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1. Анотація до курсу 

 

 Дисципліна « Риторика» дає знання про історію виникнення ораторського 

мистецтва, про різні форми спілкування, особливу уваги приділяє культурі мови, 

юридичному і діловому спілкуванню, полемічній майстерності, методам підготовки 

різних видів публічних виступів, вмінню вести конструктивний діалог.  Мета та 

завдання курсу 

 

Мета дисципліни - формування у студентів вміння красномовно  презентувати  

соціокультурні концептуальні ідеї та оволодіння мистецтвом самопрезентації, 

відповідно до конвенційних норм  лінгвістики й законів логіки .            

  

Завдання курсу: 

− ознайомити з законами риторики й риторичними категоріями, 

побудовою промови, логічними методами, теорією, поняттями й типами 

аргументації,   методами доказу й спростування, фігурами й тропами, фігурами 

силогізму  ; 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2586


− освоїти полемічні прийоми, етичні правила ведення полеміки  у 

різних професійних та  соціальних ситуаціях; 

−  оволодіти  формами й методами самопрезентації. 

  

2. Результати навчання 

 

− уявлення про способи запобігання логічних помилок та риторичних 

прорахунків в красномовній презентації актуальних  соціокультурних ідей; 

− розрізнення форм і засобів психологічного впливу риторики, 

способів формування думки;  

− усвідомлення  методів логічних і етичних засад самопрезентації; 

 

3. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1.  Ораторське мистецтво й комунікація. 

2. Оратор та  риторичний ідеал. 

3. Головні поняття риторики. 

4. Моделі промови. Типи аргументації. 

 5 .Вербальні й невербальні чинники красномовства.  

 6.Композиція промови, стилі й жанри  красномовства.  

 7. Культура дискусійно-полемічного мовлення. 

   8. Полемічні прийоми.  

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Семінар 1.  Обговорення  політичних  й історичних  промов видатних діячів 

сучасності. Спроба критичної політичної промови. 

Семінар 2  Обговорення юридичних, екологічних, гендерних, феміністичних   

звинувачувальних та захисних промов. Спроба захисної  й звинувачувальної  

культурно-історичної  й  екологічної  промови.   

Семінар 3  Обговорення  специфіки сучасної рекламної риторики й риторики 

ЗМІ.  Спроба критичної  публіцистичної промови. 

Семінар 4  Обговорення своєрідності науково-освітянської риторики. Спроба 

освітньої  та наукової  промови. 

Семінар 5  Обговорення  різних видів риторичних самопрезентацій. Спроба  

професійної (філософської ) самопрезентації. 

Семінар 6  Обговорення  специфіки  різних видів риторичних спорів. Рольове 

програвання  наукової  полеміки  у формі  круглого столу. 

Семінар 7  Проголошення промов, підготовлених студентами 

Семінар 8 Проголошення промов, підготовлених студентами 

Тексти для аналізу промов: 

1) Фукідід. Промова Перікла на честь загиблих героїв Пелопонесських війн ; 

2) Промова  Цицерона на захист Секста Росция    

3) Прощальна промова Дж.Вашінгтона 

4) Промова У.Черчілля у Палаті Громад 1940 року 

5) Промова У.Черчілля у Цюріхському університеті  

6) Промова кардіохірурга  М.Амосова перед київськими  студентами у  1945 році 

7) Промова письменника О.Солженіцина " Жить не по лжи".  

8) Промова президента П.Порошенка у Верховній Раді 2014 року 



9) Збірка промов адвокатів України . 

10) Збірка судових промов А. Коні . 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

 

На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети зі стільниковим 

інтернетом. 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365 

 

6.Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складає 

не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

 

Теоретична 

частина 

Практична частина  

Разом При 

своєчасному 

складанні 

При   

несвоєчасному 

складанні 

30 70 30 100 

 

Практична робота полягає у публікації тез на одну з запропонованих 

викладачем тем. 

Теоретична частина оцінюється за результатами оцінювання контрольної 

роботи, яка містить 3 запитання, кожне з яких оцінюється 10 балами. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи 

Підсумкова робота передбачає виконання контрольної роботи 

(разом 30 балів). У разі використання технології дистанційної освіти усне 

опитування за темами контрольної роботи може проводиться усно з 

використанням інструментів Office 365 та Zoom. 

Правильна відповідь кожного питання оцінюється 10 балами, а саме: 

− 9-10 балів – відповідь правильна, точна; 

− 7-8 балів – відповідь правильна, складає 80%; 

− 5-6 балів – відповідь не повна, складає 50%; 

− 4-2 бали –  відповідь складає  20-40%; 

− 1 бал – відповідь неправильна повністю; 

− 0 балів – відповіді немає. 



6.4. Критерії оцінювання практичної роботи 

Практична робота передбачає участь здобувача вищої освіти у науковому 

гуртку «Педкав’ярня» та виконання наукової роботи, а саме: участь у науковій 

конференції та публікація тез у збірнику. Опубліковані тези оцінюються 70 

балами, не опубліковані -30 балами. Тему для доповіді здобувач вищої освіти 

обирає самостійно зі списку, запропонованого кафедрою. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

"Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація) робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. Викладач зобов’язаний у такому випадку видати інше 

індивідуальне завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Усі письмові запитання до викладача щодо навчальної дисципліни можуть 

надсилатися на персональну корпоративну електронну пошту, на платформу Teems  

та на вайбер викладача. 

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які надано викладачеві для перевірки із порушенням термінів,  

оцінюються нижчими балами. Перескладання відбувається із дозволу декана у 

разі поважної причини (наприклад, хвороба). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням, він має право 

опротестувати виставлену оцінку у встановленому порядку. 

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти відвідування занять є обов’язковим. 

Причиною невідвідування занять є хвороба, участь в університетських заходах, 

навчання за індивідуальним графіком та академічна мобільність, що  

задокументовано. Про причину відсутності здобувач вищої освіти має 

повідомити викладача  особисто або через старосту та самостійно надолужити 

пропущений матеріал. 

У разі міжнародної мобільності навчання може відбуватись в он-лайн 

режимі.  

 

8. Література 

Основна література 

1. Данильян О.Г. Дзьобань О.П. Філософія. – Харків: Право, 2019 р.   

2. Вступ до філософії : навч.-метод. посіб. / Владленова І.В.; Годзь Н.Б.; 

Городиська О.М. та ін.; за ред. Городиської О.М.; Дольської О.О. Х. : НТУ 

«ХПІ», 2018. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_
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3. Громов В.Є., Тарасова Н.Ю. Історія філософії в питаннях і відповідях. Навч. 

посібник. Дн., НГУ, 2016.  

4. Філософія: навч. посіб. і [Л. В. Губерський та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. 

І. Ф. Надольного. - 8-е вид., стер. - К. : Вікар, 2013. - 456 с. - (Серія "Вища освіта 

XXI століття"). 

5. Шабанова Ю.О., Яременко  І.А., Тарасова Н.Ю. Історія філософії: сучасні 
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Т. 1-2. Античность и Средневековье. [Пер. с итал. С.А. Мальцевой]. СПб.: 

Пневма, 2003. 688 с.  

4. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1999. 397 с. 
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8. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. Київ: Наукова думка, 

1996. 286 с. 

9. Історія філософії: Підручник. / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. Київ: 

Либідь, 2001. 

10. Горфункель А. Х. Философия епохи Возрождения. Учеб. Пособие. М.: высшая 

школа, 1980. 368с. 

11. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рольф, 

2001. 416 с.  

12. Дьяков А. В. Философия пост-структурализма во Франции. Нью-Йорк: Изд-во 

«Северный крест», 2008. 364 с.  

13. Заїченко Г.А. та ін. Філософія. Київ: Вища школа, 1995. 455 с.  

14. Кондзьолка, В.В. Історія середньовічної філософії. Львів: Світ, 2001. 320 с. 

15. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше  [Пер. с англ.]; вступ. ст. и примеч. В.В. 

Васильева. М.: Республика, 2004. 542 с. 

16. Коплстон, Ф. История средневековой философии. М.: Энигма, 1997.  

17. Михайлов А. А. Принципы феноменологической философии // Dasein-анализ в 

философии и науке. Мн.: Европейский гуманитарный университет, 2001. С.7-22.  

18. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века: Уч. пособие. М.: 
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21. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Республика, 1995 

(Библиотека этической мысли). 

22. Слезак, Т.А. Как читать Платона. СПб.: Изд-во СПб Университет, 2009.  

23. Соколов, В.В. Средневековая философия. М.: Высш. школа, 1979. 448 с. 
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198 с. 

25. Філософія: Підручник / За ред. М.І. Горлача, В.Г. Кременя, В.К. Рибалка. Харків: 

Консум, 2001. 671 с. 

26. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учебное 

пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1991. 

27. Шабанова Ю.А. За гранью рационального. Иррациональная метафизика Артура 

Шопенгауэра и пути становления духовной культуры XIX-XX веков: учеб. 

пособие по истории философии. Дн.: НГУ, 2002. 150 с. 

28. Шабанова, Ю.А. Трансперсональная мистика Мастера Экхарта. В контексте 

развития европейской философии: монография. Дн.: НГУ, 2005. 238 с.   


