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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 
 

Назва дисципліни Риторика 

Викладач  Демченко Алла Вікторівна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/sklad-

kafedry 

Контактний тел. +38(050)-97-47-614 

E-mail: alladama@ukr.net 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/vybirkovi-

dyscypliny 

Консультації п`ятниця,  13.10-14.30, ауд.202 

 

1. Коротка анотація до дисципліни. Цей навчальний курс ознайомить із 

основними тенденціями розвитку культури вітчизняного красномовства; з головними 

способами мовного і невербального впливу на аудиторію, а також сформує власний 

риторичний стиль на засадах гуманістичного риторичного ідеалу та комунікативної 

компетентності в основних жанрах красномовства. Вивчення навчальної дисципліни дасть 

змогу студентам оволодіти  етичними принципами здійснення монологічного та діалогічного 

публічного мовлення; навичками знаходження оптимальних засобів переконання відносно 

предмета мовлення та правильної аргументації ідеї, її обґрунтування та розташування; 

навичками риторичного аналізу тексту. 

2. Мета: сформувати у здобувачів вищої освіти комунікативної компетентності як 

підґрунтя ефективного виконання професійної діяльності, формування психологічної 

готовності до налагодження міжособистісних та ділових стосунків. 

Завдання: формування загальних та фахових компетентностей щодо практики 

публічного мовлення; особливостей мовленнєвої поведінки промовця; правил складання текстів 

виступів різних жанрів; особливостей ораторського стилю; прийомів організації ефективного 

публічного мовлення та можливостей їх застосування. 

            3.  Формат курсу: очний (offline). 

4.  Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 

Компетентність Ступінь сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

3К1 – Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між 

соціально-економічними явищами та 

процесами.  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами освітньої 

програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних 

завдань у формі 

презентації)  

3К3 - Здатність здійснювати усну і 

письмову комунікацію професійного 

спрямування державною та 

іноземною мовами. 

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу  

Підсумкове (екзамен у 

формі тестування)  

3К4 - Навички використання 

інформаційно-комунікаційних 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

Поточне (у формі 

співбесіди), 

https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/vybirkovi-dyscypliny
https://maup.net.ua/kafedry/menedzhmentu-organizacij/vybirkovi-dyscypliny
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технологій для пошуку, оброблення, 

аналізування та використання 

інформації з різних джерел.  

компонентами освітньої 

програми 

підсумкове (екзамен у 

формі тестування) 

ФК8 - Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління.  

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних 

завдань у формі 

презентації) 

ФК10 - Здатність формувати та 

демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички.  

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами освітньої 

програми 

Поточне (у формі 

співбесіди)  

РН 14 - Пояснювати, аналізувати та 

здійснювати комунікацію у різних 

сферах діяльності організації. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами освітньої 

програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних 

завдань у формі 

презентації), 

підсумкове (у формі 

тестування) 

РН 15 - Демонструвати здатність 

грамотно спілкуватись в усній та 

письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

Повністю. 

Співвідноситься з метою 

курсу 

Підсумкове (екзамен у 

формі тестування) 

5.   Тривалість курсу. 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 34 години аудиторної роботи; 

56 годин – самостійної роботи.  

6. Статус дисципліни: вибіркова 

7. Пререквізити: Курс «Риторика» безпосередньо пов’язаний із дисциплінами 

«Філософія», «Етика та естетика», «Логіка»,  «Сучасна українська мова», «Психологія». 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання –  проектор та комп'ютер для 

проведення лекцій та практичних занять. 

9. Політика курсу:  

Дотримання академічної доброчесності. 

Відвідування лекцій та практичних занять згідно з розкладом. 

Виконання завдань у встановлені терміни.  

Пропущені теми у повному обсязі опрацьовуються під час самостійної підготовки.  

Заохочується використання науково-методичної літератури та джерел, які не вказані у 

списку рекомендованих. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль у 

складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1. «Красномовство та його різновиди. Історія риторики» (лекційні 

теми 1-4, семінарські теми 1-4); 

- Змістовий модуль 2. «Мистецтво публічних виступів» (лекційні теми 5-10, семінарські 

теми 5-7). 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації 

процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення викладач 

виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які демонструються аудиторії 
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усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує діалог за допомогою спеціально 

спрямованих запитань, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду 

конкретних ситуацій, роботі в малих групах із презентацією результатів (у тому числі із 

застосуванням рольових ігор із демонстрацією набутих навичок). 

Здобувач вищої освіти  працює з інформацією самостійно, зокрема з використанням 

мережі Інтернет (див. рекомендовану літературу), під час занять виконує усні та письмові 

завдання, виступає з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою, так й 

індивідуально, моделює поведінку у конкретних професійних ситуаціях.  

Програмою курсу передбачено такі проєкти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації (критерії 

оцінювання див.: Робоча навчальна програма дисципліни).  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 

М
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Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 4 4 6 6 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 78              69 

Максимальна кількість балів:                                                               147 

147:100=1,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,47 = загальна кількість балів. 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає опрацювання електронних джерел, робота з друкованими 

публікаціями (наукові праці, документи, офіційні звіти, статистичні матеріали, законодавчі та 

інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час 

поточного контролю оцінюються такі компоненти:  
- повнота відповіді – 3 бали;  

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 5 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали. 

Максимальна кількість балів - 10 балів. 

Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів 

і здійснюється у формі презентації за тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного 

змістового модуля (5-7 хв. зі слайдами). Тематика завдань пропонується викладачем. Під час 

рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі компоненти:  

- слайди до презентації – 5 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних 

концепцій, підходів, ідей – 10 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 25 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Екзамен. Здобувачі вищої освіти готують мультимедійну презентацію. (Методологічні 

рекомендації до проведення й оцінювання екзамену див. Робоча навчальна програма 

дисципліни).  

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни). 

 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проєкту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

18. Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова): 

1. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів  URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/38856/mod_resource/content/1/Риторика%20%

Посібник%20Мацько.pdf 

2. Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навчальний посібник. К. ЦУЛ, 2019. 625 с. 

3. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс : навч. посіб. Вінниця: Нілан-ЛТД, 

2017.  206 с. 

 

Додаткова: 

1. Нікітіна А. В. Самостійна робота студентів з риторики : навч.-метод. посібник. 

Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015.  313 с. 

2. Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика : [навч. посіб. для студ. ВНЗ]. К.: Кондор, 

2018. 166 с.  

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/38856/mod_resource/content/1/Риторика%20%25Посібник%20Мацько.pdf
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/38856/mod_resource/content/1/Риторика%20%25Посібник%20Мацько.pdf
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3. Омельченко Л. М. Риторика та психологія спілкування Київ: НУБіП, 2017. 196 с.  

4. Риторика: навч. посібн. /упор. Т.К. Ісаєнко, А.В. Лисенко. Полтава: ПолтНТУ, 

2019. 247 с. 

Електронні ресурси  
1. Ораторське мистецтво / авт.-уклад.: І. М. Плотницька, О. П. Левченко, 

З. Ф. Кудрявцева та ін. URL: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-ebb4-4698-

a3cd-10840df8d3a2.pdf 

2. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. URL: 

https://uchebnikfree.com/page/philosophiya/ist/ist-12--idz-ax254--nf-43.html 

3. Чaйкa Г. Л. Культуpa дiловoгo спiлкувaння менеджера: навч. пoсiб. URL: 

http://www.info-library.com.ua/books-book-145.html 

4. Шопенгауэр А. Эристика, или искусство побеждать в спорах. URL: 

http://www.redov.ru/psihologija/yeristika_ili_iskusstvo_pobezhdat_v_sporah/p1.php 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Великий тлумачний словник  сучасної української мови. URL: http://slovopedia.org.ua/ 

3. http://sum.in.ua/ 

4. Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua 

5. Олена Курило. Уваги до сучасної української літературної мови . URL: 

http://kurylo.wikidot.com/ 

6. Репозитарій МАУП. Електронний каталог.  URL:  

http://library.iapm.edu.ua/katalog/index.php 

7. Словник термінів міжкультурної комунікації (Ф. Бацевич). URL: http://terminy-

mizhkultkomunikacii.wikidot.com/a 

8. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. Електронний 

каталог. URL:  https://lib.kherson.ua/catalog.htm 

  

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf
https://uchebnikfree.com/page/philosophiya/ist/ist-12--idz-ax254--nf-43.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-145.html
http://www.redov.ru/psihologija/yeristika_ili_iskusstvo_pobezhdat_v_sporah/p1.php
http://www.nbuv.gov.ua/
http://slovopedia.org.ua/
http://sum.in.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://kurylo.wikidot.com/
http://library.iapm.edu.ua/katalog/index.php
http://terminy-mizhkultkomunikacii.wikidot.com/a
http://terminy-mizhkultkomunikacii.wikidot.com/a
https://lib.kherson.ua/catalog.htm
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          V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Риторика» 

Разом: 90 год., з них 20 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 56 год. 
 
 

Кількість балів 
за семестр 

147 балів  

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля Красномовство та його різновиди. Історія 
риторики (78) 

Мистецтво публічних виступів (69) 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 
 

8 (1 бал) 
 
 

9 (1 бал) 10 (1 бал) 
 
 Теми лекцій Перекона-

ння як 
предмет 
риторики. 
Риторика 

та теорія 
мовлення. 

Основні 
етапи 
розвитку 
риторики 

Роди і 
види 
красном
овства. 
Ритори-

ка і 
стиль. 

Робота над 
промовою, 
твором. 

Інвенція і 
диспози-
ція. 
Основні 
етапи 

підготов-
ки орато-
рської 
промови 

Елоку-
ція. 
Техніка 
промови 
і 

культу-
ра 
оратора 

Меморія 
та акція. 
Зовнішня 
культура 
оратора. 

Оратор й 
аудиторія 

Неверба-
льне 
спілкуван
ня 

Способи 
переконан-
ня. Мовні 
пастки. 

Суперечка
. Культура 
діалогу та 
полеміки. 

Семінарські і 

практичні 
заняття 

1 (11 бал) 2 (11 бал) 3 (11 бал) 4 (11 бал) 5 (11 бал) 6 (11 бал) 

 

7 (10 бал) 

Теми  
семінарських  

занять 

Історія 
світового 
красномов-
ства: 
античність 
та 

сучасність 

Види і 
жанри 
красномов
ства 

Структура 
ораторсь-
кого 
твору. 

Логічне, 
емоційне та 
художнє у 
виступі 
оратора 

Основні поняття, 
категорії та закони 
комунікації 

Культура мовлення 
оратора. 

Основні правила 
ведення суперечок 

Самостійна 
робота 

1 (5 балів) 
 

1 (5 балів) 
 
 

Поточний 
контроль 

модульна контрольна робота №1 
(25 балів) 

модульна контрольна робота №2 
 (25 балів) 

 
 

ІНДЗ 1 (30 год) 

Підсумковий 
контроль 

 

Розрахунковий коефіцієнт: 1,47 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


	12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

