
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Ораторське мистецтво 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=723  

Рік навчання: І Семестр: І, ІІ 

Викладач (викладачі): Калініна Л. А. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» є вибірковою освітньою 

компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість 

створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для студента ця 

дисципліна стає обов’язковою і передбачає засвоєння навчального матеріалу на 

лекційних, практичних та семінарських  заняттях та в вільний від аудиторних 

занять час у формі самостійної роботи, призначеної формувати практичні 

навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань, засвоєння основних 

положень курсу, придбання практичних навичок використання цих знань для 

прийняття рішень щодо підвищення ефективності діяльності та 

конкурентоздатності підприємств і закладів індустрії дозвілля і розваг. 

Мета: здобуття комплексу теоретичних знань та формування на їх основі 

практичних навичок публічного мовлення і спілкування; оволодіння методикою 

побудови публічного виступу та його виголошення; формування мовної 

компетентності, культури мислення, системності мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності тощо. 

 Завдання курсу:  

- оволодіння навиками майстерності публічного виступу для підвищення 

ефективності професійної діяльності в сучасних економічних, суспільно-

політичних та культурних умовах;  
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- формування навичок ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних 

ситуаціях спілкування;  

- можливість оволодіти методикою риторичного аналізу.  

Предметом навчальної дисципліни є загальні закономірності мовленнєвої 

поведінки, що діють у різних ситуаціях спілкування, сферах діяльності, та 

практичні можливості використання їх з метою створення ефективного 

висловлювання та публічного виступу. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 38 52 залік 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

бали  

Тема 1. Ораторське 

мистецтво як навчальна 

дисципліна. 

Ораторське мистецтво як 

наука і навчальна дисципліна.  

Риторика, красномовство, 

ораторське мистецтво.  

Роль ораторського мистецтва 

у професійній діяльності 

менеджера. 

Функції ораторського 

мистецтва. 

Предмет і закони 

ораторського мистецтва. 

Поняття класичної риторики.  

Риторика в системі сучасного 

наукового знання. 

2 практичне Практичне, експрес-

опитування 

 

100 

4 самостійна Доповідь-презентація 

на задану тему. 

 

100 

Тема 2. Взаємодія оратора 

та аудиторії 

Оратор як організатор і 

керівник процесом 

мислиннєво-мовленнєвої 

діяльності аудиторії. Вимоги 

до оратора. 

Індивідуально-психологічні 

якості та мовні типи оратора. 

3. Характеристика ознак 

аудиторії: соціальних, 

психологічних, 

2 практичне Підготовка виступу на 

одну із 

запропонованих тем  

спрямованих на 

взаємодію з 

аудиторією. 

100 

4 самостійна Презентація. 

100 



індивідуально-особистісних, 

формально-ситуативних. 

Психологічні проблеми 

контакту оратора й аудиторії, 

шляхи їх вирішення. 

Тема 3. Культура і стиль 

мови. 

Поняття “культура мови”. 

Загальні ознаки мовної 

культури оратора. 

Образність мови: засоби її 

створення. Види тропів. 

Поняття “стиль публічного 

виступу”. Види стилів. 
 

2 практичне Визначення 

понятійного апарату 

по темі.  

100 

4 самостійна Презентація. 100 

Тема 4. Стратегія і тактика 

оратора 

Зміст і структура стратегії. 

Тактика оратора: поняття і 

структура. 

Характеристика принципів 

тактики. 

Особливості способів 

реалізації стратегії у тактиці 

виступу. 

Тактичні помилки, шляхи їх 

усунення. 

2 практичне Публічний виступ на 

задану тему. 

100 

4 самостійна Аналіз виступу 

відомих ораторів. 

Підготовка відео 

презентації. 

100 

Тема 5. Архітектоніка 

промови. Інвенція – 

мистецтво задуму промови. 

Типи підготовки до промови, 

переваги і недоліки кожного з 

них. 

Концептуальний закон. 

Процес і способи розробки 

концепції. 

Закон моделювання аудиторії. 

Прогнозування соціально-

психологічних ознак. 

Цільова установка оратора. 

Завдання та надзавдання. 

2 практичне Практичне, 

опитування 

100 

4 самостійна Підготовка промови 

на задану тему. 

100 

Тема 6. Диспозиція промови 

План промови, види планів.  

Композиція промови.  

Основні частини промови 

(вступ, виклад, висновки), їх 

характеристика. Типи 

висновків, доцільність їх 

застосування.  

Методи викладу матеріалу: 

дедуктивний, індуктивний, 

аналогічний, стадійний, 

2 практичне Дебати. 100 

4 самостійна Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел 

за заданою 

тематикою;  

Підготувати 

презентацію на тему. 

100 



концентричний. 

Доказ як складова диспозиції.  

Теза і аргумент як основні 

категорії диспозиції.  

Демонстрація. Види та засоби 

аргументації. Логічна 

аргументація - основні логічні 

закони (закон тотожності; 

закон суперечності; закон 

виключення третього; закон 

достатньої підстави).  

Логічні помилки. Традиція, 

авторитет, інтуїція, віра, 

здоровий глузд, смак та інші 

засоби аргументації. 

Місце логіки та емоцій у 

промові. 

 

Тема 7. Елокуція промови 

Елокуція — мистецтво 

вербального оформлення 

промови. 

Стилістика. Стилі усної і 

писемної форм мови.  

Засоби виразності мови. 

Елоквенція. Характеристика, 

роль і місце основних фігур у 

промові.  

Поняття і види тропів.  

Визначення та критерії 

розрізнення фігур і тропів.  

Інші мовні засоби виразності: 

фразеологічні одиниці, 

крилаті слова, анаграма, 

наслідування, цитати, 

афоризми, прислів'я, 

мистецтво звукопису.  

Риторичний аналіз промови. 

Самоаналіз (синтетична та 

аналітична оцінки).  

Критерії культури мови, мовні 

помилки.  Жанри, типи 

текстів. 

2 практичне Дебати на тему 

«Жінок цікавить 

тільки одне - як вийти 

заміж» 

100 

4 самостійна Пошук, підбір та огляд 

навчально-методичної 

та наукової літератури 

за даною тематикою; 

засвоєння основних 

закономірностей 

формування 

вербального 

оформлення промови.  

 

100 

Тема 8. Техніка мовлення 

Категорії техніки мови. 

Інтонаційно-виразні засоби 

мови. 

Логіко-інтонаційний аналіз 

тексту промови. 

Мовні ноти. 

4 практичне Дебати на тему 

«Словесні штампи: 

економія сил чи мовне 

сміття». 

100 

4 самостійна Репетиція промови. 

Пошук, підбір та огляд 

навчально-методичної 

та наукової літератури 

за даною тематикою; 

100 



засвоєння основних 

закономірностей 

формування 

вербального 

оформлення промови. 

Тема 9. Меморія та акція. 

Мистецтво проголошення 

промови перед аудиторією 

Меморія: загальна 

характеристика.  

Акція як завершальний етап 

реалізації риторичної мети.  

Способи запам'ятовування 

промови: механічний; 

логічний; мнемотехнічний. 

 
 

4 практичне Виступ на задану 

тему. 

100 

4 самостійна Презентація. 100 

Тема 10. Невербальна 

комунікація 

Складові невербальної 

комунікації . 

Невербальна семіотика: 

паралінгвістика, кінесика, 

окулесика, аускультація, 

гаптика, ольфакція, 

проксемика, хронемика, 

системологія. 

Основні засоби невербальної 

комунікації 

Психологічні особливості 

невербальної комунікації 

Роль жестів у спілкуванні 

людей.  

Поза в публічному 

спілкуванні.  

Рухи оратора за трибуною.  

«Порожня» жестикуляція.  

Природна й штучна міміка в 

публічних виступах.  

Правда й неправда в жестах 

людини та можливості 

підробки жестів. 

Проксемічні особливості 

публічного спілкування та 

опанування промовцем 

простором аудиторії.  
 

4 практичне Підготовка промови з 

урахуванням засобів 

невербальної 

комунікації. 

Заповнення карти 

спостереження 

слухачів. 

Тренінг. 

100 

4 самостійна Робота з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 11. Психологічне 

маніпулювання аудиторією 

Особливості маніпулятивного 

процесу; аналіз тактики 

захисту від маніпуляцій, 

4 практичне Визначення 

актуальної теми 

промови та її 

презентація. 

100 

2 самостійна Підготовка презентації 100 



спрямованих на аудиторію та 

промовця;  

виявлення прийомів протидії 

комунікативному впливу 

опонента.  

Визначення особливостей 

маніпулятивного процесу;  

аналіз тактики захисту від 

маніпуляцій, спрямованих на 

аудиторію та промовця;  

виявлення прийомів протидії 

комунікативному впливу. 
 

на тему: «Основні 

прийоми чорної 

риторики та засоби 

захисту від 

маніпулятивних 

технологій у процесі 

публічних дискусій». 

 

Тема 12. Підготовка 

публічного виступу. 

Професійні методи 

підтримання уваги слухачів. 

Типи підготовки до 

публічного виступу 

Основні етапи підготовки 

тексту промови. Форми 

текстового оформлення 

матеріалу. 

Види підготовки до виступу 

Використання оратором знань 

про мимовільну, довільну та 

післядовільну увагу слухачів 

для підвищення ефективності 

виступу.  

Вплив емоцій на 

запам’ятовування, сприйняття 

інформації.  

Образність як вербальна 

наочність.  

Види вербальних засобів 

підвищення ефективності 

промови.  

Проблемна ситуація як 

ораторський засіб.  

Гумор у публічному 

спілкуванні та методика його 

застосування.  

Спостереження за поведінкою 

слухачів та метод візуального 

контакту зі слухачами.  

Уміння відповідати на 

запитання.  

Роль наочності у виступі та 

застосування технічних 

засобів візуалізації виступу. 

4 практичне Промова. 100 

2 самостійна Оцінювання 

одногрупників. 

100 

Тема 14. Доведення у 

публічному виступі 

2 практичне Практичне, 

презентація, 

100 



Поняття й структура 

доведення 

Види аргументації. Структура 

процесу аргументації 

Висновок в аргументації 

Риторичні техніки.  

Правила і помилки висунення 

тези, аргументації і 

демонстрації 

Закони логічного мислення 

Спростування 

опитування студентів 

4 самостійна Захист презентації. 

100 

Тема 15. Основи полемічного 

мистецтва. 

Суперечка як одна з форм 

людської комунікації. 

Полеміка як форма 

ораторського мистецтва: 

функції, принципи, прийоми 

Культура ведення полеміки – 

одна з найважливіших 

складових у риториці. 

Характеристика запитань і 

відповідей у полеміці 

Види полемічних «хитрощів» 

у полеміці. Шляхи їх 

нейтралізації 

Дискусія – це дослідження 

певної проблеми шляхом 

висловлення різних точок 

зору. 

Тактика переконання в 

залежності  від типу  

співбесідника. 

Практичні прийоми 

переконання (14 правил, які 

допомагають переконати). 

Переконання та техніка зміни 

переконання. НЛП. 

Основні методики для 

проведення успішної 

полеміки.  

2 практичне Практичне, 

презентація, 

опитування студентів 

100 

4 самостійна Самостійна робота: 

укладання ТОР 14 

правил, що 

допомагають 

переконувати 

100 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

  

  



Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point,  для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності. 
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[Электронный ресурс] / Е. Н. Зарецкая . – Режим доступу : 

https://www.studmed.ru/zareckaya-en-ritorika-teoriya-i-praktika-rechevoy-
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5. Ораторське мистецтво [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / авт.-

уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. – Режим 

доступу : 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Ораторське мистецтво» передбачає роботу в 

колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня 

після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

  



Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (підготовка промови на задану 

тему, ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, презентація за 

тематикою, усне опитування, тестування, 

рішення практичних задач, участь у 

навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання, участь у діловій 

грі та ін.) 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання  

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

  



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 дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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