




Вступ 
 

Програму навчальної дисципліни «Академічна риторика» складено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувача ступеня доктора філософії (PHD).  

 

Предмет вивчення курсу «Академічна риторика» – теоретичні питання ораторства, 

загальні закономірності мовленнєвої поведінки науковця та викладача, що доповідає про 

наукові здобутки чи ознайомлює з певними теоретичними положеннями. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Академічна риторика» пов’язаний 

із проблематикою навчальних дисциплін «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська 

літературна мова», «Стилістика і культура української мови», «Лінгвістичний аналіз тексту», 

«Психолінгвістика», «Вступ до літературознавства», «Психологія», «Логіка» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Академічне ораторське мистецтво. Історія розвитку й передумови його 

формування. 

2. Особливості реалізації публічного мовлення в академічній сфері. Вербальна та 

невербальна майстерність  оратора.  
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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Академічна риторика» – розвиток 

елітарної риторичної особистості з критичним способом мислення, удосконалення 
комунікативних умінь здобувачів ступеня доктора філософії (PHD) на засадах 
компетентнісного підходу, вироблення в них уміння екстраполювати основні закони та 
прийоми красномовства на сферу освіти, навчання, викладання та досліджень, формування 
основ вербальної та невербальної майстерності  академічного публічного мовлення оратора.   

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Академічна риторика» – подати 

відомості про риторичний ідеал як історично й суспільно зумовлену систему загальних 
вимог до мовлення й мовленнєвої поведінки носія певної культури та виробити критичний 
підхід до власного риторичного образу; ознайомити з історією й практикою публічного 
мовлення в академічній сфері, особливостями мовленнєвої поведінки промовця; формувати 
вміння й навички конструювання текстів виступів різних жанрів академічної риторики; дати 
ґрунтовні й системні знання про особливості ораторського підстилю публіцистичного стилю; 
ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення  та 
можливостями їхнього застосування у сфері освіти, навчання, викладання та досліджень; 
виробити вміння системно аналізувати весь комунікативний процес (рефлексія); виховувати 
потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення; зміцнювати повагу до 
державної мови. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі ступеня доктора 

філософії (PHD) повинні  
знати: 

 головні ознаки, види та жанри академічного красномовства; 

 основні категорії та поняття академічної риторики; 

 специфічні риси видів і жанрів ораторського мистецтва; 

 засоби вербального та невербального впливу на аудиторію; 

 

уміти: 

 екстраполювати основні закони риторики на практику науковця; 

 будувати тексти різних жанрів та видів ораторського мистецтва з фахової проблематики 

відповідно до мети, призначення й умов комунікації;  

 правильно застосовувати риторичні методи аргументування;  
 уміти ставити запитання та логічно й правильно відповідати на поставлені питання. 

 
  

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 години /  3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

 

Академічне ораторське мистецтво. Історія розвитку й передумови його формування 

 

Тема 1. Риторика як мистецтво та наука 

 

 Визначення та функції академічної риторики. Основні ознаки академічного 

красномовства. Види та жанри академічного красномовства. Лекція як основний жанр 

академічного красномовства. 

 

Тема 2. Історія розвитку академічної риторики 

 
Історія академічного красномовства. Історичні витоки академічної риторики в Україні. 

  

Змістовий модуль 2 

 

Особливості реалізації публічного мовлення в академічній сфері. Вербальна та 

невербальна майстерність  оратора 

 

Тема 3. Особливості підготовки та виголошення промови 

 

Інвенція і диспозиція. Основні етапи підготовки ораторської промови. Елокуція. 

Техніка промови і культура оратора (логічні, психологічні та мовленнєві засади). Види 

промов за знаковим оформленням та закріпленням. 

 

Тема 4. Мистецтво переконання 

 
Меморія та акція. Оратор й аудиторія. Невербальні засоби оратора. Зовнішня 

культура оратора в академічній сфері.  

Полемічна майстерність в академічній сфері. Мистецтво аргументації та критики. 

Сутність тези, аргументу, способу доведення та вимоги до них. Види аргументів, система 

риторичних методів аргументування та сфери їх застосування в академічній риториці. 

 

Тема 5. Публічні презентації 

 

Техніка публічних презентацій в академічній сфері. Типи презентацій. Мовленнєві, 

стилістичні і комунікативні принципи презентації. Робота промовця з технічними засобами. 

Мовлення перед мікрофоном. 

 

Тема 6. Сучасний етикет академічного публічного виступу 
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Культура сприймання публічного виступу. Види слухання. Принципи ефективного 

слухання. Уміння ставити запитання. Функції запитань, їх різновиди, способи введення та 

типи відповідей на них.  
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3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Підсумковий контроль успішності здобувачів ступеня доктора філософії (PHD) (залік) 
має форму усного опитування  за змістом усього курсу. Кожен білет містить два теоретичних 
питання. 
  

4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 

Із метою діагностики й контролю ефективності навчальної (зокрема й самостійної) 
роботи здобувачів ступеня доктора філософії (PHD) упроваджено усне опитування 
на практичних заняттях, тематичні письмові самостійні роботи.  
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