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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 

Мета: надання знань з історії і теорії ораторського мистецтва, 

допомогти здобувачам освіти опанувати його методику й практику. 

Завдання: практична ораторська підготовка здобувачів освіти -
журналістів до виконання ними фахової діяльності. 

Предмет: ораторське мистецтво, його історія, зміст розділів класичної 
риторики.  

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Українська мова», 

«Соціальні комунікації». 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Розділ 1. Ораторське мистецтво. Історичні витоки 

1.1. Ораторська промова як процес, 
технологія і мистецтво 

8 2  
   

6 

1.2. Основні роди, види та жанри 
красномовства 

10 2  
   

8 

1.3. Історія ораторського мистецтва. Давня 
Греція та Рим 

8  2 
   

6 

1.4. Ораторське мистецтво середніх віків та 
епохи Відродження 

8  2 
   

6 

1.5. Ораторське мистецтво Нового часу 6      6 

1.6. Історія і традиції українського 
ораторського мистецтва ІХ- ХVIII ст. 

10  2 
   

8 

1.7. Розвиток теорії та практики 
ораторської майстерності у ХХ – на 
початку ХХІ ст. 

4   
   

4 

1.8. Особистість оратора 10 2 2    6 

 Разом за 1 розділ 64 6 8    50 

Розділ 2. Теоретичні та практичні засади ораторського мистецтва 

2.1. Теорія ораторського мистецтва 10 2     8 

2.2. Закони ораторського мистецтва 8 2     6 

2.3. Компоненти ораторської 
комунікації 

10  4 
   

6 

2.4. Ефективність використання законів 

ораторського мистецтва  
8  4 

   
4 

2.5. Сутність і зміст красномовства на 
практиці 

8 4  
   

4 
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2.6. Діалог як риторичний дискурс  8 2     6 

2.7. Публічний монолог  8 4     4 

2.8. Основні етапи роботи над усним 
публічним виступом  

6  2 
   

4 

2.9. Композиція промови 8  4    4 

2.10. Техніка мовлення оратора. Логічні 
засоби виразності мовлення 

12 4 4 
   

4 

 Разом за 2 розділ 86 18 18    50 

 Разом  за 4 семестр 150 24 26    100 

 Всього 
 

150 24 26 
   

100 

 

 

3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ 
 

ТЕМА 1.1.  ОРАТОРСЬКА ПРОМОВА ЯК ПРОЦЕС, ТЕХНОЛОГІЯ І 
МИСТЕЦТВО 

 

Ораторське мистецтво як дар природи, витвір мистецтва й наука. 

Мовлення особистості як виявлення її духовно-душевної природи, рівня 
інтелекту та світоглядних пріоритетів. Роль мислемовлення у процесі 

комунікації журналіста і суспільства. Сучасні українські соціально-риторичні 
ознаки та парадокси суспільного буття.  
 

ТЕМА 1.2.  ОСНОВНІ РОДИ, ВИДИ ТА ЖАНРИ КРАСНОМОВСТВА 
 

Основні види красномовства. Красномовство як ознака харизми. 
Алгоритми риторичної харизми. Антична  типологія  промов,  класифікація  

типів  красномовства,  запропонована  авторами  риторик  XVII–XVIII ст.   
Публічне  ораторство,  діалогічне  (полілогічне)  красномовство  та  

мистецтво полеміки.  
 

ТЕМА 1.3.  ІСТОРІЯ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА.  
ДАВНЯ ГРЕЦІЯ ТА РИМ 

 

Історичні джерела та розвиток ораторського мистецтва в умовах 
давньогрецького полісу. Джерела ораторського мистецтва часів Перікла  (У 

ст. до н.е.). Діяльність софістів. Ораторське мистецтво в житті Сократа (469-
399 рр. до н.е.): діалоги, бесіди, дискусії та “іронія”. Платон (427-347 рр. до 

н.е.) та його Академія. Розуміння сутності ораторського мистецтва Платоном. 
Демосфен (близько 384-322 рр. до н.е.) як оратор свого часу. Мистецтво 

Демосфена-оратора. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) – видатний 
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давньогрецький філософ-енциклопедист, автор теорії ораторського 

мистецтва. Визначення Аристотелем місця ораторського мистецтва серед 
інших наук і мистецтв, сутності “технічних” та “нетехнічних” способів 

переконання. Тенденції елінізації давньоримської культури (ІІІ ст. до н.е.). 
Місце ораторського мистецтва й ораторики в системі освіти давнього Риму. 

Граматики і граматисти, літерати і літератори та їхня роль у розвитку 
ораторського мистецтва давнього Риму. Теорія римського красномовства 

Квінтіліана (бл.35-бл.96 рр. н.е.). Цицерон – давньоримський державний діяч 
і оратор. Аналіз його теоретичної спадщини: “Про оратора”, “Брут”, 

“Оратор”. Мистецтво Цицерона-оратора. Цицерон про вимоги до оратора. 
 

ТЕМА 1.4.  ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ЕПОХИ 
ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Особливості розвитку ораторського мистецтва у добу середньовіччя. 
Зародження християнського, церковно-богословського ораторського 

мистецтва, його педагогічні та етичні засади. Проповіді ранньохристиянських 
проповідників як зразок красномовства.  

Використання античних традицій в риториці середніх віків. Ораторське 
мистецтво Церкви. Проповідь як шлях розвитку ораторського мистецтва у 

середньовіччі. Мистецтво бесіди – гомілетика. Оратори доби: В. Великий, І. 
Златоуст, А. Блаженний, Ф. Аквінський, А. Кентерберійський. 
 

ТЕМА 1.5.  ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НОВОГО ЧАСУ 
 

Формування в суспільстві якісно нових соціально-економічних умов, 
перехід людства до нової історичної епохи - епохи Нового часу. Наступний 

етап у розвитку ораторського мистецтва. Звільнення від кайданів релігійного 
догматизму та схоластики, початок інтенсивного розвитку й задоволення 

світських потреб громадян.  

Вагомий унесок у розвиток ораторського мистецтва М. Монтеня (1533 - 

1592), Ф. Бекона (1561 - 1626), Б. Паскаля (1623 - 1662), І. Гете (1749-1832) та 
ін. Значущість ораторського мистецтва як важливого засобу впливу на 
суспільну та індивідуальну свідомість людей, формулювання низки цінних 

практичних порад, за допомогою яких оратор може емоційно захопити 
аудиторію, залучити слухачів до своєї позиції.  

 

ТЕМА 1.6.  ІСТОРІЯ І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ОРАТОРСЬКОГО 

МИСТЕЦТВА ІХ- ХVIII ст. 
 

Розвиток ораторського мистецтва в Київській Русі. “Слово про закон і 
благодать” Митрополита Іларіона (ХІ ст.) як пам’ятка ораторського 

мистецтва. Роль братських шкіл в розвитку ораторського мистецтва. 
Полемічна література як зразок риторичної діяльності. Риторичні традиції 
Києво-Могилянської академії.  
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ТЕМА 1.7.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОРАТОРСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ у ХХ – на початку ХХІ ст. 

 
Комунікативні причини, які забезпечили й забезпечують подальший 

розвиток теорії та практики ораторської майстерності у ХХ - на початку ХХІ 
ст.: зростання ролі спілкування й кількості функцій мовлення в сучасному 

соціумі, поширення комунікативних можливостей людини, розширення сфер 
навчання тощо. Вдосконалення мовленнєвого процесу.  

Розвиток теорії та практики ораторського мистецтва на сучасному етапі 
напрями: 

- як майстерність публічного виступу, під час якого забезпечується 
мовленнєвий вплив оратора на аудиторію; 

- як мистецтво спілкування, організації діалогу з іншими людьми, що 

зорієнтовано на здійснення міжособистісного мовленнєвого впливу, 
досягнення поставленої мети в процесі взаємодії з іншими його 

учасниками, переконання їх у правильності своїх думок чи ідей; 
- як фундаментальна теорія та мистецтво мовлення, у якій досліджуються 

закони та правила побудови всіх видів мови; 
- як мистецтво мислити (навчання мовленню в риториці завжди передбачає 

навчання мислити, виражати в словах свою позицію); 
- як учення про мовленнєве виховання особистості (риторика сприяє 

формуванню людини як цілісної особистості зі своїми переконаннями й 
цінностями, здатної використовувати мову як дійовий інструмент для 

організації взаємодії з іншими людьми); 
- як учення про всі роди, види та жанри мови в розвиненому 

інформаційному суспільстві, адже сучасна риторика не обмежується лише 

ораторською майстерністю, а й вивчає все різноманіття текстів, включених 
у культуру.  

 

ТЕМА 1.8.  ОСОБИСТІСТЬ ОРАТОРА 
 

Типи ораторів: раціонально-логічний, емоційно-інтуїтивний, 

філософський, художній. Індивідуальний стиль оратора як поєднання різних 
типових рис. Образ оратора. Зовнішній вигляд. Вербальні засоби. Осанка. 

Кінесика як універсальна  мова жестів. Види жестів: механічні, ілюстративні, 
емоційні, символічні, імітаційні. Правила користування жестами. Вираз 

обличчя – невербальна інформація про журналіста як людину. Аналіз 
комунікативної ситуації за допомогою невербальних засобів.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОРАТОРСЬКОГО 

МИСТЕЦТВА 
 

ТЕМА 2.1.  ТЕОРІЯ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
 

Види промов за метою. Композиційні складові промови. Логіка промови. 
Психологія промови. Засоби аргументації та контраргументації. 

Моделювання промов.  
 

ТЕМА 2.2.  ЗАКОНИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
 

Закони ораторського мистецтва: закон аудиторії, стратегії, тактики, 
мовного (мовленнєвого) впливу, ефективної комунікації (динаміки діяльності 
оратора) і контрольно-аналітичного мислення (рефлексії). Механізми дії і 

дотримання законів ораторського мистецтва.  
 

ТЕМА 2.3.  КОМПОНЕНТИ ОРАТОРСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Три компоненти комунікації (оратор – промова – аудиторія) як ядро вс іх 
моделей вербального спілкування. Характер відносин між оратором і 

аудиторією як визначальний фактор усної вербальної комунікації. Ораторське 
мистецтво в умовах професійної діяльності.  
 

ТЕМА 2.4.  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ ОРАТОРСЬКОГО 

МИСТЕЦТВА 
 

Успішність риторичної діяльності, заснована на ефективному 

використанні законів риторики: концептуальному, моделюванні аудиторії, 
стратегічному, тактичному, мовленнєвому, ефективної комунікації, системно -

аналітичному.  
 

ТЕМА 2.5.  СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КРАСНОМОВСТВА НА ПРАКТИЦІ 
 

Форми красномовства: промова, доповідь, публічна лекція, політична 
бесіда, мітинговий виступ. Виразні засоби мовлення. Специфіка риторичної 

діяльності. 
 

ТЕМА 2.6.  ДІАЛОГ ЯК РИТОРИЧНИЙ ДИСКУРС 
 

Види діалогу. Поняття внутрішнього діалогу та шляхи його оптимізації. 
Типи співрозмовників. Маніпулятивні ролі співрозмовників. Вміння слухати 
як складова риторичної компетентності журналіста. 
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ТЕМА 2.7.  ПУБЛІЧНИЙ МОНОЛОГ 
 

Поняття публічного монологу. Види публічних монологів.  Композиція 

публічного монологу та етапи підготовки журналіста до нього. Експромт у 
журналістському монолозі: за і проти. Логіка та психологія монологу 

журналіста. Засоби аргументації та контраргументації. Контакт журналіста з 
аудиторією. 

 
 

ТЕМА 2.8.  ОСНОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ НАД УСНИМ ПУБЛІЧНИМ 
ВИСТУПОМ 

 

Збір матеріалу. Тема та ідея виступу. План виступу. Види планів. 
Демонстрація як зв’язок між тезою і аргументами. Роль демонстрації в 

усному викладі. 
 

ТЕМА 2.9.  КОМПОЗИЦІЯ ПРОМОВИ 
 

Поняття композиції виступу. Основні композиційні вузли. 
Співвідношення змісту й обсягу початку з основною темою і тезою виступу. 

Поняття вступу. Обсяг і зміст вступу. Головна частина виступу. Структура 
доведення: теза, аргументи, демонстрація. Завершення. Висновки.  
 

ТЕМА 2.10.  ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ ОРАТОРА.  ЛОГІЧНІ ЗАСОБИ 

ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ 
 

Дихання та його роль у мовленні. Види та типи дихання. Голос як 

основний «інструмент» журналіста-оратора. Необхідні якості голосу. Чітка 
дикція у мовленні журналіста. Поняття про логічну виразність мовлення 

журналіста. Логічний наголос у мовленні. Правила визначення логічних 
наголосів. Поняття про паузу. Види пауз. Роль підтексту у публічному 

мовленні журналіста. Кінострічка бачень під час виступу. Мелодика 
мовлення. Розділові знаки та інтонація. Поняття про логічну перспективу. 

Роль логічної перспективи у мовленні.  
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Ораторська промова як процес, технологія і мистецтво 
План 

1. Ораторське мистецтво як дар природи, витвір мистецтва й наука.  
2. Мовлення особистості як виявлення її  духовно-душевної природи, рівня 

інтелекту та світоглядних  пріоритетів.  

3. Роль мислемовлення  у процесі комунікації журналіста і суспільства.  
4. Сучасні українські соціально-риторичні ознаки та парадокси суспільного 

буття.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 
 

Тема 1.2.  Основні роди, види та жанри красномовства 
План 

1. Основні види красномовства.  
2. Антична  типологія  промов,  класифікація  типів  красномовства,  

запропонована  авторами  риторик  XVII–XVIII ст.   
3. Публічне  ораторство,  діалогічне  (полілогічне)  красномовство  та  

мистецтво полеміки.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 
 

Тема 1.8. Особистість оратора 

План 
1. Поняття про психологічні типи ораторів.  

2. Індивідуальний стиль журналіста-оратора як поєднання різних типових 
рис.  

3. Образ оратора; зовнішній вигляд, вербальні засоби, осанка, вираз 
обличчя, кінесика.  

4. Аналіз комунікативної ситуації за допомогою невербальних засобів.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 10, 11, 14. 
 

Тема 2.1. Теорія ораторського мистецтва 
План 

1. Види промов за метою.  

2. Огляд композиційних складових промови.  
3. Логіка промови. Психологія промови.  

4. Засоби аргументації та контраргументації.  
5. Моделювання промов.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 6, 7, 9, 11. 

 
Тема 2.2. Закони ораторського мистецтва 

План 
1. Закони ораторського мистецтва: закон аудиторії, стратегії, тактики, 

мовного (мовленнєвого) впливу, ефективної комунікації (динаміки 
діяльності оратора), контрольно-аналітичного мислення (рефлексії).  

2. Механізм дії і дотримання законів ораторського мистецтва.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 6, 7,  9, 11. 
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Тема 2.5. Сутність і зміст красномовства на практиці 

План 
1. Форми красномовства: промова, доповідь, публічна лекція, політична 

бесіда, мітинговий виступ.  
2. Виразні засоби мовлення.  

3. Специфіка риторичної діяльності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 8, 9, 11, 13. 
 

Тема 2.6. Діалог як риторичний дискурс  
План 

1. Діалог. Види діалогу.  
2. Поняття внутрішнього діалогу та шляхи його оптимізації.  
3. Типи співрозмовників. Маніпулятивні ролі співрозмовників.   

4. Вміння слухати як складова риторичної компетентності журналіста.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 7, 10, 11. 
 

Тема 2.7. Публічний монолог 
План 

1. Поняття публічного монологу. Види публічних монологів.   
2. Композиція публічного монологу та етапи підготовки журналіста до 

нього.  
3. Експромт у журналістському монолозі: за і проти.  

4. Логіка та психологія монологу журналіста. Контакт журналіста з 
аудиторією. 

5. Засоби аргументації та контраргументації.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 7, 10, 11, 13. 

 

 

Тема 2.10. Техніка мовлення оратора.  Логічні засоби виразності мовлення 
План 

1. Дихання та його роль у мовленні журналіста. Види та типи дихання.  
2. Голос як основний «інструмент» журналіста-оратора. Необхідні якості 

голосу.  
3. Чітка дикція у мовленні журналіста. 

4. Поняття про логічну виразність мовлення журналіста.  
5. Логічний наголос у мовленні. Правила визначення логічних наголосів.  

6. Поняття про паузу. Види пауз.  
7. Роль підтексту у публічному мовленні журналіста.  
8. Кінострічка бачень під час виступу.  

9. Мелодика мовлення. Розділові знаки та інтонація.  
10. Поняття про логічну перспективу. Роль логічної перспективи у мовленні 

журналіста.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 8, 9, 11, 13. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.3.  Історія ораторського мистецтва. Давня Греція та Рим 
Мета: проаналізувати історію розвитку ораторського  мистецтва і красномовства 

часів давньої Греції та Риму. 
Завдання 

Навести приклади з діалогів Платона, у яких він торкається питань    
красномовства. 

Підготувати доповідь на тему: «Визначення Аристотелем місця риторики 
серед інших наук і мистецтв».  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 4, 15. 

 

Тема 1.4.  Ораторське мистецтво Середніх віків та епохи Відродження 
Мета: засвоїти основні етапи розвитку і становлення ораторського 

мистецтва Середніх віків та Відродження.  
Завдання 

1. Підготувати виступ, у якому навести аргументи суспільно-політичного та 
соціального значення ранньохристиянської риторики. 

2. Виписати і зачитати фрагменти з творів видатних ораторів доби 
середньовіччя, які вас найбільше зацікавили. Аргументувати свій вибір. 

3. Знайти інформацію про кводлібети та, розбившись на групи, спробувати 
відтворити їх.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 7, 15, 17. 

 

Тема 1.6.  Історія і традиції українського ораторського мистецтва 
 ІХ - ХVІІІ ст. 

Мета: ознайомити здобувачів освіти  із українським ораторським 
мистецтвом від ІХ до ХVІІІ століття, поглибити їх знання про полемічну 

літературу та традиції риторики у Києво-Могилянській академії.   
Завдання 

1. Проаналізувати “Слово про закон і благодать” Митрополита Іларіона (ХІ 
ст.) як пам’ятку ораторського мистецтва.  

2. Риторичні традиції Києво-Могилянської академії.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 
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Тема 1.8.  Особистість оратора 

Мета: ознайомити здобувачів освіти  із різними типами промовців. 
Завдання 

1. Проаналізувати та знайти приклади у публічній сфері різних типів 
ораторів: раціонально-логічного, емоційно-інтуїтивного, філософського, 

художнього. 
2. Визначити індивідуальний стиль оратора як поєднання різних типових 

рис. Образ оратора. Зовнішній вигляд. Вербальні засоби. Постава. Вираз 
обличчя – невербальна інформація про оратора. Аналіз комунікативної 

ситуації за допомогою невербальних засобів.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 10, 11, 14. 
 

Тема 2.3. Компоненти ораторської комунікації 

Мета: проаналізувати особливості компонентів ораторської 
комунікації. 

Завдання 
1. Обґрунтувати тезу про абсолютний характер законів риторики, 

доцільність їхнього використання у підготовці журналістського виступу. 
2. Проаналізувати промови політичних лідерів, культурних діячів (за 

хрестоматією «Риторика» або за матеріалами преси). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1–4, 6, 12, 14. 
 

Тема 2.4. Ефективність використання законів 
ораторського мистецтва 

Мета: проаналізувати ефективність використання законів ораторського 

мистецтва у журналістиці. 
Завдання 

Проаналізувати рівень мовленнєвої культури телеведучих та 
тележурналістів каналів СТБ, Інтер, 5 канал, українських політиків. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 6, 13. 

 
Тема 2.8. Основні етапи роботи над усним публічним виступом 

Мета: засвоїти основні етапи роботи над усним публічним виступом. 
Завдання 

Скласти усі відомі вам види планів виступу за обраною темою.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 4, 6, 7, 11. 
 

Тема 2.9. Композиція промови 

Мета: проаналізувати композицію промови. 
Завдання 

1. Написати початок і фінальну частину виступу за обраною темою.  
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2. Навести приклади тези, аргументів, демонстрації в усному виступі.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 7, 9, 11, 13. 

 
Тема 2.10. Техніка мовлення оратора.  Логічні засоби виразності мовлення 

Мета: засвоїти основні закони техніки мовлення оратора та логічні 
засоби виразності мовлення. 

Завдання 
1. Підготувати і провести з групою вправи на постановку дихання.  

2. Використовуючи таблицю голосних звуків, надати їм забарвлення будь-
яким кольором (за методикою італійського співака Тітто Руфо).  

3. Виписати та виголосити п’ять скоромовок, спостерігаючи за чіткістю 
дикції. 

4. Визначити логічні наголоси у таких реченнях: 
Іще оддалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. У іншого сокира за поясом, 

у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Коли б спитав мене хто-небудь, яку я 

музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що більш за 
все я любив слухати клепання коси. Коли тихого вечора, десь перед Петром і Павлом, 

починав наш батько клепати косу під хатою в саду ото й була для мене найчарівніша 
музика (О. Довженко). Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання 
свого «я», коли воно є, своєї особистої і національної гідності (І. Дзюба). Гучне «ура!» 

пронеслось тоді над лугами і впало в трав розморених дурман (Л. Первомайський). Кудись 
пливе засніжена акація. Нехай пливе, забудешся, умре, уже поволі стало забуватися. Все 
пережите, пройдене, старе (К. Герасименко). Писати – значить творити, а творити можна 

тільки тоді, коли відчуваєш душевне піднесення (П. Панч). Характерним для діяльності 
підпільників було те, що їх покликали до боротьби власна свідомість, совість і глибоко 

патріотичний обов’язок перед батьківщиною (Ю. Збанацький). По-батьківському, по-
материнському бажати добра – це значить заступити злу дорогу до дитячого серця, 
закрити серце дитині від зла (В. Сухомлинський). Ми не можемо терпіти, щоб 

спустошився світ паліями війни (О. Гончар). Не може вбити поета куля жодна, коли в його 
поезії народ (В. Сосюра). Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була (П.  

Тичина). учительська професія – це людинознавство. Постійне проникнення в складний 
духовний склад людини, яке ніколи не припиняється (В. Сухомлинський). В кожній людині 
– мільйони років еволюції, вона несе в собі неоціненні скарби – розум, совість, талант, 

потенціал творчої енергії. Скільки поколінь передало в клітини її пам’яті свій досвід? (М.  
Шумлевський). Як море, в долоні хвилюється хліб, налитий снагою землі, – здається, по 

ньому проплисти могли б великі морські кораблі (М. Упеник).  

5. Назвати правило, якому відповідає визначений вами наголос. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  8, 9, 11, 13. 

 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1.  Ораторська промова як процес, технологія і мистецтво 
Практичні завдання 

Вивчити сучасні українські соціально-риторичні ознаки та парадокси 
суспільного буття. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 
 

Тема 1.2. Основні роди, види та жанри красномовства 

Практичні завдання 
Проаналізувати поняття публічного  ораторства,  діалогічного (полілогічне)  

красномовства  та  мистецтво полеміки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 
 

Тема 1.3.  Історія ораторського мистецтва. Давня Греція та Рим 
Практичні завдання 

1. Напишіть доповідь на тему «Сократ – один з перших вчителів 
красномовства». 

2. Випишіть з діалогів Платона висловлювання Сократа про мистецтво 

говорити. 
3. Підготувати доповідь на тему «Аристотель – видатний давньогрецький 

філософ-енциклопедист, автор теорії ораторського мистецтва». 
4. Проаналізувати роботи Аристотеля «Риторика»  та «Поетика» з огляду 

теорії красномовства. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 6, 10, 14, 20. 
 

Тема 1.4. Ораторське мистецтво Середніх віків та епохи Відродження 
Практичні завдання 

Підготувати доповідь. 
Оратори доби: В. Великий, І. Златоуст, А. Блаженний, Ф. Аквінський, А. 
Кентерберійський. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 

 

Тема 1.5.  Ораторське мистецтво Нового часу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Внесок у розвиток ораторського мистецтва М. Монтеня (1533 - 1592). 

2. Внесок у розвиток ораторського мистецтва Ф. Бекона (1561 - 1626). 
3. Внесок у розвиток ораторського мистецтва Б. Паскаля (1623 - 1662). 

4. Внесок у розвиток ораторського мистецтва І. Гете (1749-1832). 
5. Підготувати усну доповідь про ораторське мистецтво Нового часу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5–7, 11, 13, 14. 

 

Тема 1.6.  Історія і традиції українського ораторського мистецтва  
ІХ - ХVІІІ ст. 

Практичні завдання 
1. Підготувати доповідь на тему «Образ оратора в академічному 

красномовстві України XVIII–XІX ст.». 
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2. Простежити історичну динаміку образу оратора у XVIII–XX ст. 

Підготувати виступ. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 5, 9,  15, 17 . 
 

Тема 1.7.  Розвиток теорії та практики ораторської майстерності 
 у ХХ – на початку ХХІ ст. 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Культура мовлення як основа ораторського мистецтва.  Класифікація 

мовленнєвих помилок журналіста та засоби їх корекції. 
2. Поняття техніки мовлення журналіста. 

3. Основні види красномовства. 
4. Визначити комунікативні функції в ораторському мистецтві 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   11, 13, 14. 
 

Тема 1.8. Особистість оратора 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Виразні засоби мовлення журналіста. 
2. Контакт журналіста з аудиторією. 

3. Образ журналіста-оратора. Зовнішній вигляд. Вербальні засоби. Осанка. 
Кінесика. 

4. Вивчити види жестів: механічні, ілюстративні, емоційні, символічні, 
імітаційні 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 7, 10, 11, 14. 
 

Тема 2.1. Теорія ораторського мистецтва 
Практичні завдання 

1. Проаналізувати сутність концептуального закону. 
2. Проаналізувати сутність стратегічного та тактичного закону.  

3. Викласти власне розуміння сутності закону ефективної комунікації. 
4. Здійснити аналіз спільного і особливого у промовах І. Франка, М.  Павлика 

і О. Терлецького на Львівському судовому процесі 1878 р. Виступити з 
доповіддю на цю тему. 

5. Простежити, яким чином риторичні традиції Г. Сковороди виявились у 
теорії красномовства Ф. Прокоповича. Законспектувати результати свого 

дослідження. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 3, 4, 6, 7,  9, 11. 
 

Тема 2.2.  Закони ораторського мистецтва 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Прийом Інтриги у побудові монологу журналіста з аудиторією. 

2. Закони ораторського мистецтва. 
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3. Закони аргументації. Технології переконання. 

4. Проаналізувати механізми дії і дотримання законів ораторського 
мистецтва. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:    1, 3, 4, 6, 7,  9, 11. 

 
Тема 2.3.  Компоненти ораторської комунікації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Компоненти ораторської комунікації. 

2. Поняття публічного монологу. 
3. Композиція публічного монологу та етапи підготовки журналіста до нього. 

4. Дослідити ораторське мистецтво в умовах професійної діяльності.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:    1, 3, 7,  9, 11. 

 
Тема 2.4.  Ефективність використання законів ораторського мистецтва  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Етапи роботи журналіста над усним публічним виступом. 

2. Конфронтаційна риторика журналіста: полеміка, суперечка, дебати, диспут.  

3. Закони аргументації. Технології переконання. 

4. Вивчити основні закони ораторського мистецтва. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 4, 6, 13. 
 

Тема 2.5. Сутність і зміст красномовства у журналістській практиці 
Практичні завдання 

1. Підготувати стислі зразки публічних монологів, враховуючи 
різноманітність їх видів. 

2. Навести засоби аргументації та контраргументації будь-якої висунутої 
тези. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:    5, 7, 10, 11, 13. 
 

Тема 2.6. Діалог як риторичний дискурс 
Практичні завдання 

1. Довести тезу про те, що індивідуальний стиль оратора є поєднанням його 
різноманітних типових рис. 

2. Здійснити аналіз комунікативної ситуації за допомогою невербальних 
засобів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 7, 10, 11. 
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Тема 2.7. Публічний монолог 

Практичні завдання 
1. Навести приклади основних композиційних вузлів промови журналіста.  

2. Підготувати 2–3 варіанти початку і завершення виступу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:    5, 7, 10, 11, 13. 
 

 

Тема 2.8.  Основні етапи роботи над усним публічним виступом 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Голос як основний «інструмент» журналіста-оратора.  

2. Необхідні якості голосу. 

3. Значення  чіткої дикції у мовленні журналіста. 

4. Підготувати письмово виступ на довільну тему. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:    1, 2, 4, 6, 7, 11. 

 

Тема 2.9.  Композиція промови 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Поняття про логічну перспективу, композицію.  

2. Роль логічної перспективи у мовленні журналіста.  

3. Образність мовлення мас-медіа – креативний потенціал ораторського 

мистецтва. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:    1, 4, 7, 9, 11, 13. 
 

Тема 2.10. Техніка мовлення оратора. Логічні засоби виразності 

мовлення 
Практичні завдання 

1. Підготувати виступ за вільною темою з використанням наочних засобів.  
2. Довести положення про те, що наочні засоби посилюють ефект 

сприйняття аудиторією журналістської промови. 
3. Підготувати виступи, орієнтуючись на поширені види сучасного 

суспільно-політичного красномовства: 

а) політичні дебати; 
б) мітинговий виступ. 

4. Підготувати агітаційну та рекламну промови. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8, 9, 11. 
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7. Питання та завдання до заліку 

 
1. Зміст поняття «ораторське мистецтво».  

2. Зв’язок  ораторського мистецтва з іншими сферами діяльності людини.  
3. Мовлення журналіста як виявлення його  духовно-душевної природи, 

рівня інтелекту та світоглядних  пріоритетів. 
4. Логічні параметри красномовства. 

5. Культура мовлення як основа ораторського мистецтва.  Класифікація 
мовленнєвих помилок журналіста та засоби їх корекції. 

6. Поняття техніки мовлення журналіста. 
7. Основні види красномовства. 

8. Красномовство як ознака харизми. Алгоритми риторичної харизми 
журналіста. 

9. Роль раціональних та ірраціональних факторів у промові журналіста.  

10. Поняття адекватної кінесики (міміка, жестикуляція, проксеміка).  
11. Композиційні складові промови. 

12. Прийоми аргументації у промові. 
13. Контраргументація у промові. 

14. Поняття риторичної експресії, засоби експресивної мови. 
15. Компоненти ораторської комунікації. 

16. Закони ораторського мистецтва. 
17. Прийом Інтриги у побудові монологу журналіста з аудиторією. 

18. Діалог як риторичний дискурс журналістики.  
19. Форми красномовства у сучасній  журналістиці. 

20. Виразні засоби мовлення журналіста. 
21. Види журналістського діалогу. 
22. Маніпулятивні ролі співрозмовників. 

23. Поняття публічного монологу. 
24. Композиція публічного монологу та етапи підготовки журналіста до нього. 

25. Контакт журналіста з аудиторією. 
26. Поняття журналістського полілогу. Закони полілогу. 

27. Образ журналіста-оратора. Зовнішній вигляд. Вербальні засоби. Осанка. 
Кінесика. 

28. Етапи роботи журналіста над усним публічним виступом. 
29. Конфронтаційна риторика журналіста: полеміка, суперечка, дебати, 

диспут. 
30. Закони аргументації. Технології переконання. 

31. «Заборонені» прийоми у суперечці. 
32. Риторика інтерактивного спілкування у журналістиці. 

33. Роль дихання у мовленні журналіста. Види та типи дихання. 
34. Голос як основний «інструмент» журналіста-оратора. Необхідні якості 

голосу. 

35. Значення  чіткої дикції у мовленні журналіста. 
36. Поняття про логічну виразність мовлення журналіста. 

37. Логічний наголос у мовленні. Правила визначення логічних наголосів.  



 

20 
 

38. Пауза у мовленні журналіста. Види пауз. 

39. Підтексти у публічному мовленні журналіста. 
40. Кінострічка бачень під час виступу. 

41. Мелодика мовлення. Вплив розділових знаків на інтонацію. 
42. Поняття про логічну перспективу. Роль логічної перспективи у мовленні 

журналіста.  
43. Образність мовлення мас-медіа – креативний потенціал ораторського 

мистецтва. 
 

Практичне завдання 
Підготувати доповідь на тему «Ораторське мистецтво в умовах 

професійної діяльності журналіста». 
 

 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

«Відмінно» А (90–100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів в межах 90% – 100% поставлених питань та завдань: 

- показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 
матеріалу; 

- продемонстрував вміння вільно виконувати завдання; 
- проявив вміння визначати та науково обґрунтовувати основні закони і 

принципи ораторського мистецтва; 
- проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні навчально -

програмного матеріалу. 
 

«Добре» B (84–89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 85% – 89% поставлених питань та  завдань: 
- продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу 

«Ораторське мистецтво»; 
- проявив вміння визначати основні закони, принципи і категорії 

ораторського мистецтва; 
- показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом 

ораторського мистецтва. 
 
«Добре» C (74–83 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 75% – 84% поставлених питань та  завдань: 

- продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу 
«Ораторське мистецтво»; 

- проявив вміння визначати основні закони, принципи і категорії 
ораторського мистецтва; 

- показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом 

ораторського мистецтва. 
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«Задовільно» D (66–73 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 66% – 74% поставлених питань та завдань: 
- продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 

компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 
спеціальністю; 

- проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах ораторського 
мистецтва. 

 
«Задовільно» E (61–65 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 60% – 65% поставлених питань та завдань: 
- продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 

компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 
спеціальністю; 

- проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах ораторського 

мистецтва. 
 
«Незадовільно» FХ (21–60 балів)  з можливістю повторного складання 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 35% – 59% завдань: 

- продемонстрував досить низький рівень знань навчально-програмного 
матеріалу з курсу «Ораторське мистецтво» в обсязі, який не відповідає 

мінімально-необхідному рівню знань фахівця з цієї спеціальності; 
- допустив грубі  помилки у виконанні завдання. 

 
«Незадовільно» F (0–20 балів) з обов’язково повторним курсом 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 1–34 % завдань: 
- не володіє обсягом знань, мінімально-необхідного з навчально-

програмного матеріалу «Ораторське мистецтво»; 

- неприпустимо помиляється в основних поняттях курсу; 
- допустив грубі помилки у виконанні завдання. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
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освітньої 
компоненти 
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9.Рекомендовані інформаційні джерела 

 
Основна література 

1. Вандишев В. М. Риторика : екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. 
Київ : Кондор, 2003. 264 с. 

2. Гамова Г. І., Загребельна Т. В. Риторика : навч. посіб. / за заг. ред. П. О. 
Редіна. Харків : Магістр, 2002. 106 с. 

3. Зубков М. Г. Сучасне ділове мовлення. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 
2007. 448 с. 

4. Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації : навч. посіб. (порадник 
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