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ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проблема спілкування охоплює всі сторони життєдіяльності людини. Особливо ті сфери, де головним є професійне і міжособистісне спілкування, яке домінує у діяльності соціолога, психолога, журналіста, юриста, вчителя.  
З одного боку, сьогодення та ринок праці потребує вид фахівця досконало володіти своєю професією. З другого, ми бажаємо бути успішним у професійній діяльності та повсякденному житті.   Але чи завжди ми можемо досягти цього та чи достатньо нам професійних знань? Це запитання ми ставимо собі хоч раз у житті, хоч раз, розуміли та шкодували про недостачу комунікативної компетентності, про не ефективне спілкування  з оточуючими, тобто не ефективну мисленнєво-мовленнєву діяльність.
Для повноцінної професійної комунікативної компетентності, тобто ефективної мисленнєво-мовленнєвої діяльності фахівця, важливим є не лише знання фонетико-, лексико-, граматико- та синтаксично-стилістичних особливостей конструювання знакових систем, але й розвиток комунікативних здібностей також знання які допоможуть працювати із аудиторіями різного рівня та професійної спрямованості.  
 Риторика – це наука успіху.  Саме вона пропонує просту та переконливу формулу особистісного прояву людини через СЛОВО: етос, логос, пафос.
СЛОВО повинне:
- установлювати моральні ідеали (етос) – захищати добро та правду, об’єднувати людей, гармонізувати суспільні відношення;
- бути розумним (логос), спрямованим до істини, аргументованим, логічним;
-  бути емоційним (пафос).
Як і кожну науку, риторику треба вчити, нею треба оволодівати, бажано й шляхом критичного, деструктивного і конструктивного аналізів. Основними методами вивчення в риториці давніх часів були тренування, декламації взірців і написання своїх промов за зразками. Проте не треба забувати, що риторика, можливо, як ніяка інша наука, є суто індивідуальною, особистісною. Цим вона цікава й потрібна, адже виховуємо особистість, але потребує ґрунтовної підготовки, такту, обережності, смаку, щоб чужа ідея, манера, фраза, стилістичний прийом, слово стали твоїм, не перетворились на протилежність.
Риторика – це наука текстотворча, в центрі її – закони мисленнєво-мовленнєвої переконуючої діяльності, механізми продукування усного й писемного тексту. 
Предмет риторики формувався у кількох вимірах. У вертикальному вимірі – це вивчення й опис усіх видів риторичної діяльності від задуму, ідеї до породження тексту, виголошення його і релаксації. Все це є предметом п’яти розділів класичної риторики: інтенції, диспозиції, елокуції, меморії та акції. У горизонтальному вимірі – це риторика трьох основних родів промов – судових, дорадчих, епідейктичних (похвальних) – та кількох їх жанрових видів, технологія і методика підготовки та виголощення яких залежить від сфери, в якій реалізується красномовство (політичне, педагогічне, дипломатичне, сценічне тощо).
Ще в античні часи в осмисленні терміну “риторика” визначалися два підходи:
І – Платон, Сократ, Ісократ, Аристотель, Цицерон розвивали концепцію змістової риторики, де одним із головних компонентів була ідея (логос);
ІІ – школа Квінтіліана, яка розглядала риторику як мистецтво прикрашання мовлення. Звідси й отримала свій розвиток формальна, схоластична риторика, де знання предмета мовлення не було обов’язковою умовою.
Із концепції змістовної риторики, що знайшла свій розвиток у працях Ф.Прокоповича, М.Ломоносова, І.Галятовського, М.Сперанського, О.Мерзлякова та ін., одержала подальший розвиток концепція риторики як філософсько-дидактичної науки, спрямованої на формування в людині ефективної мисленнєво-мовленнєвої риторичної (переконуючої) діяльності [ММР(П)Д].
У сучасній концепції статусу риторики  розглядається як наука про закони управління мисленнєво-мовленнєвою риторичною (переконуючою) діяльністю, тобто про закони, які визначають ефективність цієї     діяльності (внутрішня сторона мети риторики).
Це визначення не суперечить аристотелівському тлумаченню риторики як науки, яка розвиває “здатність знаходити можливі способи переконання стосовно кожного даного предмета” (зовнішня сторона мети риторики). Якщо в останньому визначенні зафіксований результат призначення риторики, то у першому визначенні акцент зроблено на передумови, які ведуть до переконання.
Це визначення риторики не суперечить  і підходові С. Гіндіна, який розуміє риторику як “науку про умови і форми ефективної комунікації”,  що є, на наш погляд, однією із складових риторики.
Отже, риторика, у нашому розумінні, це - наука, її не слід ототожнювати з ораторським мистецтвом. Якщо ораторським мистецтвом може оволодіти той, у кого є схильність до цього виду творчості, то риториці можна навчити людину. Риторика - основа, база, необхідна передумова для розвитку ораторських здібностей.  
Основна мета дисципліни “Риторика” полягає в розкритті сучасних концепцій, понять, методів та технологій оволодіння майстерністю ораторського мистецтва та основами ефективної комунікації Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у:
	формуванні тактики та аргументації засобів мовлення з урахуванням законів композиції;

створенні психолого-педагогічних умов для публічної апробації ораторських здібностей.
 В системі підготовки фахівців з соціології у вищій школі навчальна дисципліна “Риторика” традиційно посідає одне з найважливіших місць. Це зумовлено необхідністю формування у майбутніх соціологів :
	майстерності викликати “Словом” довіру аудиторії;

здібностей “авторитетом слова вилікувати душу і тіло”;
логічної мисленнєво-мовленнєвої переконуючої діяльності для вирішення практичних професійних завдань.
   Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
періодизацію становлення риторики з найдавніших часів (Давня Греція, Давній Рим) до наших днів;
	основні риторичні праці із спадщини Аристотеля, Платона, Цицерона, українських ораторів: Феофана Прокоповича, Григорія Сковороди;
закони риторики;
види промови;
структуру промови;
логічні, психологічні, педагогічні засади риторичної діяльності;
особливості і види промов.
Вміти: 
формувати об’єкт та мету промови;
визначати стратегію промови і добирати відповідні тактичні та власне мовні засоби в межах конкретного виду усного вербального спілкування;
складати та виголошувати промову на задану тему;
	аналізувати відповідність прослуханої промови законам риторики, ступінь її ефективності.

 






МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ
Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ РИТОРИКИ ЯК НАУКИ
Мета та завдання курсу, цілі риторичної діяльності, засади та фактори, що визначають її успіх. Риторика в умовах професійної діяльності сучасного фахівця. Три компоненти (оратор -  промова -  аудиторія) як ядро всіх моделей вербального спілкування. Модель комунікативного кола. Характер взаємин між оратором і аудиторією як визначальний фактор усної вербальної комунікації. 
Методичні рекомендації
Література: [1], [3], [10], [18], [22], [25],[26], [29], [30], [34],[41], [42], [49], [54], [55], [58], [61].

Тема 2. ЗАКОНИ РИТОРИКИ
як основа  успішної риторичної діяльності: концептуальний, моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, ефективної комунікації, системно-аналітичний. Етапи підготовки промови: підготовчий, реалізація. Зв'язок риторики з іншими науками.
Література: [41], [42], [43], [53], [54].

Тема 3. АНТИЧНА РИТОРИКА. ДАВНЬОГРЕЦЬКА РИТОРИКА
Історичні джерела та її розвиток в умовах Античності. Джерела риторика часів Перикла (V ст.  до н.е.). Діяльність софістів. Риторика в житті Сократа (469-399 рр. до н.е.): діалоги, бесіди, дискусії та «іронія». Платон (427-247 рр. до н.е.) та його Академія. Розуміння сутності риторики Платоном. Мистецтво Демосфена-оратора. Аристотель (384-322 рр. до н.е.) – видатний давньогрецький філософ-енциклопедист, автор теорії риторики. Вчення Аристотеля про місце риторики серед інших наук і мистецтв, сутності «технічних» та «нетехнічних» способів переконання. 
Література: [1], [2], [3],  [6], [8], [9], [14], [20], [31], [36], [41], [42], [43], [46], [54].   
 
Тема 4. АНТИЧНА РИТОРИКА. ДАВНЬОРИМСЬКА  РИТОРИКА
Тенденції елінізації давньоримської культури (ІІІ ст.  до н.е.). Місце риторики й ораторки в системі освіти давнього Риму. Цицерон – давньоримський державний діяч і оратор. Аналіз його теоретичної спадщини: «Про оратора», «Брут», «Оратор». Мистецтво Цицерона-оратора. Цицерон про вимоги до оратора. Теорія римського красномовства Квінті ліана (бл. 35-96 рр. н.е.). 
Література: [1], [2], [3], [6], [31], [35],[36], [41], [42],[54], [60].
 




Тема 5. СЛОВ'ЯНСЬКА РИТОРИКА.  ІСТОРИЧНІ УМОВИ
ЇЇ ФОРМУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
І СТАНОВЛЕННЯ
Гомілетика. Візантійські оратори Іоанн Златоуст, Василь Великий (ІV ст.). Розвиток риторики в Київській Русі. «Слово о законі і благодаті» Митрополита Іларіона (ХІ ст.) . М.В. Ломоносов (1711-1765 рр.) – видатний вчений, оратор, теоретик красномовства. «Правила высшего красноречия» Сперанського М.М. (1772-1839 рр.). Роз виток академічної риторика в Росії: Грановський Т.В. (1813-1855 рр.), Менделєєв Д.І. (1834-1907 рр.), Тімірязєв К.А. (1843-1920рр.). Розвиток судової риторики в Росії: Пороховщиков П.С., Коні О.Ф. 
Література: [1], [2], [3], [5], [19], [21], [23], [24],[32], [33], [37], [38],[43], [47], [50], [51], [53], [54], [57], [59].


Тема 6. ІСТОРІЯ І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РИТОРИКИ.
ВНЕСОК В СВІТОВЕ ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО І 
РИТОРИЧНУ НАУКУ
    Братські школи. Полемічна література як зразок риторичної діяльності. Риторичні традиції Києво-Могилянської академії. Ф.Прокопович (1681-1736 рр.) – видатний теоретик та практик красномовства. «Духовний регламент» - його суть, значення та вплив на Петровський наказ 1724 р. «Господам сенаторам…».   Філософія й риторика в житті  Г. Сковороди (1722-1794 рр.). І.Франко – видатний український поет, оратор, революціонер. Промови І.Франка, М.Павлика і О.Терлецького на Львівському судовому процесі 1878 р. Сучасні тенденції розвитку риторики в Україні. 
Література: : [1], [2], [3], [19], [21], [23], [24],[32], [33], [37], [38],[43], [47], [50], [51], [53], [54], [57], [59].

Тема 7. ВИДИ ОРАТОРСЬКИХ ПРОМОВ. ПОНЯТТЯ
КОМПОЗИЦІЇ ПРОМОВИ. РОБОТА НАД УСНИМ 
ПУБЛІЧНИМ ВИСТУПОМ
Види і типи красномовства. Сутність і зміст суспільно-політичного красномовства, його форми: промова, доповідь, публічна лекція, політична бесіда, мітинговий виступ. Сутність і зміст академічного красномовства, його форми: наукова доповідь, наукове повідомлення, навчальна лекція та ін.. Сутність і зміст риторики, її види. Основні форми.  Композиція промови: початок, вступ, головна частина, висновки, кінець промови. Робота над усним публічним виступом: факти, цитати, аргументація, спростування. 
Література: [1], [12], [18], [25], [41], [42],[43], [44], [52], [53],[54], [58], [61].

 
Тема 8. ЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ РИТОРИКИ
Закони формальної та діалектичної логіки в ораторському мистецтві. Вимоги логіки: послідовність викладу, цілеспрямованість промови, підпорядкованість всього матеріалу основної ідеї. Використання в риториці методів логічного мислення: індукції, дедукції, аналогії. Форми логічного мислення: аналіз синтез, порівняння, узагальнення. Сутність переконання, система й структура доказів, аргументи як основа доказів. Вимоги до аргументації, види аргументів в судовій риториці. Психолого-педагогічні та естетичні основи риторики. Увага та її різновиди, рівні сприйняття інформації. Емоції та мистецтво впливу на них. Особистість оратора та рівні її впливу на аудиторію. 
Література: [1], [9], [13], [22], [26], [27],[29], [34], [40], [41],[42], [43], [49], [52],  [54], [56].

Тема 9. ОСНОВИ ДІЛОВОЇ РИТОРИКИ
Загальні правила ділового спілкування. Саморозвиток ораторської та полемічної майстерності. Конфліктні ситуації ділового спілкування та культура їх вирішення. Переговори та стратегії їх ведення. 
Література: [3], [27], [30], [34], [40], [41],[42], [43], [56], [61].

Тема 10. ВЗАЄМОДІЯ ОРАТОРА  ТА АУДИТОРІЇ
Суб’єктно-об’єктні та об’єктно-суб’єктні взаємини оратора та аудиторії. Вербальні засоби забезпечення монологічної та діалогічної промови. Поняття культури мовлення та комунікативні якості мовлення: правильність, ясність, точність, чистота, багатство, образність, виразність, логічність тощо. Слухові елементи мови оратора: голос, вимова, інтонація, ритм, пауза. Ентоспецифічність вербального спілкування. Кінетичні та проксемічні засоби спілкування. Жести, міміка, поза. 
Література: [1], [2], [5], [10], [17], [22],[25], [27], [30], [33], [38], [44], [49], [50], [52], [58], [60], [61].
 
Тема 11. СТИЛЬ І ТИП МОВЛЕННЯ
Порівняльний аналіз усного та письмового мовлення. Засоби забезпечення асоціативності і наочності мовлення. Використання прийомів новизни, персоніфікації, проблемної ситуації, співучасті, театралізації в ораторському мистецтві. Специфіка мовлення психолога. Вимоги до усного публічного виступу та критерії його оцінки. 
Література: [1], [10], [11], [12], [13], [17],[22], [26], [29], [30],[33], [38], [40], [45], [54], [56], [61].
 
Форми організації процесу навчання
 
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Риторика», були обрані такі навчальні технології як міні-лекція, семінарське заняття, дидактична гра.
Міні-лекція – передбачає виклад навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризується значною місткістю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень.
Семінар-дискусія – передбачає обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвиває самостійне мислення, допомагає формувати погляди і переконання, вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчить оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. Дозволяє викладачу перевірити правильність отриманих студентом знань, вичленувати другому найбільш важливе, істотне в них, сприяє перетворенню знань у власні переконання, розсіює неясності, що могли виникнути в ході лекції або при читанні літератури. Цей вид занять  допомагає студентам опанувати термінологію, вільно оперувати нею.
Виступ студента на семінарі-дискусії повинен задовольняти ряду вимог:
	у ньому повинна бути теорія розглянутого питання, аналіз проблеми;

висунуті теоретичні положення повинні бути підкріплені фактами, узятими з досягнень науки і техніки, мистецтва;
студент повинен показати знання сучасної літератури і першоджерел.
Дидактична гра – метод імітації прийняття управлінських рішень у різноманітних ситуаціях в ігровий спосіб (програвання) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками. Метод, який реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умови недостатності потрібних знань, коли вони змушені самостійно опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі.
	Рольова гра (інсценізація) – форма активізації навчання студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізацій певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.
На семінарі-дискусії та при проведенні рольової гри  знання студентів, отримані на лекції та в результаті самостійної роботи, здобувають осмислений і міцний зміст, відбувається розширення свідомості студента взагалі.



Семінар-дискусія.
Тема: Практичні аспекти загальної риторики 
(2 години)
Питання:
1. Основна мета та завдання ораторського твору.
2. Методика та етапи підготовки промови.
3. Структура та зміст ораторського твору.
Методичні рекомендації
	Підготовка промови – творчий процес. Як усяка інтелектуальна діяльність, ця підготовка – процес творчий, і кожен має право використовувати тут власну методику та розкрити свою індивідуальність. Але більшість початківців нерідко розгублюється, якщо їм доводиться звертатися зі своїм словом до широкої аудиторії. 
У зв’язку з цим при розкритті питань семінарського заняття, особливу увагу треба приділити питанням:
	яку мету ставить промовець своєю промовою;

які завдання вирішує у процесі підготовки та проголошення промови. 
При вивченні даної теми варто розкрити поняття «асертивність», «аксіологічні начала промови». Розкрийте яку роль відіграють «емоційні моменти промови», яку роль для мовця має знання аудиторії, як враховуються знання їх бажань та сподівань, як сполучати логічне та емоційне в промові. 
Пропонується акцентувати свою увагу на «алгоритмі» підготовки промови, тобто на етапах роботи над інформацією що перетворюється в  майбутній виступ: вибір теми - складання плану – збирання матеріалу – запис промови – розмітка тексту знаками партитури – тренування.
Ключовими словами та поняттями останнього питання даної теми є: структурні моменти твору (вступ, або зацікавлення; основна частина: опис, оповідь, міркування; висновки, або переконання), етикетні формули; композиція: лінійна, спіральна, кільцева; когезія, ретроспекція, проспекція.

 Рольова гра
Тема:   Ефективність мисленнєво-мовленнєвої діяльності промовця
 
Мета:
перевірка ефективності мисленнєво-мовленнєвої діяльності  учасників гри;
переконати їх, що мисленнєво-мовленнєва діяльність може бути  ефективною тільки при умові постійного удосконалення;
спонукати гравців розвивати та удосконалювати найважливіші якості ефективної мисленнєво-мовленнєвої діяльності;
переконати їх в тому, що заняття риторикою – найбистріший та оптимальніший шлях до розвитку мисленнєво-мовленнєвої діяльності.
Час для проведення гри:     2  академ. години.
Розподіл гравців:
4-5 групи гравців, кожна з яких представляє певну суспільну думку;
група рецензентів /по 1 гравцю від кожної групи/. 

Методичні вказівки та рекомендації по організації гри:
	Діяльність гравців чітко регламентується:
	підготовка завдання – 20-25 хвилин;

виступи – 3-5 хвилин;
перерва між завданнями 5 хвилин;
підведення підсумків 8-10 хвилин.
До кінця гри склад груп не повинен істотно змінюватися. У кожному турі гри обираються  нові мовці зі складу групи.
	Кожній групі гравців пропонується тема для виступу та певний жанрово-ситуаційний різновид мови. 
Необхідно визначити свою громадську позицію (спочатку окремо кожного гравця, а потім групи) з цього питання, ясно сформулювати думку та достатньо обґрунтувати її, обрати мовця та виступити перед іншими групами та рецензентами. Всі запропоновані теми учасниками розглядаються з власних позицій.
	Кожна група будує свій виступ з урахуванням риторичних знань та законів управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю.  
Рецензенти уважно вивчають завдання та розробляють критерії оцінки діяльності груп. 
 Наприкінці гри рецензенти роблять спільний висновок. 

Методичні рекомендації
Під час гри студенти повинні використовувати знання риторичних законів, що складають основу ефективної переконливої мисленнєво-мовленнєвої діяльності, зокрема: концептуального (етапи розробки концепції), моделювання аудиторії (системне вивчення аудиторії завдяки соціально-психологічному портрету), стратегічного (розробка стратегії та на основі складників стратегії побудова тези виступу), тактичного (аргументація,   послідовність дій по активізації мисленнєвої та почуттєво-емоційної діяльності аудиторії), мовленнєвого (комунікативні якості мовлення), ефективної комунікації (контакт та технологія його налагодження) і системно аналітичного (аналіз результативності міри реалізації цільової установки, співвідношення  мети  і одержаного результату, складові процесу самоаналізу, система принципів на яких базується аналіз діяльності інших).
Критерії ефективності мисленнєво-мовленнєвої діяльності:
Мислення:
	самостійність;

самокритичність;
глибина;
широта;
відкритість;
гнучкість
Мовлення:
	правильність;

виразність;
ясність;
точність;
стислість;
доречність

 
Питання для самоконтролю з дисципліни «Риторика»
Яке значення має мова в житті суспільства та людини?
	Мова як основний засіб спілкування та вираз особистості.
Значення риторики для обраної вами професії.
Розкрийте взаємозв‘язок риторики з іншими науками.
Чим відрізняється, на вашу думку, риторика від поетики?
Ваше уявлення про талант і необхідність підготовки промовця. Доведіть свою думку.
Назвіть специфічні особливості усної мови порівняно з писемною.
Які елементи включає в себе майстерність усної мови?
Дайте загальну характеристику античному суспільству. Яку роль відігравала риторика в античному суспільстві?
Класифікуйте види красномовства в стародавні часи.
Які концептуальні підходи до осмислення терміну “риторика” ви знаєте?  Хто є їх представниками?
Назвіть три мети красномовства, які були сформульовані в античному  світі.
Які стилі притаманні античній риториці?
Пригадайте та назвіть етапи роботи над промовою.
Чому середньовічна культура в Європі формувалася в лоні Церкви? Як  це позначалося на розвитку риторики?
 Проаналізуйте з чим був пов’язаний розвиток тих чи інших видів красномовства у:
	стародавньому світі;

часи середньовіччя;
	ХІХ-ХХ ст.

Чим обумовлено відродження у 70-90-ті рр. ХХ ст. давньої науки риторики?
Коли і ким вперше були сформульовані закони риторики?
Які закони риторики входять до організаційного аспекту законів управління мисленнєво-мовленнєвої переконуючої діяльності?
Дайте визначення терміну “концепція”.
Якого значення набуває закон моделювання аудиторії у Вашій майбутній професіональній практиці? 
За якими системними ознаками ми вивчаємо портрет аудиторії? Складіть портрет обраної вами групи людей.
В чому полягає своєрідність риторичної науки?
Дайте визначення діалогу і монологу.
Назвіть десять основних форм (родів) ораторського монологу.
Роздивіться уважно схеми (стор. 45-48, 53, 55, 56).  Назвіть види красномовства і до яких форм (родів) вони відносяться, їх призначення та особливості.
Майстрами якого виду красномовства вважаються А. Коні, М. Карабчевський?
Коли зародилося вчення про види, принципи і правила діалогу (полеміки)?
Назвіть три основних базових поняття теорії діалогу.
Які різновиди і аспекти діалогу ви знаєте? Назвіть їх і дайте їм визначення.
Які вимоги висуває сучасність до публічної діяльності лідерів? Як ці вимоги залежать від етнічної культури, представником якої є лідер?
Які основні жанри красномовства подарувала світу проза Київської Русі?
Яку роль відіграє слово у формуванні духовної культури особистості і суспільства взагалі?
	Дайте визначення публічного мовлення. У чому полягає його своєрідність?
	За якими якісними характеристиками розглядається публічне мовлення стосовно інтегративності риторики?
Назвіть якості розумового аспекту публічного мовлення. У яких якостях виявляється книжний характер мовлення?
Назвіть етапи мисленнєво-мовленнєвої публічної діяльності, з погляду концепції сучасної риторики.
Назвіть п‘ять основних ораторських талантів, сформульованих Цицероном.
Які напрямки включає в себе процес формування і розвитку мисленнєво-мовленнєвої діяльності оратора?
Аристотель та його учні визначили фази риторичної діяльності. Назвіть їх.
	Що таке концепція та яка послідовність дій процесу розробки концепції?
	Назвіть структурні моменти твору.

Дайте визначення композиції промови та які типи композиційної побудови тексту ви знаєте?
	Наведіть певний «алгоритм» підготовки промови.

Як називається чітке усвідомлення оратором своєї позиції та прагнень.
Наведіть фактори успішності теми.
	Розкрийте риторичне поняття “проблема”. Які критерії відбору проблем існують у процесі розробки концепції?
Назвіть способи систематизації знань про предмет.
	За якими системними групами ознак ми вивчаємо портрет аудиторії?
	До якої системної групи ознак належать – стать, вік, національність, освіта, професія, склад сім‘ї?

Які ознаки характеризують поведінку декількох суб‘єктів одночасно? До якої групи ознак вони належать?
Дайте визначення мотиву поведінки. Охарактеризуйте три основні мотиви.
Назвіть види потреб аудиторії для сприйняття інформації. Розвиток якого виду потреб виводить людину на усвідомлення основного соціологічного закону – розвитку себе не за рахунок інших, а разом з іншими.
Класифікуйте за типами реакцію суб‘єкта (аудиторії), яка сприймає інформацію.
Як ми оцінюємо рівень розуміння предмета мовлення при створенні психологічного портрета аудиторії.
 Назвіть групу ознак вивчення аудиторії, спрямованих на розкриття особливостей кожного суб‘єкта.
Що являє собою стратегія і якими ознаками вона  характеризується?
З яких компонентів складається стратегія.
Назвіть складові тактичного закону.
Дайте визначення двом аспектам аргументації: гносеологічному та етичному.
Які критерії відбору аргументів Ви знаєте?
Від яких умов залежить ефективність аргументації?
Назвіть послідовність дій яку передбачає активізація мисленнєвої та почуттєво-емоційної діяльності аудиторії.
Який закон риторики дозволяє суб‘єкту знайти ефективні засоби впливу на аудиторію?
Назвіть закони риторики, спрямовані на розвиток мисленнєвих здібностей людини.
Які складові входять у систему комунікативних якостей мовлення. Дайте їх визначення.
У чому полягає специфіка мовленнєвого закону риторики?
Назвіть риторичні закони, які вступають в дію на управлінському етапі.
Яку систему дій для встановлення та збереження контакту з аудиторією передбачає закон ефективної комунікації?
Назвіть етапи, які включає технологія налагодження контакту на всіх етапах безпосереднього спілкування оратора та аудиторії.
Дайте визначення закону, який на підсумковому етапі мисленнєво-мовленнєвої публічної діяльності передбачає аналіз якості та ефективності продукту.
Які чинники свідчать про недостатню ефективність продукту мисленнєво-мовленнєвої публічної діяльності?
На яких двох етапах критичної діяльності базується системно-аналітичний закон?
	Назвіть якості, які розвиває в людині системно-аналітичний закон.
	Які чинники здійснюють емоційно-інтелектуальний вплив оратора на аудиторію? Доведіть.

У яких формах експресії виступає образ автора (оратора)?
Що таке імпровізація? Розкрийте це поняття.
Згадайте майстрів академічного красномовства, які були й майстрами імпровізації.
Яку роль відіграють складання плану, написання тез?
На які питання радять відповісти собі досвідчені оратори, щоб уявити механізм майбутньої промови?
Розкрийте роль голосу, жестів у сприйнятті інформації аудиторією.
Що називають “почерком оратора”?
Назвіть види зачину (початку промови) за Цицероном.
Що являє собою стиль ораторської мови?
Що складає підґрунтя  стильової теорії М. Ломоносова? За якими стилями, згідно з цією теорією, закріплювалася вся лексика мови?
	Назвіть ознаки: академічного, політичного, церемоніально-побутового, публіцистичного стилів мовлення. Наведіть приклади.
	Розкрийте поняття “культура мови”.

Яким вимогам підпорядковується мова. Назвіть їх.
Дайте визначення виразу “стилістична грамотність”.
Яку роль відіграють тропи і фігури?  

Методичні вказівки щодо оформлення контрольної роботи

	У процесі вивчення дисципліни «риторика» кожен студент має написати одну контрольну роботу.  
	Контрольна робота повинна бути виконана грамотно й акуратно, текст має бути набраний  на комп’ютері 14 кеглем, інтервал – 1,5. Обсяг роботи – 11-20 сторінок.
	На обкладинці контрольної роботи повинні бути зазначені: тема роботи, з якої дисципліни, дані про студента: курс, спеціальність, шифр, прізвище, ім’я та по батькові; рік виконання. Див. зразок оформлення обкладинці (Додаток 1).
	 Послідовність викладу матеріалу повинна відповідати плану (2 стор.). Контрольна робота повинна включати передмову, теоретичний виклад питань, приклади практичної реалізації теоретичних знань, висновки. У цитатах, що наводяться, таблицях, цифрових даних повинні бути посилання на джерела. Остання сторінка повинна містити список використовуваної літератури за абеткою.
	Контрольна робота повинна бути підписана студентом, що виконав її, пронумерована по-порядку від титульної до останньої сторінки.
	Якість письмової роботи оцінюється, насамперед, за тим наскільки самостійно і правильно розкритий зміст і основні питання теми. Виклад матеріалу повинен бути творчим, а не компілятивним.
	У випадку, якщо контрольна робота не буде зарахована, студент повинен виправити помилки (у разі незначної кількості) або написати нову з урахуванням зроблених рецензентом зауважень і подати її знову.


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Значення мови в житті суспільства та людини. Мова як основний засіб спілкування та вираз особистості в суспільному житті та професійній діяльності.
Проблема «Я і моя аудиторія». Її вирішення в риториці та вашій професійній діяльності.
Основні критерії професіоналізму оратора. Обґрунтуйте їх з точки зору психології та соціології.
Охарактеризуйте лекцію як основний вид академічного красномовства. Чим відрізняється наукова лекція від популяризаторської? Наведіть приклади.
Охарактеризуйте основні жанри політичного красномовства. Які засоби масового тиражування політичної промови сьогодні використовуються і чому?
	Дайте формулу суспільно-побутового красномовства. Яку роль відіграють в ньому імпровізація, емоції, гумор? Доведіть це прикладами.
Назвіть і охарактеризуйте основні жанри суспільно-побутового красномовства та риси, що їх об’єднує. Доведіть свої висновки прикладами.
Покажіть на прикладах, які жанри характерні для риторики Давнього Сходу? Що розвивалося активніше в країнах Давнього Сходу – теорія риторики чи риторична практика? Чим це обумовлено.
Які основні чинники є основною ставлення в державах Давнього Сходу політичної риторики? Доведіть це прикладами видатних риторів того часу.
	Яким був вплив риторичної практики Давнього Сходу на становлення риторики в Європі? В творах яких риторів це найбільш проявилося? Наведіть приклади.
	Роль Сократа, Платона та Аристотеля в усвідомленні природи риторики. Доведіть це прикладами їх творів. Кому належить філософське трактування ролі риторики в суспільному житті країни?
Різний статус риторики в окремих державах. Охарактеризуйте роль Афін як колиски грецького риторичного мистецтва.
Напишіть текст виступу у дусі софістів на тему: «Насильницька смерть як зло і як благо».
	Напишіть текст виступу у дусі софістів на тему: «Щастя на нещасті ближнього».
	В чому полягає на Ваш погляд принципова відмінність моральної позиції біблійної проповіді та моральної позиції сучасного політичного ритора. Наведіть приклади.
«Людський» момент авторства Святого Письма, проблема сприйняття Слова Божого в перекладі.
	Охарактеризуйте з точки зору психології, в чому полягає біблійна концепція Слова і чому  Слову відведено таку важливу роль?
	Чому середньовічна культура в Європі формується в лоні Церкви? Як це позначилося на розвитку окремих видів риторики?
Які принципи побудови проповіді висували автори західноєвропейських середньовічних підручників з гомілетики? Доведіть це прикладами.
Охарактеризуйте найбільш визначні пам’ятки риторичної культури Київської Русі та їхню роль в становленні красномовства. Наведіть приклади.
Опишіть явище занепаду риторики в Європі та його причини  в ХІХ-ому та першій половині  ХХ ст.
Трагедія та ренесанс українського риторичного слова у ХХ ст. 
Складіть текст академічної лекції та тему «Сучасний шлюб та його перспективи».
Напишіть текст політичного виступу на тему: «Правосуддя в нашому житті». 
 «Слово як комунікація». Доведіть це прикладами Вашої професійної діяльності.
	Доведіть: «Слово – клітина думки, артерія сили духу, тільки воно єднає різні людські береги».
Використовуючи соціальне-побутове красномовство розкрийте тему «Мрію я словами відмикати людське серце… Цю скарбницю мрій».
З яких етапів складається підготовка судової промови? Які основні питання повинен з’ясувати судовий ритор, готуючись до виступу? Покажіть це на прикладах.
	Які Ви знаєте способи та прийоми побудови обвинувальної промови і від чого вони залежать? Доведіть це прикладами.
	Структура ораторського твору. Наведіть основні типи композиційної побудови тексту та способи інтеграції тексту. Напишіть автохарактеристику, вдавшись до прийомів опису та міркування. Який прийом доцільніше використати для опису зовнішності, а який – для характеристики рис характеру?
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ГЛОСАРІЙ
Антологічна лексика — слова з прямим значенням; чисельно переважають у будь-якій формі національної мови. А. Л. Протилежна металогічній лексиці.
Азіанізм — пишний і гучний стиль, що виник в _надиплосис_а період у грецьких землях Малої Азії, де намагалися перевершити класичних ораторів, широко вживаючи експресивні прийоми.
Академічне красномовство — ораторське вміння науковця та викладача, що доповідає про результати дослідження або популяризує досягнення науки. Основні жанри А. К.: наукова доповідь, наукове повідомлення, наукова лекція (вузівська і шкільна), реферат, виступ на семінарському занятті, науково-популярна (публічна) лекція, бесіда.
Аксіологія в риториці — морально-етичні цінності промовця. З часів Аристотеля вважається необхідним, аби оратор виходив з певної системи цінностей.
Алегорія   — троп, за допомогою якого стає можливим зображення абстрактного поняття чи явища через конкретний образ. А. Однозначна (на відміну від багатозначного символу).
Алітерація  — повторення однорідних приголосних звуків у реченні з метою створення художнього образу і підсилення звучності тексту.
Алогізм  — порушення послідовності, логіки в міркуванні, що веде до викривлення думки і можливості зловживання довірою аудиторії. Виникає як наслідок логічних помилок.
Алюзія   — стилістична фігура: натяк на якийсь відомий факт. Зловживання А. Може затьмарити зміст.
Амфіболія  — троп, побудований на двозначності слова: оратор свідомо приховує, яке саме значення з двох він використовує.
Анадиплозис, або стикування  — стилістична фігура: лексико-синтаксичне повторення слова (словосполучення) в кінці рядка (речення), яке ніби «підхоплюється» на початку наступного речення.
Аналогія   — схожість явищ, що є підставою для умовиводів у певних ситуаціях (наприклад, коли промовець хоче пояснити щось незнайоме з допомогою знайомого). Обов’язковою умовою для використання А. Є зіставлення за суттєвими (а не випадковими) ознаками. До А. Не слід вдаватися академічному ораторові; не завжди на неї можна покластися в судовому красномовстві (А. Не є доказом), але вона широко вживається в інших видах красномовства.
Анафора — стилістична фігура: лексико-синтаксичне повторення слів чи словосполучень на початку прозаїчних речень (у віршах відповідно — рядків).
Аномінація  — стилістична фігура: створення нового слова на основі двох відомих слів. Найчастіше А. Використовується для сатиричного ефекту.
Антитеза  — стилістична фігура, протиставлення антагоністичних (чи ситуаційно антагоністичних) явищ.
Апологія — промова або письмовий твір на захист пев_на особи. А. Складали для звинувачених судом давньогрецькі логографи-софісти.
Апосіопеза, або замовчування  — стилістична фігура: обрив, що містить у собі щось невимовне, підтекст. Промова переривається, тому що потрібно щось «сховати» чи імітувати таємницю.
Аргумент – підстава, довід, що наводяться для доказу тези.
Аргументація – сукупність аргументів на корить чогось.
Аргументація емпірична –аргументація, невід’ємним компонентом якої є посилання на досвід, на емпіричні данні.
Аргументація теоретична – аргументація, яка ґрунтується на міркуванні та не використовує безпосередньо посилання на досвід.
Аркани (стовпи) віри — викладені в Корані догмати ісламу, які лягли в основу мусульманського права – шаріату (єдинобожжя, обов’язкова п’ятиразова молитва щодня, піст протягом місяця _надипл, пожертва 1/40 достатку на бідних і паломництво до Мекки).
Артикуляція  — дія мовного апарату, внаслідок якої утворюються звуки. Чітка А., необхідна для оратора, визначається правильним положенням певних органів цього апарату.
Архаїзми  — застарілі слова (словосполучення), які передають реалії минулих епох. Ораторові не рекомендується зловживати А.
Асиндетон — синтаксична фігура поетичної мови.
Асонанс  — повторення голосних з метою створення художнього образу і підсилення звучності тексту.
Асертивність  - здатність людини чітко визначити для себе, чого вона прагне, а чого — ні.
Аттіцизм —   вишукана й образна мова, властива давнім жителям _надип за часів розквіту їхньої культури.
Аудиторний шок (сценічний страх) – стан емоційного напруження при вираженні думок, в наслідок якого люди зазнають труднощі в мовленні.
Біблеїзм — слово або вираз, запозичені з Біблії, що створюють відповідну стильову атмосферу, інколи — церковнослов’янизм.
Бібліографія  — допоміжна наукова дисципліна, що дозволяє ораторові зорієнтуватися в друкованих виданнях (рукописах) і базується на правилах бібліографічного опису.
Варваризми  — слова іншомовного походження. Засмічення мови оратора В. Робить її незрозумілою. Суміш рідної мови з великою кількістю В. Утворює макаронічний стиль.
Вербалізм  — зловживання словом, марнослів’я, пусте пишномовство, під яким не криється ніякої думки.
Види красномовства — сфери застосування ораторського слова в суспільній ситуації (школа, церква, суд, політика, побут). Залежно від цього найчастіше розрізняють п’ять В. К.: академічне, церковне, судове (юридичне), політичне, суспільно-побутове.
Виразне читання — читання з дотриманням певної системи правил (орфоепії, артикуляції, дикції тощо). Часто термін В. Ч. Вживається також як синонім поняття «художнє читання» або декламація, що не зовсім точно.
Вступ — Див. Структура ораторського твору.
Вульгаризми — слова (словосполучення) лайливого характеру. Використовуються, як правило, малокультурними промовцями, їхня сфера — переважно суспільно-побутове красномовство, почасти — політичне.
Гебраїзм — вид варваризму, давньоєврейське слово (зустрічається в церковному красномовстві); як всякий варваризм, вимагає пояснення.
Гіпербола (від грец. перебільшення) — троп, який базується на художньому перебільшенні, укрупненні.
Глоса ( від лат.  слово, що потребує тлумачення) —  примітка між рядками та на полях манускрипту, коментар до тексту. В юридичних творах європейського середньовіччя запровадження Г. означало розвиток ідей римського права, поштовх до розвитку судового красномовства.  
Глосатор — юристи, тлумачі законів в європейському середньовіччі, що почали виходити не з букви, а з духу права.
Голос — звуки, що їх виробляє голосовий апарат людини. Індивідуальні особливості визначають висоту, силу і тембр Г. Володіння голосом — необхідна умова підготовки оратора. Оратор мусить обов’язково берегти Г. (руйнівні чинники — переохолодження, вживання тютюну та алкоголю, перевтома).
Гомілет — християнський проповідник, майстер гомілетики.
Гомілетика  — християнська риторика, що має на меті витлумачення Біблії через проповідь чи повчальну бесіду.
Гомілія — Див. Церковне красномовство.
Горгієві фігури — введені вперше Горгієм різноманітні прийоми, що наближали ораторську промову до поезії (симетрично-ритмічна побудова речень, використання рим і тропів), спиралися почасти на практику фольклорних заклинань.
Градація  — стилістична фігура, що дозволяє показати явище в розвитку. Види градації: клімакс — розташування слів за семантикою зростання, накопичення; антиклі-макс — розташування слів за семантикою послаблення.
Грамотність  -  знання правил мови і вміння ними користуватися. Г. Надзвичайно важлива для оратора. Ораторська Г. — обізнаність у сфері науки про красномовство.
Гротеск — художній образ, що базується на сполученні страхітливого з комічним.
Гумор  — змалювання явищ у м’якій, жартівливій інтонації (на відміну від сатири). Англійські дослідники виділяють також грубий гумор (зіарзііск), властивий народному красномовству; у нас І невід’ємний часом і від красномовства політичного.
Дао (шлях) — прихований в глибині природного єства закон, який визначає протиріччя буття і який осягає мудрець у філософії Лао-цзи; також – моральний імператив у філософії Конфуція.
Дебати  - обговорення, полеміка, які виникають після виступу.
Дедукція — метод умовиводу за типом: від загального до конкретного. Звичайно Д. Протиставляється індукції.
Декалог  — десять Заповідей Божих (або найпростіший вид Закону Божого, що був даний людям через пророка Мойсея), в яких стверджується два види любові до ближнього. Поглиблені й піднесені ці заповіді були в Нагорній проповіді Спасителя, в Його дев’яти заповідях блаженства.
Демагогія  — голослівні аргументи, що мають вигляд глибокої аргументації на користь загалу, а насправді прикривають корисні розрахунки, низькість душі та некомпетентність, прагнення маніпулювати людьми.
Денотатний граф – спосіб вилучати з тексту суттєві ознаки ключового поняття.
Дикція   — манера вимовляння звуків і слів. Правильна Д. — чітка та ясна.
Дискусія   — публічне (й часто — конфліктне) обговорення якоїсь проблеми. Оратор повинен вміти організувати і вчасно припинити Д.
Диспут   — організована форма дискусії, інколи — із заздалегідь визначеними ролями. У рамках Д. Особливого значення набуває здатність оратора переконувати.
Дихання — найважливіша фізіологічна функція організму, чинник формування голосу. Правильно поставлене дихання дає ораторові можливість звучно, виразно і тривалий час говорити перед аудиторією. Існує система вправ щодо розробки правильного Д., яку ораторові варто застосовувати.
Діалектизми  — слова та вирази, якими користуються мешканці окремих місцевостей і які не збігаються з літературною нормою. Дозоване вживання їх оратором припустиме в казусі спілкування з носіями Д.
Діалог у риториці (розмова двох) — спосіб побудови промови, який 1) включає елементи буквальної співбесіди з аудиторією; 2) імітує реальний Д. У монолозі оратора (прямо чи приховано).
Діапазон голосу — звуковий обсяг ораторського голосу, що визначається інтервалом між найнижчим і найвищим звуками. Оратору важливо знати свій Д. Г. (пор.: бас, баритон, тенор тощо у співі).
Діафора (від грец.  – розрізнювати) — стилістична фігура, різновид повтору: повторюються слово чи вираз, які щойно прозвучали, але вони набувають більш експресивного звучання.
Дискурс — емоційна атмосфера, семантичне поле, що створюється в тексті «між словами»; певною мірою збігається з поняттям «підтекст».
Доведення — процес доведення оратором справедливості (чи навпаки) якогось твердження. У Д. Використовуються методи індукції та дедукції (інколи аналогії). Оратор може доводити свою думку, спираючись на власний досвід, чужі думки (у т. Ч. Цитати), очевидні факти тощо.
Доступність промови — побудова виступу з урахуванням особливостей аудиторії (вікових, соціальних, світо_надипло тощо). Див. Також: Казуальність, Казуїстика.
Дужки квадратні [ ] — рядковий знак партитури, який вживається при додаванні слова (слів), що допомагають утримати зміст речення, виражений нечітко.
Дужки ромбічні < > — рядковий знак партитури, яким позначаються вставні речення або слова, що вимовляються у дещо прискореному темпі. Див. Також: Темп прискорення.
Евристика (від грец.  — знаходжу) — особливий метод ведення діалогу, навчання, введений Сократом. В Е. Все будується на системі навідних питань, що підштовхують співрозмовника до вирішення проблеми.
Евфемізм   — троп, заміна _надиплосис (священних, стилістично неприйнятних для якоїсь групи або ж просто непристойних) слів описовими синонімічними словами (зворотами).
Евфонія (грец.  — благозвучність) — певна якість мовних звуків, що визначає емоційне забарвлення мови оратора. Прийоми гри алітерацією та асонансом, ритмічні моделі тексту сприяють Е.
Евфуїзм (грец. — витончений, стрункий) — стиль, що відрізняється штучною пишномовністю, манірністю.
Екзегетика — метод символіко-алегоричного потрактування тексту Біблії (засновник — Філон Олександрійський); згодом цей метод був перенесений і на тлумачення художніх текстів. Е. Здавна використовується ораторами, насамперед церковними.  
Експансивність (від лат.  — поширення) — свідоме чи неконтрольоване свідомістю нав’язування власного «я», власної картини світу та цінностей аудиторії, що ґрунтується на болісній переоцінці оратором своєї особистості. Експансивний оратор зазвичай запалює почуття невибагливої, малорозвиненої аудиторії. Часто Е. Поєднують з демагогічними прийомами.
Експліцитний — такий, що виражений відкрито; протилежність імпліцитному.
Експромт — Див. Імпровізація.
Еліпсис (від грец.  — опущення) — стилістична фігура: пропуск слова, яке легко відтворити, воно ніби «підказується» контекстом.
Емпатія — здатність відчувати стан іншої людини або аудиторії, важлива для юриста, медика, священика, оратора.
Епідектичне красномовство — те саме, що урочисте красномовство.
Епістрофа (від грец.  — повертання, поворот назад) — стилістична фігура, що складається з повторення одного і того самого слова чи звороту.
Епітет (від грец.  — прикладка) — троп, який образно визначає річ, людину чи дію, підкреслюючи найхарактернішу чи вражаючу якість.
Епіфора  (перенесення, повторення) — стилістична фігура: зворотний анафорі прийом, по_надипло слів (словосполучень) в кінці речень (у віршах –наприкінці віршових рядків або строф).
Ерудиція (від лат.  — вченість) — наявність глибоких знань в тій чи іншій сфері (сферах). Е. Виникає як результат кропіткої праці індивідуума над собою. Е. Ба_над для оратора.
Естетика   промови   - важливий момент композиції (розташування) змістовних частин тексту, а також організація мов форми за законами краси, використання засобів поетикі (тропів і т. _на.).
Етапи підготовки промови — 1. Вибір теми. 2. Складання плану. 3. Процес збирання матеріалу. 4. Запис промови. 5. Розмітка тексту знаками партитури. 6. Тренування оратора.
Етика промовця (грец.  — той, що стосується моралі) – визначений традиційною мораллю та суб’єктив_на аксіологією оратора «момент істини»: оратор не може виголошувати аморальні речі. Цей момент склався в нашій риторичній культурі в річищі тисячолітнього церковного впливу, хоча сьогодні ширше мовиться щодо «загальнолюдської» етики.
Етикетні формули — мовні кліше, що виникли в тій чи іншій національній мові у процесі культурного розвитку краю (привітання, формули ввічливості 5 т. П.).
Єреміада (ієреміада) — тужлива, плачлива промова.  
Жанри ораторські — диференціація ораторських творів як підвидів тієї чи іншої галузі красномовства. Див. Академічне красномовство, Політичне красномовство, Судове (юридичне) красномовство, Суспільно-побутове красномовство, Церковне красномовство.
Жаргонізми (від франц. — жаргон) — слова (словосполучення), що належать до лексикону вузької (найчастіше — професійної) групи (студенти, торговці, злодії тощо). Професійний жаргон називають також сленгом. Оратор вдається до жаргону в крайніх, визначених ситуацією, випадках.
Жень (людяність) — філософський принцип конфуціанства, який мусить бути покладений в основу світового та державного порядку й системи законів та ритуалів.
Жест — система міміки, рухів рук і тіла, що відіграє допоміжну, але важливу роль в ораторському виступі. Неповторна система жестикуляції в культурі того чи іншого народу складається історично, що мусить бути враховано оратором. Культура Ж. Оратора спирається й на вивчення акторської техніки. Ж. Бувають механічні (автоматичні), ілюстративні та емоційні; ораторові рекомендується користуватися лише третім видом Ж., оскільки лише вони по-справжньому підсилюють виразність промови, прикрашають її, допомагають у виділенні основних думок.
Здібності риторичні — сукупність природжених якостей (голос, постава, шарм, «магнетизм», філологічна обдарованість та _на.), що є фундаментом ораторської діяльності та сприяють успіху промови.
Зевгма (від грец.  — зв’язок) — синтаксична фігура, підпорядкування слів, словосполучень одному узагальнюючому слову.
Злам інтонації — Див. Інтонації злам. Знак наголосу — Див. Наголосу знак. Знаки партитури — Див. Партитури знаки.
Зовнішня культура оратора — система засобів щодо створення іміджу промовця, яка базується на контролі зовнішнього вигляду (зачісці, одязі тощо), постави, погляду, жесту, голосу.
Ідея (від грец.  — образ, начало): 1. Категорія візантійської риторики, що базується на християнському неоплатонізмі; виражається в таких якостях стилю, як чіткість, чистота, висота, величавість тощо. 2. Категорія літературознавства: ставлення автора до своєї теми. 3. За-гальнофілософська категорія, що означає поєднання в акті пізнання об’єктивних даних щодо дійсності та суб’єктивного поривання до її перетворення; в цьому аспекті І. Ши широко впливає на ораторську діяльність.
Ієреміада — див. Єреміада.
Ілюстративність промови (від лат. ІІІизггаїіо — наочне зображення). 1. Насиченість тексту, що його виголошує оратор, прикладами (цифровими, статистичними, життєвими та ін.). Можна також говорити про І., коли оратор вдається до живопису словом, використання звукових образів тощо. 2. Оснащення виступу наочністю (слайди, таблиці тощо).
Імпліцитний — прихований, підтекстовий (те, що виражено «між рядків», у підтексті). Вмілий оратор використовує поруч зі словами і виразами експліцитного характеру також І. Моделі.
Імпровізація (експромт) (від лат.  — несподіваний, раптовий) — промова, що виголошується без попередньої підготовки. І. _надиплосис на природному дарі слова й, почасти, ерудиції та культурі промовця. Здатність до І. Свідчить про обдарованість і найвищий рівень розвитку ораторських здібностей. Ораторам-початківцям не варто зловживати І.
Інверсія (від лат. — перестановка) — стилістична фігура: незвичний, нехарактерний порядок розташування слів.
Індукція (від лат. — впровадження) — спосіб мислення від конкретного до загального. І. Завжди протиставляється дедукції.
Інсайт (англ. — у полі зору, збагнення) — момент натхненного інтуїтивного проникнення в суть проблеми без попереднього логічного аналізу. Наявність І. (або імітація його) в промові здатна справити винятково сильне враження на слухачів.
Інтеграції тексту способи — див. когезія, ретроспекція, проспекція.
Інтелігентність (від лат.  — обізнаний, мислячий) — здатність оратора генерувати думки та емоції, інтегрувати їх у річищі інтелектуальної проблеми та рафінувати крізь призму культури. І. Невід’ємна від емпатіг, ерудиції, етики, естетики та ін. У сьогоднішньому суспільстві І. Вважається невід’ємним атрибутом оратора (хоча XX ст. дає приклади неочікуваного впливу малоінтелігентних ораторів на, здавалося б, висококультурні середовища, що пояснюється апеляцією до нижчих інстинктів людини).
Інтонації злам — надрядковий знак партитури, які використовується при зміні інтонаційного малюнку (від підвищення до пониження чи навпаки).
Інтонація (від лат. — голосно вимовляю) — ритмо-мелодійний малюнок мовлення, що базується в основному на підвищенні або пониженні тону. І. Є покажчиком оцінки речей, про які говорить оратор і допомагає донести цю оцінку до аудиторії.
Інформація (від лат.  — пояснення) — загальнонаукове поняття, що набуло особливої вагомості та універсальності в XX _на., завдяки успіхам таких наук, як кібернетика, інформатика тощо. Стосовно філологічних дисциплін часто використовується поняття «семантична І.» — така, що доступна розумінню і підлягає інтерпретації в ході спілкування. Промови, в яких І. Зникає під масою звучних слів, слід кваліфікувати як вербалізм.
Іронія (від грец.  — прихований глум) — стилістична фігура, з допомогою якої оратор дає зрозуміти аудиторії своє критичне ставлення до об’єкта промови, хоча прямо його не висловлює.
Ірраціональні моменти промови — апеляція оратора до стихії емоційного, розбурхання почуттів аудиторії (любов, ненависть, співчуття тощо). До обігравання І. М. П. Часто вдаються демагоги.
Історія риторики — галузь знання, що вивчає виникнення, становлення, розвиток і сучасний стан красномовства. І. Р. Спрямована на виявлення закономірностей цих процесів, описує конкретно-історичні (синхронічні) зрізи стану красномовства в тому чи іншому середовищі та діахронічний процес розвитку, впливу та занепаду явища. Оскільки красномовство є супутником людства практично протягом всієї його історії, обрії І. Р. Справді неосяжні й потребують широкого подальшого вивчення.
Казуальний момент промови (від лат.— випадок, ситуація) – орієнтація оратора на той чи інший склад аудиторії (молодь, солдати, діти тощо). Визначений (не без впливу античного досвіду) Григорієм Великим Двоєсловом. Слід відрізняти К. М. Від казуїстики — софістичної підта-совки доказів.
Каламбур (від франц. — гра слів) — стилістична фігура, заснована на грі омонімами.
Канцеляризми — штампи ділової мови, яких ораторові варто уникати. Можуть бути засобом пародіювання Чиновницького жаргону.
Каталог (грець. - список) – перелік, список предметів, складений за порядком, що полегшує їх пошук. Розрізняють алфавітний каталог, в якому описи розташо_над за алфавітом прізвищ авторів або заголовками творів; систематичний каталог — за галузями знань, наукових дисциплін тощо (наприклад, українська мова, китайська література, фізика і т. _на.).
Класична освіта — започаткована в епоху Відродження, базувалася на вивченні античності та риторичному досвіді. Проте в XVIII—XIX _на. центр уваги тут змістився на вивчення художньої літератури й увага до риторики згасла.
Клімакс — Див. Градація.
Кліше (від франц. — штамп) — шаблонні, затерті вирази, яких ораторові слід уникати.
Когезія (лат.  — зв’язаний) — один із способів інтеграції тексту, якщо всі його частини постійно взаємодіють завдяки тому, що оратор чи то повертається до вже сказаного, чи то натякає на те, що буде сказано.
Колон — самостійне за значенням речення (сукупність речень), що підлягає інтонаційному виділенню. К. Є части_на періоду.
Композиція (від лат. – сладання, створення) — розташування складових літературного твору (компонентів). Виділяють три основних типи композиційної побудови тексту: лінійну, _надиплос та кільцеву. Лінійна – композиція, за якої частини тексту розташовані за чіткою логікою (зазвичай це — хронологічний розвиток подій). _надиплос композиція – спосіб побудови тексту, за якого основна думка виступу повторюється неодноразово, але кожного разу вона збагачується новою інформацією. Кільцева композиція – спосіб побудови тексту, за якого перша та остання частини твору віддзеркалюють одна одну.
Конспект (від лат. — огляд) — коротке за-нотування змісту певного тексту (план, тези, приклади тощо). У К. Занотовуються найсуттєвіші положення. У процесі конспектування розвивається логічне мислення, вміння виділяти головне, зростає культура мови. К. Необхідний для оратора-початківця.
Культура мови оратора — відповідність мови оратора до норм слововживання, орфоепії і т. П.; вміння будувати свій (індивідуальний) стиль з урахуванням найвищих духовно-літературних досягнень свого суспільства. К. М. Є обов’язковою для оратора.
Лабільність (від лат. – нетривкий, незбалансований) – вміння людини швидко переходити від однієї проблеми до іншої, уникаючи помилок.
Лаконізм — стисле, чітке вираження думки, без пишномовних прикрас.
Лактанцій (IV _на. н. Е.) — видатний християнський ритор та літератор; уславився тим, що сполучав емблеми язичницької міфології з християнською символікою.
Лапки « « — рядковий знак партитури, що вживається для означення слів, що вимовляються з іронічною інтонацією.
Легато ^ — підрядковий знак партитури, що використовується для позначення злиття слів у вимові (наприклад, прийменника з іменником).
Літературна норма — Див. Норма літературна.
Літота   (простота) — троп, що базується на художньому зменшуванні.
Логічна побудова промови — базується на дотриманні законів логіки (закони тотожності, протиріччя, виключеного третього, достатньої підстави), що забезпечують чітку послідовність думки та врівноваженість частин тексту.
Логічні помилки — Див. Помилки логічні.
Логографи — знавці юриспруденції в Давній Греції, які писали промови для звинувачених судом. Л. Базували свій текст на софістиці, дбаючи не стільки про істину, скільки про вигідний для клієнта виклад справи.
Маат — юридичні та політичні норми життя у світогляді стародавніх єгиптян, божественний порядок та істина, що не дає суспільству зірватися в хаос.
Машал (маршал) — жанр давньоєврейської літератури (притча, афоризм, приказка), що може бути патетичним і високим за настроєм, а може стати іронічним і навіть дражливим. Активно впливав на риторику середньовіччя.
Ме — таємничі первісні начала буття, джерело світової справедливості у світогляді Шумеру. З духу Ме виходили при встановленні політичних і юридичних норм.
Металогічна лексика — Див. Тропи.
Метафора (від грец.  — перенесення) — троп, що будується на перенесенні значення (ознаки) слова за принципом подібності на інше. М. За своєю суттю можна назвати скороченим порівнянням, тільки тут не названо предмет порівняння.
Метонімія (від грец.   — перейменування) — троп, побудований на переносі назви з одного предмета на інший за суміжністю значень.

Міміка (від грец.— наслідувальний) — рухи м’язів обличчя, якими виражаються емоції та почуття людини. Оратор мусить вміти контролювати міміку та мобілізувати мімічні засоби для виразу своїх емоцій і впливу на аудиторію.
Міркування (хрія) — система логічних умовиводів, що в класичній риториці розміщується після оповіді.
Міф — система мислення, властива людині поряд з релігійним і науковим осмисленням світу; на архаїчних стадіях становлення суспільства є універсальною системою, з якої лише згодом виокремлюються релігія, наука, мистецтво, філософія тощо. У силу тієї обставини, що в основі М. Лежить   образно-символічне   узагальнення,   він   зберігає владу над свідомістю навіть після розкладу архаїчного світогляду. Історія риторики дає велику кількість свідчень того, що апеляція до М., яким живиться свідомість тої чи іншої громади, забезпечує успіх ораторського виступу.
Мова — основний засіб спілкування і взаєморозуміння людей, основа ораторської діяльності. Оратор, розвиваючи індивідуальний стиль мовлення, є разом з тим носієм і виразником можливостей національної М.
Мовний етикет — система риторичних формул, що прийнята в даному суспільстві, класі, прошарку, вислови типу: «Встати, суд іде!»; «Благословіть сказати, владико!» і т. _на. Зокрема, це риторичні звертання: Громадяни і громадянки! Брати і сестри! Пані та панове! Товариші! Добродії! Ваша Величність! Ваше Високопреосвященство! Тощо.
Модуси промови — вісім структурних аспектів основної частини промови за Річардом Тетфордським (XII ст.) (додатковий розподіл, виділення причини й наслідку, міркування, виявлення чотирьох алегоричних значень, наведення текстів для підтвердження, повтор-перифраза, вживання порівнянь і метафор, вживання етимологічних пояснень — зі сфери походження певних слів).
Наголос логічний — підрядковий знак партитури, який виділяє семантичний центр фрази (слово або групу слів).
Наголосу знак — надрядковий знак партитури, який вживається для позначення правильного наголосу слів.
Наочність — додаткова система доказів (таблиці, діаграми, ілюстрації тощо), яка збільшує можливості впливу на аудиторію. Не слід плутати Н. Та систему технічних засобів навчання (магнітофони, діапроектори, епідіаскопи тощо). Досвідчений оратор не зловживає Н., але й не зневажає нею.
Настрій — емоційний стан оратора, що накладає відбиток на його поведінку та мовлення і передається слухачам. Промовцеві важливо вміти контролювати свій Н.
Натхнення — піднесення душевних сил оратора, яке розкріпачує творчі можливості особистості й забезпечує надзвичайну мобілізацію уваги аудиторії. Досвідчений оратор може досягти Н. За допомогою певної методики.
Національна мова — реальний фундамент національної культури в її юридичних, політичних, релігійних, науково-освітянських і побутових аспектах. Н. М. Може бути почасти пов’язана культурно-генетично з мовою наднаціональна, космополітичної культури (наприклад, мови романських народів — з латинню, російська мова — з церковнослов’янською тощо), але цей варіант не є обов’язковим (пор. Зі статусом арабської мови в усіх сферах культури мусульманського світу після виникнення Корану). Українська н. М. Нині перебуває у стадії пасіонарності, завойовуючи все нові рубежі.
Неологізми (від грец.  нові слова) – слова (словосполучення), що створюються самим автором. У силу своєї гіперекспресивності вони використовуються найчастіше поетами; оратору рекомендується уникати Н. Як незрозумілих для слухачів.
Неориторика   — нова риторика, що виникла у другій половині XX _на. на грунті нових наукових дисциплін (теорії комунікації, психолінгвістики тощо) і ставить на меті насамперед комунікативний акт, спілкування оратора з аудиторією, рольову ситуацію, методи пе_надиплоси.
Норма у красномовстві (від лат. — взірець) — система етичних, граматичних та естетичних правил, які вироблено у рамках певної культури і на яких базує свою діяльність оратор. Проте часом і порушення норми може стати виразним моментом промови.
Норма літературна — регламентоване орфоепічними, лексичними, граматичними та стилістичними правилами використання засобів національної мови.
Образ художній — специфічна форма переосмислення життя митцем, що визначає стилістику мовних рішень. Властива переважно поезії, але здавна широко використовується ораторами.
Обрив — стилістична фігура, що передає перервану мову: йдеться про щось одне, а потім переводиться на інше.
Об’єкт промови — явища реальної дійсності, що становлять матеріал для ораторської теми. Див. Тема.
Об’єктивність промовця — неупередженість оратора, справедливість його оцінок. О. П. Визначає, як правило, заздалегідь успіх оратора, особливо у таких сферах, як політична, судова, академічна.
Оксюморон — троп (один з видів епітету), який дозволяє з’єднати у вислові несумісні речі.
Опис — змалювання в слові (нерідко із застосуванням поетичних засобів) обставин, що є об’єктом уваги. О. Найчастіше статичний (на відміну від оповіді).
Оповідь — змалювання у слові якихось подій, руху сюжету промови; у класичній риториці йде слідом за описом і передує міркуванню.
Опонент (від лат. — той, що заперечує) — уявний чи реальний співрозмовник оратора, який має супротивну позицію. Ораторові важливо дотримуватися норм коректності у ставленні до О.
Оратор, ритор (лат. — промовляю) — особа, яка виголошує промову.
Орфоепія — правильна вимова, система норм вимови в певній мові.
Осанка — положення тіла оратора, що виробляється у результаті роботи над своїми фізичними даними. Негарна О. Помітно псує враження від промови.
Основна частина — див. Структура ораторського твору.
Пам’ять — психофізичний процес закріплення, збереження та відтворення інформації. Для оратора важливо тренувати П.; допускається використання конспектів з метою її підтримки.
Панегірик — жанр пишномовної похвали у старовинній риториці.
Парадокс (від грец. — дивний, неочікуваний) — стилістична фігура: неочікувана думка, висновок, що різко розходяться із загальноприйнятою думкою чи з логікою попереднього тексту.
Паралепсис (від грец.  — пропуск) — стилістична фігура, що має місце, коли оратор повідомляє саме про те, що начебто намагався приховати. П. Використовується для комічного ефекту.
Партитури знаки — графічна розмітка написаного тексту з метою його правильного інтонування. Основні П. З.: фразові паузи, дужки ромбічні та квадратні, лапки, знак наголосу, підвищення та пониження тону, злам інтонації, логічний наголос, уповільнення та прискорення темпу читання, легато. П. З. Поділяються на три групи: рядкові, надрядкові, підрядкові (залежно від положення щодо рядка тексту).
Патристика (грец.  — отець) — сукупність творів Отців Церкви, що сприймається ортодоксальними Церквами як Святе Передання, одне з найважливіших джерел істин віри, що йде одразу після Біблії. Це –тлумачення Біблії, догмати християнства, полеміка з Іновірцями та єретиками, літургічні тексти, власне проповіді тощо. П. Стала основним джерелом ідей церковної риторики.
Пауза — тимчасовий інтервал в мовленні, визначений кількома чинниками: 1) дихальним ритмом людини; 2) логічною структурою тексту; 3) психологічним членуванням тексту. Відповідно виділяють дихальні, логічні та психологічні П. Оратор повинен слідкувати за тим, щоб дихальні П. Підпорядковувалися логічним.
Пауза фразова — рядковий знак партитури, який показує необхідність фрагментаризації у проголошенні тексту. Розрізняють три види П. Ф.: | коротка (на один рахунок); 11 на два рахунки (раз, два); | (| на три рахунки (раз, два, три).
Пафос (від грец. — пристрасть) — ставлення оратора до своєї ідеї — наприклад, захоплення й піднесення, що передаються слухачам (патетична промова).
Перифраза (грец. — біля, навколо + кажу) — троп, описовий зворот мовлення, що вживається для надання реченню більшої виразності, щоб уникнути повторення.
Перикл (бл. 490—429 до н. е.) — видатний афінський політик, прибічник демократії, користувався в народі величезним авторитетом. Ораторський дар П. Вже в античні часи став легендарним.
Перікопи — визначені для літургічного читання місця Біблії, що їх коментує священик у проповіді.
Період — складна синтаксична конструкція, що об’єднує в одне ціле значну кількість речень (або кілька колонів].
Період ораторський — складна синтаксична конструкція з багатьох речень, з допомогою якої здійснюється розгорнута аргументація думки чи положення; формально збігається з періодом.
Персоніфікація (від лат. — особа +  робити) — троп, що, базується на наданні абстрактному явищу рис живої особи.
Підтекст — прихований зміст тексту, те, що розуміють «між словами». П. Виражається інтонацією, мімікою, жестами тощо.
Підтема — Див. Тема.
Пірке — проповідь, що являла собою коментар до Святого Письма під час юдейського богослужіння в синагогах. П. Виникла з великого досвіду коментування Біблії на грунті Мішни (системи приписів до Закону Мойсея, яка згодом ляже в основу Талмуду). На традиціях П. Будувалися проповіді Христа та апостолів, котрі, у свою чергу, стануть грунтом для пізнішої середньовічної гомілетики.
План — структурна модель майбутнього ораторського тексту, його ідейний «скелет». П. Конденсує основні моменти структури ораторського твору. Основні його види: простий, складний і цитатний.
Платон (427—347 до н. е.) — великий давньогрецький філософ, засновник вчення про світ ідей, теоретик державності, блискучий літератор; розвивав свої ідеї у формі філософського діалогу, наслідуючи усну традицію Сокра-та. Слідом за Сократом П. Розвінчав софістику як «мистецтво обдурювання». За П., оратор має два роди здібностей: здатність звести все до єдиної думки та здатність розкласти явище на складові частини (сучасною мовою — синтез і аналіз).
Повтор (реприза) — дублювання оратором час від часу слова (слів, фрази), що нагадують про основну проблему і слугують засобом ідейно-формальної ритмізації виступу.
Повчальне слово (дидактика) – характерний різновид релігійної літератури; наприклад – книги Писань у Старому Завіті. П. С. Органічно адаптується педагогікою, почасти – художньою літературою.
Поетика: 1. Вчення про художню літературу як таку. 2. Вчення про прийоми «прикрашення» прозаїчної та поетич_на мови («піїтика»). 3. Дисципліна, що близька до стилістики, яка вивчає поетичну функцію тропів і фігур.
Полісиндетон  — синтаксична фігура, багатосполучниковість.
Політичне красномовство — виступ оратора, що виражає інтереси тієї чи іншої партії (політичної сили) або роз’яснює якусь суспільно-політичну ситуацію. Основні жанри П. К.: політичні промови (парламентська, мітингова та воєнна), доповідь, виступ, інформація, огляд, бесіда.
Помилки логічні — порушення законів логіки промовцем. Основні П. Л.: підміна тези, недоведена основа доказу, «коло» в доказі, повторення доказу (тавтологія) і т. П.
Помилки мовні — порушення літературної норми (неправильні наголос, вимова окремих звуків, вживання слів за семантикою, значенням, невміння враховувати стилістичне забарвлення слова (фрази), включати слово (фразу) в контекст, розрізняти окремі морфеми у слові, тавтологія, плеоназм, слова-паразити, какологія тощо).
Порівняння — троп, що будується на зіставленні одного предмета з іншим за спільною ознакою.
Приписи — система юридичних норм («права людського») у Біблії, яка була спробою закріпити моральні норми Декалогу в численних (603) правилах святого життя. П. Були компромісом між ідеалом та реальністю; заповідь «не вбивай» коригувалася, наприклад, такими нормами, як смертна кара за неповагу до батьків, за чужолозство тощо. Вважалося, що порушник Закону Декалогу сам себе позбавляє захисту з його боку. Тут відбився вплив поширеного на всьому Стародавньому Сході принципу вавілонського законодавства «око за око, зуб за зуб». Саме цей момент заперечував Христос, а після роз’яснення і всі християни вустами апостола Павла остаточно зрекаються такої частини Старозавітного Закону, як П.
Природне право — ідея, що формується від часів Ренесансу, коли право починають розуміти як особливий, кре-ативний фактор культури, який не вичерпується нормами римського права; це стане згодом підґрунтям численних утопічно-революційних доктрин. 
Проповідь — основний жанр церковної риторики (гомілетики), що сформувався на юдейсько-античних традиціях тлумачення сакральних текстів. У візантійському вжитку встановлюється три типи П. (за правилами Василія Великого): 1. П. Як екзегетика, тобто витлумачення прихованого, містичного змісту Біблії, розрахованого на інтелектуалів; 2. настановна П., призначена для простого люду; 3. богословська П., що трактує питання віри й оберігає від єресей. У сучасній церковній П. Виділяють: П.-розповідь, П.-слово, П.-повчання, П.-бесіду, тлумачення Святого Письма.
Пророче слово – специфічний різновид релігійного красномовства, що будується на мовленні безпосередньо від імені божества.
Проспекція — один із способів інтеграції тексту: натяк на те, про що йтиметься в наступних частинах виступу (майбутніх виступах).
Просторіччя — слова (словосполучення), які переважно вживаються для передачі мови простолюду (яка не в усьому відповідає граматичним нормам). Оратор може вживати П. Для налагодження контакту з відповідною аудиторією або для гумористичного ефекту.
Протогімнасма — типи елементарної організації частин тексту промови у пізньоантичній 5 візантійській риториці (хрія, ствердження, похвала, ганьба тощо).
Професор (від лат. — знавець) — учитель риторики в пізньоримській державі.
Психологічна реакція аудиторії — момент, надзвичайно важливий для оратора, оскільки свідчить про успіх чи неуспіх промови. П. Р. А. Може бути позитивною чи негативною, тому досвідчений оратор окрім використання системи логічних доказів завжди апелює і до емоцій слухачів.
Пуант — Див. Розв’язка несподівана.
Ремінісценція (від лат.   — відгомін) — стилістична фігура: відбиток відомої теми чи події в ораторській промові. Культурні Р. Завжди збагачують імідж оратора.
Репліка (від лат. — розкриваю) — коротка фраза, породжена необхідністю термінового заперечення, уточнення, підтримки тощо; найуживаніша в судовому красномовстві.
Реприза — Див. Повтор.
Rethor roxolanum – визначення українського оратора як характерної постаті національної панорами в ренесансно-бароковій культурі Європи.
Ретроспекція — один із способів інтеграції тексту: відсилання слухачів до попередньої інформації. Тут оратор може посилатися не тільки на власні попередні виступи, а й на чужі праці та думки чи загальновідому інформацію.
Римське виховання — педагогічна система Стародавнього Риму, яка за часів Республіки та Імперії обов’язково включала школи риторів (поруч з елементарними та граматичними). Риторські школи поступово стали осередком для підготовки державних чиновників. Багато чого з їхнього досвіду запозичили середньовічні християнські школи.
Римське право — сукупність юридичних норм, вироблених у Стародавньому Римі. Р. П. Базується на принципах: недоторканності законослухняної особи та її приватної власності; презумпції невиновності; чесності й об’єктивності судочинства та _на. Розвиток ідей, закладених в Р. П., став основою концепції природного права. Положення Р. П. Стали основою законодавства сучасного західного світу; воно було почасти адаптоване і у Візантії, де, проте, було розмите постійними корекціями з боку імператор_нади влади та бюрократії.
Ритм прози — організація слів, колонів і періодів за принципом упорядкування. Хоча саме слово «проза» означає «вільна» — на відміну від мови віршів, мова оратора базується на «неправильній» ритміці живої розмовної мови, що не означає відсутності потреби в загостренні ритму: упорядкування Р. П. Може відбуватися за принципами па_надипло, градації тощо.
Риторичне звертання — стилістична фігура, що виражає емоційне ставлення оратора до об’єкта його промови. Оратори звертаються часто не тільки до людей, а й до неживих предметів або абстрактних понять. До Р. З. Можна віднести й етикетні формули.
Риторичне запитання — стилістична фігура: запитання, відповідь на яке вже закладено в ньому самому, або ж відповідь не потрібна.
Риторичний вигук — стилістична фігура, що являє собою гасло в чистому вигляді.
Риторські школи (від грец.  — ораторська школа) — школи, що готували ораторів (переважно політиків) у Стародавній Греції (з V _на. до н. Е.), а потім у Римі. Освіта будувалася як продовження граматичної школи: поруч з літературою, філософією, математикою тощо тут широко вивчалася — на основі практичних занять — риторика. Ця традиція перейде в середньовічну освіту і триватиме до середини XVIII — початку XIX _на.
Сатира (від лат.  — суміш) — змалювання явищ у гостро критичному вигляді. С. Відрізняється від гумору саме цією гостротою, її не слід ототожнювати з іронією — прийомом більш тонким (імпліцитним).
Святитель Димитрій Ростовський (Туптало Данило Савич, 1651—1709) — митрополит, письменник і просвітник, розпочав свою діяльність як проповідник в Києво-Печерській лаврі, автор житійного зводу «Четьих-Миней», в якому висунув ідеал святості, що протистояв розбещеній сучасності. У проповідях засуджував моральні недоліки суспільства, що видавало його внутрішню опозицію новим порядкам після возз’єднання України з Росією.
Семантика — те саме, що значення (слова).
Силогізм — логічна модель, в якій із двох суджень випливає третє як висновок.
Символ (умовний знак) — троп, покликаний змалювати невичерпну складність явища, багатозначна метафора. Головною відмінністю С. Від алегорії є те, що в принципі кожен може розшифрувати С. По-своєму, він — багатозначний.
Симплока (від грец.  — сплетіння) — стилістична фігура, збіг в паралельних структурах початку, кінця чи середини.
Синекдоха (від грец. — співвідношення) — троп (різновид метонімії), побудований на перенесенні значення з одного слова на інше на основі кількісних відношень: частина замість цілого, ціле замість частини, однина замість множини, множина замість однини.
Синтаксичний паралелізм — синтаксична фігура, по_надипло однакової структури речень (1234/1234).
Синтез (від грец. — з’єднання) — розумова операція по з’єднанню окремих моментів в одне ціле, що дозволяє узагальнювати та систематизувати ораторові певні явища.
Сікофантство — шантаж з боку античних риторів, які збирали на тих чи інших осіб компрометуючі матеріали.
«Сім вільних мистецтв»   — програма середньовічної освіти (школи та підготовчі відділення університетів), що складалася із семи дисциплін (тривіум + квадривіум), серед яких була і риторика в системі так званого тривіуму.
Сленг — Див. Жаргон.
Слово — жанр давньоукраїнської риторики; С. Мовилося громадськими діячами до народу в якихось важливих ситуаціях. З часом С. Стали називати й літературний твір (наприклад, «Слово про Ігорів похід»), а також церковну проповідь («Слово про Закон і Благодать»).
Софіст (від грец.  — мудрець, митець, винахідник) — з V ст. до н. е. С. стали називати вчителів філософії, які навчали мистецтва сперечатися і перемагати за будь-яку ціну (навіть із застосуванням свідомої облуди), що було важливим для клієнтів суду, а також виховували вміння говорити з проблем політики, будь-якої науки тощо. Красномовство було для них самоцінним об’єктом уваги; вони першими звернулися до проблем граматичного та стилістичного оформлення тексту.
Софістика (від грец.  — уміння хитромудро сперечатися) — філософська течія у Греції (V _на. до н. Е.), що спекулювала на плинності, нетривкості явищ і непевності людської думки, підносячи релятивність як критерій мислення взагалі. Основною моделлю тут виступає софізм — силогізм, який виглядає правдоподібно, але є навмисно неправильним. С. Стане певною мірою підвалиною майбутньої середньовічної схоластики, яка, своєю чергою, буде річищем формування європейської діалектичної філософії Нового часу.
Статус — ситуація, в якій перебуває оратор (категорія візантійської риторики).
Стереотипний персонаж — узагальнення того чи іншого типу людської поведінки чи позиції, який набув характеру кліше. С. П. — найчастіше загострений, шаржований; вживається найчастіше в політичній пропаганді, в проповідях, інколи — в суспільно-побутовому красномовстві.
Стиль  — спосіб викладу, організація мовлення. Старовинна риторика розглядала С. Як об’єктивну систему мовних правил, що мусив опанувати оратор. На цьому базуються традиційні поняття високого, середнього та низького С. У сучасній риториці простежується тенденція до переносу центра тяжіння до сфери ораторського самовиразу, індивідуального С. Оратор вільно комбінує чужі С., і його власний С. Формується ніби в діалозі з ними. Розрізняють також усно-розмовний і книжково-писемний С. Промови. С. Визначається можливостями національної мови; домішування до неї варваризмів утворює так званий макаронічний С.
Стиль риторичний — традиційне визначення особливостей ораторської манери як «прикрашеної», урочистої; сьогоднішня риторика відкидає зведення С. Р. до самих лише «прикрас».
Структура ораторського твору — модель побудови виступу з певних складових частин, найпростішими з яких є вступ, виклад, висновки. С. О. Т., що виникла в античні часи, постійно ускладнювалася (наприклад: вступ-зацікавлення; виклад, або основна частина — опис, оповідь, міркування, висновки-заклик і т. П.).
Суб’єктивність оратора — цілком закономірне і навіть бажане явище за умови, що власні цінності не нав’язуються силоміць, а сама С. Не переростає в суб’єктивізм.
Судове (юридичне) красномовство — ораторські виступи юристів, підсудного та цивільних осіб у процесі розгляду судової справи з позицій законодавства. Основні жанри С. К.: прокурорська (обвинувачувальна) та адвокатська (захисна) промови.
Суспільно-побутове красномовство — дотепне або урочисте слово з приводу якоїсь важливої події у приватному житті чи певної гострої, цікавої ситуації. Основні жанри С.-п. К.: ювілейні промови, привітальне слово, застольне слово (тости), надгробне (поминальне) слово.
Схоластика   — середньовічна система мислення та освіти, що продовжила на ґрунті християнської догматики певні традиції античної софістики. Риторика тут відігравала, зазвичай, дуже важливу роль. Сьогодні слово С. Вживається найчастіше для позначення далекого від життя розуміння.
Тези — вид конспекту; стислий запис основних положень плану промови в дещо розгорнутому вигляді. Т. Інколи можуть набувати характеру цитатного плану.
Тема — проблема, що покладена в основу ораторського виступу. Не слід плутати Т. З об’єктом промови: на відміну від останнього, Т. Завжди конкретна, стосується одного питання. Сукупність тем у рамках одного тексту утворює тематику, що відбиває у своїй сукупності багатогранний і складний об’єкт уваги. Проте в тематиці завжди домінує основна Т., якій підпорядковано підтеми та мікротеми. Тема може бути розкритою чи нерозкритою (останнє означає провал оратора).
Тембр  — забарвлення звука, що дає можливість розрізнити звуки однієї висоти у звучанні різних голосів.
Темп мовлення  — швидкість, з якою проголошується промова; вимірюється кількістю звуків (або складів), що вимовляються за секунду. Занадто швидкий Т., так само, як і занадто повільний, ускладнює сприйняття промови.
Темпу прискорення   — підрядковий знак партитури, що використовується для позначення вторинності, додаткового характеру інформації.
Темпу уповільнення — підрядковий знак партитури, який використовується для фіксації уваги на слові (словах), що для промовця є ключовим.
Типи промов за знаковим оформленням і закріпленням — 1. Промови, що виголошують за конспектом. 2. Промови, що готують заздалегідь, але не вчать напам’ять. 3. Промови, що пишуть заздалегідь і вчать напам’ять. 4. Імпровізовані промови (експромти).
Толерантність  — повага до чужих позицій і концепцій. Наявність Т. В оратора — свідчення його духовної зрілості та сили.
Тону підвищення — надрядковий знак партитури, який вживається для позначення незавершеності вислову, інтонації питання та непевності, окличних речень та звертань.
Тону пониження ІІ — надрядковий знак партитури, який використовується для позначення інтонації завершеності вислову (частини вислову); зазвичай — наприкінці речення.
Троп  — вживання слова чи виразу в переносному, образному значенні. До тропів, зазвичай, відносять: алегорію, амфіболію, гіперболу, евфемізм, епітет, літоту, метафору, метонімію, оксю-морон, перифразу, персоніфікацію, порівняння, символ, синекдоху, уособлення.
Увага аудиторії — запорука успіху промовця, який ніколи не повинен втрачати з поля зору цей важливий момент.
Умовивід — те саме, що силогізм.
Уособлення — троп, що дозволяє надавати неживим речам або нелюдському життю людських рис.
Установка ораторська — орієнтація промовця на доведення певних тез, формування певного ефекту сприйняття промови різнотипною аудиторією, використання того чи іншого кола прийомів.
Утопія — літературний жанр, у річищі якого часто відбувається становлення та пропаганда нових політичних ідей, природна сфера політичного красномовства.
Фанатизм (від лат. — одержимий) — ірраціональна самовіддача оратора якійсь ідеї. Ф. Несумісний з толерантністю, оскільки формує різко негативне ставлення до всього чужого. Нетерпимий Ф. Може знайти численних прибічників серед малорозвинених слухачів, але недопустимий в культурній риториці.
Фігури риторичні (від лат.  — позиція в танку) — незвична побудова фрази або її частини задля експресивності виразу. Ф. Р. Поділяються на синтаксичні та стилістичні. До синтаксичних звичайно відносяться: асиндетон, зевгма, полісендитон, симплока, синтаксичний паралелізм, хіазм; до стилістичних — алюзія, анадиплозис, анафора, аномінація, антитеза, апосіопеза, градація, діафора, еліпс, епістрофа, епіфора, інверсія, іронія, каламбур, обрив, парадокс, паралепсис, ремінісценція, риторичний вигук, риторичне звертання, риторичне питання.
Фоніка — галузь поетики, яка вивчає прийоми створення художнього образу звуками. Знання законів Ф. Важливе й для оратора, оскільки сприяє евфонії промови.
Харизма (від грец.— Божий дар) — сприйняття тієї чи іншої особистості як такої, що має особливе обдарування та гарантує незмінний успіх своїм прихильникам. Харизматичні оратори найчастіше виступають у сфері релігійної проповіді, інколи в політиці.
Хіазм (зворотний) — синтаксична фігура, в якій спостерігається порядок слів відносно до попереднього речення на зразок літери X.
Хрія — Див. Міркування.
Церковне красномовство — проповіді, бесіди, напучення, коментування Біблії у практиці різноманітних християнських конфесій. Основний жанр Ц. К. — проповідь; деякі церковні автори розрізняють гомілію (чистий коментар до Біблії) та проповідь (з включенням соціально-побутових, політичних, юридичних та інших моментів).
Цитування — один із сильних засобів впливу на аудиторію, особливо коли цитується авторитетне джерело, оскільки це виглядає звичайно як доведення оратором своєї правоти. Ц. Найбільш поширене в академічному красномовстві. Зловживання цитатами вкрай небажане.




