
 

 

 

 

 

 

 



Розробники: 

Прізвище та 

ініціали 

Посада,  

email 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Підпис 

Резван О.О. завідувач кафедри 

Oksana.Rezvan@kname.edu.ua 

доктор пед. 

наук, 

професор 

 

Приходько А.М. доцент кафедри 

Alona.Prykhodko@kname.edu.ua 

к. пед. наук  

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри мовної підготовки, педагогіки 

та психології 
 

Протокол від «31» серпня 2021 року № 1 

Завідувач кафедри _______________________  (Резван О.О.) 

 

Схвалено на засіданні НМР Університету 

Протокол від “____”________________ 2021 року № ___ 

Секретар НМР _______________________  (__________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Мета дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна риторика» є 

підвищення рівня комунікативної компетентності, практичне оволодіння 

ефективними риторичними прийомами для успішної майбутньої професійної 

діяльності студентів, а також мистецтвом аргументації та красномовства, 

жанрами професійної риторики, що забезпечить професійне спілкування на 

належному комунікативному рівні. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
  

 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базові знання з 

культурології, історії української культури. 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
Здійснювати 

професійну 

комунікацію: 

створювати 

комунікативні 

продукти, 

аналізувати 

комунікативну 

діяльність; 

адекватно реагувати 

на критику, 

генерувати та 

аргументувати нові 

ідеї; здійснювати 

комунікативний 

вплив на людей, 

спонукаючи їх до 

діяльності; доводити 

власні думки; 

виявляти, 

застосовувати 

інформаційно-

комунікативні 

технології; розвивати 

навички 

міжособистісної 

взаємодії в колективі  

Словесні, наочні, 

практичні 

усне та письмове 

опитування, 

письмовий контроль 

(контрольні роботи, 

есе тощо), 

диференційований 

залік 

 

Знати підходи 

(шляхи) щодо 

ведення переговорів і 

конструктивної 

поведінки в 

професійному 

спілкуванні; основні 

засади спілкування в 

офіційно-діловому 

стилі; принципи 

побудови 

переконливої та 

логічно 

обґрунтованої 

аргументації; 

особливості стилів і 

жанрів риторичного 

мистецтва; способи 

та підходи до 

ефективної критики, 

усвідомлення та 

корекції помилок у 

стратегії виступу; 

типові маніпулятивні 

тактики. 

Уміти правильно 

використовувати 

різні мовні засоби 

відповідно до 

комунікативних 

намірів; 

кваліфіковано 

складати тексти 



виступів, 

дотримуючись 

логіки, доказовості; 

застосовувати закони 

спілкування, стратегії 

і тактики на 

практиці; 

розпізнавати 

маніпулятивні 

стратегії та 

протистояти їм; 

володіти основами 

техніки мовлення; 

використовувати 

мовні засоби 

образності текстів 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Професійна риторика 
 

 

Змістовий модуль 1. Риторика у професійному спілкуванні 

Тема 1. Мистецтво красномовства і комунікативна діяльність сучасного 

фахівця 

Роль живого слова у суспільному житті. Класична (академічна) «риторика», 

«красномовство», «ораторське мистецтво»: сутність та зміст понять. Риторика 

як наука і мистецтво. Предмет, історичні витоки та розвиток риторики. 

Розвиток риторики в Україні. Неориторика і мистецтво мовного впливу.  

«Професійна риторика», «професійне спілкування», «ділове спілкування», 

«ділова комунікація»: сутність та зміст понять. Жанри професійної риторики. 

Комунікативна діяльність сучасного фахівця: загальні засади.  

Тема 2. Ораторська майстерність майбутнього фахівця 

Ораторська майстерність у контексті професійній діяльності фахівця. Предмет і 

закони ораторської майстерності. Стратегія і тактика оратора, способи і 

прийоми. Культура і техніка мовлення оратора. Риторичний трикутник: оратор, 

аудиторія, промова. Мовні типи оратора. Індивідуальний ораторський стиль. 

Риторичний тренінг: мета, завдання, актуальність.  

Тема 3. Професійна невербальна комунікація 

Невербальна комунікація: суть поняття. Складові невербальної комунікації 

(жести, пози, міміка, вираз обличчя та контакт очей). Значення і функції 

невербальної комунікації. Особливості професійної невербальної комунікації. 

Національні особливості невербальних засобів спілкування. 

 



Тема 4. Публічний виступі у професійному спілкуванні 

Роль і місце публічних виступів у професійному спілкуванні. Види і жанри 

сучасного ділового спілкування. Правила підготовки ораторської промови. 

Методи викладу інформаційного матеріалу Особливості підготовки промови 

залежно від її різновиду (урочиста, інформаційна, надихаюча, з метою 

переконання тощо). 

Змістовий модуль 2. Наукова риторика 

Тема 5. Академічне красномовство як складова професійно-

комунікативної компетентності фахівця 

Академічне красномовство як ораторська діяльність науковця. Історія, 

принципи, ознаки та жанри академічного красномовства. Мова науки.  

Тема 6. Методика підготовки, написання та захисту наукових робіт 

різних жанрів 

Презентація та захист результатів наукової роботи. Наукова дискусія. 

Особливості виступу на семінарських заняттях, конференціях, колоквіумах. 

Наукова онлайн і офлайн-комунікація. 

Змістовий модуль 3. Мистецтво ефективної професійної комунікації 

Тема 7. Продуктивне та маніпулятивне спілкування у професійній 

комунікації 

Комунікація і спілкування. Поняття ділового спілкування. Види, типи і форми 

професійного спілкування. Комунікативні стратегії і тактики. Технології 

продуктивного спілкування. Маніпуляції і контрманіпуляції у професійному 

спілкуванні. Прийоми ефективної професійної комунікації.  

Тема 8. Професійна етика 

Стиль професійного спілкування. Самопрезентація. Основні види і тактики 

поведінки у вирішенні конфліктних ситуацій. Прийоми змістової та позиційної 

дії. Здатність слухати та чути. Бар’єри у професійній комунікації. Іміджелогія. 

Абстрактні типи поведінки людей у спілкуванні. Корпоративна етика.  

Корпоративні кодекси.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 17 34 - 69 

Змістовий модуль 1 45 8 16 - 21 

Змістовий модуль 2   30 6 8 - 16 

Змістовий модуль 3   30 3 10 - 17 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 



6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Риторика у професійному спілкуванні  

Тема 1. Мистецтво 

красномовства і 

комунікативна 

діяльність сучасного 

фахівця 

 

1. Роль живого слова у суспільному 

житті.  

2. Класична (академічна) 

«риторика», «красномовство», 

«ораторське мистецтво»: сутність 

та зміст понять.  

3. Риторика як наука і мистецтво. 

Предмет, історичні витоки та 

розвиток риторики.  

4. Розвиток риторики в Україні. 

5. Неориторика і мистецтво 

мовного впливу.  

6. «Професійна риторика», 

«професійне спілкування», «ділове 

спілкування», «ділова комунікація»: 

сутність та зміст понять.  

7. Жанри професійної риторики.  

8. Комунікативна діяльність 

сучасного фахівця: загальні засади. 

2 

Тема 2. Ораторська 

майстерність 

майбутнього фахівця 

 

1. Ораторська майстерність у 

контексті професійній діяльності 

фахівця.  

2. Предмет і закони ораторської 

майстерності.  

3. Стратегія і тактика оратора, 

способи і прийоми.  

4. Культура і техніка мовлення 

оратора.  

5. Риторичний трикутник: оратор, 

аудиторія, промова.  

6. Мовні типи оратора. 

Індивідуальний ораторський стиль. 

7. Риторичний тренінг: мета, 

завдання, актуальність 

2 

Тема 3. Професійна 

невербальна 

комунікація 

 

1. Невербальна комунікація: суть 

поняття.  

2. Складові невербальної 

комунікації (жести, пози, міміка, 

2 



вираз обличчя та контакт очей).  

3. Значення і функції невербальної 

комунікації.  

4. Особливості професійної 

невербальної комунікації. 

5. Національні особливості 

невербальних засобів спілкування 

Тема 4. Публічний 

виступ у професійному 

спілкуванні 

1. Роль і місце публічних виступів у 

професійному спілкуванні.  

2. Види і жанри сучасного ділового 

спілкування.  

3. Правила підготовки ораторської 

промови.  

4. Методи викладу інформаційного 

матеріалу  

5. Особливості підготовки промови 

залежно від її різновиду (урочиста, 

інформаційна, надихаюча, з метою 

переконання тощо) 

2 

Змістовий модуль 2. Наукова риторика 

Тема 5. Академічне 

красномовство як 

складова професійно-

комунікативної 

компетентності 

сучасного фахівця 

1. Ораторська майстерність 

науковця.  

2. Історія, принципи, ознаки та 

жанри академічного красномовства. 

3. Мова науки. Науковий стиль 

мовлення 

2 

Тема 6. Презентація та 

захист результатів 

наукової роботи 

1. Наукова робота: особливості, 

структура та види. 

2. Презентація та захист результатів 

наукової роботи. Наукова дискусія. 

3. Особливості виступу на 

семінарських заняттях, 

конференціях, колоквіумах.  

4. Наукова онлайн та офлайн 

комунікація: особливості 

проведення та підготовки. 

4 

Змістовий модуль 3. Мистецтво ефективної професійної комунікації 

Тема 7. Продуктивне 

та маніпулятивне 

спілкування у 

професійній 

комунікації 

1. Комунікація і спілкування.  

2. Поняття ділового спілкування. 

3.  Види, типи і форми 

професійного спілкування. 

4.  Комунікативні стратегії і 

тактики.  

5. Технології продуктивного 

спілкування.  

6. Маніпуляції і контрманіпуляції у 

2 



професійному спілкуванні. 

7. Прийоми ефективної професійної 

комунікації. 

Тема 8. Професійна 

етика 

1. Стиль професійного спілкування. 

2. Самопрезентація. Іміджелогія. 

Абстрактні типи поведінки людей у 

спілкуванні. 

3. Основні види і тактики поведінки 

у вирішенні конфліктних ситуацій. 

4. Прийоми змістової та позиційної 

дії.  

5. Здатність слухати та чути.  

6. Бар’єри у професійній 

комунікації.  

7. Корпоративна етика.  

Корпоративні кодекси. 

1 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин  

Змістовий модуль 1 

Заняття 1. 

Риторика у 

суспільному 

житті та  

професійному 

спілкуванні 

1. Роль живого слова у суспільному житті.  

2. Історичні витоки та розвиток риторики. 

Розвиток риторики в Україні. Неориторика: 

напрями і надбання. 

2. Проблеми розвитку риторики ХХ – 

початку ХХІ ст. Проблема риторичної 

маніпуляції в час розвитку мас-медіа. 

3. Основні закони, роди, види і жанри 

класичної риторики 

2 

Заняття 2. 

Професійна 

риторика 

1. Особливості професійної риторики 

(формування позитивного іміджу ділової 

людини, харизма ділової людини, 

професіограма майбутнього фахівця). 

2. Жанри професійної риторики: синхронна 

та асинхронна комунікація (публічна 

промова, доповідь, дискусія, ділова бесіда, 

ділові переговори, наради, виступ 

експромтом; листування, телефонна розмова, 

онлайн-комунікації). 

3. Професійний нетворкінг як інструмент для 

розвитку навичок публічних виступів та 

вдосконалення мовлення. 

4. Поняття PR-технологій. PR (зв’язки з 

громадськістю) як умова ефективного 

2 



функціонування організації. PR як засіб 

управління репутацією організації. 

Заняття 3. 

Професійна 

невербальна 

комунікація 

1. Особливості професійної невербальної 

комунікації. Значення і функції невербальної 

комунікації.  

2. Складові невербальної комунікації: жести, 

пози, міміка, зокрема, вираз обличчя та 

контакт очей. 

3. Різновиди невербальної комунікації: 

кінесика, системи знаків – оптико-кінетична, 

тактильно-кінестетична, ольфакторна, 

паралінгвістична, екстралінгвістична. 

4. Засоби невербальної комунікації і 

проблема інтерпретації невербальної 

поведінки: тілесний контакт, дистанція, 

зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, 

вираз обличчя, жести, погляд. Поняття: 

«базова лінія поведінки людини», 

«конгруентність». 

5. Види жестів при спілкуванні: оцінки, 

упевненості, нервозності та невпевненості, 

самоконтролю, очікування, заперечення, 

нещирості, щирості і відвертості, втрата 

інтересу, роздуми над прийняттям рішення, 

підозра і сумнів, бажання сховатися від 

підозри, брехні. 

6. Просторово-часові чинники спілкування. 

Мова погляду. 

7. Національні особливості невербальних 

засобів спілкування 

2 

Заняття 4. 

Ораторська 

майстерність 

сучасного фахівця 

1. Ритор, оратор, спікер. Мовні типи оратора. 

2. Риторичні портрети відомих ораторів (від 

давнини до сучасності).  

3. Стратегія і тактика оратора, способи і 

прийоми.  

4. Культура і техніка мовлення оратора.  

5. Індивідуальний ораторський стиль.  

6. Аналіз промов відомих ораторів 

2 

Заняття 5. 

Тренінг 

риторичної 

майстерності 

1. Артикуляційні вправи. Вправи на розвиток 

нижнього грудного регістру. 

2. Способи подолання страху перед 

аудиторією. «Правило 10-ти секунд». 

3. Основи культури мовлення (логіка, паузи, 

правильна побудова фраз). 

4. Основи словесної імпровізації і сценічної 

майстерності. «Правило Горгія».  

2 



5. Прийоми завойовування і підтримки уваги 

слухачів (закон афективної комунікації). 

6. Поза, міміка, жести, диспозиція, 

конгруентність 

Заняття 6. 

Особливості 

усного мовлення  

1. Основні помилки в усному мовленні. 

Неправильний вибір слів. Помилки в 

наголошенні. Граматичні помилки в словах. 

Неправильна побудова пропозицій. 

2. Художні засоби мови. Синоніми. 

Порівняння. Тропи. Епітети. Метафори. 

Метонімія. Гіпербола. Літота. Іронія. 

Уособлення. 

3. Виразні фігури мови. Риторичний вигук, 

запитання. Звертання. Інверсія. Градація. 

Паралелізм. Повтор. Період. Прислів'я, 

приказки, крилаті вислови. 

2 

Заняття 7. 

Публічний виступ 

у професійному 

спілкуванні 

1. Види і жанри сучасного публічного 

мовлення і професійного мовлення. 

2. Підготовка до конкретного виступу: 

визначення теми, назва, мета виступу, добір 

матеріалу, вивчення літератури, раціональне 

опрацювання літератури (виписки, тези, 

план, конспект, реферат, цитати тощо).  

3. Композиція промови. Варіації вступу і 

заключної частини. Основна частина. Опора 

на текст, без записів. Виступ експромтом.  

4. Методи викладу матеріалу – індуктивний, 

дедуктивний, метод аналогії, концентричний.  

5. Закони логіки. Недоліки композиції 

(порушення логіки, перевантаження тексту, 

недостатність прикладів, доказів, аргументів, 

шаблонна побудова тощо).  

6. Особливості підготовки промови в 

залежності від її різновиду (урочиста, 

інформаційна, надихаюча, з метою 

переконання тощо). 

7. Спічрайтинг - PR-технологія підготовки та 

написання текстів публічних виступів. 

Поняття спічрайтерського тексту. Функції 

спічрайтера 

2 

Заняття 8.  

Професійна 

риторика і 

мистецтво 

презентації 

1. Види презентацій. Технології та ресурси 

для створення ефективних презентацій. 

Сучасні технології візуалізації інфоконтента. 

2. Скрайбінг — новітня техніка презентації. 

Види скрайбінгу. Технологія створення 

скрайбінг-презентації. 

2 



3. Інтернет-мем як засіб актуалізації ідеї та 

активізації уваги слухачів 

  

 

Змістовий модуль 2 

 

Заняття 9. 

Академічне 

красномовство як 

ораторська 

діяльність 

науковця.  

1. Істрія академічного красномовства. 

Зародження академічного красномовства в 

Україні.  

2. Принципи, ознаки та жанри академічного 

красномовства. 

3. Аналіз академічної промови. 

4. Особливості наукового стилю мовлення 

2 

Заняття 10. 

Алгоритм 

підготовки та 

написання 

наукових робіт 

різних жанрів. 

Презентація та 

захист результатів 

наукової роботи. 

Наукова дискусія  

1. Алгоритм підготовки та написання 

наукових робіт різних жанрів. 

2. Презентація та захист результатів наукової 

роботи.  

3. Особливості ведення наукової дискусії. 

4. Використання шаблонних фраз та зворотів 

під час наукової комунікації 

2 

Заняття 11. 

Виступ із 

науковою 

доповіддю 

1. Актуалізація знань.  

2. Презентація доповідей. 

3. Моделювання наукової дискусії. 

4. Рефлексія. Обговорення результатів 

навчальної діяльності 

2 

Заняття 12. 

Наукова онлайн 

та офлайн- 

комунікація. 

1. Наукова онлайн та офлайн-комунікація: 

особливості проведення. 

2. Ресурси, платформи для проведення 

наукової онлайн-комунікації 

2 

 Змістовий модуль 3  

Заняття 13.  

Мистецтво 

ведення полеміки. 

Технології та 

умови 

продуктивного 

професійного 

спілкування 

1. Мистецтво ведення полеміки. Діалектика. 

Еристика. Рабулістика. Чорна риторика. 

«М’яка сила» як інструмент впливу. 

Софістика. 

2. Засоби переконання в суперечці 

(правдивість, чесність, гнучкість, 

принциповість дисциплінованість). Етика 

суперечок. 

3. Практика і тактика аргументації. 

Риторичний аспект аргументації. 

4. Полемічні засоби і прийоми (докази, 

статистичні дані, спростування й критика 

доводів опонента, використання перифраз та 

евфемізмів в ідеологічних спорах, 

2 



пейоративні вислови, «лозунгові слова», 

«пусті формули» в суперечках, невербальні 

прийоми в суперечках).  

5. Технології та умови продуктивного 

професійного спілкування. Взаємодія як 

форма професійного спілкування. Етапи 

ділового спілкування. Види ділових 

контактів. Техніки ведення ділових 

переговорів. 

6. Уміння слухати як необхідна умова 

ефективного професійного спілкування. 

Уміння слухати та вести нотатки під час 

дискусії. Скетчноутинг як інструмент 

візуалізації ідей та створення нотаток  

Заняття 14. 

Маніпулятивне 

спілкування у 

професійній 

комунікації. 

1. Сугестивні технології маніпулятивного 

впливу.  

2. Маніпуляції у професійному спілкуванні. 

Маніпулятор. Причини маніпулятивної 

поведінки. Характерні риси маніпулятора. 

Джерела маніпулювання. 

3. Техніки захисту від маніпуляцій 

2 

Заняття 15. 

Культура і стиль 

професійного 

спілкування, 

бар’єри у 

професійній 

комунікації 

Корпоративна 

етика в 

професійному 

спілкуванні 

1. Стиль професійного спілкування. Велика 

дистанція. Близька дистанція.  

2. Самопрезентація. Імідж і його роль у 

професійній комунікації.  

3. Основні види і тактики поведінки у 

вирішенні конфліктних ситуацій. 

4. Прийоми змістової дії «Обговорювана 

проблема»: «Точка зору виступаючого», 

«Точка зору опонента». 

5. Прийоми позиційної дії «Виступаючий»: 

опонент, слухачі. 

6. Бар’єри в сприйнятті і розумінні 

(естетичний бар’єр, статусний бар’єр, бар’єр 

негативних емоцій, стан здоров’я, 

психологічний захист, бар’єр установки, 

бар’єр двійника). 

7. Цінності, на яких будується корпоративна 

етика (компетентість і професіоналізм, 

чесність та неупередженість, 

відповідальність, патріотизм, безпека, 

взаємозамінність, гармонія). 

8. Етика ділового спілкування. Мобінг: 

форми, наслідки, відповідальність, засоби 

протистояння 

2 

Заняття 16. 1. Бліц-опитування. 2 



Презентація 

проєктів 

2. Настановча бесіда. 

3. Презентація проектів. 

4. Обговорення 

 

Заняття 17. 

Написання есе 

«Замість епілогу» 

1. Актуалізація знань. 

2. Написання есе 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль (усне або письмове опитування) проводиться на 

кожному занятті. За його допомогою перевіряється рівень формування навичок 

і умінь у засвоєнні окремих частин теми. 

Проміжний контроль (контрольна робота, есе) проводиться на 

завершальному етапі вивчення кожного змістового модуля. 

Підсумковий контроль (диференційований залік) проводиться наприкінці 

семестру на завершальному етапі вивчення модуля. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 50 - 20 

Змістовий модуль 1 25 20 - 5 

Змістовий модуль 2   25 20 - 5 

Змістовий модуль 3   20 15 - 5 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне заняття №1. Повідомлення: «Міфологія й народний 

золотослів – джерело словесного мистецтва», «Риторика 

Стародавньої Греції й Риму», «Формування вітчизняної риторики» 

(усний звіт) 

1 

Практичне заняття №2. Повідомлення «Жанри професійної 

риторики» (усний звіт) 

1 

Практичне заняття №3. Самопрезентування риторичної особистості 

(усний звіт) 

1 

Практичне заняття №4. Виконання завдань риторичного тренінгу 

(виконане завдання) 

1 



Практичне заняття №5. Виконання завдань на редагування тексту. 

Складання партитури тексту (виконане завдання) 

1 

Практичне заняття №6. Аналіз публічних виступів (невербальна 

комунікація) (виконане завдання) 

1 

Практичне заняття №7. Написання тексту промови (виконане  

завдання) 

1 

Практичне заняття №8. Створення презентації (виконане завдання) 1 

Завдання до самостійної роботи №1. Аналіз промов відомих 

ораторів (за планом) (виконане  завдання) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 (тест у google форми) 12 

 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне заняття №9. Аналіз академічної промови (виконане завдання) 1 

Практичне заняття №10. Реферування тексту зі спеціальності (виконане 

завдання) 

1 

Практичне заняття №11. Аналіз захисту результатів наукової роботи 

(виконане завдання) 

1 

Практичне завдання №12. Виступ із науковою доповіддю (усний звіт) 2 

Завдання до самостійної роботи №2. Повідомлення «Ресурси, платформи 

для проведення наукової онлайн-комунікації» (усний звіт) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 (тест у google forms) 15 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне заняття №13. Аналіз дискусії (виконане завдання).  1 

Практичне заняття №14. Повідомлення «Мобінг: форми, наслідки, 

відповідальність, засоби протистояння», «Технології вирішення 

конфліктних ситуацій» (усний звіт) 

1 

Практичне заняття №15. Аналіз кодексу корпоративної етики (за вибором) 

(усний звіт) 

1 

Практичне заняття №16. Творче завдання (риторичний портрет сучасного 

оратора) (усний звіт). Презентація проєкту (презентація\відеорлик) (усний 

звіт) 

1 

Практичне заняття №17. Написання есе 1 

Завдання до самостійної роботи №2. Повідомлення «Імідж і його роль у 

професійній комунікації» (усний звіт) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 (тест у google forms) 10 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Теоретичне питання (тест у google forms) 10 

Практичне завдання  10 

Творче завдання (есе) 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 



 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : навч. посібник. Київ «Кондор». - 

2018. - 166 с. 

2. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. / 

С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К.: Алерта, 

2011. – 696 с. 

3. 3. https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2217  
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Гамова Г.І. Ораторське мистецтво. - Х.:Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. 

- 168 с.  

2. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навч. посіб. /Т.Б. Гриценко, 

С.П. Гриценко [ та ін.]. – К., 2007. – 344с. 

3.  

4. Макович Х.Я., Вербицька Л.О., Капітан Н.О. Словник термінів і понять з 

риторики. – Львів, 2016. – 140 с. 

5. Нечволод Л.І. Риторика. – Х.: Основа, 2014. – 158с. 

6. Спанатій Л.С. Риторика: навч. посіб./Л.С. Спанатій – К., 2008. – 144с. 

7. Великий тлумачний словник української мови. – http://www.slovnyk.net/  

8. http://www.mon.gov.ua– офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

9. http://nbuv.gov.ua - – сайт національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського  

10. http://www.dnpb.gov.ua/ – сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського 

11. http://www.orator.education/ - весела енциклопедія ораторського мистецтва 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2217
http://www.slovnyk.net/
http://www.mon.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.orator.education/

