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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Рік навчання, 

семестр 

1 

1 

Кількість 

кредитів: 

5,0 

Лекції: 28 годин 

Практичні заняття: 28 годин 

Самостійна робота: 94 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна 

Форма підсумкового 

контролю 
Залік  

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

 

Мартинюк Галина Федорівна к.п.н., доцент кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності   

 

Вікіситет 

 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Мартинюк_Галина_Федорівна  

ORCID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1424-1289 

Як комунікувати h.f.martyniuk@nuwm.edu.ua 

тел. 098-421-98-21 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

 

Даний курс акцентує увагу на глибоке та ґрунтовне засвоєння 

ефективних форм мовного впливу на аудиторію з урахуванням її 

особливостей у комплексі професійної майстерності фахівця з 

публічного управління та адміністрування.  

Метою викладання дисципліни: є формування і виховання носіїв 

змістовного, переконливого та правильного мовлення, сприяння 

засвоєнню студентами цілісної риторичної парадигми культури як 

системи внутрішньо взаємопов’язаних і взаємозумовлених 

теоретичних, методологічних і практичних компонентів. 

Використовуються такі методи викладання та технології:, 

обговорення та аналіз практичних ситуацій, робота в групах, 

робота в парах,  міні-лекції, ситуаційні дослідження, дискусії та 

інші. 

mailto:h.f.martyniuk@nuwm.edu.ua


 

 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=842 

Компетентності   3К 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

3К 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

ФК3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки. 

Програмні 

результати 

навчання 

 

ПРН1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, 

політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

 ПРН2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування 

українською мовою.  

ПРН12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та 

органами державної влади і місцевого самоврядування; оволодіти 

механізмами емоційного та логічного впливу на аудиторію; 

правильно підбирати матеріал для виступу, аналізувати специфіку 

аудиторії. 

 

  

  

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Ораторська майстерність в публічній 

сфері» 

Опис 

теми 

 Предмет, мета і завдання дисципліни. Методологічні підходи і 
принципи до вивчення ораторської майстерності. Вивчення основних понять. 
Риторика як наука. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. 

 

 

Тема 2. Формування мовнї особистості в Україні 

Опис 

теми 

Сучасний риторичний  ідеал оратора. Питання формування мовної 
особистості в Україні. Статус сучасної риторики. Основні поняття та 
розділи класичної риторики. Ораторське  мистецтво на різних етапах 
розвитку: античне ораторське мистецтво; історія  риторики 
 Київської Русі; Розвиток ораторського мистецтва на території України в 
ХVI-XVIIст. Риторика Києво-Могилянської академії.Риторика Російської 
імперії.Вітчизняне ораторське мистецтво. 

 

 



 

 

Тема 3. Теоретичні засади  класичної риторики. Основні закони риторики. 
 

Опис 

теми 

Закони риторики. Концептуальний закон. Закон 

моделювання аудиторії. Стратегічний закон. Тактичний 

закон. Мовленнєвий закон. Закон ефективної комунікації. 

Системно-аналітичний закон.   

 

 

Тема 4. Види та жанри красномовства та сфери його застосування  

 

Опис 

теми 

Наукові підходи до класифікації красномовства. Політичне 

красномовство. Суспільно-побутове красномовство. Судове(юридичне) 

красномовство. Академічне красномовство.  Церковне красномовство. 

Рекламне красномовство. Діалогічне красномовство.  

 

 

Тема 5. Предмет, функції і закони ораторської майстернсті 

 

Опис 

теми 

Предмет і функції ораторської майстерності. Наука про ораторське 

мистецтво. Сучасна риторика як теорія та майстерність ефективного 

мовлення. Мета, об'єкт, предмет ораторського мистецтва.  Закони ораторської 

майстерності.  Витоки ораторської майстерності, шляхи формування та 

реалізація.Структура, елементи ораторської майстерності. Рівні оволодіння 

ораторською майстерністю.  

 

Тема 6. Оратор і аудиторія: мистецтво публічної взаємодії 

Опис 

теми 

Основні помилки оратора. Поняття риторичного ідеалу. Проблеми взаємодії 

оратора та аудиторії. Вступ: види та функції. Виклад: моделі та методи. 

Аргументація: структура та види. Ознаки аудиторії та їх урахування в 

організації взаємодії оратора та аудиторії. Прямі способи мовленнєвого 

впливу. Непрямі способи мовленнєвого впливу. Індивідуальний ораторський 

стиль. 

 

Тема 7. Підготовка виступу оратора 

 

Опис 

теми 

Основні етапи підготовки тексту промови. Поняття про увагу. Теорія уваги. 

Фізіологічні основи уваги. Властивості уваги. Види уваги. Увага й 

особистість. Розвиток уваги. Основні критерії вихованості уваги. Форми 

текстового оформлення матеріалу. Активізація мисленнєвої та почуттєво-

емоційної діяльності аудиторії.  

 

Тема 8. Зміст, умови формування комунікативної компетентності державних 

службовців 

Опис 

теми 

Структура комунікативної компетентності державного службовця. Шляхи 

розвитку комунікативної компетентності державних службовців.  Типи 

підготовки до промови, переваги і недоліки кожного з них. Правила і 

помилки висунення тези, аргументації і демонстрації (самостійно) . 

Архітектоніка промови: вступ, нарація (виклад), розробка (аргументація), 

заключна частина. Майстерність публічного виступу оратора.  

 

Тема 9.  Культура ораторської мови фахівця з публічного управління  



 

 

Опис 

теми 

Управління емоційним станом. Мімічні та пантомімічні засоби педагогічного 

впливу. Образність мови: поняття, зміст, засоби створення образності.  

Риторичні навички та вміння оратора. Особливості підготовки до публічного 

виступу. Комунікативні елементи мовної культури. Види підготовки. 

Встановлення контакту з аудиторією. Засоби підвищення ефективності 

взаємодії зі слухачами.  

 

Тема 10. Мультимедійні технології в роботі фахівця з публічного управління та 

адміністрування 

Опис 

теми 

Демонстрація виступу з використанням сучасних ІКТ. Цілі та етапи 

підготовки мультимедійної презентації. Використання MS Power Point для 

створення презентації. Структура мультимедійної презентації.. Вимоги до 

створення та  оформлення презентації. 

 

Тема 11. Емоційна виразність мовлення 

 

Опис 

теми 

Засоби логіко-емоційної виразності мовлення. Інформаційна мова як вплив у 

взаємодії: призначення, функції, основні елементи.  Інтонація, логічний 

наголос, паузи. Прийоми впливу. Ключові операції впливу. Значення 

зворотного зв'язку у спілкуванні. Використання мовних засобів у 

налагодженні зворотного зв'язку.  Інтонаційна та образна виразність оратора. 

Інструменти оратора. Ораторський шок. Стреси й стресори оратора. Система 

дій з метою встановлення і збереження контакту. Логіко-інтонаційний аналіз 

промови.  

 

Тема 12. Харизма та артистизм оратора 

Опис 

теми 

Демонстрація виступу з використанням сучасних ІКТ. Цілі та етапи 

підготовки мультимедійної презентації. Використання MS Power Point для 

створення презентації. Структура мультимедійної презентації.. Вимоги до 

створення та  оформлення презентації. 

 

Тема 13. Мова і стиль публічної промови  

Опис 

теми 

Культура ораторської мови. Звуковий рівень тексту. Лексичний, 

синтаксичний, стилістичний рівні тексту. Стиль ораторського твору. Логічні 

та емоційні засади промови. Елементи художності  та літературні прийоми в 

мові оратора. Зовнішня культура оратора. Головні критерії оцінки промови. 

Залікові промови. Риторичний аналіз  промови.   

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Ораторська майстерність в публічній сфері». 

Тема 2. Формування мовнї особистості в Україні 

Тема 3. Теоретичні засади  класичної риторики. Основні закони риторики.  

Тема 4. Види та жанри красномовства та сфери його застосування.  

Тема 5. Предмет, функції і закони ораторської майстернсті 

Тема 6. Оратор і аудиторія: мистецтво публічної взаємодії  

Тема 7. Підготовка виступу оратора  



 

 

Тема 8. Зміст, умови формування комунікативної компетентності державних службовців.  

Тема 9.  Культура ораторської мови фахівця з публічного управління. 

Тема 10. Мультимедійні технології в роботі фахівця з публічного управління та 

адміністрування 

Тема 11. Емоційна виразність мовлення 

Тема 12. Харизма та артистизм оратора  

Тема 13. Засоби полемічного мистецтва  

Тема 14. Мова і стиль публічної промови  

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

 

   Здатність аналітично мислити, володіти моделями ділового 

спілкування, комунікативними техніками професійного 

спілкування, до дотримання вимог і правил комунікативної 

культури; вміння переконувати, знаходити підхід до людей і 

вирішувати конфліктні ситуації. 

Форми та методи навчання 
Методи навчання: розповідь, пояснення, демонстрація, навчальна дискусія, дебати; 

технології викладання: тренінги, конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, 

ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

      Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати всі завдання, 

що сприяють вивченню курсу та показати практичні знання та навички, вчасно здати модульні 

контролі знань. 

      За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання 

практичних завдань, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних тренінгових 

завдань. Оцінювання протягом семестру проводиться у формах: (демонстрація та аналіз 

навичок з ораторської майстерності, письмовий аналіз відео та аудіо-матеріалів та 

мультимедійної презентації. Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні 

завдання, схожі між собою, а також плагіат будуть відхилені.  

 За вчасну та якісну підготовку до занять, студент отримує такі обов’язкові бали: 

- 20 балів. Понятійний апарат ораторської майстерності в публічній сфері. 

- 20 балів. Методика підготовки і проведення публічного виступу. Стилі публічного 

виступу. 

- 20 балів. Мистецтво переконання в системі комунікаційних зв’язків. Культура та 

образність ораторського  мовлення. 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання рефератів, створення 

презентацій, складання промови на будь-яку тему, тощо. Тему науково-дослідницької роботи 

можуть обрати самостійно виконання за погодженням із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту 

навчальної дисципліни. 

  

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної 

складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 

бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  

 

    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


 

 

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Антонова С. Є., Мартинюк Г. Ф. Інформаційна безпека. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. 2019. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1528 

(дата звернення: 11.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.11.36. 

2. Кацавець  Р. Ораторське мистецтво: підручник.  Київ: Правоєдність, 2014. 238 с.  

3. Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібн. К.: Центр учб.  літератури, 2017. 232 с.  

4. Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності: навч. посібн. К.: Кондор, 2010.181 с. 

5. Сагач Г.М. Риторика: Навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закл. Вид. 2-ге, перероб. і 

доп.  К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2000. 568 с. 

6. Требін М. П. Ораторське мистецтво: підручник. Харків: Право, 2013.  208 с.  

 

Дедлайни та перескладання 
   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів  здійснюється згідно http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

 Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https: https://exam.nuwm.edu.ua///. 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download

&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000. 

     Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 

інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання.  

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатися представники публічних організацій, 

територіальних громад, на базі яких створені філії кафедри публічного управління, 

адміністрування та інформаційної діяльності.   

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 

запозичень через університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів 

академічної доброчесності викладач може накладати санкції: Зниження чи анулювання 

результатів оцінювання навчального завдання здобувача вищої освіти, повторне виконання 

навчального завдання, повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи 

та ін. 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 

хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 

заняття.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.11.36
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag


 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал за вищенаведеним посиланням на розміщення навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE. 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі публічного управління та адміністрування, в 
процесі децентралізаційної реформи. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 

викладачу стосовно новітніх змін у галузі публічного управління і адміністрування, діяльності 

органів державної виконавчої влади та управління ними. За таку ініціативу студенти можуть 

отримати додаткові бали.     

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 

університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в 

Національному університеті водного господарства та природокористування  

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Іноземні сайти: 

Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 

Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 

SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION: https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-public-

administration.html 

 

 

 

 

Лектор к.п.н., доцент                                                                Г.Ф. Мартинюк 
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