
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Ораторське мистецтво 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

 Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Кафедра філософії 

Розробник(и) 
Козинцева Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-LLL – 6 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-го  семестрів 

для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го семестрів для 

другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 32 години становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій; 16 годин семінарських занять), 

118 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для всіх здобувачів 

вищої освіти  

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної, логічно-детермінованої в 

єдності раціональних та образно-чуттєвих складових  світоглядної системи, спрямованої як на  

формулювання внутрішніх корелятів власного існування, так і на зовнішнє їх оприявлення  через 

комунікативні акти. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

 

Тема 1. Риторика як наука. Предмет риторики 

Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності. Функції ораторського мистецтва. Предмет 

і закони ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва. Види красномовства та сфери 

його застосування. Мовна та загальнокультурна компетентність. Механізми мовного контролю 

Тема2. Жанри ораторського мистецтва  

Основні роди, види і жанри красномовства. Арістотель про основні роди (типи) промов: судові, 

дорадчі та епідейктичні. Академічне красномовство як жанр риторики. Головні риси академічного 

красномовства. Предмет академічної промови. Види академічного красномовства. Спілкування із 

науковою і навчальною аудиторією.  

Тема 3. Мовна поведінка та ефективність мовного спілкування 

Мовна поведінка. Мовна праця. Дискурс. Мовна ситуація. Структура мовної ситуації: учасники, 

відношення, цілі, обставини. Соціальні та мовні ролі. Типи мовних дій і типи дискурсу. 

Повідомлення прямі та мета повідомлення. Вигода та небезпека непрямих повідомлень. Вимоги до 

поведінки промовця: особистість промовця, мовний артистизм, впевненість промовця 

(“ораторський” страх, хвилювання, стрес), дружелюбність, щирість та об’єктивність промовця. 

Тема 4. Риторичний канон: від думки до слова: інвенція, диспозиція 

Риторичний канон в історії ораторського мистецтва. Античний риторичний канон. Етапи 

риторичного канону: інвенція (винахід), диспозиція (розміщення), елокуція (висловлювання), 

меморіо (запам’ятовування), актіо гіпокрізіс (виголошення). Інвенція: «Загальне місце» (top) як 

смислова модель. Топіка. Різновиди топів: «рід і вид», «визначення», «ціле – частини», 

«властивості», «співставлення», «причина – наслідки», «обставини», «приклад», «свідчення» 

(докази), «ім’я». Методи розмноження ідей. 

Диспозиція. Розміщення як розділ риторики. Принципи розміщення змісту в різних типах промов. 

Промова-міркування (хрія) та її структура.   

Тема 5. Риторичний канон: від думки до слова: елокуція 

Елокуція. Риторичні тропи та їх можливості. Метафора, її структура та риторичні функції. 

Метонімія та її використання в промові. Іронія та парадокс як риторичні засоби. Натяк та його 

риторична сила. Риторичні фігури: поняття, класифікація. Антитеза як фігура промови і смислова 

модель. Градація: види і риторичні властивості. Повтор: різновиди та риторичні функції. Період як 

засіб ритмізації мови та його роль в ораторській практиці. Структура періоду. Типи періодів. 

Риторичні фігури діалогізму. Риторичні фігури, що створюють емоційний контакт з адресатом: 

схвалення, применшення. Риторичний аналіз та риторичний ескіз промови. 

Тема 6. Аргументована промова: загальна характеристика, планування і тактика розділів. 

Теорія аргументації 

Організація змісту публічного виступу. Структура промови та її мета. Аргументована промова. 

Робота з аргументами та їх розташування в промові. Спір як один з видів мовного спілкування. 

Спір та істина. Майстерність спору: класичні та сучасні рекомендації. Техніка доказу. Доведення 

та його види. Аргументи раціональні та ірраціональні. Види аргументів за силою. Структура та 

різновиди доказів. Спростування. Вимоги, помилки та виверти в тезі, аргументах, демонстрації. 

Конструктивна і конфліктна стратегії в спорі. Тактика спору. 

Тема 7. Мистецтво публічного виступу. Етика мовної поведінки оратора 

Загальні принципи управління увагою аудиторії. Підготовка до публічного виступу: емоційна, 

дихальна, фізична та ментальна. Управління голосом при спілкуванні з аудиторією. Можливості 

технічних та електронних засобів у промові. Вимоги до використання аудіо- та відео-матеріалів. 

Слайд-демонстрація та її потенціал.  Етичні вимоги до оратора. Повага до слухачів, опонентів. 

Етика мовної поведінки оратора. 

Тема 8. Мова рухів в публічних виступах. 

Жести та міміка як об’єкт наукового аналізу. Біологічні та соціальні чинники формування мови 

жестів та міміки. Роль рухів тіла в  емоційному підсиленні промови. Загальна та окрема 

характеристика жестів. Жести агресії, сили, доброзичливості, спрямованості на реалізацію ідеї. 

Жестове віддзеркалення прихованої, відвертої або неусвідомленої брехні.  



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Опанувати розмаїття риторичних технік та методичних засад складання промов 

РН2. 
Складати промову на будь-яку тему, знаходити аргументи для підтвердження або 

спростування будь-якої тези, помічати помилки та виверти в доказах своїх опонентів. 

РН3. 
Емоційно, ментально та фізично підготуватися до промови завдяки  оволодіння 

мовними, дихальними тощо техніками 

РН4. 
Оволодіти механізмами емоційного та логічного впливу на аудиторію;  правильно 

підбирати матеріал для виступу, аналізувати специфіку аудиторії 

РН5. Використовувати ефективно мову жестів, тіла та міміку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять є лекції (Л) та семінарські заняття(СЗ) 

Тема 1. 

Л 1. Риторика як наука. Предмет риторики 

Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності. Функції ораторського мистецтва. Предмет 

і закони ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва. Види красномовства та сфери 

його застосування. Мовна та загальнокультурна компетентність. Механізми мовного контролю 

СЗ 1. Риторика як наука. Предмет риторики 

Риторика: визначення, структура, функції.Закони ораторського мистецтва. Основи ораторського 

мистецтва. Види красномовства та сфери його застосування. Тренінг з мовної та 

загальнокультурної компетентності. Механізми мовного контролю 

Тема 2.  

Л 2. Жанри ораторського мистецтва  

Основні роди, види і жанри красномовства. Арістотель про основні роди (типи) промов: судові, 

дорадчі та епідейктичні. Академічне красномовство як жанр риторики. Головні риси академічного 

красномовства. Предмет академічної промови. Види академічного красномовства. Спілкування із 

науковою і навчальною аудиторією.  

СЗ 2. Жанри ораторського мистецтва 

Академічне красномовство як жанр риторики. Головні риси академічного красномовства. Предмет 

академічної промови. Види академічного красномовства. Спілкування із науковою і навчальною 

аудиторією. Тренінг з визначення жанрів ораторського мистецтва, видів академічного 

красномовства. 

  Тема 3.  

Л 3. Мовна поведінка та ефективність мовного спілкування  

Мовна поведінка. Дискурс. Мовна ситуація. Структура мовної ситуації: учасники, відношення, 

цілі, обставини. Соціальні та мовні ролі. Типи мовних дій і типи дискурсу. Повідомлення прямі та 

мета повідомлення. Вигода та небезпека непрямих повідомлень. Вимоги до поведінки промовця: 

особистість промовця, мовний артистизм, впевненість промовця (“ораторський” страх, 

хвилювання, стрес), дружелюбність, щирість та об’єктивність промовця. 

СЗ 3. Мовна поведінка та ефективність мовного спілкування 

Особливості і ефективність мовного спілкування.Типи мовних дій і типи дискурсу. 



 

 

Поведінка оратора. Техніки опанування страхом перед аудиторією. Формування унікальних 

стильових особливостей мовлення та поведінки промовця. 

Тема 4.  

Л 4. Риторичний канон: від думки до слова: інвенція, диспозиція 

Риторичний канон в історії ораторського мистецтва. Античний риторичний канон. Етапи 

риторичного канону: інвенція (винахід), диспозиція (розміщення), елокуція (висловлювання), 

меморіо (запам’ятовування), актіо гіпокрізіс (виголошення). 

Інвенція: “Загальне місце” (top) як смислова модель. Топіка. Різновиди топів: «рід і вид», 

«визначення», «ціле – частини», «властивості», «співставлення», «причина – наслідки», 

«обставини», «приклад», «свідчення» (докази), «ім’я». Методи розмноження ідей. 

Диспозиція. Розміщення як розділ риторики.. Принципи розміщення змісту в різних типах промов. 

Промова-міркування (хрія) та її структура.  

СЗ 4. Риторичний канон: від думки до слова: інвенція, диспозиція 

Риторичний канон в історії ораторського мистецтва. Етапи риторичного канону: інвенція 

(винахід), диспозиція (розміщення), елокуція (висловлювання), меморіо (запам’ятовування), актіо 

гіпокрізіс (виголошення). Інвенція: «Загальне місце» (top) як смислова модель. Топіка. Різновиди 

топів. Методи розмноження ідей. Диспозиція. Розміщення як розділ риторики. Принципи 

розміщення змісту в різних типах промов. Промова-міркування (хрія) та її структура.   

Тема 5.  

Л 5. Риторичний канон: від думки до слова: елокуція 

Елокуція. Риторичні тропи та їх можливості. Метафора, її структура та риторичні функції. 

Метонімія та її використання в промові. Іронія та парадокс як риторичні засоби. Натяк та його 

риторична сила. Риторичні фігури: поняття, класифікація. Антитеза як фігура промови і смислова 

модель. Градація: види і риторичні властивості. Повтор: різновиди та риторичні функції. Період як 

засіб ритмізації мови та його роль в ораторській практиці. Структура періоду. Типи періодів. 

Риторичні фігури діалогізму. Риторичні фігури, що створюють емоційний контакт з адресатом: 

схвалення, применшення. Риторичний аналіз та риторичний ескіз промови. 

СЗ 5. Риторичний канон: від думки до слова: елокуція 

Риторичні тропи та їх можливості. Метафора, її структура та риторичні функції. Метонімія та її 

використання в промові. Іронія та парадокс як риторичні засоби. Натяк та його риторична сила. 

Антитеза як фігура промови і смислова модель. Градація: види і риторичні властивості. Повтор: 

різновиди та риторичні функції. Період як засіб ритмізації мови та його роль в ораторській 

практиці. Структура періоду. Типи періодів. Риторичні фігури діалогізму: риторичний вигук, 

риторичне питання, риторичне звернення, введення «чужого» тексту в промову. Риторичні фігури, 

що створюють емоційний контакт з адресатом: схвалення, применшення, поступка. Риторичний 

аналіз та риторичний ескіз промови. 

Тема 6.  

Л 6. Аргументована промова: загальна характеристика, планування і тактика розділів. Теорія 

аргументації 

Організація змісту публічного виступу. Структура промови та її мета. Робота з аргументами та їх 

розташування в промові. Спір як один з видів мовного спілкування. Спір та істина. Майстерність 

спору: класичні та сучасні рекомендації. Техніка доказу. Доведення та його види. Аргументи 

раціональні та ірраціональні. Види аргументів за силою. Спростування. Вимоги, помилки та 

виверти в тезі, аргументах, демонстрації. Конструктивна і конфліктна стратегії в спорі. Тактика 

спору. 

СЗ 6. Аргументована промова: загальна характеристика, планування і тактика розділів. Теорія 

аргументації 

Організація змісту публічного виступу. Структура промови та її мета. Аргументована промова. 

Робота з аргументами та їх розташування в промові. Спір як один з видів мовного спілкування. 

Спір та істина. Техніка доказу. Доведення та його види. Аргументи раціональні та ірраціональні. 

Структура та різновиди доказів. Спростування. Вимоги, помилки та виверти в тезі, аргументах, 

демонстрації. Конструктивна і конфліктна стратегії в спорі. Тактика спору. 



 

 

Тема 7.  

Л 7. Мистецтво публічного виступу. Етика мовної поведінки оратора 

Загальні принципи управління увагою аудиторії. Підготовка до публічного виступу: емоційна, 

дихальна, фізична та ментальна. Управління голосом при спілкуванні з аудиторією. Можливості 

технічних та електронних засобів у промові. Вимоги до використання аудіо- та відео-матеріалів. 

Слайд-демонстрація та її потенціал.  Етичні вимоги до оратора. Повага до слухачів, опонентів. 

Етика мовної поведінки оратора. 

СЗ 7. Мистецтво публічного виступу. Етика мовної поведінки оратора 

Загальні принципи управління увагою аудиторії. Підготовка до публічного виступу: емоційна, 

дихальна, фізична та ментальна. Управління голосом при спілкуванні з аудиторією. Можливості 

технічних та електронних засобів у промові. Вимоги до використання аудіо- та відео-матеріалів. 

Слайд-демонстрація та її потенціал.  Етичні вимоги до оратора. Повага до слухачів, опонентів. 

Етика мовної поведінки оратора. 

Тема 8.  

Л 8. Мова рухів в публічних виступах. 

Жести та міміка як об’єкт наукового аналізу. Біологічні та соціальні чинники формування мови 

жестів та міміки. Роль рухів тіла в  емоційному підсиленні промови. Загальна та окрема 

характеристика жестів. Жести агресії, сили, доброзичливості, спрямованості на реалізацію ідеї. 

Жестове віддзеркалення прихованої, відвертої або неусвідомленої брехні.     

СЗ 8. Мова рухів в публічних виступах. 

Жести та міміка як об’єкт наукового аналізу. Біологічні та соціальні чинники формування мови 

жестів та міміки. Роль рухів тіла в  емоційному підсиленні промови. Загальна та окрема 

характеристика жестів. Жести агресії, сили, доброзичливості, спрямованості на реалізацію ідеї. 

Жестове віддзеркалення прихованої, відвертої або неусвідомленої брехні.     

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Логіко-гносеологічний аналіз публіцистичної статті 

НД 2. Системний аналіз мови тіла в публічній промові (за вибором студента)  

НД 3. Мультимедійна презентація 

НД 4. Мікровикладання 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

 МН1. Інтерактивні лекції; 

 МН2. Контекстне навчання;  

 МН3. Тренінги в активному режимі   

  МН4. Проектна технологія 

Лекції надають студентам матеріали з основних технологій та технік ораторського мистецтва, що є 

основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2, РН 3,РН 4,РН 5). Лекції 

доповнюються семінарськими заняттями, де використовується контексте навчання, що надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці ( РН 2, РН 3, РН 4).Тренінги в 

активному режимі спрямовані на опанування технік ораторського мистецтва, володіння власними 

диханням, голосом, тілом (РН 3, РН 4, РН 5). Проектна технологія спрямована на створена 

власного проекту промови на самостійно обрану тему з використанням засвоєних технік (РН 1, РН 

2, РН 4).  

 Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, семінарських занять, а також робота над 

власним проектом, що спричинить розвиток навичок критичного мислення, швидкого критичного 

читання, спостереження, синтезу та аналізу.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 



 

 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та усні коментарі 

викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних тренінгових завдань 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі мікровикладання (демонстрація та аналіз 

навичок з ораторського мистецтва, письмовий аналіз відео та аудіо-матеріалів та мультімедійної 

презентації. Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між 

собою, а також плагіат будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

           1. Логіко-гносеологічний аналіз публіцистичної статті – 25 баллів 

2. Системний аналіз мови тіла в публічній промові (за вибором студента) - 25 балів;  

3.  Мультимедійна презентація (виконання, захист) – 30 баллів 

4. Мікровикладання .- 20 баллів 

Форма підсумкового контролю - залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Кацавець Р. С. Ораторське мистецтво: підручник / Р. С. Кацавець. – 

2-ге вид., доп. – К. : Алерта, 2018. – 216 с.  

Допоміжна література:  
1. Лісовський, П. М. Суспільна риторика: навч. посіб. 

/ П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2012. – 244 с. 

2. Ораторське мистецтво: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи 

та семінарських занять / Уклад.: М.П. Требін, Г.П. Клімова, Г.Ю. 

Васильєв та ін. – Х. : Право, 2013. – 40 с.  

3. Ораторське мистецтво: підручник / М. П. Требін, Г. П. Клімова, 

Н. П. Осипова [та ін.] ; за ред.: М.П. Требіна, Г.П. Клімової. – 2-ге 

вид. – Х. : Право, 2015. – 208 с.  

4.  Куньч, З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку: 



 

 

навчальний посібник / З. Й. Куньч. – Львів : Львівська політехніка, 

2011. – 248 с.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1.Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. 

Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. 

Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

128 с. // 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-

ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf 
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