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І. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), 
ї ї МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» є однією зі складових 
гуманітарної освіти та загальнокультурної підготовки аспірантів як 
майбутніх викладачів. 

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів систем-
ного, цілісного уявлення про основні закони риторики як науки, спрямованої 
на розвиток інтелекту, та культури мовлення майбутнього педагога. 

Завдання навчальної дисципліни: 
• підвищити мовну культуру аспірантів; 
• оволодіти формами, засобами і методами встановлення ефективної 

комунікації у життєвому та професійному спілкуванні аспірантів; 
• сприяти формуванню навичок до публічного мовлення та культури 

мислення аспірантів; 
Предметом навчальної дисципліни «Ораторського мистецтва» 

є вчення про умови, форми і засоби ефективної мовленнєвої комунікації 
аспірантів як майбутніх викладачів. 

Програма дисципліни підготовлена для аспірантів усіх наукових 
спеціальностей. 

Після вивчення дисципліни аспіранти повинні знати: 
• основні прийоми та методи удосконалення майстерності мовлення 

викладача як засобу виступу, промови, ведення дискусії, полеміки, 
спору у студентській аудиторії; 

• мовну специфіку спілкування, особливості вирішення комунікативно-
мовленнєвих ситуацій, характерних для професійної діяльності вик-
ладача; 

• основні засоби підвищення культури мовлення викладача; 
• сучасні види ораторських промов та їх використання на практиці в 

педагогічній діяльності; 
• професійно значущі для викладача мовленнєві жанри; 
• основні прийоми техніки мовлення викладача. 

У процесі вивчення дисципліни аспіранти повинні набути 
відповідних навичок: 
• застосовувати основні закони риторики у практичній діяльності викла-

дача; 
• правильно вибирати тему промови виступу та якісно її підготувати; 
• на основі спостережень і аналізу бази даних створювати «портрет 

студентської аудиторії»; 



• правильно вибирати професійно значимий мовленнєвий жанр, що 
відповідає конкретній ситуації, та створювати максимально ефективну 
композицію промови викладача; 

• правильно вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з фахової 
проблематики у студентській аудиторії; 

• ефективно вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в кожній 
конкретній ситуації; 

• логічно, правильно, змістовно й емоційно виражати думки у словах, 
відповідно до їх змісту, умов комунікації та аудиторії, прагнучи при 
цьому передати свій індивідуальний стиль; 

• володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія). 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 
Для засвоєння дисципліни «Ораторське мистецтво» аспіранти 

повинні мати базову підготовку з дисциплін «Філософія». 
Дисципліна розрахована на 90 годин, що відповідає 3 кредитам 

ЄКТС. Формою підсумкової атестації є залік. 

II. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 

Ораторське мистецтво як компонент культури аспіранта. Поняття 
«ораторське мистецтво» в системі гуманітарної підготовки аспірантів. 
Цілі і завдання ораторського мистецтва та їх реалізація у студентській 
аудиторії. 

Тема 2. Теорія мовлення - основа ораторської підготовки 
аспірантів 

Мовленнєва діяльність педагога. 
Сучасні теорії мовлення. Лінгвістика, соціальна психологія, психо-

лінгвістика та їх значення у мовленнєвій підготовці аспірантів. 
Культура мовлення аспірантів. Основні критерії: змістовність, 

правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність. 
Етичні та комунікативні засади мовлення аспірантів. Мовленнєве 

спілкування у студентській аудиторії. Комунікативна компетентність 
аспіранта. Мовний етикет. Здобутки мовленнєвого спілкування. Кому-
нікативні невдачі. Норми мовного спілкування та мовні помилки у 
студентській аудиторії. 



Тема 3. Красномовство викладача у студентській аудиторії 

Різновиди стилів мовлення викладача у студентській аудиторії. 
Стилістика і стилі. Основні стилі красномовства та їх характеристика: 
науковий стиль, публіцистичний стиль, офіційно-діловий стиль, художньо-
белетристичний стиль, розмовно-побутовий стиль. 

Основні роди красномовства: соціально-політичне, академічне, 
соціально-побутове, лекційно-пропагандистське, діалогічне та їх викори-
стання у навчальному процесі. 

Вибір жанру і стилю промови як ознаки майстерності викладача. 

Тема 4. Основи ораторської майстерності викладача 

Стратегія викладача в навчальному процесі як загальний і всебічний 
план досягнення мети. Компоненти стратегії. Спільна та індивідуальна 
мета. Маніпулятивні та гуманістичні комунікативні установки. Діалогічний 
та монологічний характер спілкування зі студентами. Модель послідов-
ності стратегічних дій викладача. 

Тактика викладача як система послідовних дій реалізації обраної 
стратегії. Основні принципи, засоби, прийоми ораторської майстерності 
викладача. 

Тема 5. Викладач і студентська аудиторія 

Сутність і проблеми взаємодії викладача та студентської аудиторії. 
Особистість педагога. Професіограма оратора-педагога. Загально-психо-
логічні вимоги до оратора-викладача. 

Система цінностей студентської аудиторії як колективного суб'єкта 
риторичної дії викладача. Програма вивчення аудиторій. Типи аудиторій. 
Індивідуально-особистісні, соціально-демографічні та соціально-психо-
логічні ознаки аудиторії. 

Взаємодія викладача з аудиторією. Налагодження контакту. Управ-
ління поведінкою аудиторії: увага, інтерес, активізація мисленнєвої та 
почуттєво-емоційної діяльності, обговорення, передбачення запитань 
і заперечень. 

Поняття мовленнєвої агресії. Принципи безконфліктного спілкування 
викладача зі студентською аудиторією. 
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Тема 6. Публічний виступ викладача 

Загальна характеристика публічного виступу викладача у студент-
ській аудиторії. Задум промови, пошук і знаходження провідних ідей. 
Визначення теми. Формування мети. Збирання матеріалу. План виступу. 
Форми текстового оформлення матеріалу. 

Композиція промови. Вступ. Основна частина. Заключна частина. 
Формулювання висновків. Основні принципи промови: принцип 
посилення, принцип органічної єдності, принцип економії. Основні 
методи викладання: індуктивний, дедуктивний, аналогії, концентричний, 
сходинковий, історичний. Недоліки в композиції та їх запобігання. 
Основні стилі промови викладача. 

Проголошення промови перед студентською аудиторією та її 
варіанти. Невербальні засоби спілкування викладача. 

Тема 7. Фігури публічного виступу викладача 

Риторична фігура як засіб посилення емоційної вмотивованості 
промови викладача. Фігуративна практика в навчальному процесі. Фігури 
і тропи. 

Типи класифікації риторичних фігур: фігури слів, фігури думок, 
фігури милозвучності, фігури зазначення, фігури руху, фігури згуку, 
фігури накопичення, фігури недоговоріння, фігури ритмізації, фігури 
діалогізації у виступі викладача. 

Троп як засіб досягнення естетичного ефекту виразності в публіцис-
тиці та у виступі викладача. Класифікація тропів. Практика використання 
тропів викладачем у навчальному процесі. 

Тема 8. Основи техніки мовлення у публічному виступі 
викладача 

Дихання як енергетична база мови викладача. Поняття фонаційного 
дихання. Основи техніки фонаційного дихання викладача. Способи 
зняття емоційного напруження. Контроль і регуляція дихання. Особли-
вості постановки голосу викладача. Сила голосу. Висота. Діапазон. Тембр. 

Чіткість і виразність як професійна необхідність промови викладача. 
Дикція. Удосконалення дикції. Артикуляція. Темпоритм промови. Методи 
декламації. 

Засоби емоційно-образної та логічної виразності викладача. Різно-
види форм побудови речення. Інтонація. Логічний наголос. Пауза: види 
та практика використання у навчальному процесі. 
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IV. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати 
навчання 

Навчальна діяльність 
Робочий час 

аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 

Засвоїти основні 
методологічні 
засади риторики, 
її закони і функції, 
з'ясувати сутність 
предмета риторики 
як навчальної 
дисципліни для 
аспірантів 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 

Завдання для самостійного вивчення теми 

1. Предмет ораторського мистецтва як навчальної дисципліни. 
2. Закони і функції ораторського мистецтва. 
3. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16-19,21,25,28. 
Інтернет-ресурси: 29, 33-36 

6 0 -3 

Визначити основні 
теоретичні засади 
мовлення 
та розкрити місце 
і роль теорії 
мовлення 
в риториці 
викладача 

Тема 2. Теорія мовлення - основа ораторської підготовки 
аспірантів 

План лекції 
1. Основні теоретичні засади мовлення. 
2. Місце і роль теорії мовлення в ораторському мистецтві викладача. 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 17, 18,21,25,28. 
Інтернет-ресурси: 29, 34-36 

2 0-2 



Продовження таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий час 
аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
Завдання для самостійного вивчення теми 

1. Сучасні теорії мовлення. 
2. Комунікативні властивості мовлення. Мовленнєве спілкування викладача. 
3. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-

опитування. 
4. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
5. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (на вибір 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

6 0-3 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1-5. 
Додаткові: 7, 8, 11-13. 
Інтернет-ресурси: 20, 21, 23, 24, 26 

З'ясувати сутність 
та визначити 
основні ознаки 
красномовства, 
проаналізувати 
типологію 
красномовства, 
зіставити його 
основні типи 
та надати їм 
характеристику 

Тема 3. Красномовство викладача 
у студентській аудиторії 

План лекції 
1. Сутність та ознаки красномовства в освітньому процесі. 
2. Типологія красномовства викладача. 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16-18, 21-23. 
Інтернет-ресурси: 29, 33-36 

2 0-2 

Продовження таблиці 

Результати 
навчання 

Навчальна діяльність 
Робочий час 

аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
Завдання для самостійного вивчення теми 

1. Стилі красномовства викладача та їх характеристики. 
2. Роди і види красномовства викладача. 
3. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-

опитування. 
4. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
5. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем на вибір 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1-5. 
Додаткові: 7, 8, 11-13. 
Інтернет-ресурси: 20, 21, 23, 24, 26 

6 0-3 

Оволодіти осно-
вами ораторської 
майстерності 
викладача, 
зрозуміти 
її основні прийоми 
та методи, 
сформулювати 
та розкрити 
стратегію і тактику 
оратора-викладача 

Тема 4. Основи ораторської майстерності викладача 

План лекції 
1. Основні ознаки та характеристики ораторської майстерності. 
2. Стратегія і тактика оратора. 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 17, 18,21,52,28. 
Інтернет-ресурси: 29, 32-34 

2 1-2 



Продовження таблиці 

Результати 
навчання Навчальна діяльність 

Робочий час 
аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
План семінару 

1. Основні ознаки стратегії ритора в ораторському мистецтві. 
2. Тактика ритора як система послідовних дій. 

2 0 -8 

Завдання для самостійного вивчення теми 6 

1. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-
опитування. 

2. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
3. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (за вибором 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3 ,4, 6, 7. 
Додаткові: 16-19, 21, 25. 
Інтернет-ресурси: 29, 31, 33, 34, 36 

Провести всебіч-
ний комплексний 
аналіз особистості 
оратора-викладача 
в риториці, надати 
системну характе-
ристику студентської 
аудиторії як об'єкта 
діяльності викладача 

Тема 5. Викладач і студентська аудиторія 

План лекції 
1. Особистість оратора в риториці. 
2. Системна характеристика аудиторії. 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16-20, 23. 
Інтернет-ресурси: 29, 30, 32, 34, 36 

2 0-2 

Продовження таблиці 
Результати 
навчання Навчальна діяльність Робочий час 

аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
План семінару 

1. Ораторське мистецтво: основні компоненти. 
2. Основні принципи та методи управління аудиторією. 

2 1-8 

Завдання для самостійного вивчення теми 

1. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-
опитування. 

2. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
3. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (на вибір 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6. 
Додаткові: 10-14. 
Інтернет-ресурси: 20, 21, 23, 24, 26 

6 0-4 

Зрозуміти сутність 
та значення публіч-
ного виступу 
викладача. Розкрити 
основні композиційні 
складові промови 
викладача, етапи її 
підготовки, методи 
і прийоми її 
проголошення 
викладачем 

Тема 6. Публічний виступ викладача 

План лекції 
1. Сутність публічного виступу. 
2. Композиція промови. 
3. Основні характеристики видів промови. 
4. Методи та варіанти проголошення промови. 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16, 17, 19, 20, 22. 
Інтернет-ресурси: 29, 30, 32, 34, 36 

2 0-2 



Продовження таблиці 
Результати 
навчання 

Навчальна діяльність Робочий час 
аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
План семінару 

1. Основні етапи підготовки та вимоги до публічного виступу. 
2. Структура та основні принципи побудови промови. 
3. Стилі промови та основні критерії її оцінки. 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1 , 3 ,4 ,6 ,7 . 
Додаткові: 16, 17, 19,20,22. 
Інтернет-ресурси: 29, 30, 32, 34, 36. 

Завдання для самостійного вивчення теми 

1. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-
опитування. 

2. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
3. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (за вибором 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16, 17, 19,20,22. 
Інтернет-ресурси: 29, ЗО, 32, 34, 36 

2 

8 

1-8 

0-5 

Надати характерне 
тику фігурам 
та тропам у публіч-
ному виступі 
викладача, 

Тема 7. Фігури публічного виступу викладача 

План лекції 
1. Основні ознаки та характеристики риторичної фігури. 
2. Тропи в публічному виступі 

2 0-2 

Продовження таблиці 
Результати 
навчання Навчальна діяльність Робочий час 

аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
визначити їх роль 
та місце в 
публічній промові 
викладача 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16, 17, 19, 20, 22. 
Інтернет-ресурси: 29, 30, 32, 34, 36. 

План семінару 
1. Типи класифікації риторичних фігур. 
2. Види тропів та практика їх використання у публічному виступі. 

2 0-8 

Завдання для самостійного вивчення теми 

1. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-
опитування. 

2. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
3. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (за вибором 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16, 17, 19,20,22. 
Інтернет-ресурси: 29, ЗО, 32, 34, 36 

6 0-4 

Оволодіти основами 
техніки мовлення в 
різних видах комуні-
кацій і передусім 
у публічному 
виступі викладача 

Тема 8. Основи техніки мовлення у публічному виступі 

План лекції 
1. Складові техніки публічного виступу. 
2. Основні прийоми та засоби емоційно-образної та художньої виразності 

2 0-2 



Продовження таблиці 

Результати 
навчання 

Навчальна діяльність 
Робочий час 

аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16, 17, 19, 24, 26. 
Інтернет-ресурси: 29. ЗО, 32, 34, 36. 

План семінару 
1. Практика використання різноманітних прийомів і засобів у публічному 

виступі. 
2. Різновиди форм побудови речення та техніка їх використання у 

публічному виступі. 

2 0-8 

Завдання для самостійного вивчення теми 

1. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-
опитування. 

2. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
3. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (за вибором 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1, 3, 4, 6, 7. 
Додаткові: 16, 17, 19, 24, 26. 
Інтернет-ресурси: 29, ЗО, 32, 34, 36 

8 0-5 

Закінчення таблиці 
Результати 
навчання Навчальна діяльність Робочий час 

аспіранта, год 

Оціню-
вання 

у балах 
Проаналізувати 
зміст комуніка-
ційних та діалогічних 
засад публічного 
виступу викладача. 
З'ясувати місце, 
роль та значення 
полеміки 
в публічному 
виступі викладача 

Тема 9. Доказ та обгрунтування у публічному виступі викладача 

План лекції 
1. Комунікація і діалогіка: публічного виступу, визначальні складові в 

публічному виступі. 
2. Сутність та основні ознаки полеміки. 
Рекомендовані джерела 
Основні: 1-6. 
Додаткові: 16-18,20, 27. 
Інтернет-ресурси: 29, 30, 32, 34, 36. 

2 0-2 

План семінару 
1. Основні вимоги до ведення полеміки та її різновиди. 
2. Доказ, обгрунтування та спростування у публічному виступі. 
3. Логічні, психологічні та культурні засади публічного виступу. 

2 0-8 

Завдання для самостійного вивчення теми 

1. На основі вивчення лекційного матеріалу підготуватися до експрес-
опитування. 

2. Практична вправа (з переліку вправ, затверджених кафедрою). 
3. Практичне завдання: підготувати есе на одну із фахових тем (за вибором 

аспіранта з переліку тем, затверджених кафедрою). 

Рекомендовані джерела 
Основні: 1-6. 
Додаткові: 16-18,20,27. 
Інтернет-ресурси: 29, 30, 32, 44, 36 

10 0-5 

Разом 90 100 
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