
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 

з дисципліни « Основи ораторського мистецтва» 

 Діагностика знань, умінь  і навичок студентів із  дисципліни 
здійснюється на основі результатів проведеного поточного й підсумкового 
контролю знань: контрольної роботи, заліку. 
      Завдання дисципліни: 
—  засвоїти знання, що складають зміст риторики як науки, усвідомити 
й запам'ятати систему понять, оволодіти риторичною термінологією; 
— вивчити історію і джерела риторики та ораторської майстерності; 
— уважно ознайомитися зі зразками промов якомога широкого кола 

визначних риторів минувшини і сучасності з тим, щоб макси-
мально використати їхній досвід; 

— оволодіти методом риторичного аналізу текстів різних типів промов, 
навчитися членувати текст, точно визначати тему, тези, докази, 
операції, мовні засоби (тропи і фігури), доцільність кожного слова; 
—  навчитися самому, використовуючи свої знання і досвід інших 
промовців, продукувати тексти різних промов з потрібної теми і для 
різних ситуацій; 
—  виробити в собі уважне і критичне ставлення до свого мовлення і 
суспільної мовної практики. 

Контрольна робота є елементом вивчення теоретичного і 
практичного матеріалу з кожного розділу та узагальненням пройденого 
матеріалу  дисципліни „Основи ораторського мистецтва». 

Мета контрольної  роботи – закріпити знання студентів з  основ 
класичної та сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву 
діяльність, спрямовану на переконання, вплив, на досягнення цілей у 
процесі мовної комунікації, а також виробити у студентів уміння й 
навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до 
мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої 
роботи. 

Виконуючи завдання контрольної роботи, студент –  має змогу 
висвітлити питання, які визначають його рівень теоретичних знань та 
практичних умінь, 

Захист  контрольної роботи,  проводиться  у формі співбесіди 
викладача зі студентом, при цьому з’ясовується рівень засвоєння 
теоретичного і практичного матеріалу. 

Контрольна робота дозволяє перевірити засвоєні студентами знання з 
кожної теми. Вона має засвідчити вміння студента самостійно вивчати 



теоретичні питання, аналізувати фактичний матеріал, робити правильні 
узагальнення та висновки, а також викладати свої думки на письмі. 

Студент виконує варіант контрольної роботи, який пропонує  
викладач. Причому питання розподілені за варіантами таким чином, 
щоб кожний варіант включав питання з усього курсу, тобто практично 
з кожної теми. Існує 25 варіантів, що охоплюють і самостійну роботу 
студентів. Кожен варіант містить 3 завдання з різних тем дисципліни. З 
них-- 2 завдання теоретичного характеру і одне -- практичне, що 
стосується написання тексту промови на задану тему та відповіді нна 
питання у тестовій формі.  

     Студенти виконують контрольну роботу на аркуші паперу А4 з 
обов’язковим дотриманням правил оформлення тексту за державним 
стандартом. Нумерацію сторінок слід починати з третього аркуша. На 
другому аркуші має бути поміщений повний перелік завдань даного 
варіанту контрольної роботи. Кожне питання важливо починати із 
нового аркуша. В кінці роботи обо‘язковий список використаної 
літератури та Інтернет-ресурси. 

Всі зауваження і обговорення щодо виконання роботи 
відбуваються на підсумковому занятті чи консультації, перед 
складанням заліку. Негативна оцінка дає право викладачеві не 
атестувати студента з даної дисципліни і, відповідно, не приймати 
заліку в даної особи. Робота має містити титульну сторінку та список  
використаної літератури. 

До заліку студенти допускаються після захисту  контрольної 
роботи, коли прослухають повний курс лекцій і виконають тестові 
завдання. 
Критерії оцінювання контрольної роботи: 
1 і 2 питання – 
3 бали  
—якщо дано змістовну відповідь на поставлене питання, важлива 
наявність прикладів і посилань на джерело. Посилання робимо у 
квадратних дужках і цифрою, що вказує номер книги у списку 
літератури. 
 2 бали 
---  відповіді неповні чи частково не відповідають темі. 
 0 балів 
----  відповідь повністю не відповідає запропонованій темі. 
 
 
 
 



3-тє питання  
 
2бали 
--- студент виконав тести, написаний текст відповідає вимогам 
ораторського твору. Чітко доведено чи спростовано тезу. Подані 
аргументи і факти. 
 1 бал 
--- промову оформлено частково, текст відповідає основним 
комунікативним якостям: логічності, точності, багатству і 
різноманітності, але допущено  граматичні помилки. 
 0 балів 
-- відповідь неповна чи  не відповідає темі . 
 
Результати засвоєння знань оцінюють за 4-ри бальною шкалою: 
5-балів «відмінно»—Відповіді правильні, повні,  містять аналіз і 
узагальнення,  аргументовані висновки. Робота виконана охайно, без 
виправлень та граматичних і стилістичних помилок. 
4-бали «добре» -- Відповіді в цілому правильні, достатньо повні. 
Допущено несуттєві помилки та неточності у викладі матеріалу. 
Допускаються невелика кількість граматичних, стилістичних та 
технічних помилок. 
3-бали «задовільно» -- Відповідь частково правильна,  містить 
неточності, не достатньо обґрунтована. В роботі допускаються 
виправлення, велика кількість граматичних, стилістичних, технічних 
помилок. 
2-бали «незадовільно» -- Відповідь неповна. Текст не відповідає 
вимогам науковості, тему розкрито не достатньо. Робота містить 
значну кількість виправлень, граматичних, стилістичних та технічних 
помилок. Відсутній список літератури.  

 
 
 


