
Опис вибіркової навчальної дисципліни 

Код та назва дисципліни 
1-014.01-2_Формування риторичних умінь і навичок в учнів 5-

9 класів_ІІ_3  

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
035 Філологія, 014 Середня освіта 

Кафедра  української мови 

П.І.П. НПП (за можливості) доц. Яремчук Н. С. 

Рівень ВО  перший (бакалаврський) 

Курс (на якому буде викладатись) 2 курс (3 семестр) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку вивчення дисципліни 

Загальні знання в межах шкільної програми, уміння з 

виразного читання, теорії літератури, стилістики, мовної 

культури 

Що буде вивчатися 

Удосконалення вмінь учнів використовувати риторичні фігури 

з метою увиразнення мовлення та досягнення комунікативної 

мети; техніка підготовки ораторського виступу, прийоми 

встановлення і збереження контакту з аудиторією; риторичний 

аналіз класичних зразків із сучасної практики ораторів, добір 

мовних засобів оформлення тексту залежно від мети 

спілкування й адресата мовлення, аналіз тексту, його 

структури, особливостей, категорій (за шкільною програмою 

для учнів 5-9 класів), збагачення  й увиразнення тексту 

тропами та фігурами, добирання тренувальних вправ згідно з 

темою уроку 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Удосконалення риторичних умінь і навичок сприяє 

визначенню комунікативних стратегій для успішного 

спілкування, розвитку культури ведення дискусій, полеміки, 

дебатів, визначенню найбільш доцільних виражальних засобів 

мовного оформлення, складанню плану виступу з урахуванням 

переконливих аргументів  

Чого можна навчитися (результати 

навчання) 

 Удосконалювати риторичні вміння і навички школярів 

(добирати аргументи й способи активізації мислення та 

емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії, будувати 

висловлювання різної тематики та структури, аналізувати 

тексти, міркувати над проблемою, аргументувати думки, 

переконувати інших, аналізувати публічне мовлення, критично 

оцінювати, редагувати, удосконалювати власні 

висловлювання, встановлювати контакт з аудиторією, 

дотримуватися етики спілкування тощо) 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Активно слухати, уважно ставитися до почутого 

(прочитаного), аналізувати публічне мовлення, виголошувати 

промову, добирати доцільні виражальні засоби, 

удосконалювати культуру ведення дискусій, полеміки, дебатів 

професійного характеру, дотримуватися етики спілкування і 

культури мовлення. 

Інформаційне забезпечення 
 Навчальна й робоча програма дисципліни, навчальний 

посібник (друкований та електронний),  

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

 Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю Диф. залік 

Максимальна кількість здобувачів  30 

Мінімальна кількість здобувачів (для 

мовних та творчих дисциплін) 

 

 


