
Презентація вибіркової 

навчальної дисципліни 

«Риторика» 

Кафедра української словесності та культури 

«Найбільша цінність оратора - не  тільки сказати те, що 

потрібно, але й не сказати того, чого не треба». 

Цицерон 



Знання з риторики допоможуть вам: 

• сформувати  високий рівень 
комунікативної компетентності; 

• оволодіти мистецтвом переконуючої 
комунікації, мистецтвом суперечки;  

• сформувати уміння та навички 
ораторської майстерності. 

 



Після вивчення курсу “Риторика”  ви 

будете знати:  

історію й джерела риторики; 

закони риторики, жанри красномовства; 

алгоритм підготовки публічного виступу; 

як створювати тексти промов з потрібної 

теми і для різних ситуацій; 

прийоми впливу на співрозмовника, 

типові маніпулятивні тактики. 

 

 

Аристотель 



 добирати матеріал для виголошення 

ораторських промов; 

 аналізувати текст, точно визначати тему, 

тези, докази, аргументи, доцільність кожного 

слова; 

застосовувати засоби виразності при 

підготовці тексту промов; 

використовувати прийоми переконання, 

ведення  різних видів суперечок. 

 

Марк Туллій 

Цицерон 

Ви зможете навчитися: 



«Красномовство - мистецтво керувати умами»                                                                  

                                                                Платон 
 

Практична 

частина 

Лекційна 

частина 

СТРУКТУРА 

КУРСУ 



Під час вивчення курсу “Риторика” 

студенти набувають вмінь і навичок: 

• як працювати риторові над своїм мовленням; 

• як готувати промову, будувати і виголошувати 

її;  

• як зацікавити слухача; 

• як управляти собою; 

• позбутися страху перед аудиторією. 

«Занадто старанні пошуки слів часто псують усю 

мову. Кращі слова — це ті, які з’являються самі 

собою; вони здаються такими, що підказані самою 

правдою» 

Квінтіліан 
Квінтіліан 



ФОРМИ ТА ВИДИ РОБІТ 

Тренінги 
Виконання 

тренувальних 

вправ, тестових 

завдань 

Презентації 

проектів 

«Відчуйте передусім у собі ті пристрасті, які ви сподіваєтесь викликати 

в інших» 

 Горацій 



ЦІКАВИНКИ 
Демосфен із дитинства був кволим 

і хворобливим. Одного разу він побачив виступ 
відомого оратора Калістрата і, захоплений 
силою слова, присвятив увесь свій час вправам 
із красномовства, щоб з часом і самому стати 
оратором.  

Він улаштував собі в підземеллі кімнату для 
занять, де вчився акторської гри й 
зміцнював голос, а часто усамітнювався на два-
три місяці, поголивши собі половину голови, щоб 
із сорому неможливо було вийти надвір, навіть 
якщо дуже захочеться.  

Неясну, шепеляву вимову він виправив, 
вкладаючи до рота камінці й читаючи 
напам'ять уривки з поезій, 
а голос зміцнював бігом, розмовою на 
крутосхилах і тим, що, не переводячи дихання, 
промовляв декілька віршів або довгі фрази. 

 

Демосфен 



Сприйняття публічного виступу 

38%  

інтонація,  

тембр голосу 

7% 

інформаційні 

матеріали 

55% 
 невербальні засоби,  

зовнішній вигляд,  

погляд 

              Хто не вміє говорити, той не зробить кар’єри. 

                                                                                  Наполеон 



Риторика - це інструмент для досягнення мети.  
 

Щоб досягти професійного успіху,  обирайте курс 
“Риторика”! 

 

ОБИРАЙ – УПРАВЛЯЙ – ДОСЯГАЙ ! 
 
 

 


