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Практична риторика в професійній діяльності історика 
 
Анотація. Дисципліна «Практична риторика в професійній діяльності історика» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Є одним з важливих аспектів професійної підготовки аспірантів-
істориків, а також суттєвою складовою професійного рівня майбутніх викладачів і науковців. Метою 
курсу є формування у студентів практичних навичок ораторської майстерності. Даний курс акумулює 
здобутки комплексу гуманітарних наук (теорії комунікації, риторики, логіки, психології та ін.) Структура 
курсу розроблена з врахуванням світового досвіду викладання основ публічного мовлення. При 
складанні курсу враховано також вимоги модуля державного стандарту “Риторика”. 
Курс зорієнтований на поєднання теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Окрім 
лекційних занять, програма передбачає значний обсяг самостійної роботи студентів, спрямованої на 
розвиток практичних навичок у царині публічного мовлення. 
Кількість кредитів: 4  
Викладач: Боровик Микола Андрійович, к.і.н., доц. 
Мета навчальної дисципліни:  

Засвоєння аспірантом практичних навичок з: 
- ораторської майстерності; 
- знанням теоретичних основ мистецтва усної публічної переконуючої комунікації; 
- практичними прийомами і культурою публічного мовлення; 
- умінням готувати і виголошувати публічні промови на різноманітні теми з врахуванням 

специфіки аудиторії; 
- навичками практичного використання засобів ораторської майстерності в різноманітних видах 

академічного красномовства; 
- навичками ведення дискусії і полеміки, диспутів і дебатів. 

Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основи ораторського мистецтва та практичної риторики на рівні випускника 
магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Аспірант повинен вміти: застосовувати практичні навички на рівні випускника магістратури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Змістові модулі:  

1. Вступ до курсу. Практична риторика в професійній діяльності історика. 
2. Публічна промова як вид комунікації. 
3. Історія ораторського мистецтва. 
4. Методика підготовки промови. Мистецтво композиції. 
5. Логічні основи публічного мовлення. Мистецтво аргументації. 
6. Психологічні основи практичної риторики. 
7. Лінгвістичні основи практичної риторики. 
8. Техніка мовлення. 
9. Етичні засади практичної риторики. 
10. Основи полемічного мистецтва. 

Мова викладання: українська та, в разі необхідності, англійська, німецька. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА 3.02.04, читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем "доктор 
філософії" в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. консультації), 96 годин самостійної роботи. 


