
 

Силабус навчальної дисципліни 

"Педагогічна риторика та культура спілкування" 

 

Спеціальність:126  Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 2 (другий) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основ практичної 

організації мовленнєвого впливу на свідомість військовослужбовців 

в різних умовах військово-професійної діяльності, на їх морально-

психологічний стан, шляхи та способи підтримання і формування у 

військовослужбовців необхідних моральних та професійних якостей. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна забезпечує підготовку військового фахівця 

для Збройних Сил України, спроможного до самостійного пізнання, 

вивчення й аналізу проблем підготовки та організації публічних 

заходів і проведення публічних виступів у контексті військово-

професійної діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Логіка дисципліни спрямована на формування професійного 

погляду на необхідність оволодіння ораторським мистецтвом і 

риторикою, потреби в сучасному творчому мисленні, постійному 

вдосконаленні особистих професійних та морально-психологічних 

якостей та спроможності особисто організувати та контролювати 

проведення публічних заходів в межах повноважень. 

В результаті вивчення дисципліни слухач отримує вміння  

представляти та обговорювати наукові результати державною й 

іноземними мовами в усній та письмовій формі, співпрацювати з 

фахівцями різних галузей в рамках наукових проектів щодо 

розробки та дослідження інформаційних систем та технологій, 

використовуючи принципи професійної етики та навички 

професійної етичної поведінки. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до спілкування з колегами, широким академічним 

товариством та громадськістю українською та однією з іноземних 

мов європейського простору. 

Наявність системи спеціальних знань щодо організації 

педагогічного процесу у закладах вищої освіти та використання 

педагогічних технологій у вищій освіті; базові знання в галузі 

сучасних інформаційних технологій; базові знання з педагогіки та 

психології вищої школи, необхідні для викладання комплексу 

спеціальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з 



інформаційних систем та технологій. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль  1. 

Тема 1: Теоретичні основи ораторського мистецтва.  

Роль і місце ораторського мистецтва в публічній діяльності офіцера. 

Предмет, мета, завдання та особливості вивчення курсу, теоретико-

методологічні засади риторики. Значення ораторського мистецтва 

для професійної діяльності військового керівника. Професійна 

культура спілкування та діловий етикет офіцера. 

Тема 2: Педагогічні особливості риторики. 

Історична ретроспектива розвитку педагогічної риторики. Кращі 

зразки складання риторичних промов. Педагогічні аспекти 

ораторської діяльності: управління власною поведінкою та 

аудиторією. Методика використання педагогічних прийомів під час 

публічного виступу.  

Тема 3: Підготовка та проведення публічного виступу. 

Основні етапи підготовки публічного виступу. Сутність і зміст 

задуму промови, розгортання теми й тези як підґрунтя якісного 

виступу. Визначення структури промови (диспозиції) та 

використання засобів її покращення. Методика роботи над 

структурно-логічною схемою дій і операцій з підготовки усного 

виступу.  

Тема 4: Ораторське мистецтво в контексті розвитку культури 

спілкування військового керівника. 

Специфічні вимоги до публічних виступів у військовій сфері. 

Врахування військово-професійних чинників під час проведення 

публічного виступу. Організація взаємодії та зворотного зв’язку між 

оратором і аудиторією в межах військового колективу. Основні 

форми та напрямки удосконалення ораторської майстерності 

офіцера. Психологічна стійкість оратора як запорука професійної 

ефективності. Акторська майстерність в професійній риториці. 

Шляхи вдосконалення ораторської майстерності офіцера. 

  

Види занять: лекції, семінарські, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

семінари  

Форми навчання: очна 

Пререквізити Наявність ступеня освіти магістр, знання з навчальних дисциплін 

"Філософія науки та інновацій", "Психолого-педагогічні та 

нормативно-правові основи освітньої діяльності". 

Пореквізити Знання використовуються під час проходження педагогічної 

практики, проведення наукового дослідження, обробки і 

оформлення наукового дослідження, захисту дисертації доктора 

філософії. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Актуальні питання ідеології та ідеологічної роботи в 

українському війську: монографія / [Алещенко В.І., 

Баранівський В.Ф., Кобзар А.О., Кримець Л.В.]; під заг. Ред. 

В.Ф. Баранівського – К.: «Золоті ворота», 2014. – 232 с. 

2. Осьодло В.І. Основи ораторського мистецтва та риторичної 

комунікації: Навчально-методичний посібник / В.І. Осодло, 

В.І. Савінцев, К.: НУОУ, 2012. -68 с.  

3. Панасюк К.В. Основи військового красномовства: навч. посібн. / 



 

 

К. В. Панасюк. – Л.: АСВ, 2010. – 250 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) КРИМЕЦЬ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА  

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: доктор філософських наук 

Науковий ступінь: СНС 

Профайл викладача: https://scholar.google.com/ 

citations?user=FcaINukAAAAJ&hl=ru  

Тел.: (044)256-22-03 

E-mail: liudmylakrymets@gmail.com 

Робоче місце: 332* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри       О. САЄНКО  

 

 

Розробник        Л. КРИМЕЦЬ  

 


