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Науковий ступінь (спеціальність): 
Доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, 
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Старший викладач кафедри педагогіки, 
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Контактний телефон: +38-096-619-92-49 

 

1. Інформація про курс навчальної дисципліни 

 

Кредити ЕКТС: 3,5 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота : 89 

Курсова робота:  –  

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна/дистанційна  

 

2. Інформація про доступність в мережі 

 

Профіль навчальної дисципліни   –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 

Онлайн-консультації за попередньою 

домовленістю: (Viber: +38-095-726-33-63) в 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

https://orcid.org/0000-0003-3262-796X
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4. Перелік компетентностей та результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності. 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, 

презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів. 

 

5. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, проєкти.  

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Педагогічна риторика» є підготовка 

магістрантів як майбутніх педагогів із високою риторичною культурою – 

ефективним мисленням, якісним мовленням і спілкуванням.  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7. Міждисциплінарні зв'язки 
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Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 

дисципліні (пререквізити): Педагогічна та професійна психологія, 

Педагогічна майстерність та професійна етика.  

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Науково-педагогічна 

практика. 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретична риторика 

Тема 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна  

Предмет, мета і завдання риторики. Універсалізм риторики. 

Системність риторики. Формула риторики. Інвенція. Диспозиція. Елокуція. 

Зв’язок риторики з іншими науками. Основні поняття риторики. Закони 

риторики. Історія вітчизняної риторики. Неориторика.  

Змістовий модуль 2. Практична риторика 

Тема 2. Види і жанри красномовства  

Основні види і жанри красномовства. Класифікація публічних виступів 

за метою. Типи промов за знаковим оформленням і закріпленням. Аналіз 

публічного виступу. Риторика монологу. Публічний виступ. Риторика 

діалогу. Еристика. Лекція як основний жанр академічного красномовства. 

Риторична культура доповіді.  

Тема 3. Взаємодія оратора й аудиторії 

Образ оратора. Риторичний ідеал. Риторичний ідеал сучасного 

педагога. Образ аудиторії. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми. 

Контакт між оратором та аудиторією. Шляхи подолання опору аудиторії. 

Зовнішня культура оратора.  

Тема 4. Культура мовлення педагога 

Основні ознаки культури мови і мовлення педагога. Техніка мовлення 

педагога. Структурні особливості мовлення викладача. Мовленнєвий етикет 

педагога. Основні риси академічного красномовства педагога.  

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

 

№ НАЗВА МОДУЛЯ/ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
ЛК ПР СРС УСЬОГО 

1 2 3 4 5 6 

1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИЧНА РИТОРИКА 

 

2 2 17 21 

1.1 Тема 1. Риторика як наука і навчальна 

дисципліна 

2 2 15 19 
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1.2 Підсумковий модульний контроль 1 - - 2 2 

2 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА 

6 6 72 84 

2.1 Тема 2. Види і жанри красномовства 2 2 15 19 

2.2 Тема 3. Взаємодія оратора й аудиторії 2 2 15 19 

2.3 Тема 4. Культура мовлення педагога 2 2 15 19 

2.4 ІНДЗ - - 25 25 

2.5 Підсумковий модульний контроль 2 - - 2 2 

 РАЗОМ: 8 8 89 105 

 

Поточний контроль здійснюється під час лекцій, практичних занять з 

метою перевірки рівня засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь 

здобувачів вищої освіти і може проводитись у формі: усного, або 

практичного контролю, як під час навчальних занять, так і самостійної 

роботи (індивідуальне науково-дослідне завдання, опрацювання тем для 

самостійного вивчення; розподіл балів за різними видами діяльності 

наведено у РП).  

Підсумковий (модульний) контроль. Здійснюється за допомогою 

розроблених завдань. 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у відповідності до 

графіка освітнього процесу та розкладу екзаменаційної сесії, затверджених у 

встановленому порядку. Максимальна оцінка з підсумкового контролю 

становить 100 балів. До підсумкового контролю з навчальної дисципліни не 

допускаються здобувачі вищої освіти, які не виконали усі види робіт, 

передбачені робочою програмою. 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 5 балів. За 

об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно за умови погодження із викладачем. У цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються 

за результатами тестування за темою лекції / практичного заняття. 

Політика щодо діяльності на заняттях. 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. 
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Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 5 балів; ІНДЗ – 15 балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (хвороба, 

міжнародне стажування, тощо).  

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та екзамену заборонене (в т. ч. із використанням мобільних 

пристроїв). За плагіат та некоректну поведінку (у тому числі запізнення) 

знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 1 

балів до 10 балів включно. 

 

11. Система оцінювання навчальних досягнень 

 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за 

відповідними видами освітньої діяльності: 

ВИДИ РОБІТ 
МАКСИМАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 

Відвідування лекцій 20 

Участь у практичних заняттях  28 

ІНДЗ 22 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 30 

Залік 
Сума балів за усіма 

видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

 

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 

презентацій.  

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Педагогічна риторика» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії). 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

за навчальною дисципліною «Педагогічна риторика» (електронне видання, 

що знаходиться в репозитарії). 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна література:  

 

1. Герман В. В. Риторична культура вчителя в академічному просторі: 

навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. 

190 с. 

2. Макович Х. Я., Вербицька Л. О., Капітан Н. О. Словник термінів і 

понять з риторики. Львів, 2016. 140 с. 

3. Основи ораторської майстерності: навчальний посібник / 

Середа Н. В., Квасник О. В. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 304 с. 

4. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / 

[О. А.Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. 

О. А. Кучерук. Київ : КНТ, 2016. 258 с. 

5. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс: навч. посіб. /  

Л. В Прокопчук. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 206 с. 

6. Риторика: навч. посібн. (упор. Т. К. Ісаєнко, А. В. Лисенко). Полтава: 

ПолтНТУ, 2019. 247 с.  

7. Риторика: навч.-метод. посібник / укл. Лариса Мафтин. Чернівці: 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 344 с.  

8. Риторика: підручник / Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина 

Шмілик. Друге видання, доповнене. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2018. 496 с. 

9. Ткаченко Л. П. Риторика в системі професійного навчання: історія 

становлення навчальної дисципліни: монографія. Х. : Видавець Рожко С. Г., 

2016. 428 с. 

 

Додаткова література: 

 

1. Андерсон Кріс. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих 

спікерів. 2-е вид. Київ, 2017. 256 с. 

2. Курило І. Як правильно: помилки мовлення засобів масового 
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інформування: навчально-практичний довідник. друге видання, виправлене. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 848 с. 

3. Микитюк О. Р. Культура мовлення: особливості, завдання, 

цікавинки. навчальний посібник. друге видання, зі змінами та доповненнями. 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 236 с. 

4. Фаріон І. Д. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль 

української мови в ХІ – середині ХІХ ст: монографія, п’яте видання, зі 

змінами і доповненнями. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 

224 с. 

 


