
Практична риторика 

 

Тип (статус) дисципліни Вибіркова загальної підготовки 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр -  

Кредити ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, 

повинен: знати специфіку та типи публічних виступів; види аргументів; прийоми впливу на 

співрозмовника; компоненти ораторської промови та специфіку виголошення різних видів 

промов; застосовувати методи логіки та риторики; розробляти предмет ораторської 

промови через підбір відповідного матеріалу, застосовувати численні прийоми виразності 

при підготовці тексту промови; будувати коректну аргументацію, відстоювати власну 

позицію перед будь-якою цільовою аудиторією, успішно проводити різні види суперечок, 

засвоївши універсальні технології переконання; ефективно використовувати сучасні 

формати публічного виступу відповідно до ситуації спілкування; вільне спілкування з 

колегами щодо можливостей риторичного аналізу, у процесі обговорення публічних 

виступів, аналізу риторики ділового спілкування; демонструвати здатність до 

безперервного саморозвитку та самовдосконалення.  

 

Зміст навчальної дисципліни. Практична риторика як наука, предмет і основні 

завдання. Специфіка та типи промов. Підготовка промови. Композиція промови. 

Психологічні аспекти ораторського мистецтва. Форми спілкування людей в колективі 

(бесіда, дискусія, телефонна розмова). Засоби активізації уваги слухачів. Невербальні 

засоби комунікації. Культура ораторської мови. Поняття про аргументацію та критику. 

Види аргументів. Прийоми впливу на співрозмовника.  

Запланована навчальна діяльність лекцій – 17 год., практичних занять – 34 год., 

самостійної роботи – 69 год.; разом – 120 год. 

 

Форми (методи) викладання: лекції (з використанням методів проблемного навчання 

і візуалізації, дискусії); практичні заняття (з використанням аудіо- та відеозаписів зразків 

ораторських промов), самостійна робота (індивідуальні завдання; створення проектів, 

презентацій, написання промов).  

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, 

тестування, індивідуальна робота (проєкт, презентація, повідомлення), контрольна робота. 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 
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практикум : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 212 с. 

3.  Крикун В. Ю. Риторика. Київ, 2019.  

4. Олійник О. Сучасна ділова риторика. Київ, 2010.  

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. URL : : https://msn.khnu.km.ua. 

6. Модуль для дистанційного навчання. URL : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

7. Електронна бібліотека університету. URL :  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 
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