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ВСТУП

1. Мета дисциплiни — розвиток усної та письмової компетенцiї
студентiв у галузi риторики та аргументацiї.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Навчальна дисциплiна “Риторика та аргументацiя для
фахiвцiв” передбачає володiння шведською мовою на рiвнi не нижче
B2 згiдно з Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти
i базується на мовних знаннях та комунiкативних навичках студентiв,
набутих пiд час вивчення практичних та теоретичних курсiв з першої мови.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни — дисциплiна “Риторика та
аргументацiя для фахiвцiв” охоплює лекцiйнi та практичнi заняття. На
лекцiйних заняттях студенти ознайомлюються з iсторiєю та теорiєю
риторики, оволодiвають її термiнологiчним апаратом. На практичних
заняттях тренується здатнiсть студентiв до ефективної усної та письмової
комунiкацiї, а також здатнiсть аналiзувати та оцiнювати повiдомлення
персуазивного чи манiпулятивного характеру. Курс охоплює значну
кiлькiсть усних вправ, якi передбачають як пiдготовлену, так i спонтанну
комунiкацiю.

4. Завдання — в результатi оволодiння дисциплiною “Риторика та
аргументацiя для фахiвцiв” студенти повиннi:

â здобути основоположнi знання з iсторiї та теорiї риторики, оволодiти
її термiнологiчним апаратом;

â розвинути здатнiсть ефективно комунiкувати усно та письмово;
â критично аналiзувати вербальнi та невербальнi засоби персуазивно-

стi та манiпуляцiї в полiтичних i соцiальних контекстах;
â за допомогою поняттєвого апарату риторики аналiзувати риторичнi

засоби у власному мовленнi, а також надавати конструктивну
критику iншим мовцям;

â використовувати знання з риторики у викладаннi та консультуваннi;
â висловлювати власнi погляди щодо вiдношення мiж риторикою та

етикою.
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5. Результати навчання за дисциплiною

Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

1.1. Основнi етапи роз-
витку риторики та
основнi положення її
теорiї, основнi термi-
ни риторики

Лекцiї Тест 20%

2.1. Ефективно комунiку-
вати в уснiй та пи-
сьмовiй формi

Практичнi за-
няття

Виступ 20%

2.2. За допомогою понят-
тєвого апарату рито-
рики аналiзувати ри-
торичнi засоби у вла-
сному мовленнi, а
також надавати кон-
структивну критику
iншим мовцям

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

20%

3.1. Висловлювати власнi
погляди щодо вiдно-
шення мiж ритори-
кою та етикою

Практичнi за-
няття

Модульна кон-
трольна робота

20%

4.1. Критично аналiзува-
ти вербальнi та невер-
бальнi засоби персуа-
зивностi та манiпуля-
цiї в полiтичних i со-
цiальних контекстах

Самостiйна ро-
бота

Модульна кон-
трольна робота

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання дисциплiни
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1

ПРН 2. Демонструвати належний
рiвень володiння державною та iно-
земною мовами для реалiзацiї пи-
сьмової та усної комунiкацiї, зокрема
в ситуацiях професiйного й наукового
спiлкування; презентувати результа-
ти своїх дослiджень державною та
iноземною мовами.

+ +

ПРН 6. Знаходити оптимальнi шляхи
ефективної взаємодiї у професiйному
колективi та з представниками iнших
професiйних груп рiзного рiвня.

+ +

ПРН 7. Застосовувати знання про
експресивнi, емоцiйнi, логiчнi засоби
мови та технiку мовлення для
досягнення запланованого прагма-
тичного результату й органiзацiї
успiшної комунiкацiї.

+

ПРН 14. Доступно й аргументова-
но пояснювати сутнiсть конкретних
фiлологiчних питань i власну точку
зору на них як фахiвцям, так i
широкому загалу.

+ + +

ПРН 25.2 Володiти навичками мiж-
культурної комунiкацiї.

+ +

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Семестрову кiлькiсть балiв формують бали, отриманi студентом у

процесi засвоєння матерiалу з усiх тем змiстового модуля за допомогою
таких форм контролю: тест, виступ, модульна контрольна робота.

Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Тест РН 1.1 12 20
Виступ РН 2.1 12 20
Модульна контрольна
робота РН 2.2, 3.1, 4.1

36 60

Пiдсумкове оцiнювання у формi залiку. Студенти, якi протягом
семестру набрали сумарно меншу кiлькiсть балiв нiж критично-
розрахунковий мiнiмум — 60 балiв обов’язково складають залiк.
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7.2. Органiзацiя оцiнювання:

Тест виконується пiсля завершення лекцiйної частини курсу. Виступи
проводяться на практичних заняттях. Модульна робота виконується
наприкiнцi курсу.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

За 100-бальною шка-
лою

За нацiональною
шкалою

60–100 зараховано
0–59 не зараховано
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦIЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМIНАРСЬКИХ)
ЗАНЯТЬ

ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Лекцiя 1 Iсторiя риторики. Антична
Грецiя та Рим. Основнi питання
риторики. Технiка презентацiї

2 4

Лекцiя 2 Iсторiя риторики: Середньо-
вiччя та Ренесанс. Риторика як теорiя
та практика. Завдання промовця.
Ефективна промова

2 4

Лекцiя 3 Сучасне застосування ри-
торики. Три традицiйнi роди ри-
торичних жанрiв. Типи промов.
Пiдготовка промови. Мiсце риторики
у викладаннi

2 4

Лекцiя 4 Мова як засiб вираження
думки. Риторичний процес: вчення
про partes, п’ять складових риторики
inventio, dispositio, elocutio, memoria та
actio. Стилiстичнi фiгури в риторицi

2 4

Лекцiя 5 Вступ до аналiзу ар-
гументацiї. Persuasio — мистецтво
переконання. Логос-, патос- та етос-
аргументи

2 4

Лекцiя 6 Персуазивна аргумента-
цiя. Загальнi та спецiальнi тези.
Структура та базис аргументацiї.
Стратегiї аргументацiї. Дiалектична
аргументацiя

2 4

Лекцiя 7 Пропаганда та iндоктрина-
цiя. Iсторичний огляд та приклади

2 4

Лекцiя 8 Риторика в рекламi. Вико-
ристання реклами з метою впливу
в соцiальних медiа. Powerpoint-
риторика

2 4
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ТЕМИ Кiлькiсть годин
Лекцiї Практичнi

(семiнар-
ськi)
заняття

Самостiй-
на робота

Лекцiя 9 Риторика та етика: iсторична
перспектива щодо питання, якi за-
соби можна використовувати задля
переконання

2 4

Лекцiя 10 Урочистi промови: genus
demonstrativum

2 4

Лекцiя 11 Галузi застосування рито-
рики i технiки аргументацiї

2 4

Тест 2
Практичне заняття 1 Вчення про
partes на практицi. Виголошення
промови

2 8

Практичне заняття 2 Аргумента-
тивна промова

2 6

Практичне заняття 3 Аналiз полiти-
чної та комерцiйної аргументацiї

2 6

Практичне заняття 4 Урочиста
промова

2 6

Модульна контрольна робота 2
ВСЬОГО 24 10 86

Всього — 120 год.
З них лекцiї — 24 год.
практичнi заняття — 10 год.
самостiйна робота — 86 год.
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