
ППВС. 06 Теорія і практика ораторського мистецтва  

у підготовці вчителя початкової школи 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

Другий 

Обсяг дисципліни: 

Загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 32; 

самостійна робота – 132 год. 

Лектор: 

канд. філол. наук, доцент Гірняк Світлана Петрівна 

Результати навчання:  

– знати найвідоміші дефініції терміна риторика, завдання риторики, основні поняття й 

розділи риторики; історію розвитку ораторського мистецтва; види та жанри красномовства; ознаки 

кожного з видів і жанрів красномовства; особливості сучасної риторики; 

– розуміти основні закони логіки і їх застосування в побудові висловлювання; особливості 

сучасного риторичного тексту; риторичні фігури й образи; 

– створювати тексти промов різних жанрів й аналізувати промову на будь-яку тему; 

демонструвати культуру ведення суперечки, застосовуючи полемічні правила, прийоми, тактику; 

– характеризувати мовні одиниці щодо норми (загальнокультурна норма, мотиви порушення 

кодифікованої норми, норма тексту); виявляти прорахунки в організації тексту (багатослів'я, 

словесні кліше, що дають змогу маніпулювати смислом, слова з девальвованою семантикою, 

невиразні, непереконливість авторської позиції тощо); 

– виявляти семантико-стилістичні властивості мовних одиниць, що конструюють текст, 

насамперед тих, які можна вважати засобами переконуючого впливу; 

– характеризувати способи вираження авторської позиції, що є водночас способом 

переконання: тип висловлювання – функціонально-смисловий тип мовлення (опис, розповідь, 

роздум, визначення, умовивід, характеристика, повідомлення, пояснення), характер цитування, 

інші засоби передачі чужого мовлення, використання фразеологізмів, включення особистого 

досвіду. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

методика викладання української мови; сучасна українська мова з практикумом; педагогіка; 

психологія; основи риторики. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Вступ. Антична та вітчизняна риторика. Теоретична риторика. Інвенція, диспозиція, елокуція, 

акція як розділи риторики. Риторичний аспект публічного мовлення. Мовленнєва діяльність 

публічної особи. Культура ведення спору. Оратор і вимоги до нього. Партнерський діалог та 

діалогічне красномовство. Основи ведення дебатів і ділової бесіди. Слухання й обговорення 

виступів. 

Рекомендована література:  

1. Василенко В.А. Академічна риторика : навчальний посібник для студентів гуманітарних 

факультетів вищих навчальних закладів / В.А. Василенко.  – Суми : Наталуха А.С., 2011. – 275 с. 

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с. 

3. Олійник О. Основи ораторського мистецтва : навчальний посібник / О. Олійник. – К. : Кондор, 

2010. – 210 с. 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль (60 %): виконання самостійних робіт й індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль (40%, залік). 

Мова навчання: українська 

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. 
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