного ідеалу. 
Український бароковий риторичний ідеал. Риторичні ідеали сучасної риторики: 
маніпулятивно-прагматичний (американський), гуманістичний, тоталітарно-
пропагандистський (агональний). Завдання сучасної української риторики – 
подолання спадщини тоталітарної традиції в риторичній практиці. Культура 
спілкування та мовний етикет. Способи впливу на людей під час комунікації 
(переконання, навіювання, психічне зараження). Маніпулювання. Стилі 
спілкування (авторитарний, демократичний, ліберальний). Завдання оратора-
початківця щодо формування індивідуального ораторського стилю публічного 
мовлення в межах гуманістичного риторичного ідеалу.  
Класифікація красномовства. Основні спроби класифікації видів і жанрів 
красномовства. Класифікація красномовства Арістотеля залежно від типу 
слухачів: дорадче, судове, епідейктичне. Різновиди жанрів класичної риторики 
залежно від характеру красномовства: апологія, інвектива, філіппіка, ієреміда, 
евкомія. Класифікація жанрів красномовства К.О. Сюннбергом за ознакою 
наміру оратора: інформаційний (освідомлюючий, оптативний (спонукальний, 
вітальний), роз’яснюючий, повчальний); аргументативний (доводжуючий, 
полемізуючий); декларативний (агресивний, імперативний). Особливості 
жанрових топік рамкових промов: урочистої промови, ювілейної, застільної, 
траурної (надгробної). Особливості діалогічного красномовства та його види: 
суперечка, дискусія, дебати, диспут.  
Методика підготовки промови: інвенція, диспозиція та меморія. Поняття 
публічної промови. Інвенція як розділ класичної риторики. Цільова установка 
оратора: проінформатувати (навчити), переконати, заохотити, розважити, 
самопрезентувати. Етапи підготовки промови: вибір теми, складання плану, 
збирання матеріалу, запис, робота з текстом, тренування та запам’ятовування 
промови. Завдання та над завдання оратора. Планування промови чи експромт: 
за і проти. Види планів: опорні слова, простий, складний, тезисний. Чинники 
успіху теми. Типи підготовки до промови, переваги і недоліки кожного з них. 
Методи підготовки: вивчення першоджерел, запас інформації. Робота над 
стилем (лексикою) та логікою тексту. Розмітка знаками партитури. Рядкові 
знаки партитури, надрядкові, підрядкові. Природні закони запам’ятовування: 
концентрація (враження), повторення, асоціація. Техніка запам’ятовування дат, 
імен, послідовності викладу змісту промови. Прийоми мнемотехніки: 
кодування фразою, кодування азбукою цифр.  
Диспозиція промови. Головні структурні частини композиції промови: вступ, 
головна частина (пропозиція, поділ, виклад, аргументація, спростування), 
закінчення (узагальнення, спонукання). Функції вступу та його різновиди: 
звичайний, з ораторською пересторогою, еx аbruрtо. Ораторські прийоми 
захоплення уваги у вступі: прийом співпереживання, прийом парадоксальної 
ситуації, постановка проблемного питання, апеляції (до безпосередніх інтересів 
слухачів, до подій, часу, місця, до авторитету), гумористична ремарка. Основні 
моделі викладу тему в головній частині промови: лінійна («ав ovo») за 
допомогою історичного методу та «in medias res» - методами стадійним та 
концентричним. Основні композиційно-мовні конструкції викладу теми: 
розповідь, опис, пояснення, аргументація, спростування. Основні поняття і 



закони диспозиції. Логічні закони аргументації: тотожності, суперечності, 
виключення третього, достатньої підстави. Логічні помилки. Аналогійна 
аргументація. Демонстрація. Типи висновків та доцільність їх застосування. 
Способи розташування аргументів та їх класифікація. Способи спростування: 
софістичний та діалектичний. Правила спростування. Поняття композиції. 
Основні способи інтеграції тексту промови: колегезія, проспекція, 
ретроспекція. Основні логічні форми викладу: аналіз, синтез, порівняння, 
розрізнення, індукція, дедукція, аналогія. Рекапітуляція та узагальнення як 
структурні частини закінчення. Функції та типи закінчення: елегантний фінал, 
доцільний підсумковий фінал.  
Акція: виголошення промови. Акція як завершальний етап реалізації 
риторичної мети. Проблема ораторського шоку, його причини та техніка 
подолання. Зовнішній вигляд та манери оратора. Стратегія поведінки оратора: 
перед виступом, як виходити, як сидіти і стояти перед аудиторією, яке місце 
обрати для виголошення промови. Вимоги до зовнішності (поза) та до обличчя 
оратора: міміка, погляд, кінетика, жести. Паралінгвістичний арсенал оратора. 
Поняття модуляції звучання голосу: мелодійність, гучність, темп та інтонація. 
Сутнісні характеристику голосу, його властивості та гігієнічні вимоги. Техніка 
правильного дихання оратора. Стислість та багатослів’я ораторського 
мовлення. Методика і техніка публічного мовлення. Вимоги до синтаксису 
усного мовлення. Особливості будови речень ораторського мовлення. 
Мистецтво виразного виголошення промови. К.С.Станіславський про засоби 
виразного мовлення. Логічний вимір усного мовлення. Чинники актуалізації 
мовлення: актуальне членування фрази, ритміко-інтонаційне членування 
речення, смислове і ритміко-інтонаційне виділення слів за допомогою 
логічного наголосу. Паузи логічні і психологічні та їх функції. Інтонація як 
основний чинник актуалізації мовлення. Структурні компоненти інтонації: 
зміна тону голосу за висотою, зміна темпу мовлення, логічні, психологічні і 
міжвіршові паузи, зміна тембру звучання голосу. Моделювання та управління 
аудиторією. Основні засоби встановлення контакту з аудиторією. Техніка 
подолання опору аудиторії. Гумор та дотепність в ораторському мовленні. 
Сміхова складова красномовства. Функції гумору в ораторському мовленні. 
Природа смішного та його відтінки: іронія, гумор, сатира, сарказм. Шляхи 
виникнення комічного: карикатури, гротеск, гостроти (дотеп). А.М.Лук про 
дотепність як особливу властивість мислення. Правила застосування гумору 
оратором.  
Культура та образність ораторського мовлення. Поняття культури мовлення 
та правильності мовлення. Етичний аспект культури мовлення. Літературна 
мова і художня мова. Аспекти правильності мовлення: граматика, слововжиток, 
вимова. Багатство мови і штамп. Загальні ознаки культури ораторського 
мовлення. Особливості синтаксису ораторського мовлення. «Розмовність» - 
визначна риса ораторського мовлення. Найпоширеніші мовні помилки. 
Автологічна лексика, що виходить за межі літературної мови: просторіччя, 
канцеляризм, діалектизм, жаргонізм, неологізм, архаїзм, варваризм, солецизм. 
Стилістика. Функціональні стилі мови (науковий, публіцистичний, художній, 
розмовний). Різновиди стилю мовлення за ознакою емоційно-експресивної 
забарвленості: стилістичне піднесене (історизми, архаїзми, поетична лексика); 



стилістичне знижене (просторіччя, вульгаризми). Різновиди стилю мовлення за 
функціональною спрямованістю: розмовне, наукове, офіційно-ділове, 
публіцистичне. Фактори, що впливають на формування стилів. Основні ознаки 
мовної культури промовця: правильність, точність, логічність, багатство та 
різноманітність, чистота, доречність, достатність і ясність мовлення. Мовне 
самовдосконалення оратора: спостереження за власним і “чужим” мовленням, 
мовленнєвий самоаналіз, систематичне збагачення словникового запасу. 
Елоквенція: паралогічні засоби ораторського мовлення. Поняття художнього 
образу. Рівні художньої образності у мовленні оратора: звуковий (алітерація, 
асонанс), логічний (аналогізація), лексичний (тропи) та синтаксичний (фігури). 
Троп та його різновиди: порівняння, епітет, метафора, алегорія, метонімія, 
гіпербола, амфіболія та ін.. Синтаксичний рівень художньої виразності 
мовлення - фігури (зевгма, хіазм, симплока) та стилістичний рівень образності 
мовлення (антитеза, іронія, каламбур, парадокс, анафора, інверсія тощо). 
Риторичні засоби персоніфікації: риторичні вигуки (гасла), риторичні 
звернення, риторичні запитання, хід – запитання-відповідь, риторичний діалог, 
пряма та непряма мова. Фразеологічні одиниці (ідіоми): примовки, прислів’я, 
приказки, крилаті вирази (афоризми). Риторичний аналіз тексту.  
Діалогічна та конфронтаційна риторика (еристика). Техніка проведення 
діалогу. Різновиди бесіди. Типи співрозмовників. Діалог як риторичний 
дискурс. З історії риторики діалогу: сократівська майєвтика та іронія як спосіб 
знаходження істини у процесі діалогу. Проблема активного слухання. Види 
слухання: поверхневе, логічне, співпереживання. Типи діалогу: формальний, 
ігровий, діловий, духовний. Поняття інсайту у діалозі. Риторика як еристика: 
мистецтво суперечки. Еристика: витоки та еволюція поняття. З історії питання. 
Античність: міфологія еристики. Сучасна еристика. Суперечка та її види. 
Прояснення понять “суперечка”, “дискусія”, “дискурс”, “полеміка”. Основні 
ознаки суперечки: доказовість та переконливість. Передумови її виникнення. 
Теза або тема дискусії. Типологія дискусії. Вимоги до тези та антитези. Поділ 
суперечок за цілями учасників та їх мотивами. Помилки у тезі. Помилки в 
доказах. Помилки у “зв'язку” між аргументами і тезисом. Стратегія суперечки. 
Пропонент та опонент. Тактика суперечки. Найбільш поширені прийоми 
ведення суперечки. Некоректні прийоми суперечки. Коректні та некоректні 
доводи. Загальні вимоги до суперечки. Діалектика. Загальні рекомендації, 
виконання яких сприяє підвищенню ефективності суперечки. Суперечка на 
публіці.  
 
 
 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
 
Форма семестрового контролю: залік. 


