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дала сигнал до наступу антиукраїнської політики і ознаменувала початок довгої 

безупинної боротьби української інтелігенції з російським царатом. 

 

Могіліна Д. 

НТУ «ХПІ» 

РОЗВИТОК АНТИЧНОГО КРАСНОМОВСТВА 

Епоха античності вважається  золотим віком ораторського мистецтва та 

характеризується прагненням людини до будь-яких змагань в усіх сферах 

суспільного життя. Основним способом перевершення інших за допомогою 

власного інтелекту та освіченості є риторика. ЇЇ засновником є 

давньогрецький софіст Георгій. Важливим для софістів було вміння публічно 

виступати, володіти мистецтвом виголошення промов, обгрунтовувати власні 

думки, вміння сперечатися. 

Риторика Сократа використовує постулати істини і добра. Метою 

Сократа було мистецтво ведення бесіди задля досягнення істинного значення. 

Думки та погляди Сократа розвинув Платон. Найважливішою думкою 

Платона було те, що завдання оратора полягає в переконанні та в пошуку 

істини. 

Аристотель створює систему філософської риторики. Велику увагу він 

приділяє вирішенню питтання про те, чим відрізняється риторика від інших  

мистецтв, які теж мають справу зі словом, а також докладно аналізує 

структуру промови. Ораторське мистецтво було тісно пов’язане з політичною 

діяльністю. Найбільш відомими давньогрецькими ораторами були Перікл, 

Лісій і Демосфен. Серед переваг Лісія слід відзначити його здатність готувати 

матеріал у досить невеликі строки, що встановлювались афінським судом. 

Демосфен довів, що для оратора природні задатки не є головними, а головним 

є постійне тренування думки і слова. Для епохи республіки у Давньому Римі 

не був характерний культ чисто- го слова, звукової гармонії, насолода від 

витонченості оратора. Коли римляни звернулись до грецької риторики, то 

відбувся рух від простоти промови до нагромадження. 

Відомий римський оратор і філософ Марк Туллій Цицерон вважав, що 

для красномовства необхідними є природне обдарування, навички та знання. 

Давню суперечку між риторикою  та філософією Цицерон вирішує на користь 

риторики, його філософія – це філософія під знаком риторики. 

Християнська проповідь поєднала в собі численні філософські та 

релігійні вчення епохи. У своїх проповідях нового віровчення апологет 

Тертуліан заперечує розум і замінює його парадоксальним містичним чуттям і 

співпереживанням. Формування церкви – це важливий період у розвитку 

християнської риторики. Так вважав Ориген, який вказував на необхідність 

спеціальної підготовки проповідника.  

Лібаній, який був учителем ораторського мистецтва, вважав риторику 

необхідною як у суспільно-політичній сфері, так і у сфері виховання. 
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Оцінюючи розвиток риторики в античні часи, слід зазначити, що це 

була епоха, коли риторика дійсно займала центральне місце в культурі. 

Античність – це епоха видатних ораторів і блискучих теоретичних праць з цієї 

дисципліни, це насамперед виховання слова. 

 

Мороз М. С. 

ВП «КТД ЛНУ ім. Т. Шевченка» 

ВАЖЛИВІСТЬ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ 

СПЕЦІАЛІСТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ 

Постановка проблеми: В світі існує безліч країн, а мов, якими 

розмовляють їх жителі, ще більше. І в даному випадку мова йде не про 

сотню-другу, а про кілька тисяч. Для того, щоб населення розуміло одне 

одного існують міжнародні мови, які і дають змогу всім нам спілкуватися, 

незалежно від національності та місця проживання. Актуальність цієї теми 

полягає в тому, що знання англійської мови сьогодні, грає все більш важливу 

роль у пристосуванні кожної людини до сучасних світових умов і дає просто 

величезні переваги майже у всіх сферах життя тим людям, які її вивчили  як 

іноземну. Переоцінити значення англійської мови, без сумніву дуже складно. 

Даною темою займалися такі науковці: Р. В. Фастовець, С. Я. Андрушко, 

Т. І. Олейник, М. Н. Сосяк, Дж. Ревел, Л. Літлвуд, В. М. Ріверс, Фр. Дебізер 

та ін. Скалкін займався розробкою вправ з розвитку комунікативного 

мовлення, навчанням діалогічного мовлення; Фастовець розробляв методику 

навчання іншомовному спілкуванню; Зимня розглядала психологічні аспекти 

навчання говорінню іноземною мовою; Бюрней вивчав методи спілкування. 

Основний виклад матеріалу: Англійською мовою говорять в 51 країні 

світу. Близько 410 млн. чоловік є носіями англійської мови і вважають її 

рідною, а близько 1 млрд. – розмовляють на ній. Тому англійська мова 

заслужено вважається міжнародною мовою спілкування, а багато лінгвістів, 

спираючись на існуючі тенденції, приходять до висновку, що менше ніж через 

сто років мовний бар'єр практично перестане існувати, і люди будуть 

використовувати для спілкування виключно англійською мовою. Одна важлива 

сфера, не здатна до існування без іноземних мов, - це міжнародний туризм. 

Щоб кожен мав можливість відвідувати інші країни і континенти, потрібно 

обов'язково знати іноземну мову. Перед людиною, що вивчила англійську мову, 

відкриваються великі перспективи влаштування на роботу, як у престижних 

вітчизняних фірмах, так і з'являється можливість працювати за кордоном. Крім 

того, люди, які вивчали англійську мову, можуть претендувати на більш 

оплачувані посади. 

Вивчивши англійську мову, людина може сміливо вирушати подорожувати 

в будь-яку, навіть не англомовну країну і не боятися, що її не зрозуміють, адже 

англійську розуміють скрізь. Особливу важливість вивчення англійської мови 

додає той фактор, що знаючи дану мову, Ви зможете отримати доступ до всіх 

важливих інформаційних ресурсів, як електронних, так і друкованих, оскільки 


