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Tantum possumus, quantum scimus.

Tantum possumus, quantum scimus.

Paulatim summa petuntur.

Paulatim summa petuntur.

Perfice te!

Perfice te!

Р УШ АЙМО В ПО ДО РО Ж ДО ЦАР ИНИ
Р ИТОР ИКИ !

Р УШ АЙМО В ПО ДО РО Ж ДО ЦАР ИНИ
Р ИТОР ИКИ !

Дорогі читачі, ви тримаєте в руках навчальну книгу, яка
обов‘язково допоможе кожному з вас удосконалити свої
комунікативні здібності, набути тих актуальних знань та цінних
умінь, від яких залежать і професійний успіх, і кар‘єрна
перспектива, і взаємопорозуміння в суспільстві, і власний імідж, і
особисте щастя.
За всіх часів найактуальнішою і найбажанішою метою
освіченої людини була тріада практичних навичок та вмінь:
красиво говорити і легко спілкуватись, активно слухати, реально й
вагомо впливати мóвленим словом. Саме цими аспектами
мовленнєвого акту (вплив мовлення на думки й почуття і внаслідок
цього на справи та вчинки співрозмовника/опонента), названими
перлокуцією, здавна займалася риторика. І це є зрозумілим, бо
давно експериментально доведено, що, найбільше, після проблеми
збереження здоров’я, людина занепокоєна тим, як навчитися краще
і легше думати, точно і правильно висловлювати думки, ефективно
спілкуватися, розуміти співрозмовників, активно впливати на
слухачів і схиляти їх на користь своєї думки, впевнено виступати
публічно, коректно дискутувати, переконливо спростовувати.
Цього і навчає риторика, яка за своєю природою є надзвичайною: з
часів Давньої Греції і Давнього Риму, названих “золотим
дитинством людства”, вона має статус дисципліни, знанням якої
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Всезагальний інтерес до риторики як до обов‘язкової,
важливої та специфічної сфери людської культури прогресує на
початку третього тисячоліття: в суспільстві в умовах активної й
масштабної його інформатизації зростає кількість і популярність
професій із посиленою комунікативною відповідальністю.
Повноцінну і відповідну до вимог часу риторичну освіченість
вимагають управлінська та дипломатична, юридична та політична,
міжнародна та адміністративна, торговельна та медична, наукова,
освітянська й інші сфери. Важко назвати професії, де б майстерне
володіння словом як універсальним інструментом думки і
переконання було непотрібним, проте в багатьох галузях
інтелектуальної діяльності (насамперед в юстиції, журналістиці,
педагогіці, політиці, філології, культурології, менеджменті і т.д.) це
стає визначальною умовою професійного успіху та обов’язковим
атрибутом іміджу інтелігентного, кваліфікованого і компетентного
фахівця.
Отже, проблемою культури комунікативної діяльності
охоплено мовно-культурологічний простір у сучасному соціумі
навколо, як мінімум, чотирьох проблем: мета спілкування, сутність
повідомлюваної інформації, текст, реакція слухачів. Інакше
кажучи, завжди треба усвідомлювати, з якою метою ми
спілкуємося, чого прагнемо цим сказати, якими засобами це
робимо, як реагують на це співрозмовники. Ієрархія цих проблем
висвітлює системну структуру словесної комунікації у кожний її
конкретний
момент.
Сам
акт
мовленнєвої
творчості
характеризується
трьома
взаємопов‘язаними
категоріями:
риторичним логосом (системою аргументації), риторичним
пафосом (емоціями мовця), риторичним етосом (доброчинністю,
щирістю тощо). Відтак, “ступінь влади над мовою” (О.Потебня),
особиста комунікативна компетентність кожної людини є
важливим і суттєвим, хоча не єдиним, показником її інтелекту,
комунікабельності та загальної культури. Риторика як гуманітарна,
зокрема лінгвокультурологічна, наука про закони ефективної
організації мисленнєво-мовленнєвої діяльності, норми і правила
цивілізованого, якісного, переконливого мовлення за різних
ситуацій навчального, життєвого і професійного спілкування
покликана бути надійним орієнтиром у бурхливому просторі
мовленнєвої стихії.
Риторична освіченість допомагає впевнено почувати себе в
усіх життєвих та професійних ситуаціях, коли треба або
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