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                                                   1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна/заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6  

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність 

013 Початкова освіта 

Модулів – 2 

Вчитель початкових класів  

Рік підготовки: 

 3-ий  
Змістових модулів – 3 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  –– 1 
Семестр 

6-ий   
Загальна кількість годин 

– 180 (за навчальним 

планом);  

 
Лекції 

32/18 год.  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 (2 год. лекцій,  

4,5 год. практ. занять) 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські 

80/18 год.  

 

Лабораторні 

–– 

Самостійна робота 

68/144 год.  

 

Індивідуальні завдання:  1 

Вид контролю:  

залік  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Одним із пріоритетів для сучасної людини в умовах теперішнього суспільства є успіх 

у професійній діяльності. Наскільки він важливий у системі цінностей можна зрозуміти з 

численних презентованих стратегій, які розроблені для його досягнення. Мистецтво 

спілкування у цих стратегіях є цеглиною, яка закладена у фундамент. Сучасні фахівці у 

галузі спілкування вказують на пряму залежність   успіху людини у професійній діяльності, у 

взаєминах з родиною, іншими членами суспільства  від вміння спілкуватися. Педагоги, а 

отже, елітарні мовні особистості, у своїй професійній діяльності постійно використовують 

слово і у спілкуванні з здобувачами освіти, колегами, батьками на батьківських зборах. Та й 

за межами робочого місця спілкування також повинне бути ефективним для того, щоб 
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економити час свій і співбесідника і досягати якщо не поставленої мети, то хоча б 

компромісу. Звичайно, стосунки з людьми можуть обмежуватися засобами невербальної 

комунікації: посмішкою, кивком голови та іншим жестом, але найчастіше – це привітання, а 

далі – жвава розмова або поважна бесіда.  

Курс «Риторика та культура мовлення педагога» розраховано на здобувачів вищої 

освіти ІІI курсу спеціальності «Початкова освіта». Вивчення цієї дисципліни надає їм 

універсальну можливість оволодіти основами науки управління мисленнєво-мовленнєвою 

діяльністю людини, науки й мистецтва усної публічної переконувальної комунікації, а також 

нормам сучасної української літературної мови, які стосуються усного мовлення. Тож, 

основною метою курсу слід вважати створення у здобувачів вищої освіти теоретичної і 

методологічної основи оволодіння знаннями, вміннями і навичками у галузі соціально-

культурної та освітньої комунікації. 

 Розроблений курс має сприяти підготовці майбутніх висококваліфікованих педагогів, 

які мають професійно володіти знаннями науки та мистецтва усної міжособистісної 

комунікації, майстерністю і культурою публічного мовлення. Засвоєні знання, сформовані 

компетентності допоможуть забезпечити професіоналізм основної фахової діяльності на 

рівні сучасних вимог тощо.  

При підготовці практичних занять курсу особлива увага приділялася розробці 

можливих видів завдань, скерованих на формування умінь і навичок, основою яких є 

засвоєння теоретико-пізнавальної частини курсу.  

Вивчення й узагальнення концепцій видатних ораторів і водночас учителів риторики 

античних часів (Сократ, Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан), педагогів і риторів нової 

та новітньої історії (Ф. Прокопович, К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський), 
сучасних дослідників педагогічної риторики (А. Габідулліна, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. 

Караман, О. Караман, Г. Клочек, С. Мартиненко, Л. Мацько, В. Нищета, С. Омельчук, Ю. 

Романенко, Г. Сагач, Г. Пасинок, Р. Кушнір, Н. Зверева, Кріс Андерсон, Джеймс Борг та ін.) 
дозволяють узагальнити, що в основі риторичної майстерності вчителя лежить проста й 

досконала, тобто майстерна, довершена усна розповідь. Вона є найпершим складником і 

промови, і доповіді, і лекції, суттєвою й незамінною умовою поліпшення будь-якого усного 

методу навчання чи виховання. Отже, найпершим завданням у формуванні риторичної 

майстерності педагога є завдання навчити його мистецтву говорити.    

Завдання курсу:   

 ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасним термінологічним апаратом 

риторики;  

 ознайомити здобувачів вищої освіти із методологічними засадами риторичної 

майстерності; 

 вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення; 

 освоєння культури мовлення;  

 формування у здобувачів вищої освіти мовленнєвої компетенції, що охоплює 

систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та 

діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів); 

В результаті вивчення курсу «Риторика та культура мовлення педагога» здобувач вищої 

освіти повинен знати:  

 місце і значення риторики у системі гуманітарних наук;  

 базові поняття і стратегії риторичного мистецтва; 

 основні підходи до творення й аналізу риторичного матеріалу; 

 сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.  

 основи культури усного мовлення.  

здобувач вищої освіти повинен уміти:  

 використовувати термінологічний апарат риторики; 
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 дотримуватися етики й естетики монологічного й діалогічного мовлення відповідно 

до риторичних норм та норм культури мовлення;  

 обирати засоби спілкування та способи впливу на співрозмовника; 

 розробляти стратегії та тактики поведінки у комунікативній ситуації; 

 будувати власне висловлювання, відстоюючи свою позицію; 

 створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії красномовства.  

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «Практична риторика. Інструменти оратора»  

Тема 1. Риторика та культура мовлення педагога як навчальна дисципліна 

Риторика як наука та навчальна дисципліна. Експрес риторика: що? Навіщо? Як? 

Спілкування і публічність. Параметри публічного виступу. 

Тема 2. Основи побудови виступу 
Цілі виступу. Основна думка виступу. Початок і завершення промови.  

Тема 3. Пауза як інструмент оратора.  

Значення пауз у виступі. Види пауз. Функції пауз. 

Тема 4. Голос, тембр і дикція інструмент оратора 
Голос мовця. Швидкість мовлення. Дикція. Дихання оратора. 

Тема 5. Слово і час як інструмент оратора 

Володіння словом. Відчуття часу.  

Тема 6. Жарти і спілкування з аудиторією як інструмент оратора 

Природа сміху. Значення жартів. Спілкування зі слухачами.   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  «Особливості підготовки публічного виступу» 

Тема 7. Психологічна підготовка до виступу 

Якості оратора. Впевненість і самовпевненість.  

Як впоратися з хвилюванням? 

Тема 8-9. Процес підготовки до виступу 
Попередня підготовка до публічного виступу: суть, види. 

Правило «трьох». Візуальний матеріал. Текст виступу. Репетиція виступу. Початок і 

закінчення виступу. 

Тема 10. Невербальна поведінка оратора 

Жести, міміка оратора. Вміння реагувати. Зовнішній вигляд. 

Тема 11. Аудиторія і оратор 
Актуальність вивчення складу аудиторії. Актуальність виступу для аудиторії. Типи ораторів. 

Тема 12. Риторико-комунікативні ситуації 

Самопрезентація. Презентація. Модератор. Переговори.  

Тема 13. Технологія сторітеллінгу як складова риторичної компетенції педагога 

Функції сторітеллінгу. Принципи застосування сторітеллінгу. Види сторітеллінгу. Сюжет 

історії. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. «Культура усного мовлення педагога»    

Тема 14. Культура мовлення оратора 

Структура культури мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення. Орфоепічно 

норми. 

Тема 15. Акцентологічні норми у мовленні оратора 

Поняття акцентологічної норми. Види та функції наголосу. Правила наголошування слів. 

Тема 16. Лексичні норми СУЛМ 

Поняття лексичної норми. Точність, правильність і чистота мовлення педагога. Типи лексем, 

які не сприяють чистоті мовлення. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна/заочна форма  

усього  у тому числі  

л пр ла

б 

інд с.р С,р

зао

чн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 180/180 32/

18 

80/1

8 

  68 144 

Модуль 1.  

Змістовий Модуль 1. «Практична риторика. Інструменти оратора» 

Тема 1. Риторика та культура мовлення 

педагога як навчальна дисципліна 

Риторика як наука та навчальна дисципліна. 

Експрес риторика: що? Навіщо? Як? 

Спілкування і публічність. Параметри 

публічного виступу. 

  

 2/2   2/2    4 9 

Тема 2. Основи побудови виступу 
Цілі виступу. Основна ідея виступу. Початок і 

завершення промови.  

 

 2/2 4/2   4 9 

Тема 3. Пауза як інструмент оратора.  

Значення пауз у виступі. Види пауз. Функції 

пауз. 

 

 2 2   4 9 

Тема 4. Голос, тембр і дикція інструмент 

оратора 
Голос мовця. Швидкість мовлення. Дикція. 

Дихання оратора. 

 

 2 4   4 9 

Тема 5. Слово і час як інструмент оратора 

Володіння словом. Відчуття часу.  

 

 2 2   5 9 

Тема 6. Жарти і спілкування з аудиторією як 

інструмент оратора 

Природа сміху. Значення жартів. Спілкування зі 

слухачами.   

 2 4   4 9 

Разом за змістовим модулем 1.   12 18   25 5

4 
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Змістовий модуль 2. «Особливості підготовки публічного виступу»    

Тема 7. Психологічна підготовка до виступу 

Якості оратора. Впевненість і самовпевненість.  

Як впоратися з хвилюванням? 

 

 2/2 2/2   4 9 

Тема 8-9. Процес підготовки до виступу 
Попередня підготовка до публічного виступу: 

суть, види. 

Правило «трьох». Візуальний матеріал. Текст 

виступу. Репетиція виступу. Початок і 

закінчення виступу. 

 

 4/2 8/2   8 1

8 

Тема 10. Невербальна поведінка оратора 

Жести, міміка оратора. Вміння реагувати. 

Зовнішній вигляд. 

 

 2/2 2/2   5 9 

Тема 11. Аудиторія і оратор 
Актуальність вивчення складу аудиторії. 

Актуальність виступу для аудиторії. Типи 

ораторів. 

 

 2 4/2   4 9 

Тема 12. Риторико-комунікативні ситуації 

Самопрезентація. Презентація. Модератор. 

Переговори.  

 

 2 2/2   4 9 

Тема 13. Технологія сторітеллінгу як 

складова риторичної компетенції педагога 

Функції сторітеллінгу. Принципи застосування 

сторітеллінгу. Види сторітеллінгу. Сюжет 

історії. 

 

 2 4/2   4 9 

Разом за змістовим модулем 2.  14 20   31 6

3 

Змістовий модуль 3. «Культура усного мовлення педагога» 

Тема 14. Культура мовлення оратора 

Структура культури мовлення. Комунікативні 

ознаки культури мовлення. Орфоепічно норми. 

 

 2 2/2   4 9 

Тема 15. Акцентологічні норми у мовленні 

оратора 

Поняття акцентологічної норми. Види та функції 

наголосу. Правила наголошування слів. 

 

 2 4   5 9 

Тема 16. Лексичні норми СУЛМ 

Поняття лексичної норми. Точність, 

правильність і чистота мовлення педагога. Типи 

лексем, які не сприяють чистоті мовлення. 

 2 2/2   4 9 
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Разом за змістовим модулем 3.  6 80   13 1

8 

 

Усього годин на весь курс навчання  32/

18  

80/1

8 

  68 1

4

4 

Залік 2/2       

 

 

Теми лекційних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 6-ий семестр  32 год.  

1 Тема 1. Риторика та культура мовлення педагога як навчальна 

дисципліна 

Риторика як наука та навчальна дисципліна. Експрес риторика: що? 

Навіщо? Як? Спілкування і публічність. Параметри публічного 

виступу. 

 

2  

2 

 
Тема 2. Основи побудови виступу 

Цілі виступу. Основна ідея виступу. Початок і завершення промови 

2 

3  Тема 3. Пауза як інструмент оратора.  

Значення пауз у виступі. Види пауз. Функції пауз. 

 

2  

4 

 

Тема 4. Голос, тембр і дикція інструмент оратора 
Голос мовця. Швидкість мовлення. Дикція. Дихання оратора. 

 

2  

5 Тема 5. Слово і час як інструмент оратора 

Володіння словом. Відчуття часу.  

 

2 

6  

 

Тема 6. Жарти і спілкування з аудиторією як інструмент оратора 

Природа сміху. Значення жартів. Спілкування зі слухачами.   

 

2 

7  Тема 7. Психологічна підготовка до виступу 

Якості оратора. Впевненість і самовпевненість.  

Як впоратися з хвилюванням? 

 

2  

8  Тема 8-9. Процес підготовки до виступу 
Попередня підготовка до публічного виступу: суть, види. 

Правило «трьох». Візуальний матеріал. Текст виступу. Репетиція 

виступу. Початок і закінчення виступу. 

 

2  

9  Тема 10. Невербальна поведінка оратора 

Жести, міміка оратора. Вміння реагувати. Зовнішній вигляд. 

 

2  



 9 

10  Тема 11. Аудиторія і оратор 
Актуальність вивчення складу аудиторії. Актуальність виступу для 

аудиторії. Типи ораторів. 

 

2  

11 

 

Тема 12. Риторико-комунікативні ситуації 

Самопрезентація. Презентація. Модератор. Переговори.  

 

3  

12  Тема 13. Технологія сторітеллінгу як складова риторичної 

компетенції педагога 

Функції сторітеллінгу. Принципи застосування сторітеллінгу. Види 

сторітеллінгу. Сюжет історії. 

 

2  

13 Тема 14. Культура мовлення оратора 

Структура культури мовлення. Комунікативні ознаки культури 

мовлення. Орфоепічні норми. 

 

2 

14 Тема 15. Акцентологічні норми у мовленні оратора 

Поняття акцентологічної норми. Види та функції наголосу. Правила 

наголошування слів. 

 

2 

15 Тема 16. Лексичні норми СУЛМ 

Поняття лексичної норми. Точність, правильність і чистота мовлення 

педагога. Типи лексем, які не сприяють чистоті мовлення. 

 

2 

 

4. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

 

5. Теми практичних занять (6-ий семестр) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Риторика та культура мовлення педагога як навчальна 

дисципліна 

Риторика як наука та навчальна дисципліна. Експрес риторика: що? 

Навіщо? Як? Спілкування і публічність. Параметри публічного 

виступу. 

 

 

2 

 
Тема 2. Основи побудови виступу 

Цілі виступу. Основна ідея виступу. Початок і завершення промови 

 

3  Тема 3. Пауза як інструмент оратора.  

Значення пауз у виступі. Види пауз. Функції пауз. 

 

 

4 

 

Тема 4. Голос, тембр і дикція інструмент оратора 
Голос мовця. Швидкість мовлення. Дикція. Дихання оратора. 
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5 Тема 5. Слово і час як інструмент оратора 

Володіння словом. Відчуття часу.  

 

 

6  

 

Тема 6. Жарти і спілкування з аудиторією як інструмент оратора 

Природа сміху. Значення жартів. Спілкування зі слухачами.   

 

 

7  Тема 7. Психологічна підготовка до виступу 

Якості оратора. Впевненість і самовпевненість.  

Як впоратися з хвилюванням? 

 

 

8  Тема 8-9. Процес підготовки до виступу 
Попередня підготовка до публічного виступу: суть, види. 

Правило «трьох». Візуальний матеріал. Текст виступу. Репетиція 

виступу. Початок і закінчення виступу. 

 

 

9  Тема 10. Невербальна поведінка оратора 

Жести, міміка оратора. Вміння реагувати. Зовнішній вигляд. 

 

  

10  Тема 11. Аудиторія і оратор 
Актуальність вивчення складу аудиторії. Актуальність виступу для 

аудиторії. Типи ораторів. 

 

 

11 

 

Тема 12. Риторико-комунікативні ситуації 

Самопрезентація. Презентація. Модератор. Переговори.  

 

 

12  Тема 13. Технологія сторітеллінгу як складова риторичної 

компетенції педагога 

Функції сторітеллінгу. Принципи застосування сторітеллінгу. Види 

сторітеллінгу. Сюжет історії. 

 

 

13 Тема 14. Культура мовлення оратора 

Структура культури мовлення. Комунікативні ознаки культури 

мовлення. Орфоепічні норми. 

 

 

14 Тема 15. Акцентологічні норми у мовленні оратора 

Поняття акцентологічної норми. Види та функції наголосу. Правила 

наголошування слів. 

 

 

15 Тема 16. Лексичні норми СУЛМ 

Поняття лексичної норми. Точність, правильність і чистота мовлення 

педагога. Типи лексем, які не сприяють чистоті мовлення. 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота (усього: 72 год.) 

№ 

з/п 

Вид самостійної роботи  Кількість 

годин 
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1  Підготовка до практичних занять, опрацювання базової літератури з 

проблем риторичної майстерності і культури мовлення  

  68/144 

2 Тема 1. Риторика як навчальна дисципліна. Основні закони 

риторики 

1. Риторика як наука. Предмет і завдання риторики. 

2. Риторика і поетика: диференціація понять. Взяємозв’язок з 

іншими науковими дисциплінами. 

3. Модуси публічного виступу. Ключові терміни риторики. 

4. Закони риторики. 

5. Основні види і жанри красномовства. 

Тема 2-3. Розвиток риторики в Давній Греції і Стародавньому 

Римі 

Розвиток красномовства за часів Давньої Греції. Міфологія 

красномовства. Риторика Давньої Греції. Ораторство Демосфена. 

Сократ як ритор. Платон про риторику. Риторична діяльність 

Арістотеля. Риторика еллінської ГреціЇ.  

 

Розвиток красномовства в Стародавньому Римі. Найвидатніший 

оратор римської риторики – Цицерон. Видатний оратор Гай Юлій 

Цезар — засновник Римської імперії. Риторика в Римській імперії. 

Педагогічна риторика Квінтіліана. Риторика середньовіччя. Риторика 

періоду буржуазних революцій.  

Тема 4. Красномовство у духовній культурі українського народу.   

1.Джерела формування риторики в Київській Русі. 

2.Риторика в Києво-Могилянській академії.  

3.Розвиток академічного красномовства в XVIII– XIX ст..  

4.Основні напрями неориторики.  

5.Педагогічна риторика А. Макаренка і В. Сухомлинського. 

Конспект статей з проблематики риторичної майстерності і 

культури мовлення педагога: 

1)Педагогічна риторика як об’єкт наукового 

дослідження (О. А. Кучерук) 

2) Історія красномовства крізь призму педагогічної риторики: 

європейський досвід (О. А. Кучерук) 

3) Історія педагогічної риторики в Україні // 

 Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / 

[О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та 

ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 258 с. 

 

 

 

3 Підготовка публічного виступу з презентацією   

4  Підготовка ІНДЗ (проблемного есе)   

 

9. Індивідуальні завдання 

Написання есе за публікаціями з наукових і науково-методичних періодичних видань на тему 

«Риторичні вміння і знання з культури мовлення у професійній діяльності педагога».  
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10. Методи навчання 

– пояснювально-ілюстративний; 

– репродуктивний; 

– проблемний; 

– частково-пошуковий (евристичний); 

– дослідницький; 

–  наочні; 

–  словесні; 

–  практичні; 

–  інтерактивні методи: метод проектів.  

 

11. Методи контролю 

1. Усні відповіді на семінарському занятті. 

2. Завдання модульного контролю.  

3. Індивідуальні письмові завдання. 

                           

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне тестування   

та самостійна робота 

 

Індивідуальн

а  робота  

 

Залік   

 

Сума  

Змістовий  

модуль 1  

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

Модуль 3 

 Публічний 

виступ 

  

Т 1-6 Т  7-13 Т 14-16     

Модулі + бали за пр.зан.     100  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-26 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання. 

2. Підручники та посібники (з розрахунку 1 : 2). 

3. Плани практичних та семінарських занять. 

4. Завдання для самостійного опрацювання. 

5. Базова та допоміжна література. 

6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, питання 

для усних відповідей, питання для екзаменаційного контролю.  
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14. Рекомендована література 

Основна: 

1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон / пер. 

з англ.. Олександра Асташова. – 4-те вид. – К : Наш формат, 2019. – 256 с. 

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с. 

3. Борг Д. мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер.з англ..Н. Лазаревич. 

– харків : Вид-вл «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с. 

4. Зверева Н. Я говорю – меня слушают: Уроки практической риторики / Нина Зверева. – 2-е 

узд. – М.: Альпина паблишерз, 2011. – 234 с. 

5.Калюжка Н, Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів 

до роботи в умовах інклюзивного класу / Н. Калюжка, Н. Самойленко // Збірник наукових 

праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 1. С. 92-98 

6.Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-

aki-navcaut-205089.html    

7. Кушнір Р. Великий оратор. –  Дрогобич, 2013. – 256 с.  

8. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища 

школа, 2003. – 311 с.  

9.Пасинок В.Г. Основи культури мовлення. Навч.посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової 

літератури», 2012. – 184 с. 

10.Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : 

монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 3-тє, допов. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 331 c. : 

табл.  

Додаткова і допоміжна: 

   1.  Аристотель. Риторика //Античные риторики. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 1977. – 352 

с. 

2. Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти. – К.: Знання, 1992. – 48 с. 

3. Нечепоренко Л.С. Методологічні засади теорії і практики педагогічної майстерності: 

Монографія. – Харків: Видав. центр ХНУ, 2004.– 128 с. 

4. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища 

школа, 2004. – 422 с. 

5. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук,  

Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : 

КНТ, 2016. – 258 с. 

6. Прокопович Феофан. Філософські твори: В 3 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 1: Про 

риторичне мистецтво. – 511 с. 

7.Сагач Г.М. Риторика. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2000. – 568 c. 

8. Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні // Сухомлинський В.О. 

Вибрані твори: В 5 т.– К.: Рад. школа, 1977. – Т. 5. – С. 321 – 330. 

9. Сухомлинський В.О. Слово про слово // Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К.: 

Рад. школа, 1977. – Т. 5. – С. 160 – 167. 

10. Сухомлинський В.О. Урок і знання. Вибрані твори: В п’яти томах. – К.: Рад. школа, 

1977. – Т. 5. – С. 366-371. 

11. Тарасевич Н.М. Аналіз професійної підготовки майбутнього вчителя в курсі “Основи 

педагогічної майстерності”/ Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: 

проблеми творчості і практики підготовки вчителя – вихователя – викладача: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 березня – 1 квітня 2005 р.). – К.: 

НПУ, 2005. – С. 177 – 179. 

12. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук, Н. Б. 

Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – Київ : КНТ, 2016. – 

258 с. 

13. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів 

: СПОЛОМ, 2001. – 223 с.  

https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html
https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html
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14. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посіб. / О. Сербенська. – 

К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.  

15. Стахів М.О. Український комунікативний етикет : навч.- метод. посіб. / М.О. Стахів. – К. 

: Знання, 2008. – 245 с.  

16. Томан І. Мистецтво говорити. Пер. с чес., 2-е вид. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 

с. 

17. Уварова А.М. Педагогічна розповідь: культурологічний та діагностичний аспекти // 

Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Суми. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2000. – С. 328 – 337. 

18.Уварова А.М. Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя: Навчально-

методичний   посібник для педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 

2007. – 132 с.   

19. Ушинський К.Д. Рідне слово. Книжка для тих, хто навчає // Ушинський К.Д. Вибрані 

педагогічні твори: В 2 т. / Пер. з рос. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 2. – С. 233 – 291 . 

20. Шляхова В.В. Розповідь як метод навчання рідної мови // Методика викладання 

української мови і літератури: Республіканський науково-методичний збірник. – Вип. 11. – 

К.: Рад. школа, 1990. – С. 65 – 71. 

21. Штепа О.Г. Формування майстерності педагогічної розповіді. Педагогічна майстерність 

як сучасна технологія розвитку особистості вчителя // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції 4 – 6 березня 2002 р. – Полтава: АСМІ, 2002. – 307 – 309. 

 

15. Рекомендовані інтернет-ресурси 

1. Mova.info: про українську мову, лінгвістику і не тільки: www.mova.info  

2. Нова мова: проект розвитку української мови: www.novamova.com.ua  

3. Український правопис: www.pravopys.net 

4. Словники он-лайн: www.rozum.org.ua 

 


