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освіти, досвід комплексного вивчення 
риторики у вищій школі України початку 
XX! століття, круглий стіл «Риторика у ви
щій освіті: вітчизняні традиції, світовий 
досвід, європейські орієнтири» (Київ, 
24 червня 2014 p.), сучасне українське 
ритори кознавство.

У статті розглянуто важливі ас
пекти риторикознавчої компоненти 
в новітніх дослідженнях вищої осві

ти. Авторка спирається на досвід 
комплексного наукового осмислен

ня стану й актуальних питань з ви
кладання риторики та іншихрито- 
рикознавчих дисциплін у вищій шко

лі України початку X X I cm. Ідеть
ся також про досвід організації та 
проведення круглого столу «Рито

рика у вищій освіті: вітчизняні тра
диції, світовий досвід та європейські 

орієнтири» (Київ, 24 червня 2014 р.).
Наголошено на головних результа

тах такої роботи та новітніх пріо
ритетних напрямах щодо подальшо

го ефективного розвитку сучасного 
українського риторикознавства.

) Щербакова О., 20!4

Постановка проблеми в загальному ви
гляді та її актуальність. Привернення ува
ги наукової спільноти до риторикознав
чої складової у дослідженнях з актуальних 
проблем вищої освіти є закономірною лан
кою у наших намаганнях обґрунтувати ри- 
торикознавство як перспективну науково- 
педагогічну проблему та домінантну осно
ву підвищення якості сучасної вищої освіти 
України. Це є важливим і в комплексному 
вивченні питань та розробленні оптималь
них пропозицій щодо підвищення ефектив
ності викладання риторики у вищій школі 
України початку XXI ст. на засадах компе- 
тентнісного підходу, і за темою індивідуаль
ного дослідження у рамках загальної науко
вої теми відділу теорії та методології гумані
тарної освіти Інституту вищої освіти Націо
нальної академії педагогічних наук Украї
ни (надалі -  ІВО НАПН України) ! 1-8; Ю]. 
Особливо цінним у вирішенні багатьох на
гальних проблем уважаємо запровадження і 
результати роботи круглого столу «Ритори
ка у вищій освіті: вітчизняні традиції, світо
вий досвід та європейські орієнтири» (Київ, 
24 червня 2014 р.) [1].

Аналіз наукових праць, присвячених 
розв’язанню проблеми. Інтерес до озна
ченої теми виявляли такі знані українські 
науковці-ритори (тут і далі прізвища за ал
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фавітом), як Семен Абрамович, Ніна Голуб, 
Зоряна Куньч, Любов Мацько, Ольга Олій
ник, Галина Онуфрієнко й Галина Сагач, 
чий вагомий внесок у розвиток досліджува
ної галузі знань є базовим для їхніх наступ
ників. Скажімо, у вітчизняних і зарубіжних 
публікаціях 2013-2014 pp. ми зверталися 
до вивчення: питання впливу євроінтегра- 
ційного чинника на дослідження ритори
ки та риторикознавчих дисциплін у систе
мі вищої гуманітарної освіти України почат
ку XXI ст. [ 2]; початкового аналізу чинників 
підвищення ефективності викладання рито
рикознавчих дисциплін у вищій школі Укра
їни на основі компетентнісного підходу [3]; 
обґрунтування й пропозицій упровадження 
нового курсу «Академічна риторика» як ба
зової складової у системі вищої освіти Укра
їни [4]; ознак риторикознавчої компетенції 
як основи ефективної життєдіяльності ви
кладачів кафедр соціально-гуманітарного 
профілю у контексті вимог академічного 
красномовства [5]; передумов підвищення 
якості риторичної освіти в Україні за сучас
них умов функціонування вищих навчаль
них закладів соціально-гуманітарного про
філю [6]; нових риторикознавчих завдань 
у системі вищої гуманітарної освіти Украї
ни [7]; тенденцій розвитку риторичної осві
ти у вищій школі України через євроінтегра- 
ційний вектор [8]; євроінтеграційного ас
пекту дослідження риторики як навчально- 
виховної дисципліни у системі вищої гума
нітарної освіти України [10].

Мета і завдання статті. Пропонуємо до 
розгляду декілька важливих аспектів з до
свіду вивчення риторикознавчої компонен
ти в новітніх дослідженнях вищої освіти. 
Задля цього спиратимемося на власний до
свід, по-перше, комплексного вивчення пи
тання й розроблення оптимальних пропо
зицій щодо підвищення ефективності ви
кладання риторики та інших риторикоз
навчих дисциплін у вищій школі України 
початку XXI століття й, по-друге, організа
ції та проведення круглого столу «Ритори
ка у вищій освіті: вітчизняні традиції, світо
вий досвід та європейські орієнтири» (Київ, 
24 червня 2014 р.) [1], який уперше прово

дився в ІВО НАПН України у рамках робо
ти XXIII Міжнародної наукової конферен
ції «Мова і культура» імені професора Сер
гія Бураго (Київ, 23-26 червня 2014 р.) [9, 
с. 3 ,43-44]. Зауважимо на головних резуль
татах дослідження та новітніх пріоритет
них напрямах щодо ефективного розвитку 
українського риторикознавства.

Виклад основного матеріалу. Як на 
наше переконання, риторикознавча компо
нента у наукових дослідженнях з актуаль
них проблем вищої освіти ще не достатньо 
вивчена з огляду на складність і різнорівне- 
вість такого аналізу; додаються взнаки ба
гатогранність принципів та цінностей ви
кладання риторики (загальної й професій
но зорієнтованої) та інших риторикознав
чих дисциплін (ораторського мистецтва, 
основ красномовства тощо) у вищих за
кладах освіти (світських і духовного спря
мування) як інтегративної проблеми. Про
довження нашої наукової роботи спонукає 
до виявлення новітніх пріоритетних на
прямів дослідження, що увійдуть окреми
ми підрозділами до майбутньої моногра
фії, як-то: риторика загальна та професій
но зорієнтована: осмислення нових завдань 
у системі вищої освіти України й зарубіж
жя початку XXI ст.; вітчизняні традиції та 
світовий досвід у новітніх напрацюваннях 
дослідників і викладачів риторики; євроін- 
теграційний чинник у визначенні тенден
цій та інноваційного розвитку вищої рито
ричної освіти; актуальні проблеми форму
вання риторичної культури майбутніх пре
тендентів до національної еліти України та 
підвищення ефективності викладання ри
торикознавчих дисциплін у вишах; акаде
мічна риторика як базова складова та інте
гративна навчально-виховна дисципліна у 
вищій школі України і світу.

Саме довкола такого широкого спектру 
питань відбулося обговорення на круглому 
столі «Риторика у вищій освіті: вітчизня
ні традиції, світовий досвід та європейські 
орієнтири» (Київ, 24 червня 2014 p.), який 
нещодавно було проведено в ІВО НАПН 
України у рамках роботи XXIII Міжнарод
ної наукової конференції «Мова і культура»
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імені професора Сергія Бураго (Київ, 23- 
26 червня 2014 р.) [9, с. 4]. Загалом у його 
роботі взяли участь понад ЗО науковців- 
риторів з України (Київ (9), Харків (1), 
Львів (1), Чернівці (1), Одеса (1), Суми 
(1), Умань (2); додатково (5) безпосередню 
участь брали науковці з Києва, Харкова, 
Донецька й Маріуполя), Росії (Москва (2), 
Рязань (1), Махачкала (1)) та по одному 
представникові з Білорусі (Мінськ), Фран
ції (Париж), Казахстану (Астана) й Литви 
(Вільнюс), згідно із загальною програмою 
Міжнародної конференції [9, с. 43-44] та 
окремою програмою-«метеликом» кругло
го столу [1]. Виступили (далі основні імена 
та прізвища виділено курсивом і підкрес
ленням; назви тем і видань -  жирним кур
сивом): Семен Абрамович (Чернівці), док
тор філологічних наук, професор, академік 
Академії наук вшцої освіти України: «Мов
леннєва комунікація у мультикультурно- 
му світі»; Наталя Артикуца (Київ), кан
дидат філологічних наук, доцент кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових 
наук Національного університету «Києво- 
Могилянська академія»; науковий керів
ник Центру інноваційних методик право
вої освіти НаУКМА: «Риторика у Києво- 
Могилянській академії: традиції та інно
вації»; Людмила Грицаєнко (Київ), керів
ник навчально-методичного відділу Київ
ського національного університету техно
логії та дизайну, доцент кафедри педагогі
ки та методології професійного навчання 
КНУТД: «Особливості викладання курсу 
“Основи красномовства” для майбутніх пе
дагогів»; Ірина Мельникова (Київ), канди
дат філологічних наук, професор, старший 
науковий співробітник відділу теорії та ме
тодології гуманітарної освіти ІВО НАПН 
України; професорка кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного пе
дагогічного університету імені М. П. Дра- 
гоманова: «Розвиток професійно-мовної 
комунікації резерву завідувачів кафедр 
соціально-гуманітарних наук ВНЗ»; Оле
на Щербакова (Київ), кандидат філологіч
них наук, доцент, старший науковий спів
робітник відділу теорії та методології гума

нітарної освіти ІВО НАПН України; член 
Ради Російської риторичної асоціації; ви
кладачка Вищих Свято-Володимирських 
православних богословських курсів: «Ба
гатогранність принципів і цінностей ви
кладання риторики у вищих закладах осві
ти. Огляд видань із риторики, ораторського 
мистецтва й мовленнєвої комунікації».

Окрім вищенаведених імен і тем висту
пів українських дослідників і викладачів 
риторикознавчих дисциплін, до обгово
рення були залучені: Валентина Василен
ко (Суми), кандидат філологічних наук, 
Доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національно
го університету внутрішніх справ: «Ідео- 
мовленнєвий концепт як конструктивна 
категорія лінгвориторики»: Олена Гон
чарова (Київ), доктор культурології, до
цент, завідувачка кафедри історії України 
і музеєзнавства Київського національно
го університету культури і мистецтв: «Д е
які аспекти екскурсійної лекції в еллі
ністичному красномовстві»; Раїса Ко
роткова (Київ), кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педаго
гіки Національного педагогічного універ
ситету ім. М. П. Драгоманова, викладач
ка Київської Духовної Академії і Семінарії: 
«Культура мовленнєвої дії як умова про
фесійного спілкування»; Зоряна Куньч 
(Львів), кандидат філологічних наук, до
цент кафедри української мови Національ
ного університету «Львівська політехні
ка»: «Використання елементів тренінгу 
під час практичних занять з риторики»; 
Петро Лісовський (Київ), кандидат філо
софських наук, доцент кафедри філософії 
Міжнародної академії управління персо
налом: « Філософія універсуму в системі 
суспільної риторики: свідомість, логіка, 
мудрість»; Оксана Прохоренко (Київ), 
кандидат філологічних наук, доцент кафе
дри юридичного документознавства Наці
ональної академії внутрішніх справ: « Фор
мирование коммуникативной компе
тентности студентов методом игры 
в интерактивном обучении риторики»; 
Наталя Сивачук (Умань), кандидат педа-
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гогічних наук, професорка, завідувачка ка
федри української літератури та україноз
навства Уманського державного педаго
гічного університету імені Павла Тичини: 
«Риторична освіта у  виші як необхідна 
умова формування національної еліти»; 
Оксана Сліпуиіко (Київ), доктор філоло
гічних наук, професорка, завідувачка кафе
дри історії української літератури та шев
ченкознавства Інституту філології Київ
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка: « Традиції візантійської 
риторики в ораторсько-проповідницькій 
прозі доби Київської Русі»; Інна Сні
гур (Умань), старша викладачка кафедри 
української літератури та українознавства 
Уманського державного педагогічного уні
верситету імені Павла Тичини: «Форму
вання риторичної особистості майбут
нього педагога-словесника в ході позаа- 
удиторної роботи»; Оксана Тарасенко 
(Одеса), викладачка кафедри гуманітарних 
та соціально-економічних дисциплін Вій
ськової академії: «Військове красномов
ство як необхідна складова риторич
ної компетенції військового службовця»; 
Михайло Требін (Харків), доктор філософ
ських наук, професор, завідувач кафедри 
соціології та політології Національного 
університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»: «Особливості 
викладання ораторського мистецтва в 
юридичних вишах». Переважна більшість 
із них (С. Абрамович, В. Василенко, О. Гон
чарова, 3. Куньч, П. Лісовський, Н. Сива- 
чук, І. Снігур і М. Требін) -  автори (чи спі
вавтори) найновітніших видань із загаль
ної чи професійно зорієнтованої риторики.

Восьмеро закордонних гостей запрошу
валися до заочної участі: Володимир Ан- 
нушкін (Москва, Росія), доктор філологіч
них наук, професор, завідувач кафедри ро
сійської словесності та міжкультурної ко
мунікації Державного інституту російської 
мови імені О. С. Пушкіна; голова Росій
ської риторичної асоціації: «Филология -  
риторика -  словесность: традиции и со
временность»; Скірманте Біржетене 
(Вільнюс, Литва), доцент кафедри литов

ської філології Каунаського гуманітарно
го факультету Вільнюського університету: 
«Риторика как предмет в современных 
филологических учебных программах 
Вильнюсского университета Каунасско
го гуманитарного факультета»; Малік 
Ваджибов (Махачкала, Росія), кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри методи
ки викладання російської мови і літератури 
філологічного факультету Дагестансько
го державного університету: «О примене
нии «риторики молчания» в современ
ной дагестанской студенческой аудито
рии»; Антон Гелясов (Париж, Франція), 
студент магістратури Свято-Сергіївського 
православного богословського інститу
ту: «Православное свидетельство и 
экуменический диалог на Западе. К ис
тории развития гомилетики в Свято- 
Сергиевском богословском институте в 
Париже»; Віктор Івченков (Мінськ, Біло
русь), доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри стилістики та літератур
ного редагування Інституту журналісти
ки Білоруського державного університету: 
«Медиариторика как учебная дисципли
на в системе подготовки журналистов 
Беларуси»; Зоя Курцева (Москва, Росія), 
доктор педагогічних наук, професор кафед
ри риторики і культури мовлення Москов
ського педагогічного державного універ
ситету: «Методика преподавания рито
рики: прошлое и настоящее»; Олена Сі- 
макова (Рязань, Росія), кандидат педаго
гічних наук, доцент кафедри гуманітарних 
та природничо-наукових дисциплін Ря
занського державного університету імені 
С. О. Єсеніна: « Обучение текстообразу
ющей деятельности в свете классичес
кого риторического канона»; Куру лай 
Уразаева (Астана, Казахстан), доктор фі
лологічних наук, професор кафедри росій
ської філології Євразійського національно
го університету імені Л. М. Гумільова: «К 
вопросу о теоретическом изучении со
временной риторики в высшей школе Ка
захстана». Половина з них -  автори (чи 
співавтори) новітніх праць (В. Аннушкін, 
М. Ваджибов, В. Івченков та 3. Курцева),
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деякі з яких видали за останні роки по де
кілька видань з означеної галузі.

У ході роботи круглого столу «Ритори
ка у  вищій освіті: вітчизняні традиції, 
світовий досвід та європейські орієнти
ри» відбулася презентація близько двадця
ти найновіших (за 2011-2013 pp.) науко
вих і навчально-методичних розробок із за
початкованої нами «Бібліотеки риторич
них знань від А до Я» авторського центру 
риторичної культури [9, с. 44]. Із-поміж пре
зентованого назвемо (також за алфавітом 
перших прізвищ авторів) наступні: підруч
ник «Мовленнєва комунікація» С. Абра
мовича та М. Чікарькової (Київ, 2013) для 
студентів вищих навчальних закладів; на
укове видання «Кошанский Н. Ф. Рито
рика» (Москва, 2013) із серії «Бібліотека 
риторики», підготовлене В. Аннушкіним, 
О. Волковим і Л. Макаровою; навчальний 
посібник «Коммуникативные качества 
речи в русской филологической тради
ции» (Москва, 2014) В. Аннушкіна, збірка 
матеріалів XVIII Міжнародної конференції 
«Риторика в современной России: тра
диции и новые задачи» (Ярославль, 2014) 
за редакційного редагування В. Аннушкі
на, JI. Антонової та И. Стерніна (відпо
відального редактора); навчальний посіб
ник «Академічнариторика» (Суми, 2011) 
В. Василенко і В. Герман для студентів гу
манітарних факультетів ВНЗ; дві моногра
фії «Античне красномовство як дискур
сивний феномен культури» й «Античне 
красномовство як феномен європейської 
культури» (обидві -  Київ, 2011 і 2013) 
О. Гончаровой; навчальний посібник « Осно
ви красномовства» (Київ, 2013) Л. Гри- 
цаєнко для студентів галузі знань 0101 
«Педагогічна освіта»; навчальний посібник 
« Українська риторика: історія станов
лення і розвитку» (Львів, 2011) 3. Куньч 
для студентів економічних та гуманітарних 
спеціальностей; два навчальних посібника 
за редакцією Н. Іпполітової. «Общая ри
торика» для студентів-філологів бакалав- 
рату й «Методика преподавания ритори
ки» (Москва, 2012 і 2014), де серед співав
торів обох праць знаходимо імена Н. Груд-
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циної, О. Єрохіної, О. Князевої, 3. Курцевої, 
В. Ліпатової, М. Савової, Л. Якушиної; на
вчальний посібник « Суспільна риторика» 
(Київ, 2012) Я. Лісовського для студентів 
вишів; навчальний посібник «Академічна 
риторика» Н. Сивачук, І. Снігур та О. Са- 
нівського для студентів вишів, а також збір
ник наукових праць «Матеріали Всеук
раїнської науково-практичної конферен
ції “Риторична освіта молоді: сучасні 
оцінки і проекції на майбутнє ”» (обидва -  
Умань, 2013) за редакцією Н. Сивачук, під
ручник «Ораторське мистецтво» (Хар
ків, 2013) за редакцією М. Требіна і Г. Клі- 
мової для студентів вишів, серед авторсько
го колективу якого, окрім згаданих прізвищ, 
є ціла низка сучасних дослідників і виклада
чів, як-то: Н. Осипова, Г. Васильєв, В. Вод- 
нік, О. Волянська, В. Зимогляд, І. Підкур- 
кова, О. Сохань, О. Сердюк; та ін. Особисто 
свої напрацювання презентували С. Абрамо
вич («Мовленнєва комунікація») і Л. Гри- 
цаєнко (« Основи красномовства»).

Додатково до оголошених у загальній 
програмі конференції презентацій [9, с. 44] 
до уваги присутніх були представлені й інші 
праці, які мають безпосереднє відношен
ня до питань, що розглядалися, хоча деякі 
з них побачили світ трохи раніше за визна
чені терміни, а саме: друге видання (допо
внене й виправлене) навчального посібника 
«Риторика для журналистов: историко- 
культурный, теоретический и практи
ческий аспекты» (Москва, 2013) I. Аннен- 
кової для студентів факультетів і відділень 
журналістики; «онографія «Воєнная ри
торика древнего мира» (Санк-Петербург, 
2011) С. Зверева; доопрацьований курс 
лекцій «Медыярыторыка: рытарычныя 
асновы журналістьікі, лінгвістьїка 
публщыстычнага тэксту, дыскурсны 
аналіз СМІ» (Мінськ, 2009) В. Івченкова, 
збірник наукових праць « Сучасна педаго
гічна риторика: теорія, практика, між- 
предметні з в ’язки» (Львів, 2007), виданий 
за матеріалами наукового семінару і за ре
дакцією Т. Космеди. Учасники виявили неа
биякий інтерес до презентованих видань; пе
реважну більшість із них вони бачили впер-



ше. У наших найближчих намірах є деталь
ніший огляд цих та інших риторикознавчих 
напрацювань українських і зарубіжних до
слідників початку XXI ст. (зокрема, окрім 
уже наведених прізвищ, і таких знаних ав
торів «Риторик» в Україні, як: В. Ванди- 
шева, Н. Голуб, Н. Колотілової, В. Молдо- 
вана, Л. Мацько, С. Мінєєвої, О. Олійник, 
Г. Онуфрієнко, М. Препотенської, Г. Сагач, 
О. Сковороднікова й ін.); практично усе на
зване та видане останніми роками зберіга
ється у фондах згаданої вище «Бібліотеки 
риторичних знань від А до Я».

За час підготовки й проведення такого 
обговорювання нами були висловлені й під
тримані учасниками наступні побажання і 
пропозиції, що й складають основу проекту 
рішення цього заходу: • рекомендувати Орг
комітету конференції роботу окремої секції з 
риторики у рамках роботи наступної конфе
ренції «Мова і культура»; підтримати ідею 
створення Української риторичної асоціації 
(з оптимістичною абревіатурою УРА (!)) як 
назрілий заклик до об’єднання зусиль укра
їнських риторів -  усіх зацікавлених дослід
ників і викладачів загальної та професійно 
зорієнтованої риторики й інших риторико
знавчих дисциплін в Україні -  у вирішенні 
багатьох нагальних питань у визначених ко
ординатах з урахуванням позитивного до
свіду вітчизняних і зарубіжних колег в ор
ганізації наукових і навчально-методичних 
семінарів, круглих столів, майстер-класів 
тощо; діяльність такої громадської організа
ції мала б відбуватися на засадах вивчення 
передових інноваційних тенденцій у рито
ричній царині вищої освіти України, Європи 
і світу початку XXI століття та за неодмін
ного збереження кращих надбань класич
ної світової і національної риторичної спад
щини; за надісланими матеріалами круглого 
столу підготувати збірник наукових праць 
або колективну монографію та доручити це 
ініціаторці й організаторці проведення цьо
го заходу. Тож зрозуміла наша особиста за
цікавленість у його запровадженні; він за
лишив по собі почуття подяки за довіру ор
ганізаторам конференції, і передусім Ганні 
Онкович, та плідну співпрацю усіх учасни

ків, й особливо співголовуючим -  Семену 
Абрамовичу і Наталі Артикуці. Тепер мож
на сміливо твердити про надзвичайний на
бутий досвід щодо його організації і прове
дення за участі вітчизняних і зарубіжних до
слідників на гідному представницькому рів
ні і різнобічному науковому підході до роз
гляду запропонованої проблематики. Такий 
досвід украй важливий за нагальної необ
хідності удосконалення системи викладан
ня багатьох предметів у вишах, заснування 
кафедр риторики як методологічних цен
трів гуманітарної освіти, підготовки належ
них кадрів і новітніх видань, ініціювання та 
здійснення інших заходів і проектів, аби від
новити місце та посилити значення ритори
ки у визначених координатах.

Висновки та рекомендації. Таким чи
ном, ми розглянули декілька важливих, 
як на наш погляд, аспектів із досвіду ви
вчення риторикознавчої компоненти у но
вітніх дослідженнях з актуальних проблем 
вищої освіти. Задля цього спиралися на 
власний досвід, по-перше, комплексного 
вивчення назрілих питань і розроблення 
оптимальних пропозицій щодо підвищен
ня ефективності викладання риторики та 
інших риторикознавчих дисциплін у ви
щій школі України початку XXI ст. й, по- 
друге, організації та проведення круглого 
столу «Риторика у вищій освіті: вітчизня
ні традиції, світовий досвід та європейські 
орієнтири» (Київ, 24 червня 2014 p.), який 
уперше проводився в Інституті вищої осві
ти НАПН України у рамках роботи XXIII 
Міжнародної наукової конференції «Мова 
і культура» імені професора Сергія Бура- 
го (Київ, 23-26 червня 2014 p.). У викладі 
зауважено на головних результатах дослі
дження та новітніх пріоритетних напря
мах щодо ефективного розвитку сучасно
го українського риторикознавства, а саме: 
риторика загальна та професійно зорієн
тована: осмислення нових завдань у систе
мі вищої освіти України й зарубіжжя по
чатку XXI ст.; вітчизняні традиції та світо
вий досвід у новітніх напрацюваннях до
слідників і викладачів риторики; євроінте- 
граційний чинник у визначенні тенденцій
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та інноваційного розвитку вищої риторич
ної освіти; актуальні проблеми формуван
ня риторичної культури майбутніх пре
тендентів до національної еліти України; 
підвищення ефективності викладання ри
торикознавчих дисциплін у вишах; акаде
мічна риторика як базова складова та інте
гративна навчально-виховна дисципліна. 
Риторикознавча компонента у новітніх на
укових дослідженнях ще не достатньо ви
вчена через обсяг свого предмета. Однак 
сподіваємося, що цією розвідкою закла
ли одну з перших цеглинок до обґрунту

вань риторикознавства як перспективної 
науково-педагогічної проблеми та домі
нантної основи у підвищенні якості сучас
ної вищої освіти. Сподіваємося й на те, що 
винесена для обговорення тема сприятиме 
приверненню уваги науково-педагогічної 
спільноти та об’єднанню зусиль сучасних 
науковців-риторів через обмін досвідом і 
напрацюваннями, визначенням стратегії і 
тактик щодо подальших спільних проектів 
і планів, а головні висновки і рекомендації 
сприятимуть ціліснішому осмисленню но
вітніх завдань.
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