
РИТОРИКА

Факультет гуманітарної та економічної освіти
Кафедра філософії, історії та соціально-гуманітарних 

дисциплін
підготовки студентів рівня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю:

6.010101 - Дошкільна освіта, 6.010102 - Початкова освіта, 6.010103 - Технологічна освіта, 6.010105 -
Корекційна освіта (за нозологіями), 6.010106 - Соціальна педагогіка, 6.010201 - Фізичне виховання, 

6.020303 - Філологія. Українська мова та література, 6.020303 - Філологія. Мова та література 
(російська), 6.030509 - Облік і аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030102 - Психологія, 6.040201 -

Математика, 6.040203 - Фізика, 6.010104 - Професійна освіта, 6.130102 - Соціальна робота, 6.020303 -
Філологія. Мова та література (англійська, німецька), 6.010203 - Здоров'я людини.



ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Абизова Л.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, історії та 
соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет»
abyzovalarisa@rambler.ru
Очні консультації: за попередньою домовленістю з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 
16.30
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю в робочі дні з 08.30 до 17.00
Платформа дистанційного навчання: Moodle
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1505

mailto:abyzovalarisa@rambler.ru


«Поетами народжуються, ораторами стають»
Марк Туллій Цицерон

• Предмет вивчення навчальної дисципліни – основи 
культури ділової мови,  сучасні технології спілкування та 
ефективного переконання.

• Завдання навчальної дисципліни - формування мовної
поведінки і відчуття упевненості в конструюванні
комунікативних дискурсів будь-якого типу (усного, 
письмового, презентативного, маніпуляційного, 
конвенціального).



МЕТА І КОМПЕТЕНТНОСТІ

• Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння основами ораторської 
майстерності, способами створення різного типу текстів відповідно до умов і 
обставин комунікації;

• формування уміння переконувати, перемагати в суперечках, володіти 
аудиторією;

• набуття практичних методик організації мовної діяльності у різноманітних 
сферах; 

• За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані
такі компетентності:

• готовність застосовувати основи ораторської майстерності у мовній практиці; 
• готовність  до грамотного ведення діалогу; 
• здатність до креативного мислення; 
• здатність до критичного аналізу власних і чужих сценаріїв риторичної

поведінки;
• поглиблення уявлень про усні професійно значимі
мовні жанри (публічний виступ ділова розмова, 
ділова телефонна розмова, дебати, тощо).



інформаційний обсяг навчальної дисципліни

• Тема1. Загальна характеристика риторики

• Предмет і завдання риторики. Професійно значимі мовні жанри.

• Мовна комунікація. Структура мовного акту.

•

• Тема2. Проблеми генезису риторики

• Класична риторика та неориторика.

• Риторичний канон.

• Ораторське мистецтво в Україні.

•

• Тема3. Судова риторика

• Предмет судової риторики. 

• Основні особливості судової промови.

•

• Тема4. Етапи і методика підготовки публічної промови.

• Основні вимоги до публічної промови. Підготовка промови.

• Логічні та емоційні засади промови.

• Тема 5. Публічний виступ

• 1. Мистецтво красномовства як спосіб впливу на людей та спосіб їх взаємодії. Особистість оратора.

• 2. Принципи комунікативного співробітництва і форми їх прояву. Портрет аудиторії.

•

• Тема6. Вербальні та невербальні засоби спілкування

• Роль мови у спілкуванні. Засоби виразності мови.

• Особливості невербальних засобів спілкування.

• Тема 7. Мовна культура педагога

• Основні закони і принципи риторики в науковій та педагогічній діяльності. Алгоритм підготовки наукового тексту.

• Педагогічна майстерність і комунікативна компетентність.

• Тема 8. Мистецтво суперечки

• 1. Еристика як мистецтво суперечки. 

• 2. Принципи та правила ведення суперечки.


