
ПЕРЕДМОВА
Професія  психолога  –  доволі  складна,  багатогранна,  потребує  синтезу  знань  із

різних  галузей  науки,  техніки,  мистецтва,  чинного  законодавства,  політики,  економіки,
релігії.  Надзвичайно  важливу  роль  у  професійному  становленні  відіграє  словесна
репрезентація, як в усній, так і в письмовій формах. Вивчення «Риторики» з урахуванням
теоретичного та прикладного рівнів  сприяє фаховій самореалізації  психолога,  адже він
щоденно  перебуває  на  перетині  кількох  комунікативних  ліній.  Постійна  взаємодія  із
різними людьми потребує знання та розуміння особливостей спілкування та механізмів
взаємовпливу, вміння конструювати монолог, діалог та полілог, готувати й презентувати
публічний виступ, вправно синтезуючи вербальні та невербальні засоби. 

Навчальна дисципліна «Риторика» допомагає майбутнім психологам усвідомити
специфіку  особистості,  яка  постає  як  цілісна  модель  із  певним  колом  моральних
цінностей,  рівнем  соціальної  активності  та  особливою  вербалізацією  дійсності.  Таким
чином,  вивчення  основ  риторичного  канону  підпорядковується  реалізації  функцій
психології  завдяки  інтенції  мовлення  через  безпосередню  інформативність,  наративну
специфіку, сутнісну оцінку подій та явищ сучасного життя.

Мета: ознайомлення студентів із основами знань класичної і сучасної риторики як
науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність; формування високого рівня комунікативної
компетентності студентів; оволодіння мистецтвом переконуючої комунікації, мистецтвом
суперечки; формування умінь та навичок ораторської майстерності.

Завдання:  засвоїти  знання,  що  складають  зміст  риторики  як  науки,  вивчити
історію  та  джерела  риторики,  ознайомитися  зі  зразками  промов  визначних  риторів
минулого і сучасності з метою використання їхнього досвіду, навчитися аналізувати текст,
точно  визначати  тему,  тези,  докази,  аргументи,  доцільність  кожного  слова,  навчитися
продукувати тексти різних промов із потрібної теми і для різних ситуацій.

Об’єкт навчальної дисципліни «Риторика» – мовленнєва діяльність психолога,
пов'язана зі створенням усних та письмових повідомлень.

Предмет вивчення навчальної дисципліни – сукупність теоретичних знань про
поняття  красномовства,  його  типи  та  історичні  витоки,  проблеми  взаємодії  оратора  й
аудиторії,  його мовну культуру та методичні прийоми, риторичні особливості бесіди, а
також прикладні основи публічного виголошення ораторських промов. 

Після  вивчення  курсу  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти  такими
компетентностями:

ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК9. Здатність працювати в команді.
Методи  та  форми  навчання: під  час  вивчення  курсу  використовуються

інтерактивний  метод  та  метод  проектів,  який  сприяє  розвитку  творчих  здібностей,
формуванню  комунікативної  та  професійної  компетентностей.  Під  час  семінарських
занять  проводяться  ділові  ігри,  дискусії,  інсценізації  професійних  ситуацій.  Частково
навчальний матеріал (розкриття теоретичних питань риторики,  написання есе,  відгуків,
рецензій,  аналіз  промов,  підготовка  репортажів,  інтерв'ю  тощо)  пропонується  для
засвоєння  здобувачами  вищої  освіти  під  час  виконання  індивідуальної  та  самостійної
роботи. 

Програмою  курсу  «Риторика»  передбачено  лекційні  та  семінарські  заняття,
індивідуальна та самостійна робота студента. 

На  лекційних  заняттях  здобувачі  вищої  освіти  отримують  інформацію  про
теоретичні аспекти курсу.

Основна  мета  семінарських  занять,  індивідуально-консультаційної  та  самостійної
роботи  –  допомогти  здобувачам  вищої  освіти  систематизувати,  розширити,  закріпити
знання, одержані на лекціях і в результаті самостійного вивчення основної та додаткової
літератури, набути практичних навичок у підготовці та виголошенні промови.



Семінарські  заняття,  крім  того,  виконують  функцію контролю щодо засвоєння
здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу. Семінарські та індивідуальні заняття,
самостійна робота проводяться згідно з планами,  що містять основні  питання з тієї  чи
іншої теми. При підготовці необхідно ознайомитися з програмою курсу, планом семінару
за темою, з питаннями для індивідуальної та самостійної роботи, опрацювати лекційний
матеріал, законспектувати рекомендовану літературу.

Під час семінарських занять застосовуються такі форми та види роботи: тренінги,
презентація  проектів,  аналіз  основних  тенденцій  формування  риторичного  канону,
виконання навчальних проектів, творчих і тестових завдань. 

Організація поточного та підсумкового контролю знань.
Об’єктом контролю є діяльність здобувачів вищої освіти  на семінарських заняттях,

а також результати виконання ними самостійної, індивідуально-консультаційної роботи.
До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль.
Поточний здійснюється  під  час  проведення  семінарських  занять  та  при перевірці

самостійних  робіт  (бліц-контроль  (тести),  проведення  презентації-захисту  творчих
завдань, перевірці виконання письмових завдань) і має на меті перевірку рівня засвоєння
студентами навчального матеріалу з курсу.

Проміжний контроль здійснюється у формі модульного контрольного заходу  (тест,
термінологічний мінімум, інтерпретація теоретичного питання, захист навчального проекту).

Підсумковий контроль – залік.

Результати навчання
ПРН3. Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН10. Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.
ПРН14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань,
у тому числі демонструвати лідерські якості.
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