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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС 

Сторінка курсу  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Риторика» є вибірковою дисципліною із 

спеціальності 035.04Н Філологія для освітньої програми ОС 

«бакалавр», яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та завдання 

курсу 

Головною метою курсу «Риторика» є забезпечити основи 

лінгвістичної підготовки студентів для реалізації професійних 

функцій філолога, ознайомити їх з новітніми здобутками 

сучасного дослідження мовлення з точки зору риторики, із 
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методами дослідження, побудови та аналізу публічних 

виступів тощо. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в: 

• сформуванні базових знань про основні поняття 

риторики,  

• ознайомленні студентів з предметом риторики як науки,  

• розкритті системних основ риторики,  

• розгляді процесу переконання та його складових,  

• ознайомленні студентів із структурними елементами 

промови та їх функціями, 

• розгляді ролі засобів переконання,  

• зʼясуванні ролі невербальних аспектів для виголошення 

промови. 

• допомозі студентам опанувати навички підготовки, 

публічного виголошення та аналізу ораторських 

промов.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

1. Колотілова Н.А. Риторика. Навчальний посібник. / 

Наталія Андріївна Колотілова. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2007. – 230 с. 

2. Blum K. Rhetorik für Führungskräfte: Techniken – 

Konzepte – Musterreden / Karl Blum – Augsburg: Verlag 

moderne Industrie, 1981. – 357 S. 

3. Hägg G. Die Kunst, überzeugend zu reden / Göran Hägg - 

München: Verlag C. H. Beck, 2003. – 248 S.  

4. Hägg G. Überreden – Überzeugen – Gewinnen / Göran 

Hägg - München: Verlag C. H. Beck, 2004. – 187 S.  

5. Knape J. Was ist Rhetorik? / Joachim Knape - Stuttgart: 

Philipp Reclam jun., 2000. – 150 S. 

6. Knape J. Allgemeine Rhetorik: Stationen der 

Theoriegeschichte / Joachim Knape - Stuttgart: Philipp 

Reclam jun., 2000. – 340 S. 

7. Knape J. Persuasion / Joachim Knape // Historisches 

Wörterbuch der Rhetorik. –Tübingen: Niemeyer Verlag, 

2003. – Bd. 6. – Sp. 876-907. https://publikationen.uni-

tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/59918/Knape

%20%282003%29%20%E2%80%93%20Persuasion.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

8. Knape J. Rede, Redegattungen / Joachim Knape // 

Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. – Berlin: 

Walter de Gruyter, 2003. S. 233-235. 

9. Kraft H. Rhetorik und Gesprächsführung / Hans Kraft – 

Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2016. 

10. Midjana T. Die Periphrase / Tetjana Midjana // Stauffenburg 

Linguistik Band 38 – Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2005. 

- 325 S. 

11. Midjana Tetjana. Persuasion durch Argumentation am 

Beispiel einer Wahlkampfrede / Midjana Tetjana // Наукові  

записки Кіровоградського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка. Серія : філологічні 

науки (мовознавство). – 2011. – №96. – С. 112–116. 
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12. Ueding G., Steinbrink B. Grundriß der Rhetorik: 

Geschichte, Technik, Methode / Gert Ueding, Bernd 

Steinbrink - 3., überarb. und erw. Aufl. -  Stuttgart:J. B. 

Metzler, 1994. – 420 S. 

Додаткова 

 

1. Абрамович С.Д. та ін. Риторика загальна та судова: 

Навч. Посібник / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. 

Чикарьков – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 416 с. 

2. Allhoff, D.-W., Allhoff, W. Rhetorik und Kommunikation / 

Dieter Allhoff, Waltraud Allhoff- 8., durchges. Aufl. – 

RegensburgBVS, 1989. – 274 S. 

3. Beck G. Rhetorik für die Uni / Gloria Beck. – Frankfurt am 

Main: Eichborn AG, 2006. – 197 S. 

4. Birkenbihl Vera F. Rhetorik. Redetrainer für jeden Anlass. 

Besser reden, verhandeln, diskutieren / Vera Birkenbihl - 

Verlagsgruppe Random House 2011. – 187 S. 

5. Lausberg, H. Elemente der literarischen Rhetorik: eine 

Einführung für Studierende der klassischen, romanischen, 

englischen und deutschen Philologie / Heinrich Lausberg - 

10. Aufl. - Ismaning: Hueber, 1990. 169 S.  

6. Plett, H. F. Einführung in die rhetorische Textanalyse / 

Heinrich F. Plett - Hamburg: Buske, 1991. – 126 S. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. Rhetorik lernen - Was ist Rhetorik? - Seine Rhetorik 

verbessern 

– Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=p4eovvDsqNc 

2. Kwik J. So etwas wie ein gutes oder schlechtes Gedächtnis 

gibt es nicht [Электронный ресурс] / J. Kwik– Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=PHYgsyEtEZ4 

3. Pöhm. M. So präsentiert ein Profi. [Электронный ресурс] / 

M. Pöhm. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=8O7CusRyWC4 

 

Тривалість курсу Один семестр (5) 

Обсяг курсу Загальна кількість годин – 90. 

32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студенти повинні 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 апелюють до 

норм людської поведінки, почуттів, розуму; 

• типологію промов; 

•  складові промови та їх функції; 

• засоби переконання; 
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•  значення понять «оратор», «промова», 

«персуазивність», «аргумент».  

 

Після завершення курсу студенти повинні вміти:  

• підготувати  промову; 

• виголосити промову, враховуючи всі аспекти 

вербальної та невербальної комунікації; 

• аналізувати структурну побудову промови; 

• охарактеризувати риторичні засоби, які були 

використані у промові. 

 

Ключові слова Персуазивність (переконання), невербальна комунікація, 

вербальна комунікація, етос, логос, пафос, оратор, промова,  

аргумент, аргументація, види аудиторій, складові промови. 

 

 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль 

Залік 

Пререквізити Стилістика 

Форми організації 

навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації, 

тестування, написання та виголошення промов, написання 

рефератів. 

Методи навчання  Пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, 

метод проблемного викладення матеріалу, евристичний метод, 

дослідницький метод. 

Необхідне обладнання Проектор, ноутбук, телевізор та відеокамера 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл балів, які 

отримують студенти 

 

Аудиторна робота – 40 балів (2x20) 

Індивідуальне завдання – 20 балів 

Модульні контрольні роботи – 40 балів (2x20) 

Залік оформляється шляхом сумування одержаних студентом 

балів за усі види навчальної діяльності. Підсумкова 

максимальна кількість балів – 100. 

Критерії оцінювання 1. Оцінювання аудиторної роботи (0 – 40 балів) студентів 

враховує успішність опрацювання теоретичних питань,  

базової та допоміжної літератури до змістових модулів 

лекційного курсу, якість виголошеної промови та якість 

аналізу почутої промови. 

Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 

Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних відповідей  

(аудиторна робота) 

40 – 37 Відмінна 100 – 90  

36 – 33 дуже добра   89 – 81  



 

2. Оцінювання індивідуальної роботи студентів (0-20), 

враховує якість та обсяг опрацювання наукової літератури, 

вміння її реферувати, аналізувати, узагальнювати результати 

пошуків і виклад власних думок. 

Шкала оцінювання 

 

3. Оцінювання письмових модульних робіт (0-40 балів) 

враховує рівень сформованості знань та вмінь на проміжних 

етапах вивчення навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 
 

32 – 29 Добра   80 – 71  

28 – 25 Задовільна   70 – 61  

24 – 21 Достатня   60 – 51  

20 – 0 Незадовільна   50 і менше  

Кількість 

балів 

Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних відповідей  

(індивідуальне завдання) 

20 – 18 Відмінна 100 – 90  

17 – 16 дуже добра   89 – 81  

16 – 15 Добра   80 – 71  

14 – 13 Задовільна   70 – 61  

12 – 11 Достатня   60 – 51  

10 – 0 Незадовільна   50 і менше  

Кількість 

балів 

Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки 

(усне опитування) 

% правильних відповідей  

(тестування) 

40 – 37 Відмінна 100 – 90  

36 – 33 дуже добра   89 – 81  

32 – 29 Добра   80 – 71  

28 – 25 Задовільна   70 – 61  

24 – 21 Достатня   60 – 51  

20 – 0 Незадовільна   50 і менше  

Політика виставлення 

балів 

Крім перерахованих вище видів навчальної діяльності при 

підсумковому оцінюванні враховується також присутність на 

заняттях, запізнення,  активність студента під час 

практичного заняття. Недопустимим є користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 



навчанням. Також неприйнятним є списування, плагіат, 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Шкала оцінювання: 

національна та ECTS 

 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Визначення Залік 

100 – 90 A Відмінно Зараховано 

89 – 81 B Дуже добре Зараховано 

80 – 71 C Добре Зараховано 

70 – 61 D Задовільно Зараховано 

60 – 51 E Достатньо Зараховано 

21 - 50  FX Недостатньо Не 

зараховано (з 

можливістю 

повторного 

складання) 

0 – 20 F Незадовільно Не 

зараховано (з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни) 
 

Студентам на замітку Академічна доброчесність. Індивідуальні завдання 

студентів мають бути оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів є прикладом академічної недоброчесності. 

Виявлення її ознак в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою 

навчання. Всі студенти повинні відвідувати усі лекції і 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Література, яка надається викладачем, 

використовується студентами виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Також вітається 

використання студентами іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 

 



 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1. Welche Überzeugungsmittel kennen Sie? 

a) 

b) 

c) 

2. Bei der Persuasion handelt es sich um zwei Prozesse, und zwar um 

a) Manipulation und Überreden 

b) Wechsel und soziale Bindung 

c) Sitautions-und Publikumsanalyse 

d) Widerstand und Reaktion des Orators 

3. Die Person ist überzeugt, wenn sie 

a) ihre Meinung und ihre Vorstellung geändert hat 

b) ihre Einstellung geändert hat. 

c) ihre Meinung, Einstellung und ihr Verhalten geändert hat. 

d) ihre Meinung und Einstellung geändert hat. 

4. Wie würden Sie den Begriff „Orator“ definieren? 

 

 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

2022/2023 н.р., семестр 5 

Тиждень

/Дата 

Тема, план, тези Форма 

діяльності 

Література Завдання, год. Термін 

виконання 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні 

основи риторики 

 

    

1/ 

 29.08-

02.09 

Тема 1. Риторика як наука та 

навчальна дисципліна. Античні та 

сучасні визначення риторики. 

Риторика як мистецтво переконання 

та як наука красномовства.  

Тема 2. Предмет дослідження 

риторики. Зв'язок риторики з 

іншими дисциплінами та її 

особливості. 

 

Лекція Основна: 5, с. 9-

11; 10, с. 235-247. 

Додаткова: 9, с. 

11-15; 6,  c. 3-10.  

Тема 1, 2 (5 год.) 

Опрацювання тем лекції 

Іс 

 

05.09-09.09 

 

 

 

 

 

 

 

2 /  

05.09-

09.09 

Античні та сучасні визначення 

риторики. Предмет дослідження 

риторики. Зв'язок риторики з 

іншими дисциплінами та її 

особливості. 

 

 

практичне 

заняття 

  12.09-16.09 

3 /  

12.09-

16.09 

Тема 3. Системні основи 

риторики. Три завдання оратора.  

Етапи підготовки промови (partes 

artis): 

Інвенція / Джерела знаходження 

інформації/ думок (inventio) 

Лекція Основна: 12, с. 

277-280, 209-230. 

Допоміжна:  

6, c. 12-27. 

Тема 3. (3 год.) 

Самостійне опрацювання 

теми: джерела знаходження 

інформації та розташування 

матеріалу. (5 год.) 

19.09-23.09 



Диспозиція / розташування 

матеріалу (dispositio) 

Елокуція / словесне вираження 

(elocutio) 

Меморія / запам’ятовування 

промови (memoria)  

Акція / виголошення промови 

(pronuntiatio, actio). 

 

4 /  

19.09-

23.09 

Етапи підготовки промови (partes 

artis): 

Елокуція / словесне вираження 

(elocutio) 

Меморія / запам’ятовування 

промови (memoria)  

Акція / виголошення промови 

(pronuntiatio, actio). 

 

практичне 

заняття 

  26.09-30.09 

5/ 

26.09-

30.09 

Тема 4. Процес персуазивності та 

його ознаки.  

Три види змін, зміни на рівні 

розуму та на суспільному рівні. 

Соціальне прив’язування. Чотири 

ознаки персуазивності. Передумова 

персуазивного процесу. 

 

Лекція Основна: 7, c. 876-

907;  

11, c. 112–116.  

Тема 4. (2 год.) 

Самостійне опрацювання 

теми: Чотири ознаки 

персуазивності. Передумова 

персуазивного процесу. (5) 

 

 

03.10.- 07.10 

6 /  
03.10.- 
07.10 

Процес персуазивності та його  

ознаки. Чотири ознаки 

персуазивності. Передумова 

персуазивного процесу. 

  

практичне 

заняття 

  10.10.- 13.10. 

7 / 10.10.- 
13.10. 

Тема 5. Засоби переконання. Етос 

(характер промовця), логос 

лекція Основна: 1, c. 43-

49; 3,  

Тема 5, 6. (6 год.) 17.10.- 21.10. 



(промова), пафос (почуття 

аудиторії).  

Тема 6. Аналіз засобів 

переконання у найкращій промові 

2018. 

 

 

c. 211-232. 

 

Самостійне опрацювання 

тем: Аудиторія, її види 

(ворожа, розумніша, 

гомогенна, гетерогенна) та 

поведінка оратора перед 

відповідною аудиторією. 

Аналіз засобів переконання у 

найкращій промові 2018. (10 

год.) 

8 /  
17.10.- 
21.10. 

Засоби переконання: Етос (характер 

промовця), логос (промова), пафос 

(почуття аудиторії) Аналіз засобів 

переконання у найкращій промові 

2018. 

 

практичне 

заняття 

   
24.10.- 28.10. 

 Змістовий модуль 2. Практична 

риторика 

 

    

9 /  
24.10.- 
28.10. 

Тема 7. Промова  та її ознаки.  

Тема 8. Три типи промов 

(політичні, судові, епідейктичні) та 

їх ознаки. 

 

 

Лекція Основна: 8, c. 233-

235; 12, c. 254-

256; 9, с. 94-102. 

Додаткова:  

1, с. 15-34; 5, с. 

15-18. 

Тема 7, 8. (5 год.) Самостійне 

опрацювання тем: Види 

красномовства: академічне, 

політичне, судове. (9 год.) 

 
31.10.- 04.11. 

10 / 
31.10.- 
04.11. 

 

Промови та їх ознаки. 

Три типи промов (політичні, судові, 

епідейктичні) та їх ознаки. 

 

 

практичне 

заняття 

  07.11.- 11.11. 

11 / 
07.11.- 
11.11. 

Тема 9. Структурні складові 

промови та їх функції. Вступ до 

промови, розповідь, аргументація, 

лекція Основна: 12, с. 

258-274. 

Додаткова:  

Тема 9 (3 год.) Самостійне 

опрацювання тем: розповідь 

14.11.- 18.11. 



завершення промови. Структура 

аргументації та її види. 

4, с. 135-168. та завершення промови. (5 

год.) 

 

12 / 
14.11.- 
18.11. 

Структурні складові промови та їх 

функції. Вступ до промови та його 

функції. Структура аргументації та її 

види. Виголошення промов, 

знімання на відео та обговорення 

промов.  

 

практичне 

заняття 

  21.11.-25.11. 

 

13 / 21.11.- 

25.11. 

 

Тема 10. Невербальний блок 

комунікації (жести, міміка, зоровий 

контакт, постава, одяг, поведінка в 

аудиторії, страх перед аудиторією/ 

промовою?)  

 

Лекція Основна: 9, с. 20-

45, 58-62.  

Додаткова:  

2, 33-41. 

Тема 10 (2 год.) Самостійне 

опрацювання теми: Страх 

перед аудиторією/ 

промовою?) (5 год.) 

 

28.11.- 02.12. 

14 / 
28.11.- 
02.12. 

Невербальний блок комунікації 

(жести, міміка, зоровий контакт, 

постава, одяг, поведінка в аудиторії, 

страх перед аудиторією / 

промовою?) Виголошення промов, 

знімання на відео та обговорення 

невербальних аспектів. 

 

практичне 

заняття 

  05.12.- 09.12. 

15 / 
05.12.- 
09.12. 

Тема 11. Вербальний блок 

(структурування тексту, засоби 

наочності, переконливості, 

естетичної образності,). 

Тема 12. Аналіз виголошених 

промов, які були зняті на відео.  

 

 

Лекція Основна: 2, с. 132-

135, 120-129, 350.  

Додаткова:  

3, с. 119-135; 2, с. 

77-90. 

 

Тема 11, 12. (6 год.) 

Підготувати промову, 

враховуючи всі аспекти 

вербальної та невербальної 

комунікації. (10 год.) 

12.12.- 16.12. 



16 / 
12.12.- 
16.12. 

Вербальний блок (структурування 

тексту, риторичні засоби наочності, 

переконливості та естетичної 

образності). Виголошення промов, 

знімання на відео та обговорення 

засобів наочності, переконливості та 

естетичної образності. 

 

 

практичне 

заняття 

   

 


