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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни «Політична риторика» — розвинути мисленнєві, 

мовленнєві уміння та навички; опанування засобів ефективної переконуючої 

комунікації за умови різноманітних ситуацій життєвого і професійного 

спілкування; розвивати здібності в галузі ораторського мистецтва, 

вдосконалювати навички створення і виголошення публічних промов. 
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історичного процесу;  основні загальнонаукові теорії та методи 

досліджень; закони логіки та основні вимоги до правильного мислення; основні 

твори класичної української літератури та зарубіжної літератури. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо визначених феноменів, 
явищ або процесів; визначати закономірності та особливості предметів 

дослідження. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного мислення та прогнозування стосовно історичних, 

соціально-політичних, економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; 
використання іншомовних фахових інформативних джерел. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична риторика» 

належить до переліку обов‘язкових для вивчення дисциплін та викладається у 3 
семестрі рівня підготовки бакалавр. В межах навчальної дисципліни 

визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні 

напрямки та проблематика риторики як науки. Метою навчальної дисципліни є 

розкриття основних понять, процесів виникнення, розвитку і трансформації у 

хронологічному та семантичному розумінні риторики як науки; виховання 

високорозвиненої, гармонійної особистості, діалектично мислячої, з 

високоякісним мовленням, ефективним спілкуванням; формування стійкої 

системи знань про теоретичні та практичні аспекти комунікативної діяльності та 

ораторських виступів. Навчальна дисципліна сприяє розвитку у студентів 

навичок, необхідних для професійної діяльності фахівця в галузі політології, а 

саме ефективної технології комунікації, що є безумовним свідченням 
комунікативної компетентності сьогоднішнього студента — завтрашнього 

фахівця та враховує сучасні наукові досягнення в осмисленні таємниць мистецтва 

словесного вираження і впливу на аудиторію. Особлива увага приділяється 

мовленнєвій культурі, навичкам ведення конструктивного діалогу. 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань, що 

акумульовані в риторичній науці і представлені в таких основних напрямках, як: 
1. Мисленнєва (логічна) культура — самостійність, логічність (ясність), 

продуктивність, самокритичність (рефлексія), гнучкість, швидкість 

(оперативність). 
2. Культура мовлення — правильність (нормативність), точність (ясність), 

доступність, доцільність, виразність (художня образність), експресивність, 
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техніка мовлення, володіння голосом (дикція, артикуляція, дихання), паузація, 

інтонація. 
3. Комунікативна культура — повага до співрозмовника, тактовність 

(коректність), емпатійність, ввічливість, розкутість, управління поведінкою 

слухачів (аудиторії), залучення однодумців, навички успішного проведення 

комунікації. 
4. Сценічна (театральна) культура — виконавське мистецтво (артистизм), 

управління жестами, мімікою, позою, ходою; зовнішній вигляд — культура одягу 

тощо. 
Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей: 
ЗК 1.  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 2.   Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ФК 9.  Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень 

для фахівців та нефахівців. 
 
 
5. Результати навчання:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

% у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисци

пліни 

Ко

д Результат навчання 

 Знати:    
1.1 своєрідність риторики як 

самостійної теоретико-
прикладної науки, етапи 

розвитку риторики як науки і 

навчальної дисципліни 

Лекція, 

лабораторні, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
есе, підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1.2 основні рекомендації стосовно 

аналізу і відбору матеріалу для 

промови 

Лекція, 

лабораторні, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1.3 основні рекомендації стосовно 

варіантів розташування 

матеріалу в промові 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
есе, підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1.4 види засобів прикрашення 

промови,  прийоми активізації 

уваги слухачів 
 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусії, есе, 
підсумкова 

контрольна 

10 
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робота 

 Вміти:    
2.1 екстраполювати основні 

принципи риторики на 

комунікативну діяльність у сфері 

професійної діяльності   

Лекція, 

лабораторні, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь 10 

2.2 враховувати та використовувати 

на свою користь особливості 

комунікативної культури 

співрозмовників (аудиторії) 

Лекція, 

лабораторні. 
Усна доповідь, 
есе 

10 

2.3 вести розгорнутий монолог, 

ефективну бесіду з фахової 

проблематики, вирішувати 

комунікативні та мовленнєві 

завдання в конкретній ситуації 

спілкування 

Лекція, 

лабораторні. 
Усні доповіді,  10 

2.4 логічно правильно, етично 

коректно й емоційно виражати 

думки в словах, відповідно до 

змісту, умов комунікації та 

адресата, прагнучи при цьому 

передати у промові свій стиль 

Лекція, 

лабораторні. 
Усні доповіді, 

дискусії. 
10 

 Комунікація:    
3.1 презентувати результати 

проведених риторичних 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, промов, есе, 

презентацій, конспектів; 
приймати участь у фахових 

дискусіях 

Лабораторні, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

промова 
5 

3.2 вести полеміку стосовно 

визначених питань на основі 

володіння категоріально-
поняттєвим апаратом риторики      

Лабораторні, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, промова 
10 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу зі 

сфери досліджень риторичної 

проблематики, вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 
Дискусії 5 
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4.2 вирішувати самостійно 

комплексні завдання, пов’язанні 

із верифікацією результатів 

існуючих оприлюднених 

досліджень в галузі риторики та 

порівнювати їх із результатами 

власне проведених досліджень 

Лабораторні, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, промова 
10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПРН 1.  Розуміти предметну область, етичні та правові 

засади професійної діяльності.  
+

+ 
+

+ 
+ +

+ 
+ + +

+ 
+ +

+ 
+

+ 
+  

+ 

ПРН 2. Вільно спілкуватися державною та однією з 

іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності.   +
+  +

+    +
+ + + +

+ 
ПРН 4.  Мати навички професійної комунікації. +

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+  +
+  +

+  +
+ 

+
+  

ПРН 16.   Презентувати результати теоретичних і 

прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, 

засобам масової інформації, експертам з інших галузей 

знань. 

+
+    +

+ 
+

+  +
+  +

+ 
+

+ 
+

+ 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2) що складає 60% 
загальної оцінки. 

 
Оцінювання семестрової роботи: 

        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 24-40 балів  

             2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.3, 1.4, 2.2 – 12-20 балів 

             3. Самостійна робота (промова): Р.Н. 3.1, 3.2, 4.2 – 12-20 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 
за самостійну роботиу (есе), за самостійну роботу (промова). Всі види робіт за семестр мають у 
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підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4 – 12-20 балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      

 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної 

роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання: 
 

Види робіт Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, 

участь в дискусіях 

До тем: 1, 4 протягом 

семестру, згідно з 

графіком навчальних 

занять. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати 

в письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 40 

Підготовка есе за 

визначеними 

першоджерелами 

Протягом  семестру 
Min – 12 Max – 20 
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(самостійна 

робота) 
Презентація 

ораторської 

промови на обрану 

тему (самостійна 

робота) 

Протягом  семестру 

Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-10 

Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
 Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (есе): 
 20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота 
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містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3. Самостійна робота (промова): 
 20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота 

містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
4.           Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження / 

підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 
несуттєві неточності; 

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п Назва лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 
робота 

Частина 1.Сутність та основоположення риторики як науки 

1 
Сутність та цілі риторики як науки. 

Специфіка риторичного підходу при 

дослідженні комунікативної практики. 
3  

3 
 
5 

2 Переконання як базова категорія 

риторики. модуси переконання. 3 2  
5 

3 
Поняття «воля до влади». «Риторична 

культура» та її значення у розвитку 

суспільства. 
3  

2 
 
5 

4 
Форми (формати) мовленнєвого 

спілкування. Основні жанри 

ораторських промов. 
2  

2 5 

Частина 2. Основні розділи риторики 

5 Розділи класичної риторики. Основні 
засади інвенції як розділу риторики. 4 4 5 

6 Основні засади диспозиції як розділу 
риторики. 2 2 5 

7 Основні засади елокуції  як розділу 
риторики. 3 3 5 

8 Основні засади меморії як розділів 
риторики.  3 3 5 

9 Основні засади акції як розділів 
риторики. Релаксація. 3 3 5 

Частина 3. Сучасні комунікативні технології 

10 
Специфіка НПЛ та PR як сучасних  
комунікаційних технологій. 2 

2 
 

5 

 Самостійна робота (промова)   7 
 Самостійна робота (есе)   7 
 Підсумкова контрольна робота   2  
 Загальний обсяг 28 28 64 

 
Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій                          - 28 год. 
Семінарські заняття   - 28  год. 
Самостійна робота      -  64 год. 
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Рекомендована література: 
 
Основна:  
1. Абрамович С. Д. Риторика : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – 
Львів : Світ, 2001. – 238 с. 
2. Бродська Р. В. Риторика. Практикум. Методичні рекомендації / Р. В. Бродська. 

– Севастополь : Рібест, 2008. – 44 с. 
3. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В. М. 

Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264 с. 
4. Конверський А. Є. Критичне мислення: підруч./ А. Є. Конверський. – К. : Центр 

учбової літератури, 2018. – 344 с. 
5. Колотилова Н.А. Риторика : навч. посіб. / Н. А. Колотилова. – Центр уч. літер., 

К. 2007. 
6. Крикун В.Ю. Риторика. Навч. посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2019 

р., 223 с. 
7. Онуфрієнко Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 592 с. 
8. Себаг-Мантефіоре С. Промови, що змінили світ : пер. В. Горбатко. Київ : КМ-
БУКС, 2017. 328 с. 
9. Томан І. Мистецтво говорити: пер. з чес. /І.Томан. – 2-е вид.– К. : 1989. – 293 с. 
 
Додаткові джерела: 
1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова. – 
Львів, 2003. 
2. Абрамович С. Риторика та гомілетика / С. Д. Абрамович. – Чернівці, 1995. – Ч. 

1.  
3. Бондаренко В. Риторика: конспект лекцій / В. В. Бондаренко. – Харків : Вид-во 

ХНАДУ, 2008. – 121 с. 
4. ВЕЛИКИЙ ОРАТОР, або як говорити так щоб Вам аплодували стоячи/Р. 

Кушнір – Дрогобич: Коло, 2013. 258 с. 
5. Крикун В. Підштовхування як методологія комунікативного впливу. 
«Гуманітарні студії»: Збірник наукових праць. – К., 2018 р. Випуск № 31. С. 47-
57. 
6. Крикун В. «Комунікативна компетентність» і «воля до влади»: аспекти 

взаємодії. Вісник  Національного  авіаційного  університету. Серія: Філософія. 

Культурологія: Зб. наук. пр. –К.: НАУ, 2019. -No 1 (29). –С. 49-59. 
7. Крикун В. Постправда: сутність  та  перспективи. Людинознавчі  студії:    

збірник  наукових  праць  Дрогобицького  державного  педагогічного  

університету імені  Івана  Франка.  Серія  «Філософія», 2020,  № 41,  с. 213–227,  
doi:  https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.15 
8. Крикун В. «Емоційна мова» як засіб ефективного впливу в комунікації.  

Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», 2021, № 42, 

148–162, doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.42.10 

https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.15
,%20doi:%20https:/doi.org/10.24919/2522-4700.42.10
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9. Овчиннікова А.  П'ять кроків до гарної мови. Мовна комунікація: техніка 

мовлення / А. П. Овчиннікова. – Одеса : ОКФА, 1997. 
10. Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво / Ф. Прокопович // Філософські 

твори : в 3 т. – К., 1979. – Т. 1. – С. 101–433. 
11. Промови, що змінили світ. – Харків : ФОЛІО, 2009. 
12. Риторика: навч. посібн. ( Т.К. Ісаєнко, А.В. Лисенко). – Полтава: ПолтНТУ, 

2019. – 247с. 
13. Риторика: теоретичні та практичні аспекти комунікації: монографія / ред. кол.: 

проф. В.М. Вандишев, проф. Я.З. Ліханський, проф. О.С. Переломова; відп. ред. 

проф. В.М. Вандишев. – Суми: СумДУ, 2015. – 112 с. 
14. Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2016. — 96 с. 
15. Сагач Г. Золотослів : у 2 ч. / Г. М. Сагач. – К., 1998. 
16. Хоменко І. Еристика / І. В. Хоменко. – К., 2008. 
17. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. / С.В. 

Шевчук, Ш.В. Клименко – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К.: Алерта, 2011. – 696 
с. 
18. Boardman F. Logic and Contemporary Rhetoric: The Use of Reason in Everyday 
Life / F. Boardman, N. Cavender, H. Kahane // Cengage Learning. – 2017. – 429 p. 
19. Perelman Ch. The New Rhetoric: A Treatice on Argumentation / Ch. Perelman, L. 
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