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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
Курс входить до комплексу дисциплін, що викладаються аспірантам
першого року навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа».
Курс «Риторика та технології наукової презентації» зорієнтовано на
розширення уявлення здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) про
риторику загалом і технології наукової презентації зокрема, а також на
українськомовну академічну комунікацію, мовні засоби писемного й усного
академічного тексту; на формування вмінь і практичних навичок
комунікативно виправдано користуватися засобами мови для створення
відповідних зразків академічного письма.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: розширення уявлення здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти (PhD) про риторику загалом і технології наукової
презентації зокрема, а також вдосконалення рівня їхньої українськомовної
академічної комунікації, володіння мовними засобами писемного й усного
академічного тексту; формування в аспірантів здатності вільно орієнтуватися в
мовно-риторичному середовищі, умінь та навичок аналізувати й продукувати
різні види наукових та соціальних текстів відповідно до мети, функціонального
призначення й умов комунікативних практик; сформувати в аспірантів
практичні навички наукового мовлення.
Завдання навчальної дисципліни «Риторика та технології наукової
презентації»:
– забезпечити розуміння аспірантами суті та значення риторики і технологій
презентації;
– ознайомити аспірантів з актуальними проблемами риторики, презентації,
наукової мовної культури та сучасними тенденціями її розвитку;
– сформувати в аспірантів цілісне системне уявлення про теоретичні засади та
загальні закономірності розвитку риторики як теорії красномовства, основні
тенденції розвитку культури вітчизняного красномовства; ознайомити їх з
основними способами мовного й невербального впливу на аудиторію,
орієнтуючи на формування власного риторичного стилю на засадах
гуманістичного риторичного ідеалу та комунікативної компетентності в
основних жанрах красномовства.
Предмет навчальної дисципліни «Риторика та технології наукової
презентації» – теоретична і практична риторика, теорія комунікації й
академічного письма, жанрові особливості наукового стилю, етичні норми
наукового спілкування, форми й технології наукової презентації.

Форми поточного контролю: конспект; усні повідомлення; опитування
(усні відповіді); письмове виконання завдань; написання 1–2 статей (тез) із
теми дисертації; редагування (колективне, індивідуальне) статей (тез); іспит.
Аспірант повинен знати:
– сутність основних понять навчальної дисципліни «Риторика та технології
презентації»;
– особливості наукового стилю;
– специфіку усного й писемного наукового мовлення;
– властивості та структурно-смислові компоненти наукових текстів різних
жанрів;
– композицію писемного наукового тексту;
– принципи композиційно-логічної побудови усної наукової доповіді,
виступу;
– етику професійного дискутивно-полемічного спілкування;
– технології презентації наукового дослідження.
Аспірант повинен уміти:
– складати план тез, наукової статті, публічного виступу на конференції,
дисертаційної роботи;
– використовувати технічні засоби для презентації результатів наукового
дослідження;
– проводити наукові семінари, круглі столи, конференції тощо;
– визначати головні категорії, властивості, структуру, мовні засоби
наукового тексту;
– володіти основами майстерності наукового виступу;
– нормативно вживати мовні засоби наукового стилю;
– застосовувати сучасні технології роботи з науковим текстом;
– здійснювати мовностилістичний аналіз наукового тексту;
– аргументовано, ґрунтуючись на словники і мовленнєві зразки, оцінювати
наукове мовлення в різних комунікативних ситуаціях щодо дотримання
норм літературної мови;
– використовувати основні засоби кодифікації (словники, довідники),
– створювати нормативні наукові тексти зі спеціальності, писати відгуки та
рецензії на наукові праці, правильно вживати й оформляти цитати;
– редагувати наукові тексти різних жанрів;
– керувати аудиторією, послуговуючись вербальними й невербальними
прийомами презентації наукової спрямованості, у т. ч. електронної,
застосовувати методи мовного оформлення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні набути
такі програмні компетентності:
загальні:
– здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у
науковій діяльності.

– здатність проведення та презентації результатів наукових досліджень на
відповідному рівні з використанням інформаційних і комунікаційних
технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній справі.
– здатність працювати в міжнародному контексті.
фахові:
– розвинута здатність використовувати широкий спектр цифрових засобів,
інструментів, ресурсів та технологій для підвищення ефективності та
результативності
функціонування
інфраструктурних
складових
інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
– спроможність професійно виконувати організаційно-управлінські, науководослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на
національному та міжнародному ринках праці
Результати навчання за дисципліною:
– уміти професійно виконувати організаційно-управлінські, науководослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на
національному та міжнародному ринках праці.
– застосовувати загальноприйняті засоби комунікації в діалоговому режимі з
міжнародною науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової
та/або професійної діяльності щодо проблем інформаційної, бібліотечної
та архівної справи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ Й ІСТОРІЯ РИТОРИКИ. АКАДЕМІЧНЕ
ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
ТЕМА 1.1. РИТОРИКА ЯК НАУКА, ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО І
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Риторика як наука і навчальна дисципліна. Теоретичні засади курсу
«Риторика та технології наукової презентації». Предмет, мета і завдання
дисципліни, її зв’язки з іншими науками.
ТЕМА 1.2. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ
Ораторське мистецтво у Давній Греції (Демосфен, Сократ,
Аристотель та ін.).
Особливості риторики у стародавньому Римі (Цицерон, Гай Юлій
Цезар та ін.).
ТЕМА 1.3. ВІТЧИЗНЯНА РИТОРИКА
Вітчизняна риторика. Мовотворчість І. Вишенського. Мовна спадщина
Г. Сковороди. Риторика в Києво-Могилянській академії. Ф. Прокопович.
ТЕМА 1.4. ТЕОРЕТИЧНА РИТОРИКА. ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ
ПЕРЕКОНАННЯ
Поняття мовленнєвої діяльності. Спільні і відмінні ознаки усного і
писемного мовлення. Підготовлене і непідготовлене усне мовлення.Типи
наголосів (словесний, логічний, емфатичний, фразовий). Методика визначення
інтегральних індексів за критеріями дослідження. Лексика і фразеологія
наукового мовлення. Морфологія наукового мовлення. Практичні прийоми
переконання.
ТЕМА 1.5. РИТОРИКА – НАУКА ПЕРЕКОНАННЯ
Поняття лексикографічної компетенції. Компоненти лексикографічної
компетенція. Словник як головний об’єкт лексикографії. Типи словників.
Корпусна лексикографія. Український мовно-інформаційний фонд. Шляхи
формування лексикографічної компетенції.
Інвенція і диспозиція. Основні етапи підготовки ораторської промови.
Елокуція. Техніка промови як демонстрація культури оратора. Образ
оратора.
ТЕМА 1.6. АКАДЕМІЧНЕ ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
Академічна риторика. Особливості реалізації публічного мовлення в
академічній сфері. Публічні презентації.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. ФОРМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
НАУКОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ТЕМА 2.1. НАУКОВА МОВА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН
«Культура мови», «культура мовлення», «культура наукової мови»,
«наукове мовлення», «мова науки». Наукова мовна культура – основа
професійної діяльності дослідника. Мовні норми. Функціональні стилі сучасної
української мови. Текст і його ознаки (зв’язність, цілісність, членованість,
лінійність, інформативність, завершеність).
Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Мета
функціонування наукового стилю. Сфери реалізації (писемне та усне наукове
мовлення). Мовні одиниці наукового стилю. Типи мовних висловлювань у
межах наукового стилю (опис, доповідь, міркування, доказ). Підстилі наукового
стилю та їхні жанрові особливості. Первинні наукові тексти (монографія,
дисертація, дипломні, магістерські роботи, наукова стаття, доповідь). Вторинні
наукові тексти (конспекти, реферати, анотації, рецензії, тези, науково-технічні
огляди, наукові звіти, резюме, протоколи засідань наукових товариств). Поділ
жанрів наукового стилю мовлення за формою (великі жанри: дисертація,
енциклопедія, монографія, довідник, навчальний посібник; малі – наукова
стаття, реферат, анотація, тези, огляд, рецензія). Власне науковий (академічний)
підстиль. Науково-навчальний підстиль. Науково-популярний підстиль.
Мета наукового мовлення. Текст як об’єкт вивчення різних філологічних
наук. Комунікативна ситуація. Принципи ускладнення наукових текстів.
Композиція наукового тексту. Ознаки наукового тексту. Види наукових текстів
(оглядовий, методологічний, емпірико-фактологічний, теоретичний,
пояснювальний, додатковий, змішаного типу).
ТЕМА 2.2. КОМПОЗИЦІЯ ПИСЕМНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ
Композиція писемного наукового тексту. Тези. Анотація. Технології їх
підготовки й написання. Правила оформлення наукової роботи. Культура
читання й редагування наукового тексту.
Структурні елементи тексту (вступ, основна частина, висновки). Типи
заголовків. Принципи складання плану наукового тексту. Типи планів.
Рубрикація. Джерела наукової інформації. Методологічна основа дослідження.
Умовні позначення. Мовне оформлення композиції наукового дослідження.
Додатки. Посилання. Види цитат. Плагіат.
ТЕМА 2.3. НАУКОВА СТАТТЯ ЯК САМОСТІЙНА НАУКОВА ПРАЦЯ.
НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ. НАУКОВИЙ ВІДГУК
Наукова стаття як самостійна наукова праця. Наукова рецензія. Науковий
відгук.
Технології підготовки й написання статті, рецензії, відгуку.
Різновиди апробації наукового дослідження. Спільні та відмінні риси
наукової статті та наукового виступу. Класифікація наукових статей за змістом.

Функції наукових статей (дослідницька, презентаційна, оцінна, комунікативна).
Класифікація статей за способом розкриття матеріалу. Етапи підготовки статті.
Формулювання назви статті. Принципи роботи над статтею. Робота над
типовими мовними огріхами наукових статей.
ТЕМА 2.4. НАУКОВІ ЗАХОДИ ЯК ФОРМА НАУКОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА
ВИЯВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ
Наукові заходи як форма наукової презентації та виявлення культури
наукового мовлення. Композиційно-логічна побудова усної наукової доповіді,
виступу. Технології підготовки і проведення усного публічного виступу.
Поняття наукової доповіді, наукового виступу. Різновиди наукових
доповідей. Принципи побудови наукових доповідей і виступів
(за
Л. Спанатій). Класична схема підготовки наукової доповіді. Спеціальні
прийоми привернення й утримання уваги слухачів. Недоліки усного наукового
мовлення.
ТЕМА 2.5. ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАУКОВОГО
ВИСТУПУ
Наукові заходи як засіб виявлення культури наукової мови: конференція,
діалог, дискусія, суперечка, диспут. Комунікативні функції електронних
текстів. Електронні презентації: етапи організації, підготовки та принципи
моделювання.. Електронна презентація наукового виступу.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

Назва теми

1. 2Сутність та особливості наукового стилю української мови
.
2. 3Наукові тексти різних жанрів: властивості і структурно-смислові
. компоненти. Редагування статей аспірантів
3. 4Наукові заходи як засіб виявлення культури наукової мови.
. Електронна презентація наукового виступу. Культура професійного
діалогічного мовлення
Усього годин

Кількість
годин
денна форма
4
8
8

20

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу:
–
анотування наукової літератури;
–
опрацювання й коментування довідкових джерел;
–
виступи слухачів із коментуванням основних положень курсу;
–
проведення мовного аналізу наукових текстів;
–
презентація підготовленого індивідуального навчального проєкту
на обрану тему;
–
обговорення питань з наукових джерел, винесених на
самостійне опрацювання.
Індивідуальні завдання:
– підготовка термінологічного словника зі спеціальності.
– підготовка наукової статті з проблеми дослідження.
– підготовка друкованого варіанту наукового виступу. Підготовка
навчальних проєктів:
– чинні вимоги до дисертаційних праць здобувачів третього (освітньонаукового) рівня. Чинні вимоги до оформлення використаних джерел.
– презентація з темою наукового дослідження.
ПОЛІТИКА КУРСУ
Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу,
аналізу наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й
індивідуальна робота за темами, виконання тестових завдань і т. ін.)
здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване
на чинних нормативних документах.

КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ ПІД ЧАС
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Самостійна робота спрямована на закріплення та поглиблення знань,
отриманих в процесі теоретичного вивчення дисципліни. Вона зорієнтована на
формування у аспірантів базових наукових та професійних компетентностей та
умінь, необхідних для самостійної роботи з літературою. Метою самостійної
роботи є формування у майбутніх докторів філософії теоретичних та
практичних підвалин для реалізації ними концепції «освіта впродовж життя».
Виконання самостійної роботи дозволяє сформувати індивідуальну освітню
траєкторію здобувача освіти у процесі опрацювання ним предметного
наповнення освітньої програми.
Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи є
проведення контрольних заходів. Контрольні заходи включають поточний та
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення
лекційних та практичних занять.
Під час лекційного заняття контроль за самостійною роботою
здійснюється у формі короткого письмового опитування напочатку або
наприкінці лекції. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання,
перевіряються на предмет їх виконання на кожній лекції. На лекційному занятті
здійснюється перевірка опрацьованості матеріалів, що виносяться на
самостійне вивчення в рамках попередньої теми.
Контроль за самостійною роботою здійснюється в усній формі
(співбесіда, дискусія, обговорення, виконання завдань, що передбачають пошук
нестандартних рішень, творчі наукові конференції тощо) під час проведення
лекції-конференції та практичних занять.
Підсумковий контроль за самостійною роботою включає семестровий
контроль. Навчальний матеріал, передбачений для опрацювання у формі
самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним
матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
Бали, отримані аспірантами за виконання самостійної роботи,
враховуються при підрахунку загального рейтингового балу з дисципліни.
Критеріями оцінки результатів самостійної роботи є: оцінка рівня
засвоєння аспірантом навчального матеріалу, що винесений на самостійне
вивчення; умінь практичного використання отриманих теоретичних знань при
виконанні практичних завдань; умінь правильного оформлення матеріалів, що
засвідчують виконання самостійної роботи у належному обсязі та згідно з
висунутими вимогами.
В умовах запровадження дистанційної форми навчання перевірка
самостійної роботи здійснюється у тестовій формі за допомогою електронних
ресурсів на різних платформах та під час проведення занять в онлайн-форматі.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

90–100
84–89
74–83
66–73

A
B
C
D

61–65

E

Оцінка за національною шкалою
для іспиту, курсового проекту
для заліку
(роботи), практики
відмінно
добре
зараховано
задовільно

21–60

FХ

незадовільно з можливістю
повторного складання

0–20

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

незадовільно з
можливістю
повторного
складання
незадовільно з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
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