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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Риторика та 

спічрайтинг» складена Желязковою В. В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 052 Політологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності 

мовленнєвої поведінки, що діють у різних ситуаціях спілкування, сферах діяльності, та 

практичні можливості використання їх з метою створення ефективного висловлювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Філософія», «Психологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1. 1. Мета вивчення дисципліни: ознайомлення з основами класичної та 

сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на 

переконання, вплив, на досягнення цілей у процесі мовної комунікації, ознайомити 

студентів з теоретичними та практичними засадами спічрайтера, а також вироблення у 

студентів уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно 

до мети, призначення й умов спілкування в процесі майбутньої роботи політолога. 

1. 2. Завдання  навчальної дисципліни: засвоєння знань, що складають зміст 

риторики як науки, усвідомлення й запам'ятовування системи понять, оволодіння 

риторичною термінологією; опанування теоретичних засад підготовки усного та 

письмового публічного виступу. Відповідно до цього завдання курс містить теоретичну 

та практичну частини. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

ознайомитися зі здобутками світової риторики, виявити закономірності основних етапів 

становлення і розвитку риторики в Україні; ознайомитися зі зразками промов якомога 

ширшого кола визначних політичних ораторів минувшини і сучасності з тим, щоб 

максимально використати їхній досвід; з'ясувати статусу сучасної політичної риторики 

та її зв'язки з іншими науками; оволодіти методом риторичного аналізу текстів 

політичних промов (членування тексту, точне визначення теми, тези, доказів, операції, 

мовних засобів (троп і фігур), доцільності кожного слова; продукувати тексти різних 

типів промов з потрібної теми і для різних ситуацій; виробити в собі уважне і критичне 

ставлення до свого мовлення і суспільної мовної практики, опанувати основні аспекти 

психології та культури мовного спілкування; визначити характер спічрайтингу як 

теоретичної дисципліни та професійної діяльності, проаналізувати та визначити 

особливості політичного спічрайтингу; сформувати практичні вміння та навички 

ведення дискусій та виголошення політичних промов. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні компетентності: застосовувати досягнення національної 

та світової культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіти 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої думки; 

володіти навичками наукової організації праці; розвивати навички самостійного 

опанування нових знань; уміти працювати з довідковою літературою, різнотипними 

словниками, електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові компетентності: застосовувати знання мови на практиці, 

користуватися мовними одиницями; критично оцінювати набутий досвід із позицій 

останніх досягнень філологічної науки; володіти уміннями та навичками здійснювати 

мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою; володіти методикою 

риторичного аналізу політичного виступу; застосовувати традиційні й інноваційні 

технології спічрайтингу відповідно до комунікативної ситуації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні основи риторики: дискусійні питання. 
Тема 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. Основні поняття 

класичної риторики. Сутність та компоненти поняття «риторична формула». Зв’язок 

риторики з іншими науками. Основні види промов (агітаційні, інформаційні, 

розважальні). Жанри ораторського мистецтва. 

 Тема 2. Основоположні розділи класичної риторики. Інвенція як розділ 

класичної риторики. Диспозиція як один із етапів підготовки ораторської промови. 

Елокуція. Меморія й акція.  

Кредит 2. Історія розвитку риторики.  
Тема 1. Міфологія риторики. Риторика античності. Історія зародження і 

розвитку видів ораторського мистецтва в Україні. 

 Тема 2. Сучасний розвиток риторики. Риторичний ідеал. 

Кредит 3.Культура спілкування: техніки оптимізації. 
Тема 1. Психологія ділового спілкування. Техніка промови як демонстрація 

культури оратора. Комунікативна риторика. Еристика – мистецтво полеміки. Загальна 

характеристика суперечки. Поведінка учасників суперечки. Мистецтво ставити питання 

та відповідати на них. Уміння переконувати. 

Тема 2. Політичне красномовство як розділ риторики. Історія становлення і 

розвитку політичного красномовства. Риторичні елементи в політичній промові: 

аргументація, вербальні та невербальні компоненти. Публічні промови політиків: 

прагматичний аспект. Психологія іміджу. Технологічні принципи формування іміджу. 

Основні підходи до вивчення іміджу. Види іміджу. Самовизначення та 

самопрезентація.  

Кредит 4. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних текстів.  

Тема 1. Спічрайтерство як вид діяльності: поняття, сутність, функції. Історія 

виникнення спічрайтерства. Зв’язок спічрайтерства з іншими галузями знань.  

Професійні знання та вміння спічрайтера. 

Тема 2. Чорна риторика – мистецтво маніпуляції. Стратегічні елементи чорної 

риторики як засіб досягнення успіху.  

3. Рекомендована література 

Базова  

1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація [Текст] : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2004. – 472 с.  

2. Абрамович С. Д. Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів 

гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. Д. Абрамович , М. Ю. 

Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.  

3. Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 

2006. – 264 с.  

4. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации [Текст] / 

Е. Н. Зарецкая. – 4-е изд. – М. : Дело, 2002. – 480 с.  

5. Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу і мовлення [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. П. Єлісовенко. 

– К. : Атіка, 2008. – 204 с.  

6. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і доп. – 

К. : Ліра-К, 2007. – 240 с.  
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7. Колотілова Н. А. Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Н. А. Колотілова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 

232 с.  

8. Мацько Л. І. Риторика [Текст] : навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.  

9. Мацько Л. І. Риторика [Текст] : навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів / Л. І. Мацько, О. М.Мацько – 2-ге вид., стер. – К. : Вища школа, 2006. – 

311 с.  

10. Михневич А. Е. Ораторское искусство лектора [Текст] : пособ. для шк. молодого 

лектора / А. Е. Михневич. – М. : Знание, 1984. – 192 с.  

11. Онуфрієнко Г. С Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 

592 с.  

12. Олійник О. Б. Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / О. Б. Олійник. – К. : Кондор, 2009. – 170 с. 

13. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Сербенська. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2004. – 216 с. 

14. Спанатій Л. С. Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Л. С. Спанатій. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 144 с.  

Допоміжна 

1. Адамчук Н. В. Ораторське мистецтво [Текст] : методичні рекомендації для 

самостійної підготовки студентів до практичних занять з курсу «Ораторське 

мистецтво» / Н. В. Адамчук. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2002. – 36 с.  

2. Введенская Л. А. Культура и искусство речи [Текст] : современная риторика : 

учебное пособие / Л. А. Введенская., Л. Г. Павлова. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1998. – 576 с. 

3. Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу і мовлення [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. П. Єлісовенко. 

– К. : Атіка, 2008. – 204 с.  

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации [Текст] / Е. Н. 

Зарецкая. – 4-е изд. – М. : Дело, 2002. – 480 с.  

5. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) [Текст] : 

учебное пособие для студентов юридических факультетов высших учебных 

заведений / Н. Н. Ивакина – М. : Юристъ, 1999. – 384 с.  

6. Касаткин С. Ф. Обратная связь в устном выступлении [Текст] / С. Ф. Касаткин. – 

М. : Мысль, 1984. – 116 с.  

7. Кацавець Р. Мова у професії юриста [Текст] : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Р. Кацавець. – 2-ге вид., перер. та допов. – К. : Центр учбової 

літератури, 2007. – 304 с. 

8. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і доп. – 

К. : Ліра-К, 2007. – 240 с. 

9. Маркичева Т. Б. Мастерство публичного выступления [Текст] : учеб. пособие / 

Т. Б. Маркичева, Е. А. Ножин. – М. : Знание, 1989. – 176 с.  

10. Мацько Л. І. Риторика [Текст] : навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – 2-ге вид., стер. – К. : Вища школа, 2006. – 

311 с. 

11. Михайловская Н. Г. Искусство судебного оратора [Текст] / Н. Г. Михайловская, 

В. В. Одинцов – М. : Юрид. лит., 1981. – 176 с.  
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12. Михневич А. Е. Ораторское искусство лектора : Хрестоматия [Текст] : пособ. для 

шк. молодого лектора / А. Е. Михневич. – М. : Знание, 1986. – 256 с.  

13. Михневич А. Е. Ораторское искусство лектора [Текст] : пособ. для шк. молодого 

лектора / А. Е. Михневич. – М. : Знание, 1984.– 192 с.  

14. Молдован В. В. Судова риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2006. – 328 с. 

15. Молдован В. В. Судова риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2008. – 328 с. 

16. Ножин Е. А. Мастерство устного выступления [Текст] / Е. А. Ножин. – 3-е изд., 

перераб. – М. : Политиздат, 1989. – 255 с.  

17. Об ораторском искусстве [Текст] : сборник изречений и афоризмов. – М. : Знание, 

1980. – 112 с.  

18. Олійник Т. І. М. Тулій-Ціцерон – вершина римського красномовства [Текст] / 

Т. І. Олійник. – К. : Либідь, 1990. – 87 с.  

19. Олійник О.Б. Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / О. Б. Олійник. – К. : Кондор, 2009. – 170 с.  

20. Сагач Г. М. Золотослів [Текст] : навчальний посібник для серед. і вищ. учбових 

закл. / Г. М. Сагач. – К. : Райдуга, 1993. – 378 с.  

21. Садова Г. Ю. Фізіологія та техніка мовлення [Текст] : навчально-методичні 

рекомендації / Г. Ю. Садова. – Миколаїв : Вид-во МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 

2008. – 71 с.  

22. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Сербенська. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2004. – 216 с.  

23. Сопер Поль Л. Основы искусства речи [Текст] / Л. Сопер Поль. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1999. – 448 с.  

24. Ораторы Греции [Текст]. – М. : Худож. лит., 1985. – 495 с.  

25. Цицерон Марк Тулій Про державу; Про закони; Про природу Богів [Текст] / 

Ціцерон Марк Тулій. – К. : Основи, 1998. – 476 с.  

26. Чечулинская И. В. Использование компьютерной поддержки при проведении 

уроков риторики [Текст] / И. В. Чечулинская // Начальная школа ; Медиа-ПРЕСС. – 

2002. – № 4. – С. 20–25. 

27. Щуркова Н. Е. Практикум по педагогической технологии [Текст] / Н. Е. Щуркова. – 

М. : Педагогическое общество России, 1998. – 250 с. 

28. Jenre and the New Rhetoric / Eds. A. Freedman, P. Medway. – London, 2008. – 110 р. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік у п’ятому 

семестрі. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: розгалужена система балів, що 

накопичується (складається із суми балів за різними видами здійсненого контролю) при 

виконання контрольних, практичних та самостійних робіт, проведення колоквіуму, 

опрацювання матеріалів із Інтернет-ресурсів. 

 


