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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ   

 

Упродовж кредитного модуля магістрам пропонуються на 

семінарських заняттях тестові завдання, рольові ігри, відеофрагменти 

публічних виступів (видатних учених, політиків, працівників ОВС), 

анкетування, інтерв’ювання, а також підготовка з подальшим виголошенням 

рефератів, повідомлень за визначеною тематикою. 

 

1. Ораторська майстерність – явище історичне. 

2. Види ораторської майстерності. 

3. Ораторська майстерність на різних етапах суспільного розвитку.  

4. Громадсько-політичне мовлення: жанри, специфіка, актуальність. 

5. Історичні традиції. Герої й боги красномовства. 

6. Античне красномовство. 

7. Ораторська майстерність в Давній Греції (загальна характеристика). 

8. Ораторська майстерність в Давньому Римі (загальна характеристика). 

9. Платон про сутність красномовства. 

10. Митрополит Іларіон. «Слово про закон і благодать». 

11. Ораторська майстерність в освітній та громадській діяльності Феофана 

Прокоповича.  

12. Симон Петлюра. 

13. В’ячеслав Чорновіл. 

14. Іван Огієнко 

15. Братські школи.  

16. Початкові школи. 

17. Осередок вчених Києво-Печерської лаври.  

18. Виникнення Київського братства. 

19. Київська Лаврська школа.  

20. Риторика  Лазаря Барановича.  

21. Урочисте красномовство: традиції та сучасність. 

22. Словесні і несловесні засоби комунікації. 

23. Виявлення освітнього рівня, фаху, стану психіки індивіда. 

24. Мова – важливий засіб у розкритті правопорушень громадського порядку, 

злочинності. 

25. Безконфліктне спілкування: міф чи реальність. 

26. Полемічні прийоми в сучасній ораторській майстерності. 

27. Різновиди публічного спору. 

28. Мовленнєва агресія: поняття, шляхи уникнення. 

Рекомендована література до Тем 1-4: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 

1.8; 2.1; 2.3; 2.8; 2.9; 2.14; 2.17; 2.18; 2.21; 2.22; 2.23; 2.27; 2.28; 2.33; 2.34; 

2.37; 2.38) 

 

 

 

 



Критерії оцінювання  

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

У межах першого семестру здобувач має подати конспект з 

виконаними письмовими завданнями. Ця робота передбачає опрацювання 

навчальної, нормативної та лексикографічної літератури. 

У межах другого семестру здобувач має скласти фаховий 

термінологічний словник для більш поглибленого вивчення дисципліни та 

переказати фахові тексти під час практичних занять. Ця робота передбачає 

опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури.  

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.  


