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1. Опис курсу та Веб-сайт його розміщення.
Курс «Основи ораторського мистецтва» є прикладною дисципліною, яка 

являє собою комплекс знань, умінь і навичок оратора стосовно підготовки й 
проголошення переконуючої промови. Іншими словами, ораторське мистецтво 
□ це діяльність, спрямована на переконання аудиторії засобами живого слова. 
Іноді ораторське мистецтво ототожнюють з поняттям «риторика» (теорія 
ораторського мистецтва) та з красномовством (вміння говорити красиво за М. 
Сперанським). Саме тому є необхідність визначити ораторське мистецтво як 
науку і навчальну дисципліну.

Ораторське мистецтво означає не просто «говоріння», майстерність 
проголошення промови, а мову як соціальну дію, більше того, як взаємодію між 
мовцями. В будь-якій промові (мовному акті) відбувається передача інформації. 
Істотна відповідь на запитання, для чого людина говорить: «Для того, аби 
передати інформацію», що є тавтологією і, як будь-яка тавтологія, ця відповідь 
неконструктивна.

Вивчення «Основи ораторського мистецтва» не лише націлено на 
формування умінь і навичок самостійно добирати матеріал, що стосується 
визначеної проблеми; а й складати конспект, план висловлювання; володіти 
голосом; доречно використовувати невербальні засоби в процесі виступу; 
користуватися розмаїттям виражальних мовних засобів; дотримуватися норм 
культури українського мовлення; установлювати контакт з аудиторією; 
аналізувати усний і писемний риторичний текст; використовувати формально- 
логічні й риторичні закони та правила, аргументовано доводити свої думки, 
переконувати опонентів у дискусіях, диспутах, дебатах..
Веб-сайт курсу http://www.tsatu.edu.ua/shn/course/osnovy-oratorskoho-mystectva/ 
Примітка -  для входу на портал потрібен логін і пароль.

2. М ета викладання дисципліни.
М етою одержання знань, навичок із технології підготовки до публічного 

спілкування, вибору ефективних методів завоювання й підтримання уваги 
слухачів, контролю над слухацькою аудиторією, удосконалення культури й 
техніки мовлення.

Завданням вивчення курсу «Основи ораторського мистецтва» є: 
опанувати об’єктивні чинники відродження класичної та національної 
риторичної спадщини, розвитку риторики в сучасних умовах, 
можливості сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних 
здатностей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: об’єктивні чинники відродження класичної та національної

риторичної спадщини, розвитку риторики в сучасних умовах, можливості 
сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних здатностей: 
культури мислення, культури та техніки мовлення, культури поведінки в 
публічному спілкуванні, інших важливих, підбір, осмислення, розташування 
матеріалів для публічного виступу, логічні та вербальні засоби підвищення

http://www.tsatu.edu.ua/shn/course/osnovy-oratorskoho-mystectva/
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ефективності публічних виступів, культуру та техніку мовленнєвої діяльності 
промовця, психологічні основи публічних виступів;

вміти: опанувати об’єктивні чинники відродження класичної та
національної риторичної спадщини, розвитку риторики в сучасних умовах, 
можливості сучасної риторичної науки для розвитку системи професійних 
здатностей.

3. Результати навчання -  компетенції (з урахуванням soft skills): 
Інтегральні:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час практичної 
діяльності або у процесі навчання, яка передбачає здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає вміння працювати у 
команді та індивідуально, вміння приймати виважені рішення та делегувати 
відповідальність, налагоджувати ефективне спілкування та доброзичливі 
стосунки у колективі, вміння попереджувати та вирішувати конфліктні ситуації, 
вміння презентувати результати професійної діяльності, вміння планувати 
робочий та особистий час, вчасно вирішувати поставлені завдання, орієнтування 
на вирішення проблем, креативність та гнучкість у процесі їх аналізу.
Загальні:

-  Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 
синтезу;

-  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре 
володіти фаховою термінологією;

-  Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати 
та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати 
участь в аргументованій професійній дискусії;

-  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
Спеціальні (фахові, предметні):

-  Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні 
проблемних ситуацій

Програмні результати:
-  Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь 

невідомих умов та обставин;
-  Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень 

публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 
власне бачення шляхів її розв’язання;

-  Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
-  Ф ормулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми;
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-  Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 
обґрунтованістю;

-  Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 
Дослідницькі навички:

-  Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 
допомога і діяти відповідно до рекомендацій.

Комунікація:
-  Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити 

зміст основних питань;
-  Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи.
4. Пререквізити.
Дисципліни, що містять компетенції, необхідні для засвоєння даної 

дисципліни: “Філософія”, “Історія і культура України”, “Конфліктологія”,
“Правознавство”, “Безпека життєдіяльності”, “Вступ до спеціальності”, 
“Українська мова за фаховим спрямуванням”, “Основи охорони праці”, 
“Ергономічні, психофізіологічні основи охорони праці”.

5. Постреквізити.
Дисципліни, для вивчення, яких потрібні компетенції, що здобуваються 

завдяки вивченню дисципліни: “Державне соціальне страхування”, “Цивільний 
захист”, “Управління техногенною та екологічною безпекою”, “Соціально- 
економічні основи охорони праці”, “Економіка праці”, “Гігієна праці”, “Аудит та 
контроль стану охорони праці”.

6. Інформація про викладача.

Викладач Ш лєіна Людмила Іванівна

Вчений ступінь, 
вчене звання

Профайл
викладача

http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shljeina-ljudmyla- 
ivanivna/

Контактний тел. +38(0619)-42-35-58

E-mail: 1 і udm via. sh 1 іе і na(a)tsatu. ed u . ua

http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shljeina-ljudmyla-
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7. Структура курсу.
Номер
тижня

Вид занять Тема заняття або завдання на 
самостійну роботу

Кількість

годин балів

Лек. Лаб. Практ. СРС

Змістовий модуль 1. Риторика як предмет. Закони і жанри риторики.

1 Лекція 1-2 Риторика як наука і навчальна 
дисципліна

4

Практична 
робота 1-2

эиторика як наука й навчальна 
дисципліна

4 6

Самостійна 
робота1-2

Підготуйте повідомлення 
«Міфологія культури давніх 
цивілізацій», скориставшись 
матеріалом..

10 2

2 Лекція 3 Історія риторики 2 - - - -

Практична 
робота 3

Історія риторики
2 6

Самостійна 
робота 3

Ознайомтесь із текстом 
«Друга промова проти 
Філіппа» Демосфена (або з 
будь-якою іншою промовою 
видатних ораторів). Зробіть 
риторичний аналіз промови за 
схемою.

5 2

3 Лекція 4 Історія риторики 2 - - - -

Практична 
робота 4

Вітчизняна риторика
2 6

Самостійна 
робота 4

Опрацюйте рекомендовану 
літературу з теми й виконайте 
завдання.

5 2

4 Лекція 5 Майстерність публічного 
виступу

2

Практична 
робота 5

Майстерність публічного 
виступу

2 6

Самостійна Замостійна роботадо - - “ 5 2
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робота 5 теми «Майстерність 
публічного виступу».

5-6 Лекція 6-7 Логіко-емоційні засади 
промови

4

Практична 
робота 6-7

Логіко-емоційні засади 
промови

4 6

Самостійна 
робота 6

Самостійна робота до теми 
«Логіко-емоційні засади 
промови».
Виконайте практичні вправи.

5 1

7-8 Самостійна 
робота 7

Підготовка до ПМК 1 4 1

ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 1

10

Всього за змістовий модуль 1 - 60 год 14 14 34 50

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти риторики.
9 Лекція 8 Елементи художності та 

літературні прийоми в мові 
оратора

2

Практична 
робота 8

Елементи художності та 
літературні прийоми в мові 
оратора

2 6

Самостійна 
робота 8

Яке явище висміюється у 
наведеному уривку з вірша Д. 
Білоуса "Що значить слово 
"значить"?

5 2

10 Лекція 9 Елементи художності та 
літературні прийоми в мові 
оратора

2

Практична 
робота 9

Елементи художності та 
літературні прийоми в мові 
оратора

2 6

Самостійна 
робота 9

«Елементи художності 
та літературні прийоми 
в мові оратора».

5 2
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11 Лекція 10 Техніка мовлення оратора. 
Складники техніки мовлення

2 “ “ ~

Практична 
робота 10

Техніка мовлення оратора. 
Складники техніки

Мовлення

2 6

Самостійна 
робота 10

Складники техніки 
мовлення». Виконайте 
практичні вправи.

6 2

12 Лекція 11 Техніка мовлення оратора. 
Складники техніки мовлення

2

Практична 
робота 11

Техніка мовлення оратора. 
Складники техніки 
Мовлення

2 6

Самостійна 
робота 11

Складники техніки 
мовлення». Виконайте 
практичні вправи.

6 2

13 Лекція 12- 
13

Оратор і аудиторія 4

Практична 
робота 12- 

13

Оратор і аудиторія 4 6

Самостійна 
робота 12- 

13

«Оратор і аудиторія». 
Виконайте практичні 
вправи.

6 1

14-15 Самостійна 
робота 14

Підготовка до ПМК 2 6 1

ПМК2 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 2

10

Зсього за змістовий модуль 2 - 6 0  год. 12 " 12 34 50

Всього з навчальної дисципліни -  120год. 26 “ 26 68 100
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8. М етоди та форми навчання.
Основними формами проведення занять є лекція та практичне заняття.

У процесі викладання дисципліни активно використовуються інноваційні 
методи навчання (брейнстормінг, робота в парах, групові дискусії, сесія 
«питання-відповідь», метод проектів, групові обговорення, ділові та рольові 
ігри, баскет-метод (метод навчання на основі імітації ситуації), тренінг- 
навчання, практичний експеримент тощо) та традиційні методи навчання 
(словесні, наочні, практичні; методи оволодіння знаннями, формування умінь і 
навичок, застосування отриманих знань, умінь і навичок; пояснювально- 
ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, 
дослідницькі; порівняння, узагальнення, конкретизації і виділення головного; 
навчальна дискусія, пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу і новизни у 
процесі викладання, опора на життєвий досвід здобувана вищої освіти, 
стимулювання обов’язку і відповідальності у навчанні тощо).

9. Політика курсу.
Політика курсу спрямована на розвиток уміння розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми, вміння працювати у 
команді та індивідуально, вміння приймати виважені рішення та делегувати 
відповідальність, налагоджувати ефективне спілкування та доброзичливі 
стосунки у колективі, вміння попереджувати та вирішувати конфліктні ситуації; 
вміння презентувати результати професійної діяльності, вміння планувати 
робочий та особистий час, вчасно вирішувати поставлені завдання, орієнтування 
на вирішення проблем, креативність та гнучкість у процесі їх аналізу.
Під час практичних занять створюється творчий простір для формування 
практичних умінь і навичок роботи у соціумі, зокрема у колективі.
На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, шанобливе 
ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню співпрацю та 
взаємодопомогу, роботу у команді.
На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний підхід.
При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, теоретична 
підготовка, виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи.
Всі види робіт доцільно виконувати в оговорений викладачем термін.
Пропущені заняття необхідно відпрацьовувати протягом 2 тижнів (за умови 
неможливості виконання в означений термін із поважної причини, строки 
відпрацювання оговорюються індивідуально).
При виконанні всіх завдань і видів контролю курсу слід дотримуватись академічної 
доброчесності.
Питання щодо курсу можна поставити викладачеві у мережі Facebook або Е- 
mail.

10. Ф орма контролю знань.
Поточний контроль здійснюється впродовж кожного практичного заняття (всього 
за ЗМ 1 - 3 0  балів, ЗМ 2 - 3 0  балів).
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Контроль самостійної роботи здійснюється впродовж кожного заняття (всього за 
СРС 1 - 1 0  балів, СРС 2 - 1 0  балів).
Підсумковий модульний контроль складається із 2 модулів (всього за ПМК 1 - 1 0  
балів, ПМК 2 - 1 0  балів).
Підсумковий контроль -  диференційований залік, що є результатом суми балів за 
усіма видами робіт (ЗМ 1 + ЗМ 2 + ПМК 1 + ПМК 2 + СРС 1 + СРС 2).

11. Шкала оцінювання.
Дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Критерієм успішного 
проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання є досягнення 
ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 
вивчення дисципліни, що складає 60 балів.
Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну та шкалу ЄКТС 
здійснюється у наступному порядку:_____________________________________________

Шкала
рейтингу
ТДАТУ

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Екзамен або диференційований залік

90-100 А 5 (відмінно)
82-89 В 4 (добре)75-81 С
67-74 D

3 (задовільно)60-66 Е

35-59 FX 2 (незадовільно)
(з можливістю повторного перескладання)

0-34 F 2 (незадовільно)
(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

12. Рекомендована література та інформаційні ресурси.
1. Абрамович С.Д. та ін. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. -  К .,2002.
2. Глазунов С.В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення 

навчальних занять: Навч. посіб. -  Д.: РВВ ДНУ, 2001. -  144 с. + 
електронний аналог друкованого видання.

3. М олдован В.В. Риторика загальна та судова. -  К.: Ю рінком Інтер, 1999. -  
320 с.

4. Сагач Г.М. Риторика: Навч. посіб. для студ. серед, і вищ. навч. закл -  Вид. 
2-ге, перероб. і доп. -  К.: Вид. Дім «Ін Ю ре», 2000 -  568 с.

ІЗ.Інформаційний пакет дисципліни.
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://vvww.nip.tsatu.edu.ua/biblioteka/
3. Сайт кафедри суспільно-гуманітарних наук http://www.tsatu.edu.ua/shn/ 
Інформаційний пакет до дисципліни розміщений на Веб-сайті курсу: 
http://www.tsatu.edu.ua/shn/course/osnovy-oratorskoho-m ystectva/

http://nip.tsatu.edu.ua
http://vvww.nip.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/shn/
http://www.tsatu.edu.ua/shn/course/osnovy-oratorskoho-mystectva/

