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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації «Риторика як 

мистецтво, наука й навчальна дисципліна» 

 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: 

учителі української мови та літератури, мов і літератур 

національних меншин 

 

Цільова аудиторія Вчителі української мови та літератури, мови і 

літератури національних меншин закладів освіти всіх 

типів і форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Свінтковська Світлана Андріївна, методист з української 

мови і літератури 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

 

Строки реалізації 

програми 

 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність 

Риторика – засіб соціальної взаємодії і мовної комунікації, орієнтованої на 

вивчення ефективного використання мови. Усвідомлення важливості риторики та 

набуття риторичних умінь, набуття умінь моделювати аудиторію, налагоджувати 

контакт зі слухачами є надзвичайно важливими для вчителів української мови та 

літератури. 

Володіння навичками ораторського мистецтва є важливим компонентом 

успіху особистості в будь-якій сфері діяльності, а майстерність публічного 

мовлення, мистецтво діалогу та спілкування – це ключ до популярності, лідерства, 

самореалізації. Тому формування вчителями української мови та літератури 

компетентностей учнів щодо підготовки  та написання, запам’ятовування, 

тренування виступу та публічного висловлення є  надзвичайно актуальним. 

Мета   

Основа класичної і сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву 

діяльність, спрямовану на переконання, вплив, досягнення цілей відповідно до 

мети, призначення й умов спілкування.  

Нормативна база змісту навчально-тематичного плану 

Закон України «Про освіту» (2017 р.),  

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (освітня 

галузь «Мови і літератури») (2011 р.),  

Концепція Нової української школи (2016 р.), навчальні програми 

«Українська мова» 5-11 класи (2017 р.),  

Профілі базових компетентностей учителів української мови та 

літератури, мов і літератур національних меншин 

Профілі базових компетентностей учителів української мови та літератури, 

мов і літератур національних меншин містять основні індивідуально-особистісні 

та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної 

мети та завдань реформування освіти: 

- професійно-педагогічна компетентність - розуміти суть понять 

«риторика», «мовленнєва ситуація», «мовець», «аудиторія», «текст», 

«комунікативний намір», «мовленнєвий вчинок»; організовувати свою діяльність 

(мотивувати, ставити цілі, планувати, прогнозувати, контролювати, здійснювати 

рефлексію, коригувати); порівнювати, аналізувати, оцінювати мовленнєві вчинки; 

- соціально-громадянська компетентність розвивати критичність мислення, 

аналізувати чужий і власний текст; готувати текст виступу; виступати публічно; 

- загальнокультурна компетентність – вміння моделювати аудиторію; 

- мовно-комунікативна компетентність - володіти полемічними 

прийомами; добирати аргументи на підтвердження чи спростування висловленої 

тези; 



- літературно-мистецька усвідомлювати важливість риторики й 

риторичних умінь;; 

- психолого-фасилітативна компетентність налагоджувати контакт зі 

слухачем (слухачами);  

Очікувані результати навчання охоплюють 
 

Знання і 

розуміння 

 Розуміння суті понять «риторика», «мовленнєва ситуація», «мовець», 

«аудиторія», «текст», «комунікативний намір», «мовленнєвий вчинок». 

 Усвідомлення важливості риторики й риторичних умінь. 

 Умови успішного спілкування; риси, притаманні цікавому мовцеві, 

гарному співрозмовникові.  

 Етапи підготовки виступу. 

 Розрізнення мовленнєвої дії й мовленнєвого вчинку. 

 Комунікативні наміри мовця. 

 Усвідомлення життєвої важливості діалогу. 

 Знання різновидів суперечок. 

 Правила ведення суперечки. 

 Програма «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання. 10-11 класи. Рівень стандарту, 2017 р. 

Розвинені 

вміння  

 Володіння навичками ознайомлювального й вивчального читання. 

 Моделювання аудиторією.  

 Контакт зі слухачем (слухачами). 

 Визначення естетичних рис мовлення. 

 Добирання аргументів на підтвердження чи спростування висловленої 

тези. 

 Висловлення припущень щодо ролі риторичних знань у житті людини. 

 Виявлення причин успішного мовлення. 

 Знаходження й зіставлення різних текстів публічних виступів. 

 Володіння полемічними прийомами. 

 Способи вдосконалення риторичних навичок, набуття досвіду виступати 

публічно. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

 Висловлення свого ставлення до риторики. 

 Відповідальність за мовленнєві вчинки.  

 Уміння спілкуватися. 

 Висловлення пропозиції щодо вдосконалення риторичної майстерності. 

 Відповідальність за свої мовленнєві вчинки. 

 Упевненість під час захисту своєї позиції, цінностей. 

 

Структура навчально-тематичного плану передбачає 15 академічних годин, 

з яких– професійний модуль (4 години) та фаховий модуль  (11 годин). 

Форма реалізації  

Очна форма навчання організовується науково-педагогічними працівниками 

Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» шляхом проведення: інтерактивних лекцій, практичних 

занять, тренінгових занять, проєктної роботи та її презентації, консультацій тощо. 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

«РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА» 
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 1.1. Медіаграмотність та медіакомпетентність 

педагога. 

2 2  

1.2. Медіаграмотність та медіакомпетентність 

педагога. 

2 2  

Разом годин на модуль: 4 4  
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2.1.1 Риторика як мистецтво, наука й навчальна 

дисципліна. Роль риторики в сучасному світі. 

2 2 - 

2.1.2  Мовленнєва ситуація, її елементи. Особистість 

мовця. Вимоги до мовлення оратора. Аудиторія. 

Прийоми налагодження контакту. 

2 - 2 

2.1.3   Текст як одиниця спілкування. Види читання й 

виступу. Рекомендовані види роботи щодо підготовки 

написання, запам’ятовування, тренування виступу 

щодо власного публічного висловлення. 

2 - 2 

2.2  Виконання та презентація проєктної роботи 5 - 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

Консультація 1 - 1 

      Разом годин поза планом 1 - 1 
 

 

 

Завідувачка кафедри  

методики викладання  і змісту освіти                          Папач О.І. 


