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Аристотель  

 

 

Риторика знаходиться на 

багаторівневомуперетинірізнихгуманітарнихдисциплін і 

відображаєсистемність та взаємодіюлюдськогомислення та мовлення. Вона 

спирається на знання й вміннястудентів, отримані з історіїУкраїни, 

історіїукраїнськоїкультури (інформація про місцекомунікації, живого слова у 

розвиткулюдства, про значенняораторськогомистецтва в 

діяльностівидатнихосібминулого), українськоїмовипрофесійногоспілкування 

(закономірностіформування та розвиткумовлення, вимоги до 

культуримовлення, особливостіпевних форм діловоївзаємодії). 



 



 
 

 

Гай Юлій Цезарь 

 

 

Риторика сприяєвивченню курсу філософії, 

якийнавчаєсистемностімислення, мовлення і поведінки. 

Окреміфілософськідисципліни – етика, естетика, логіка – знайомлять з 

цінностямиморалі, принципами розумінняпрекрасного, законами мислення. 

Риторичнізнання і вміннястворюютьпевніпередумови для вивчення 

студентами у подальшомупсихології (відбірзасобів вербального і 

невербального  спілкування, доцільних у певнійпсихологічнійситуації) та 

основ менеджменту (ефективнийвплив на людину в 

управлінськійдіяльності).Риторика, включаючиїїділовіаспекти, одночасно є 

своєрідноюгуманітарноютехнологією для 

реалізаціїіншихнавчальнихдисциплін, яківивчаютьмайбутніперекладачі. 

 Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності 

студентів: 

1. Ціннісно-смислову компетентність (формування  та розширення 

світогляду студента в області риторичної науки та ораторського 

мистецтва, здатність до розуміння важливості застосування різних 

форм і методів з красномовства, ставати активним учасником 

діалогічног та полі логічного спілкування за різних суспільно-

мовленнєвих обставин); 



2. Загальнокультурну компетентність (розуміння культурних, 

історичних та національних особливостей українського красномовства, 

вміти застосовувати це на практиці, за різних обставин спілкування та 

соціуму); 

3. Навчально-пізнавальну компетентність (формування у студента 

зацікавленості простан та перспективи різноманітної діяльності ритора 

(викладача, політичного та громадського діяча тощо); оволодіння 

навичками спілкування; формування  здатності вести професійну 

комунікаційну діяльність, долати мовленнєві та психологічні 

перешкоди). 

4. Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до 

самостійного пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної  

інформації, тональності при проведення різних бесід та ораторських 

виступів). 

5. Комунікативну компетентність (розвиток у студента навичок 

комунікативних вмінь, застосування необхідних засобів впливу на 

опонента (групу опонентів) при проведенні бесід, дискусій, діалогів 

тощо). 

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи 

фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної 

саморегуляції та самопідтримки; підтримка прагнення до 

самовдосконалення та самопізнання). 

 

 

 

             Чому ви маєте обрати цей курс? 

  

Мовноюздатністюлюдинанаділенавідприроди. 

Конкретноюнаціональноюмовою та мовленнямлюдинаоволодіває в 

процесіспілкування та комунікації. Ми часто забуваємо, щоспілкування - 

цедвостороннійпроцес: люди розуміють і сприймають того, хто сам 

умієслухати та водночасвідчувати, як йогопромова та 

висловисприймаютьсяіншими. 

          Уміннярозуміти та переконувати, слухати та чутидається не 

тількивідприродиабопрацеюсамовиховання. Вонодосягаєтьсятакож і 

спеціальнимнавчанням, оволодіннямцілою системою мовленнєво-

розумовихоперацій, котримнавчаливсіхкультурних людей з 

найдавнішихчасів. Система цябула створена давньогрецькимифілософами-

риторами і отрималаназву риторика. Риторика - це наука, 

щовивчаєтеоріюкрасномовства. Нині настав час 

відродженнянаціональноїкультурноїспадщини, зокрема й риторичної, в 

якійпевноюміроювідбитосвітовідчуттяукраїнського народу.      



      Від здобувачів очікується:  формуванняриторичноїкомпетентності, 

набуття   навичокпублічного та міжособистісного   спілкування в 

майбутнійпрофесійнійдіяльностіперекладача.   

 Риторика сприяєвивченню курсу філософії, 

якийнавчаєсистемностімислення, мовлення і поведінки. 

Окреміфілософськідисципліни – етика, естетика, логіка – знайомлять з 

цінностямиморалі, принципами розумінняпрекрасного, законами мислення. 

Риторичнізнання і вміннястворюютьпевніпередумови для вивчення 

студентами у подальшомупсихології (відбірзасобів вербального і 

невербального  спілкування, доцільних у певнійпсихологічнійситуації) та 

основ менеджменту (ефективнийвплив на людину в управлінськійдіяльності). 

Риторика, включаючиїїділовіаспекти, одночасно є 

своєрідноюгуманітарноютехнологією для 

реалізаціїіншихнавчальнихдисциплін, яківивчаютьмайбутніперекладачі. 

   Викладачібудуть готові надати будь-яку допомогу з деяких з найбільш 

складних аспектівкурсу риторики вказаною вище електронною поштою та 

особисто - у робочий час. 
 

                                Огляд курсу 
 
Описдисципліни: 

Кредитів ECTS - 3  

 
 Цей курс вивчається з вересня по грудень, він дає студентам всебічну 

інформацію про місце комунікації, живого слова у розвитку людства, про 

значення ораторського мистецтва в діяльності видатних осіб минулого, 

української мови професійного спілкування (закономірності формування та 

розвитку мовлення, вимоги до культури мовлення, особливості певних форм 

ділової взаємодії).  
 Курс складається з однієї лекції і одного практичного заняття раз у два 

тижні. Він супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями та 

груповими завданнями. Студенти матимуть можливість застосовувати 

отримані знання та вирішувати практичні завдання протягом обговорень в 

аудиторії, утворенням (по групах учасників) різноманітних комунікативних 

ситуацій: захист « у суді», «перебвиборчі дебати», прес-конференція на 

задану тему тощо. 

 

 

Поміркуй 

Лекції  

Довідковий матеріал 

Презентації 

Дискусії в аудиторії Виконай 



Групові завдання 

Екскурсії 

Індивідуальні консультації 

Залік 

 

 

 

Практичні заняття курсу передбачають виконання індивідуальних та 

групових завдань  з курсу в усній та письмовій формі.  Виконання завдання 

супроводжується зануренням у суміжні дисципліни (історія України та 

українська культура, українська мова, філософія, психологія, соціологія 

етика), що доповнюють теми, та формує у студента інформаційну та 

комунікативну компетентності. За власним бажанням – студентські доповіді 

(міні-наукові дослідження на вказану за курсом тему) 
 
 

 
 

                                       Ресурси курсу 
 

Інформація про курс розміщена на сайті Університету, в розділі 

«Факультети» - «Навчально-науковий центр гуманітарної освіти», - кафедра 

історії та мовознавства: bliznnuk@kart.edu.ua,  включаючи навчальний план, 

лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання курсу)  
  

Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на 

сайті Університету у розділі «дистанційне навчання» поряд із питаннями, над 

якими необхідно поміркувати під час підготовки для обговорення в 

аудиторії. Необхідна підготовка повинна бути завершена до початку 

наступної лекції. Під час проведення практичного заняття вам необхідно 

знати й застосовувати основні правила публічного спілкування;  вербальні і 

невербальні засоби переконуючого впливу на співрозмовника; вимоги, які 

пред’являються до певних видів спілкування у діяльності перекладача, а 

також вміти використовувати раціональну технологію підготовки до 

різноманітних форм ділової комунікації; застосовувати риторичні засоби, які 

забезпечують дієвість та ефективність публічного виступу, проведення 

ділової бесіди, наради, презентації тощо; поводитися згідно з правилами 

етикету в типових ситуаціях професійної діяльності. 

 

Приклади питань для обговорення доступні на слайдах відповідних 

презентацій. Ось деякі з них: 

1. Охарактеризуйте поняття: Риторика як наука та навчальнадисципліна.  



2. Які вам відомізакони риторики? Назвіть та охарактеризуйте ті, що є 

актуальними в наш час.  

3. Що таке мовленнєва діяльність? Які вам відомі функціональні стилі 

мовлення та різновиди публічних промов? 

4. Якими будуть ваші пропозиції та бажання щодо щодо впровадження 

законів 

риторики в діловому спілкуванні та у професійній діяльності перекладача? У 

чому, на вашу думку, полягає етика та етикет перекладацької діяльності. 

 

 

                                 Теми курсу 
                       Лекції до І модуля: 
 

Ораторськемистецтво та мовленнєвакомунікація. Предмет і 

завдання курсу “Риторика”. Основніпоняттякласичної риторики. 

Зв’язок риторики з іншими науками. Зісторіїукраїнської риторики. 

Основнізакони риторики. Види та 

жанрикрасномовства. Особливостіпублічногомовлення. Методика та 

етапипідготовкипублічноїпромови. Образ ритора. Сприйняття ритора 

слухачами. Композиціяпублічноговиступу. Елокуція. 

 

Теми практичних занять до І модуля: 
1. Закони риторики. 

2. Функціональністилімовлення. Різновидипублічнихпромов. 

3. Класичні риторичні школи: видатні імена, теорії, напрямки. 

4. Розробкаконцепції та стратегіїпублічноїпромови. 

 

 

                      Лекції до ІІ модуля: 
 

Методика та етапипідготовкипублічноїпромови. Образ ритора. 

Сприйняття ритора слухачами. Композиціяпублічноговиступу. Елокуція. 

Бар&apos;єрикомунікації та технологіїїхподолання. 

Теоретичніосновивиразногочитання. Культура мовлення та виразнечитання. 

Нейролінгвістика – реальністьчивигадка? 

  

 
         Теми практичних занять до ІІ модуля: 
 
1. Визначення тактики промови. 
2. Правила та засобипереконання у публічнійпромові. 
3. Мовленнєвізасобиспілкування. 
4. Оратор і аудиторія. Проголошенняпублічноїпромови. 



 
 
 
 

Лекції та практичні заняття 
 

 

Список основних лекцій курсу наведений нижче. Пильнуйте за змінами 

у розкладі. 

 

 

Тиж

д. 

Год

. 

  

Тема лекції 

Год

. 

  

Тема практичногозаняття 

  

1 2 3 4 5 

1 

  
2 

Тема 1. Риторика як наука та 

навчальнадисципліна. Закони 

риторики 

    

2     2 Закони риторики 

3 

  

  

2 

Тема 2. 

Мовленнєвадіяльність. 

Функціональністилімовлення

. Різновидипублічнихпромов 

    

4      2 

Функціональністилімовлен

ня. 

Різновидипублічнихпромо

в 

5 2 

Тема 3. Підготовкапромови. 

Створенняконцепції та 

стратегіїспілкування 

    

6     2 

Розробкаконцепції та 

стратегіїпублічноїпромови 

  

7 2 
Тема 4. Розробка тактики 

промови 
    

    Модульний контроль: тест.     

8     2 
Визначення тактики 

промови 

1 2 3 4 5 



9 

  
2  

Тема 5. 

Технікиефективногоперекона

ння 

    

10 

  
    

2 

  

Правила та 

засобипереконання у 

публічнійпромові 

11 2 

 Тема 6. 

Мовленнєвізасобиспілкуванн

я. 
    

12     2 
Мовленнєвізасобиспілкува

ння 

13 

  
2 

Тема 7.  

Невербальнізасобиспілкува

ння. 

    

14 

  
    2 

Оратор і аудиторія. 

Проголошення 

публічноїпромови 

    Модульний контроль: тест     

15 

  
1 

Тема 9. Діловеспілкування у 

профе-

сійнійдіяльностіперекладача

. Етика та 

етикетперекладацькоїдіяльн

ості 

1 

Оратор і аудиторія. 

Проголошення 

публічноїпромови 
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6. Сагач Г.М. Риторика / Г.М.  Сагач. – К.:  ВидавничийДім 

„Ін Юре”, 2000. – 562 с. 



7.  Хміль Ф.І. Діловеспілкування: навчальнийпосібник / Ф.І. 

Хміль. – К.: Академосвіта, 2004. – 280 с. 

8.  Чибісова Н.Г. Риторика: Навч. посіб. / Н.Г. Чибісова, О.І. 

Тарасова. – К.: Центр навчальноїлітератури, 2003. – 228 с. 

9. Шульженко І.В. Риторика: Навч. посіб. / І.В. Шульженко - 

Харків: УкрДАЗТ, 2004. - 169 с. 
  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ: 

 
1. http://metod.kart.edu.ua/ 

2. http://aritoriki.com 

3. http://www.twirpx.com/library/ 

4. http://www.youtube.com 

5. http://silaslova.biz 

 

                               Правила оцінювання 
Згідно з Положенням про впровадженнякредитно-

модульноїсистемиорганізаціїнавчальногопроцесувикористовується 100-

бальна шкала оцінювання. При заповненнізаліково-екзаменаційноївідомості 

та залікової книжки (індивідуальногонавчального плану) студента, оцінка, 

виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до 

національноїшкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е) 

 
При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 
(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 
100-бальною шкалою, повинна бути переведена до національної 
шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е) 
 

Визначення назви за 
державною 

шкалою(оцінка) 

Визначення назви за 
шкалою ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS                  
оцінка 

ВІДМІННО – 5 

Відмінно – відмінне 
виконання лише з 
незначною кількістю 
помилок 

90-100 A 

ДОБРЕ – 4 

Дуже добре – вище 
середнього рівня з кількома 
помилками 

82-89 B 

Добре – в загальному 

правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 

75-81 C 

ЗАДОВІЛЬНО - 3 
Задовільно  - непогано, 
але зі значною кількістю 
недоліків 

69-74 D 

http://metod.kart.edu.ua/
http://aritoriki.com/
http://www.twirpx.com/library/
http://www.youtube.com/
http://silaslova.biz/


Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 

60-68 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 

Незадовільно – потрібно 

попрацювати перед тим як 
отримати залік (без 
повторного вивчення 
модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно  - необхідна 

серйозна подальша робота 
(повторне вивчення 
модуля) 

<35 F 

 
 
 

Принципиформуванняоцінки: 

Модульнетестування: 

Оцінкаформуєтьсявідповідно до кількостівірнихвідповідей на 

тестовімодульніпитання (20 питань в тесті, кожнавірнавідповідьоцінюєтьсяв 

2 бали). Максимальнакількість становить 40 балів за модуль. 

Поточний контроль: 

Оцінкаформується шляхом накопичення студентами балів за 

наступнівидироботи і активності: 

- відвідуванняпрактичних занять (балинараховуються в 

залежностівідкількостівідвідуваних занять, максимальна сума становить 10 

балів; уразі пропуску більше, ніж 50% занять, бали не нараховуються); 

 наявність і повнота конспекту і вправ, щовиносяться на 

самостійнийрозгляд (максимальна сума балів – 12); 

 доповідьпередбачаєрозгорнутеусневикладеннятеоретичногоматер

іалу з конкретного питання, 

демонстраціюрозумінняпсихологічногозміступроцесів, 

якірозглядаються, самостійнівисновки і рекомендації; відповіді на 

питаннявикладача та іншихстудентівгрупи (максимальна кількістьбалів 

- 10 (мінімум 1 доповідьвпродовж 1го модуля 

(двохзмістовнихмодулів));  

 повідомлення на семінарськихзаняттях – передбачаютькоротке 

але цілісне і завершенеінформування про конкретний феномен, 

особливість, наведення прикладу тощо (максимальна кількістьбалів - 

10 (у разімінімум по 1му повідомленню – на кожному 

семінарівпродовж модуля (двохзмістовнихмодулів)); 

 участь в обговореннях, уснихопитуваннях, тренінговихвправах, 

доповненняповідомлень і доповідей, 

презентаціїрезультатівреферативнихробіт, індивідуальнихзавдань 

(максимальна кількістьбалів - 20 

(залежновідзагальногорівняактивності, залученості, якостівідповідей і 

виконаннязавданьвпродовж модуля (двохзмістовнихмодулів)). 
 



 

 

 

 

 

 

Залік:  

Студент отримуєзалік за результатами модульного 1-го та 2-го контролю 

шляхом накопиченнябалів. Максимальна кількістьбалів, яку можеотримати 

студент становить 100 (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів за 

модульнетестування). 

Середнєарифметичнесумимодульнихоцінокскладаєзаліковий бал. Якщо 

студент не погоджуєтьсяіззапропонованими балами (у разіотриманняоцінки 

на рівні В або D за шкалою ECTS), вінможепідвищитиїх на заліку, 

відповівши на питання з наведеногонижчепереліку: 

 

1. Риторика як наука та навчальнадисципліна. Закони риторики. 

2. Мовленнєвадіяльність. Функціональністилімовлення. 

Різновидипублічнихпромов. 

3. Підготовкапромови. Створенняконцепції та стратегії.  

4. Розробка тактики промови. 

5. Технікиефективногопереконання. 

6. Мовленнєвізасобиспілкування. Технікамовлення. 

7. Невербальнізасобиспілкування. 

8. Оратор і аудиторія. Проголошенняпублічноїпромови.  

9. Діловеспілкування у професійнійдіяльностіперекладача. Етика та 

етикетперекладацькоїдіяльності. 

     10. Законикласичної риторики 

11«Риторика» Арістотеля 

12. Школа софістів і риторична школа 

13. Сучасніаспектикрасномовства 

14. Зв’язок риторики ізсуспільно-політичноюдіяльністю 

 

 

Кодекс академічної доброчесності 
 

 
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського 

державного університету залізничного транспорту є серйозним 

порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за 

посиланням: 

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua 

 Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ 

означає, що вся робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. 

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua


Під час виконання самостійної роботи студенти можуть консультуватися з 

викладачами та з іншими студентами, але повинні самостійно розв’язувати 

завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання 

на всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи 

презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. У 

разі спільної роботи з іншими студентами над виконанням індивідуальних 

завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості до роботи. 

 

  
Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 
  

 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній 

процес Українського державного університету залізничного транспорту 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за 

посиланням: 

historymova@gmail.com 
 

mailto:historymova@gmail.com

