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ВСТУП 

Концепція модернізації сучасної української освіти передбачає 

підготовку кваліфікованих, компетентних фахівців на рівні світових 

стандартів, соціально й професійно мобільних, конкурентоспроможних на   

європейському і світовому ринках праці. Сучасний фахівець у будь-якій 

сфері діяльності ефективно реалізує свої професійні здібності лише за умов 

засвоєння ним загальнолюдських гуманітарних цінностей, що формувалися 

попередніми поколіннями протягом століть. Особливу роль у цьому 

відношенні мають дисципліни гуманітарного циклу, які в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

викладаються студентам усіх курсів, сприяють гуманізації юридичної освіти. 

Однією з провідних гуманітарних дисциплін в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ є курс “Риторика”, в якому 

висвітлюються основні етапи становлення й розвитку української мови. 

Викладання цього курсу сприяє розвитку у студентської молоді почуття 

патріотизму, формує глибокі морально-етичні переконання, допомагає 

самостійно орієнтуватися в суспільно-політичному житті й оцінювати 

історичні події та явища, що відбуваються в Україні та за її межами. 

Важлива роль в оволодінні студентами знаннями з курсу “Риторика” 

належить самостійній роботі, яка поступово стає однією з провідних форм 

навчання. Вона набула особливого значення після приєднання у 2004 р. 

вищих навчальних закладів нашої держави до Болонської конвенції, коли 

активно почалося впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. Ця система, насамперед, базується на самостійній 

пізнавальній діяльності студентів, стимулює проблемний, дискусійний 

характер навчання, підвищує творчу активність студентів у процесі 

оволодіння професійними й загальноосвітніми знаннями. Поняття 

активізації, оптимізації та інтенсифікації всіх ланок навчально-виховного 

процесу стають невід’ємними складовими сучасної дидактики. 

Головна мета самостійної пізнавальної діяльності студентів – 

навчитися індивідуально здобувати, оновлювати, поповнювати знання, 

плідно використовувати їх під час навчання та в подальшій професійній 

діяльності.  

Самостійна робота студентів базується на принципах розвиваючого 

навчання, відбувається без безпосередньої участі викладача, але під його 

керівництвом. У процесі самостійної роботи реалізується основна функція 

навчального процесу – одержання студентом максимального обсягу знань, їх 

закріплення і перетворення у стійкі вміння і навички. 

Завдяки самостійній роботі студенти набувають також здатність: більш 

чітко й усвідомлено проявляти мотивацію й цілеспрямованість та набутті 

знань; виховувати в собі самоорганізованість, самоконтроль та інші 

особистісні якості; заповнювати „інформаційний вакуум” необхідним 

науковими знаннями позбавитися від так званого “явища вторинної 

неграмотності”, зокрема, невміння осмислено читати, аналізувати отриману 

інформацію, робити власні висновки; формувати мовну компетентність; 



набувати навичок самостійної роботи для майбутньої професійної діяльності: 

брати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблеми, знаходити 

конструктивні рішення, виходити з кризових ситуацій. 

Головною умовою успішного виконання самостійної роботи є ретельне 

планування і контроль з боку викладачів, тому що плідність самостійної 

роботи студентів – це, насамперед, результат постійної взаємодії студента й 

педагога-керівника. Саме тому пріоритетна мета викладача – не просто 

ретранслювати знання, а й стимулювати дослідницьку і пізнавальну 

активність студентів. 

Самостійна робота буде більш ефективною, якщо в ній братиме участь 

група студентів. Групова робота підсилює мотивацію та інтелектуальну 

активність, підвищує ефективність пізнавальної діяльності студентів завдяки 

взаємному контролю, посилює позитивну конкуренцію. Групову форму 

самостійної роботи доцільно практикувати під час аудиторних занять – 

семінарів, колоквіумів, оперативних опитувань, співбесід. Таким чином, 

кредитно-модульна система виключає наявність готових відповідей, надає 

перевагу різноманітним формам самостійної роботи, які унеможливлюють 

механічне заучування студентами фактичного матеріалу або поверхове 

знайомство з історичними подіями і процесами. Для отримання позитивної 

оцінки студент повинен не просто продемонструвати володіння певним 

обсягом знань, а й уміти розв’язувати наукові проблеми, аналізувати і 

систематизувати їх, знаходити оригінальні рішення на підставі самостійно 

здобутої інформації, формулювати і відстоювати власну точку зору. 

У методичному виданні наведено найбільш ефективні форми 

самостійної роботи студентів, запропоновано орієнтовні завдання (теми 

рефератів, доповідей, навчальних дискусій, проблемні і творчі питання), що 

можуть виконуватися ними при вивченні курсу “Риторика” самостійно або 

під керівництвом викладача. 

 
I. Завдання для самостійної роботи 

 

У межах першого кредитного модуля студент має подати конспект з 

виконаними завданнями. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, 

нормативної та лексикографічної літератури 

Конспект повинен писатися у зошиті в клітинку із застосування таблиць 

та графіків проаналізованого матеріалу. 

Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 

1. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: це наша 

вимушена міра, на протязі року була велика нагрузка, любий може це 

зробити, працювали, не дивлячись на перешкоди, винести подяку колективу, 

треба добре відноситися до роботи, ви не виключення, чимало доброго 

сказано на вашу адресу, ця справа простіша простого, рискувати не треба. 



Рекомендована література до теми 1: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 4.15.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

ТЕМА 2. Ораторське мистецтво у динаміці історичного розвитку: 

традиції та новації. 

1. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: заставляє вчити 

на пам’ять, ці помилки зустрічаються часто, по всім питанням ти дав вірну 

відповідь, його відповідь вартує самої вищої оцінки, ніхто, навіть самі кращі 

учні, не рішили цієї задачі, ти попутав усі правила, докажи теорему, завдяки 

запізненню одержав зауваження.  

Рекомендована література до теми 2: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 5.17.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 
 

ТЕМА 3. Усне мовлення як інструмент професійного спілкування 

 

1. Виголошення промови на одну із тем:  

Традиції і звичаї – духовна спадщина українського народу. Мово моя 

українська! Що означає бути сучасним. Різдвяне свято. Великодні свята.  
2. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: директор прийде 

пів другої, секретар пішов по ділам служби, працюємо по слідуючому 
графіку, багаточисленні відвідувачі, Ви по якому питанню? Не мішайте 
працювати, їй добавили зарплату, це внештатна посада, почасова оплата, 
список працюючих. 

Рекомендована література до теми 3: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 3.17.; 4.15.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

ТЕМА 4. Правила ефективної комунікації. Бар’єри у спілкуванні 

 

План 

1. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: трамвай 

перегружений. Трамвай зупинився, так як нема току. Остановка коло 

переїзда. Осторожно, закриваю двері. Престарілі їздять безплатно. 

Пенсіонери мають льготи. Вибачаюсь, яка слідуюча зупинка? Чи нема у вас 

лишнього білета? Будьте добрі, подвиньтесь. У мене служебний. 

Притормозіть, будь-ласка! За вимогою пасажирів. Туди можете доїхати 

любим трамваєм. До якої години працює общественний транспорт? Як саме 

краще дістатися до аеропорта? Каса працює круглодобово.   

Рекомендована література до теми 4: 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.8.; 4.9.; 

5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.27. 

 

ТЕМА 5. Судове красномовство: жанри, специфіка 

Додайте кінцівки (чи початки) до наведених приказок. У яких ситуаціях 

доцільно було б їх використати? 

A) Краще з мудрим загубити, ніж… 

B) … – слово його тепле. 



C) Не говори про себе добре, бо не повірять, не говори й погане, бо… 

D) …часом чоловік йде в гору, а часом в долину. 

E) Яка хата – такий тин, який… 

F) Те твоє, що… 

G) …, ніж дурного поміч. 

H) Якби люди не вмирали, то б… 

I) …, а рук прикладай. 

J) Небита жінка, як… 

Рекомендована література до Теми 21: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.2.; 3.4.; 

3.7.; 3.8.; 3.12.; 4.6.; 4.13.; 5.3.; 5.4.; 5.14.; 5.15.; 5.16. 

 

ТЕМА 6. Особливості використання риторичних засобів 

 

Вивчіть напам’ять дві скоромовки: 

 

Сів шпак на шпаківню, 

Заспівав шпак півню: 

“Так, як ти, не вмію я. 

Ти не вмієш так, як я”. 

 

Чапля в чоботях чвалає, 

У чаплят чобіт немає, 

Чапленя без чобіт 

Мчить до чаплі на обід. 

Рекомендована література до Теми 6: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 

3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 3.7.; 3.8.; 3.9.; 4.2.; 4.5.; 4.7.; 5.4.; 5.8. 

 

 

ТЕМА 7. Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  
 

1. Прочитайте й коротко занотуйте основні рекомендації Розділу 3 

“Правила і помилки в арґументації та критиці” та Розділу 4 “Прийоми 

маніпулювання в суперечках” навчального посібника Хоменка І.В. 

“Еристика: мистецтво полеміки” для практичного застосування їх у процесі 

дискусії. Дайте відповіді на питання:  

1. Які ви знаєте правила щодо формулювання тези? 

2. Назвіть 5 правил щодо арґументів. 

3. Що таке маніпулювання? Які прийоми впливу на опонента в суперечці 

вважаються коректними, а які некоректними? 

Рекомендована література до теми 7: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 4.5.; 4.15.; 

5.24.; 5.32.; 5.34.; 5.36. 

 

 

 

 



 

II. Індивідуальні завдання 

 

Підготувати реферативну роботу на одну із запропонованих нижче тем: 

 
Реферування – короткий виклад наукової праці, вчення, змісту джерела 

із зазначенням характеру, методики, результатів дослідження та збереженням 

його мовно-стилістичних особливостей. Для того щоб успішно набути 

навичок реферування, радимо користуватися таким алгоритмічним 

приписом. 

1. Визначте мету реферування обраного наукового джерела (реферат-

конспект чи реферат-резюме). 

2. З’ясуйте функції та обсяги підготовлюваного реферату відповідно до 

його мети і жанру наукового першоджерела. 

3. Здійсніть бібліографічний опис наукового джерела. 

4. Опрацюйте наукове джерело і виберіть інформацію для реферату, 

застосовуючи такі види читання, як оглядове, пошукове, суцільне. 

5. Визначте композицію реферату. 

6. Запишіть логізований план реферату як перелік основних тем і 

проблем першоджерела (для основної частини реферату). 

7. Здійсніть розподіл опрацьованої й відібраної інформації, 

усвідомивши: а) мету і зміст реферованого наукового джерела; б) методи 

дослідження; в) конкретні результати (теоретичні, експериментальні, 

описові); г) висновки і позицію автора в розв’язанні проблем, прийняті ним 

або спростуванні гіпотези; г) сфери застосування, шляхів практичного 

впровадження результатів роботи. 

8. Оформіть письмовий реферат. 

9. Здійсніть самоконтроль написаного реферату на змістовому, 

структурно-логічному, мовному рівнях і переконайтесь, чи досягли ви 

поставленої мети реферування. 

10. Здійсніть редагування тексту реферату. 

Пишучи реферат, студент повинен пам'ятати, що через оформлення 

реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст 

матеріалу, тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику 

оформлення наукової праці та дотримуватись стандартних вимог, які 

висуваються щодо рефератів. 

Починається робота з титульного листа, який оформлюється згідно зі 

зразком (Додаток А), а завершується укладанням списку використаної 

літератури. 

 Реферат оформлюють відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 

«Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура і правила 

оформлення». Оформлюють на аркушах формату А4 (210х297мм), 

додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше ніж 20 

мм, праве не менше ніж 10 мм. 

 



ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 

 

1. Слово як засіб спілкування між людьми. 

2. Ораторське красномовство як вид мистецтва. 

3. Традиції сучасної ораторській промови. 

 

ТЕМА 2. Ораторське мистецтво у динаміці історичного розвитку: 

традиції та новації. 

 

1. Історичні зміни предмета риторики. 

2. Ораторське мистецтво в Давній Греції (загальна характеристика). 

3. Ораторське мистецтво в Давньому Римі (загальна характеристика). 

4. Платон про сутність красномовства. 

 

ТЕМА 3. Усне мовлення як інструмент професійного спілкування. 

 

1. Мовні прийоми докази в монологічної мови. 

2. Стилістичні прийоми ораторській промови. 

3. Лексичні прийоми ораторській промови. 

4. Ораторські прийоми переконання слухача. 

 

ТЕМА 4. Правила ефективної комунікації. Бар’єри у спілкуванні 

 

1. Вплив психіки на якість ораторській промови. 

2. Секрети ораторського виступу: зоровий та голосовий контакт оратора з 

аудиторією. 

3. Талановиті політичні оратори (за власним вибором). 

4. Красне слово Тараса Шевченка в контексті відродження національного 

красномовства. 

 

ТЕМА 5. Судове красномовство: жанри, специфіка 
 

1. Парламентські дебати: традиції та сучасність. 

2. Жанрова специфіка судового красномовства. 

3. Особливості ведення політичних дискусій. 

4. Мовленнєвий етикет та інші мовні формули в судовому красномовстві. 

5. Поза, жести, міміка людини під час публічного виступу. 

 

ТЕМА 6. Особливості використання риторичних засобів 
 

1. Вибір теми промови: мотиви, інтереси комунікантів, новизна, 

конфліктність. Складання плану.  

2. Відбір матеріалу для виступу. Розміщення матеріалу й оформлення 

структури виступу. Робота над конспектом.  



3. Вступ, основна й висновкова частини промови.  

4. Партитура тексту виступу. Тренування виголошення промови.  

 

ТЕМА 7. Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  
 

1. Засоби мовного впливу на аудиторію.  

2. Методики запам’ятовування структури і змісту виступу.  

3. Зовнішній вигляд та особистість оратора.  

4. Оратор і аудиторія.  

 

  

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться 

до відома слухачів на початку вивчення дисципліни. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

У межах кредитних модулів студент має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого 

вивчення дисципліни, а також низки практичних завдань. Ця робота 

передбачає опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної 

літератури. Питання для самостійного опрацювання подано у програмі 

модуля. 

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11 – 13 балів – виконання 80-90 % завдань, які містять деякі неточності 

у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7 – 8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни студент має опрацювати 

відповідну додаткову навчальну, методичну та лексикографічну літературу, 

виконати запропоновані практичні завдання, які подано у робочій навчальній 

програмі. 

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності 

у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


