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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): 
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Професійна 

риторика вчителя фізичної культури» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра спеціальності 014.11 «Середня 

освіта (Фізична культура)». 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є удосконалення словесної 

діяльності, формування вміння послуговуватися набутими знаннями у 

повсякденному житті та допомогти майбутньому педагогові через пізнання 

особливостей обраної професії визначити роль ораторського мистецтва у 

професійній діяльності, забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з 

ораторського мистецтва майбутніх педагогів та сформувати уміння й навички, 

які знадобляться у подальшій професійній діяльності. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає в удосконаленні словесної 

діяльності, формуванні вміння послуговуватися набутими знаннями у 

повсякденному житті та допомогти майбутньому педагогові через пізнання 

особливостей обраної професії визначити роль ораторського мистецтва у 

професійній діяльності, забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з 

ораторського мистецтва майбутніх учителів та сформувати педагогічні уміння й 

навички, які знадобляться у подальшій професійній діяльності. 

3. Пререквізити. Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі 

педагогічний, психологічний, соціальний і методично-фізкультурний 

компоненти. Це навчальна дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли 

різні галузі науки (етика, психологія, філософія, соціологія). Найсуттєвіший 

вплив на неї, звичайно, справили етика, педагогіка і психологія – науки, що 

займаються людинознавством і вивчають одну і ту ж природу людської 

поведінки і чинники, що впливають на життєдіяльність людей та їхню 

взаємодію. 

4. Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні 

знати: 

 сутність та особливості професійної риторики; 

 професійно-педагогічне та міжособистісне спілкування; 

 види ораторського мистецтва; 

 критерії культури мови; 

 стилі мови; 

 функції ділового спілкування; 

 практичні аспекти риторики; 

вміти: 

 формувати власні ораторські уміння та навички; 

 використовувати складові професійної риторики у професійній 

діяльності. 

 володіти риторичними навичками оратора; 

 знати різновиди невербальної комунікації; 

 удосконалювати ораторські уміння та навички у контексті професійної 

діяльності; 

 



 володіти основами техніки мовлення і виразного читання; 

 фахово спілкуватися, послуговуватися набутими знаннями у 

повсякденному житті. 
 

Формування програмних компетентностей 
Індекс в 

матриці ОП 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 3. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології. 

ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та 

письмово). 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 12. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, організованість, працьовитість, 

відповідальність, громадянськість, комунікативність. 

ФК 14. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 

професійного та особистісного розвитку. 

Програмні результати навчання (знання) (ПРЗ) 

ПРЗ 7. Знає вимоги до оформлення документації та основні 

закономірності побудови документів для здійснення 

навчального процесу в галузі фізичної культури та спорту. 

Програмні результати навчання (уміння) (ПРУ) 

ПРУ 2. Спроможний розвивати педагогічну думку, методи 

педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні 

дидактичні технології 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі 

програми, навчально-тематичні плани) на основі освітнього 

стандарту та зразкових програм з урахуванням виду освітньої 

установи, особливостей класу / групи та окремих учнів. 

Програмні результати навчання (комунікація) (ПРК) 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє використовувати їх при 

роботі з колективом займаються і кожним індивідуумом. 

ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової 

інформації, інформаційні та рекламні агентства громадської 

думки про фізичну культуру як частини загальної культури і 

факторі забезпечення здоров'я. 

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати 

комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, 

учнями й вихованцями та їхніми батьками. 

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює 



в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших 

професійних об’єднаннях). 

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського 

існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і 

керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни:  
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Денна         – –  – екзамен 

Заочна         – –   – екзамен 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

лк пз лаб інд с.р. лк пз лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. РИТОРИКА ЯК ПРЕДМЕТ 

Тема 1. 

Риторика як 

предмет. Закони і 

жанри риторики. 

15 2 2   11 15,5 1 0,5   14 

Тема 2.  Ораторське 

мистецтво у 

Стародавньому світі 

та в Україні. 

15 2 2   11 14,5  0,5   14 

Тема 3.  

Усне ділове 

спілкування та 

практичні аспекти 

риторики. 

16 2 2   12 15 1    14 

Разом за ЗМ 1 46 6 6   34 45 2 1   42 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО  

ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

Тема 4.  

Засади професійного 

ораторського 

мистецтва. 

15 2 2   11 15,5 1 0,5   14 

Тема 5.  

Мистецтво 

красномовства 

15 2 2   11 15 1    14 



оратора.  

Тема 6. 

Професійна 

невербальна 

комунікація. 

16 2 2   12 15 1    14 

Тема 7.  

Професійне 

міжособистісне 

спілкування. 

15 2 2   11 14,5  0,5   14 

Тема 8. 

Професійно-

педагогічне 

спілкування 

13 2    11 15 1    14 

Разом за ЗМ 2 74 10 8   56 75 4 1   70 

Усього годин 120 16 14 - - 90 120 6 2 - - 112 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Риторика як предмет. Закони і жанри риторики. 

2. Ораторське мистецтво в Україні. 
3. Формування риторичної культури особистості. 

4. Професійне ораторське мистецтво: стилі мовлення. 
5. Мистецтво красномовства оратора. 
6. Професійна невербальна комунікація. 
7. Професійне міжособистісне спілкування. 
8. Професійно-педагогічне спілкування. 

 

Індивідуальні завдання 
* ІНДЗ – в цілому для навчальної дисципліни за рішенням викладача:  

1. Опорні схеми до лекції. 

2. Підготовка таблиць, алгоритмів, схем, фотодокументів, фрагментів 

відеофільмів. 

3. Підготовка інформаційної промови про популярний вид спорту; про 

обраний вид спорту (до 5 стор.). 

4. Підготовка промови на одну із тем (до 5 стор.): Вимоги до оратора на 

сучасному етапі. Культура мови оратора. Риторична етика. «Скажи будь-що, 

щоб я тебе побачив» (Сократ). Любити треба вміти. Чи зможе краса врятувати 

світ? Які ми – сучасні студенти? Чи потрібна риторика сучасному студентові? 

Яким я хочу бачити ВНЗ майбутнього? Яким повинен бути викладач?  

4. Підготовка мультимедійної презентації на одну із тем доповідей. 

5. Укладання бібліографічного покажчика статей періодичної преси щодо 

змісту і методів навчання з дисципліни «Професійна риторика вчителя ФК» (до 

30 статей). 

ІНДЗ може бути використане один раз (максим. оцінка – 10 балів) з 

обов’язковим захистом та мультимедійним представленням на практичному 

занятті. 



 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю:  
Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усне та письмове індивідуальне та фронтальне опитування; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу за навчальними темами;  

3) виголошення студентами промов;  

4) виконання студентами індивідуальних науково-дослідницьких завдань;  

5) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання 

навчально-професійних задач). 

Форма підсумкового  контролю – екзамен.  

Критерії оцінювання промов 

Орієнтація в потоці інформації. Чистота мови, вміння нею 

послуговуватись. Дотримання норм української літературної вимови. 

Грамотність, логічність і послідовність викладу. Багатство словника. Дикція. 

Інтонація. Узгодження вербальних і невербальних засобів спілкування. 

Комунікативність. Вміння залучати до обговорення своїх колег. Вміння 

привернути увагу аудиторії. 

Аналіз публічного виступу: 

Чи зрозумілою є головна думка виступу? Чи розкрита тема? Чи тема є 

актуальною? Чи доповідач не ухилявся від теми? Чи витримана структура 

промови? (Чи вдалий початок? Чи в головній частині ґрунтовно розкрита тема? 

Чітко окреслені висновки?). Чи нормативною є мова виступу? (беремо до уваги: 

норми літературної вимови, правильність мовлення, виразність, чіткість, тембр 

голосу, невербальні засоби спілкування…). Чи є цікавим виклад теми? Чи 

впевнено почував себе доповідач? Чи виступ є переконливим? Чи вдалося 

доповідачеві утримати увагу аудиторії і упродовж якого часу виступу? Чи 

вдалося доповідачеві встановити контакт з аудиторією? Чи зумів доповідач 

обрати потрібну тональність, колорит спілкування? Чи доповідач був щирим, 

доброзичливим? Чи використано словник мовностилістичних засобів? Чи були 

використані цитати, поетичні рядки? (що посилює емоційне сприйняття 

матеріалу). Речення, як одиниця мовлення, укладені досить лаконічно; 

завершені; зосереджують увагу слухача на актуальності теми). Зауваження 

(недогляди, змістовні помилки). 

Засоби оцінювання: 

контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

 

 

 

 



Методи навчання: 

У процесі вивчення спецкурсу «Професійна риторика вчителя ФК» 

студентам надається певний обсяг лекційного матеріалу, проводяться практичні 

заняття, організовується та контролюється виконання самостійної роботи. 

Лекційний матеріал викладається з використанням різноманітного 

демонстраційного матеріалу: навчальних таблиць, мультимедійних презентацій, 

відеоматеріалів та ін. Матеріал лекцій містить дані сучасних наукових 

досліджень.  

На практичних заняттях заслуховуються реферативні повідомлення, 

відбувається виголошення промов, доповідей, виконання тестових завдань, 

проведення ділових ігор, аналіз і виправлення мовностилістичних помилок 

тощо.  

Самостійна робота містить матеріал, який логічно доповнює теми курсу, що 

сприяє розширенню та поглибленню змісту навчального предмету. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

80 – 89 В 
добре  

70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

35 – 49 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен) 

Поточне оцінювання  

аудиторна та самостійна робота) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 

7 7 8 7 7 7 7 - 

Модуль контроль – 5 балів Модуль контроль – 5 балів  

100 Разом – 27 балів Разом – 33 балів 

Підсумковий модуль – 40 

 

Тема 1. Риторика як предмет. Закони і жанри риторики. 

Тема 2. Ораторське мистецтво у Стародавньому світі та в Україні. 

Тема 3. Усне ділове спілкування та практичні аспекти риторики. 

Тема 4. Засади професійного ораторського мистецтва. 



Тема 5. Мистецтво красномовства оратора. 

Тема 6. Професійна невербальна комунікація. 

Тема 7. Професійне міжособистісне спілкування. 

Тема 8. Професійно-педагогічне спілкування. 

 

5. Рекомендована література – основна 
1. Абрамович С. Д. Риторика / Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Львів, 

2001. 

2. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : Підручн. Вид. 2-ге, без 

змін / Бутенко Н. Ю. К. : КНЕУ, 2006. 384 с. 

3. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посібн. / 

В.М. Вандишев. К. : Кондор, 2006. 264 с. 

4. Коваленко С.М. Сучасна риторика : навч.-практ. посібн. / С.М. Коваленко. 

Тернопіль : Мандрівець, 2007. 184 с. 

5. Колотілова Н.А. Риторика : навч. посібн. / Н.А. Кототілова. К. : Центр учб. 

літератури, 2007. 232 с. 

6. Онуфрієнко Г.С. Риторика : навч. посібн. / Г.С. Онуфрієнко. К. : Центр учб. 

літератури, 2008. 592 с. 

7. Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : навч. посібн. / 

О.Б. Олійник. К. : Кондор, 2010. 181 с. 

8. Олійник О.Б. Риторика : навч. посібн. / О.Б. Олійник. К. : Кондор, 2009. 

170 с. 

9. Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика : навч. посібн. / О.Б. Олійник. К. : 

Кондор, 2010. 166 с. 

10. Сагач Г.М. Риторика / Г.М. Сагач. К., 2000. 
 

6. Інформаційні ресурси 
Пошукові системи: 

– www.google.com.ua/; 

– http://www.yandex.ru/; 

– http://www.yahoo.com/; 

– http://www.rambler.ru/; 

– http://meta.ua/. 

Освітні ресурси: 

– http:://www.mon.gov.ua/ (Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України); 

– http:://www.apsu.org.ua (Академія педагогічних наук України); 

– http:://osvita.org.ua (Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі 

навчальні заклади України і Росії); 

– http:://www.ednu.kiev.ua/ (Educational Network Ukraine. Українські інформаційні 

ресурси, пов’язані з освітніми організаціями, вищі навчальні заклади, докладна інформація 

про системи освіти найбільш розвинених країн, гранти, преса, виставки, конференції, фірми 

й ін.); 

– http:://o-svit.iatp.org.ua (Каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація для учнів, 

студентів, педагогів, науковців); 

Електронні бібліотеки: 

– http://www.lib.com.ua/ (електронна бібліотека України); 

– http://lib.km.ru/ (електронна бібліотека); 

– http://www.bestlibrary.ru/ (велика електронна бібліотека); 

Бібліотеки України: 

– http://portal.rada.gov.ua (Бібліотека Верховної Ради України); 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://meta.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://o-svit.iatp.org.ua/
http://www.lib.com.ua/
http://lib.km.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://portal.rada.gov.ua/


– http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України ім.В.І. Вернадського); 

– http://nplu.org (Національна Парламентська Бібліотека України); 

– http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm (Державна науково-педагогічна 

бібліотека України); 

– http://www.edu-ua.net/library/ (Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і 

методів навчання Міносвіти України). 

Бібліотеки вищих навчальних закладів України педагогічного профілю: 

– http://www.vspu.edu.ua/ (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського); 

– http://drohobych.net/ddpu/ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка); 

– http://www.kmpu.edu.ua/ (Київський міський педагогічний університет 

ім. Б. Д. Грінченка); 

– http://www.kspu.kr.ua/ (Кіровоградський державний педагогічний університет 

ім. Володимира Винниченка); 

– http://www.npu.edu.ua/ (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова); 

http://www.tnpu.edu.ua/ (Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка). 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://nplu.org/
http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm
http://www.edu-ua.net/library/
http://www.vspu.edu.ua/
http://drohobych.net/ddpu/
http://www.kmpu.edu.ua/
http://www.kspu.kr.ua/
http://www.npu.edu.ua/
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