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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Філософія: основи теорії пізнання. 

2. Вступ у спеціальність: сутність та особливості інженерно-педагогічної діяльності; зміст 

діяльності інженера-педагога. 

3. Загальна психологія: сутність пізнавальних процесів, психологічні теорії засвоєння 

інформації, теорія особистості. 

4. Вікова і педагогічна психологія: особливості вікової періодизації і розвитку особистості в 

різні вікові періоди; особливості педагогічного підходу до учнів в певні вікові періоди. 

5. Українська мова (за професійним спрямуванням): теоретичні та практичні особливості 

ділового мовлення. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Методика професійного навчання: основні технології навчання. 

2. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності. 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– основні поняття науки про мовленнєвий вплив, його фактори, правила та прийоми; 

– визначення риторики, її зв'язок з іншими дисциплінами, місце риторики в системі підготовки 

інженера-педагога; 

– історію виникнення риторики, основні її розділи, жанри ; 

– закони риторики, поняття риторичного ідеалу; 

– визначення ефективності мовленнєвого впливу, його умови; 

– визначення комунікативно-мовленнєвих бар’єрів, їх різновиди;  

– основні закони формальної логіки, вчення про поняття і судження, умовивід і силогізм; 

– правила вербального впливу; 

– види невербальних сигналів та невербальні засоби підсилення комунікативно-мовленнєвої 

позиції того, хто говорить; 

– види публічних виступів за метою та за формою, загальні вимоги до публічного виступу; 

– вимоги до усного тексту публічного виступу; 

– способи підготовки до публічного виступу; 

– вступ до виступу, його види та функції, прийоми залучення уваги аудиторії; 

– прийоми боротьби з хвилюванням; 

– риторична позиції оратора у ході виступу, його погляд, поза, жести та ін.; 

– прийоми реагування на типові недоліки та перешкоди під час виступу; 

– фактори, що впливають на увагу слухачів, періоди уваги та прийоми її  підтримування;  

– функції кінцівки публічного виступу, варіанти кінцівок; 

– принципи побудови відповіді оратора на запитання аудиторії; 

– способи  і правила аргументації та доведення; 

– рекомендації щодо виступу в різних типах аудиторій. 

Вміти: 

– використовувати закони риторики; 

– формувати та розвивати власні риторичні здібності у відповідності до сучасного риторичного 

ідеалу; 

– характеризувати стиль, манеру викладу матеріалу, використання ораторських методів і 

прийомів у риторській діяльності видатних ораторів; 

– удосконалювати уміння користуватися поняттями риторики; 

– використовувати логічні зв’язки, розрізняти судження та речення, здійснювати аналіз текстів 

щодо порушення законів логіки, 

– уміти застосувати невербальні засоби підсилення комунікативно-мовної позиції того, хто 

говорить; 

– застосовувати  правила, прийоми  та способи  підготовки публічного виступу; 

– будувати виступ за традиційною трьохчастинною композицією відповідно до правил 

ефективного риторичного впливу на конкретну аудиторію; 



– аргументувати й доводити певну точку зору, користуючись правилами та способами 

аргументації й доведення; 

– підготувати конспект виступу та користуватися ним; 

– здійснювати психологічну та фізичну підготовку до виступу; 

– уміти застосувати різні види вступу до публічного виступу та прийоми залучення уваги 

аудиторії; 

– демонструвати певну риторичну позицію, дотримуючись оптимальної манери виступу; 

– застосовувати прийоми боротьби з хвилюванням; 

– оптимально реагувати на недоліки та перешкоди під час виступу ; 

– уміти застосувати прийоми підтримання уваги аудиторії під час виступу; 

– уміти застосовувати різні варіанти кінцівок публічного виступу; 

– відповідати на запитання аудиторії згідно з законами риторики та логіки,  основними 

принципами відповіді оратора на запитання. 

 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1. Теорія риторики  
• Риторика як мистецтво і наука. Предмет риторики. 

Риторика як наука про мовленнєвий вплив. Предмет риторики: історія, теорія, техніка і 

практика.  

Основні розділи риторики: збирання матеріалу (інвенція), розміщення матеріалу (диспозиція), 

добір і сполучення слів і стилістичних фігур (елокуція), засвоєння матеріалу і виголошення 

промови.  

Закони риторики. Риторичний ідеал. Основні жанри ораторського мистецтва.
 

Модуль 2. Загальні особливості підготовки публічного виступу 

• Основи ораторського мистецтва. 

Мовленнєвий вплив, умови, правила, способи ефективного мовленнєвого впливу на особистість. 

Риторичне дерево. Типи промов. Риторична позиція.  

Основні закони формальної логіки, вчення про поняття і судження, умовивід і силогізм.  
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