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1. Мета опанування дисципліни: сформувати у студентів систему знань з 

історії класичного красномовства та основ красномовства; навички 

грамотного використання красномовства, публічного виступу, умінь 

обстоювати власну точку зору, доводячи її. 

 

2. Завдання дисципліни полягає в 

1. Теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у сфері ораторського 

мистецтва; 

2. Формуванні вмінь та навичок: самостійно формулювати тему доповіді, 

вербально виражати власну думку, логічно мислити, вести полеміку, 

публічно виступати; 

3. Розвитку навичок подолання фобії виступу при численній аудиторії;  

4. Ідентифікації різних видів промов, їх елокуційних та елоквенційних 

особливостей, основних етапів розвитку риторики в Україні і світі; 

застосування принципів та рекомендацій щодо диспозиції виступу, законів 

логіки, культури оратора, застосування мнемотехнік, методики підготовки та 

проведення публічних виступів; аналізувати й критично оцінювати власні і 

чужі виступи та давати їм критичну оцінку. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 основних категорій та розділів класичної риторики; 

 основних родів та видів сучасного красномовства; 

 каналів впливу ритора на аудиторію; 

 ораторських прийомів публічного мовлення. 

 прийомів активізації уваги слухачів; 

 сутності полеміки і полемічних прийомів; 

 вимог до мовленнєвої культури оратора; 

 стратегії, тактики і концепції публічного виступу; 

 етапів творчої діяльності оратора; 

 видів аргументів і ситуацій їх використання; 

 принципів безконфліктного спілкування. 



застосування знань і розумінь:  

 правильно використовувати мовні засоби в ораторській діяльності;  

 користуватися на практиці законами і правилами усного спілкування;  

 стилістично правильно висловлювати власну думку;  

 орієнтуватися в терміносистемі риторичної науки;  

 користуватися різними видами словників, довідковою літературою з 

красномовства;  

 укладати різні типи документів;  

 збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. 

Тема 2. Основні етапи розвитку риторики у світі.  

Тема 3. Основні етапи розвитку риторики в Україні 

Тема 4. Інвенція 

Тема 5. Диспозиція 

Тема 6. Елокуція. Елоквенція 

Тема 7. Меморія. Акція 

 

5. Викладацький склад: к.філ.н. Ревуцька С.К. 

 


