Мета: ознайомити студентів із загальними особливостями риторики як науки і допомогти їм
опанувати навички публічного виголошення ораторських промов.
Завдання : знайомство з предметною цариною ораторської промови; вміння будувати
аргументацію для обгрунтування власних тез; структурувати промову і забезпечувати зв’язок між
окремими її частинами, застосовувати риторичні засоби при підготовці тексту промови.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: яке місце у системі філологічних дисциплін займає риторика, її предмет та завдання,
компоненти риторичного трикутника: оратор, промова, аудиторія, засоби впливу: етос, логос,
пафос, що аппелюють до норм людської поведінки, почуттів, розуму, процес переконання,
визначення оратора.
вміти: підготувати і виголосити промову, враховуючи всі аспекти вербальної і невербальної
комунікації.

Програма курсу охоплює один модуль, який включає наступні змістові модулі та теми:

Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Перзуасивність і компоненти риторичного трикутника
1. Процес переконання.
2. Оратор і фактори, які пов'язані з ним. Визначення оратора. Поняття про стратегію оратора. Етос
оратора.
3. Промова і її види (політичні, судові, епідейктичні).
4. Аудиторія і її види.

Змістовий модуль 2. Структура промови .
5. Вступ (прямий і непрямий).
6. Розповідь.
7. Аргументація.
8. Завершення промови.

Змістовий модуль 3. Два блоки комунікації

9. Вербальний блок (структурування тексту, словесне вираження матеріалу тощо).
10. Невербальний блок (жести, міміка, зоровий контакт, одяг, постава).
11. Аналіз виголошених промов, які були зняті на відео.
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