
Силабус курсу 

1. Основні характеристики 

Назва українською 

мовою 

 

 Педагогічна риторика   
 

Назва англійською 

мовою 

 

 Pedagogical rhetoric 
 

Спеціальність 073; 201; 204; 211; 212 

Рівень освіти  Третій (освітньо-науковий)  

Освітній ступінь  Доктор філософії 
Форма навчання Денна, заочна 

Кількість годин / 

кредитів ECTS 

90 год./ 3 кредити ECTS 

Розподіл годин за 

видами занять 

 лекції Практич

ні 

заняття 

(семінари

) 

Лаборатор

ні заняття 

(комп’юте

рні 

практикум

и) 

Індивід

уальні 

заняття  

СРС 

Години  14 16   60 

Контрольні заходи Екзамен  Залік  МКР 

(вказати 

кількість) 

РГР, РР, 

ГР 

(вказати 

кількість) 

ДКР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

      

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 

вибіркова 

Мова викладання українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
Кафедра філософії, історії і  політології 

Викладач (лекційні 

заняття) 
Чебан О.М. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
е-mail: chebanoksana72@gmail.com 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
Чебан О.М. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
е-mail: chebanoksana72@gmail.com 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою вивчення «Педагогічна риторика» є формування у аспірантів, 

науково-педагогічних (наукових) працівників – як публічних 

особистостей, лідерів, взірців для наслідування. ННП ЗВО має стати 

професійним спікером, адже лекції, навчальні заняття, наради, 

зустрічі, конференції, презентації, промови на офіційних заходах – це 

публічні виступи, що супроводжують викладача щодня. Водночас 

вони відкривають для нього можливості презентувати себе та 

результати власної діяльності, заявити про себе, донести до широкого 

загалу свою ідею, відстояти позицію, отримати грант, виграти 

конкурс, змінити власне життя та життя інших, стати відомим. 

Знання законів і принципів ораторського мистецтва, уміння 

виступати публічно, говорити, переконувати, впливати на слухачів за 

допомогою живого слова дає змогу ННП реалізувати власні цілі, 

досягнути успіхів у педагогічній та науковій діяльності. Дисципліна 

«Педагогічна риторика» озброїть необхідними для цього 

риторичними знаннями, ораторськими прийомами, методами й 

техніками,  як професійного лектора спікера, оратора. Головна мета 



педагогічної риторики як науки полягає у визначенні об'єктивних 

закономірностей і тенденцій виховання особистості в різних 

соціальних інститутах (системах) та цілеспрямованому застосуванні 

їх на практиці 

Компетентності  Знання законів, правил, принципів публічних виступів, 

особливостей підготовки інформаційних, переконливих та інших 

видів промов. 

Знання технік управління аудиторією під час виступу. 

Знання особливостей сприйняття інформації слухачами. 

Знання архітектоніки публічної промови та методики її підготовки. 

Знання особливостей відповідей на запитання в публічному 

виступі, технік роботи з провокаційними запитаннями та складною 

аудиторією. 

Знання особливостей аргументації в публічному мовленні. 
 

Здатності  Уміння презентувати себе й результати власних наукових досліджень. 

Уміння будувати стратегію й тактику публічного виступу, добирати 

актуальний і цікавий матеріал. 

Уміння будувати ефективну взаємодію з аудиторією. 

Уміння аргументувати власну думку, переконати співрозмовника, 

відстояти свою позицію, спростувати думку опонента. 

Уміння структурувати промови, стисло і водночас ґрунтовно 

викладати матеріал, доступно та зрозуміло доносити інформацію. 

Уміння доцільно використовувати вербальні й невербальні засоби. 

Уміння звертатися до почуттів, емоцій, волі слухачів, пробуджувати 

їх інтерес, приносити їм задоволення від виступу. 

Уміння долати хвилювання, керувати власним психоемоційним 

станом, упевнено себе почувати перед аудиторією. 

Уміння влучно відповідати на запитання, вести полеміку, наукову 

дискусію. 

Уміння сформувати позитивний професійний імідж. 

Результати 

навчання 

Знання  Знати завдання педагогічної риторики на сучасному етапі;  

основні методи педагогічної риторики;  

короткі відомості з історії педагогічної риторики;  

технік управління аудиторією під час виступу; набуття навичок та 

формування вмінь застосування набутих знань з для ефективного 

вирішення особистих та професійних проблем.  

 Вміння  Організовувати навчально-виховний процес;  

успішно виступати публічно, говорити влучно, зрозуміло, красиво й 

переконливо, презентувати на високому рівні свої наукові здобутки, 

проводити цікаві навчальні заняття, будувати успішну комунікацію, 

отримувати задоволення від публічних виступів. Розкривати свої 

можливості, розвивати риторичну, комунікативну, пізнавальну, 

управлінську компетентності, сформую риторичну культуру. 

Досягати цілей у професійній діяльності та житті за допомогою 

живого слова. 

Вимоги до підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що передують 

вивченню дисципліни) 

Здобувач вищої освіти має володіти знаннями дисциплін соціально-

гуманітарного напрямку української мови, історії України, історії 

української культури, етики, естетики, філософії, політології, 

педагогіки, психології, педагогіки вищої школи.  

 

Зміст дисципліни 

(перелік тем) 

Тема 1. Основи публічного мовлення науково-педагогічного 

(наукового) працівника закладу вищої освіти 

Л 1. Мистецтво публічного мовлення НПП ЗВО 

ПЗ 1. Особливості публічних промов НПП ЗВО 

Л 2. Управління аудиторією під час публічного виступу 

ПЗ 2.1. Сторітеллінг у публічному виступі НПП ЗВО 

ПЗ 2.2. Сприйняття інформації як чинник успішного публічного 



виступу 

ПЗ 2.3. Педагогічний імідж науково-педагогічного працівника 

закладу вищої освіти 

Тема 2. Риторична культура науково-педагогічного (наукового) 

працівника закладу вищої освіти 

Л 3. Культура мовлення НПП ЗВО 

ПЗ 3.1. Техніка мовлення НПП ЗВО 

ПЗ 3.2.. Голос як основний інструмент оратора 

ПЗ 3.3.. Невербальне мовлення в публічному виступі НПП ЗВО 

Тема 3. Майстерність підготовки та проведення публічного виступу 

Л 4. Теоретичні аспекти підготовки НПП (НП) до виступу 

ПЗ 4. Практичні аспекти підготовки НПП (НП) до виступу 

Л 5. Архітектоніка публічної промови оратора 

ПЗ 5.1.. Мистецтво підготовки й проведення лекції 

ПЗ 5.2. Мистецтво підготовки й виголошення наукової доповіді 

ПЗ 5.3. Мистецтво підготовки й виголошення переконливої промови 

ПЗ 5.4. Мистецтво підготовки й виголошення протокольно-етикетної 

публічної промови 

Тема 4. Мистецтво аргументації та полеміки в діяльності науково-

педагогічного (наукового) працівника вищої військової школи 

Л 6. Аргументація в публічному мовленні НПП ЗВО 

ПЗ 6.1. Особливості логічної аргументації 

ПЗ 6.2. Особливості емоційної аргументації 

Л 7.. Мистецтво полеміки НПП ЗВО 

ПЗ 7. Особливості полеміки в публічному виступі НПП ЗВО 

ПЗ 8. Від думки до слова: ораторська майстерність НПП ЗВО 

Дидактичні методи Теоретико-інформаційні методи. Практико-операційні методи. 

Методи самостійної роботи студентів. Пошуково-творчі методи. 

Контрольно-оціночні методи. 

На лекційних заняттях  Теоретико-інформаційні методи навчання-усне логічно цілісний 

виклад навчального матеріалу, діалогічно побудований усний виклад 

(бесіда), розповідь, пояснення, дискусія, бригадний метод, 

консультування, аудіо-відео-демонстрація, демонстрація. 

На практичних заняттях Практико-операційні методи навчання - вправи, алгоритм, «роби так, 

як я», рішення задач, досвід, експеримент, педагогічна гра 

(пізнавальна або ділова).  Пошуково-творчі методи навчання - 

спостереження, досвід, експеримент, бесіда, лабіринт, «мозкова 

атака», «акваріум», «думай, слухай, пропонуй», бригадний метод, 

творчий діалог, аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, 

нетипових). Контрольно-оціночні методи - попередній іспит, усний 

виступ, відповідь з місця, контрольна робота, досвід, вправи, усне 

опитування, тестування, програмований контроль. 

Література основна 

 

 

 

 

 

Всього основної 

літератури 

Інформаційні джерела 

1. Красницька Ольга. Педагогічна майстерність викладача вищої 

військової школи : підручник. Київ : вид. дім «Кондор», 2020. 528 с. 

2. Красницька Ольга. Основи ораторського мистецтва та риторичної 

комунікації : практикум. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 110 с. 

3. Красницька Ольга. Лідерство та риторика у професійній діяльності 

офіцера. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. 

наук. пр. Дрогобич : Гельветика, 2020. Вип. 28. Т. 2. С. 181–187. 

4. Krasnytska Olha. «Modern pedagogical rhetoric» in the preparation 

system of Doctors of Philosophy. Technium Social Sciences Journal. A 

new decade for social changes. 2020. Vol. 9. P. 43–49. 5. Андерсон Кріс. 

Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів. 2-е вид. Київ, 

2017. 256 с. 6. Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика : 

підручник. Львів : вид-во Львівської політехніки, 2016. 496 с. 

 



Література додаткова 

 

 

 

Всього додаткової 

літератури 

1. Степура Андрій. WOW-виступ по-українськи. Ноу-хау сучасного 

оратора. Дніпро: Моноліт, 2018. 304 с. 

2. Хьюмс Джеймс. Секрети великих ораторів. Говори як Черчилль, 
тримайся як Лінкольн. 2012. 304 с. 4. Романовська Л. І. Основи 

психології і педагогіки: навч.посібник / Л. І. Романовська, Л. О. 

Подкоритова. Львів: НовийСвіт - 2000, 2011. 452 с.  

Технічне забезпечення Moodle, Zoom 

Метод оцінювання  Кількість  Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка 

в балах 

Змістовий модуль _ 0 80 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної 

кількості занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення:  0 10 

доповідь на науковій 

студентській конференції 

 0 2 

активна участь в роботі 

наукового гуртка кафедри 

 0 2 

підготовка реферату і 

виступ з ним на семінарі, 

конференції і т.п. 

 0 2 

призове місце в олімпіаді  - - 

підготовка наукової 

публікації 

 0 5 

виконання 

індивідуального завдання 

 0 2 

участь у вдосконаленні 

навчально-методичної 

бази кафедри 

 0 5 

Підсумковий рейтинг    

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з 

таблицею 

100…95 Відмінно  

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре  

74…65 Задовільно  

64…60 Достатньо  

Менше 60 Незадовільно  

Не зарахований реферат 

або стартовий рейтинг 

менше 36 балів 

Не допущено 

4. Політика курсу 

Правила взаємодії Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, 

але відповіді кожний студент захищає самостійно. Взаємодія 

студентів пів час іспиту / МКР категорично забороняється і будь-яка 

така діяльність буде вважатися порушенням академічної 

доброчесності і згідно принципів університету щодо академічної 



доброчесності 

Додаткова інформація  Навчальний план 

Робоча програма  

 

Викдадач (розробник)                    ______________________        Чебан О.М. 

 

Завідувач кафедри філософії, історії 

і політології, доцент                     _____________________       Чебан О.М. 


