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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Спеціальність: 052 

Політологія 

Освітня програма: 

Прикладна політологія, 

європейські студії 

Нормативна 

 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Політологія.  

Рік підготовки: 

3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання : 20 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 100 

5  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 8  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Перший 

(бакалаврський) рівень 

освіти 

 

10  

Практичні, семінарські 

10  

Консультації 

  

Самостійна робота 

100  

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 

20 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (16 % / 84%). 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

4 кредити (400 балів). Форма контролю залік 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 30 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 30 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит  
Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 30 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 30 балів 

IV кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: дати знання з основ 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 виробити у 

студентів уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу 

відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі майбутньої 

роботи політолога. 

Завдання курсу:  

 Засвоїти знання, що складають зміст риторики як науки, усвідомити й 

запам'ятати систему понять, оволодіти риторичною термінологією.  

 Осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу.  

 Ознайомити зі здобутками світової риторики, виявити закономірності 

основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні. 

 Уважно ознайомитися зі зразками промов якомога ширшого кола 

визначних політичних ораторів минувшини і сучасності з тим, щоб 

максимально використати їхній досвід. 

 З'ясувати статус сучасної політичної риторики та її зв'язки з іншими 

науками. 

 Оволодіти методом риторичного аналізу текстів політичних промов, 

навчитися членувати текст, точно визначати тему, тези, докази, операції, 

мовні засоби (тропи і фігури), доцільність кожного слова. 

 Навчитися 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. 

Відповідно до цього завдання курс містить теоретичну і практичну 

частини. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 



ІІ. Фахові: уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; критично оцінює набутий досвід із позицій останніх 

досягнень філологічної науки; володіє уміннями та навичками здійснювати 

мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою; володіти 

методикою риторичного аналізу політичного виступу та застосовувати 

традиційні й інноваційні технології спічрайтингу відповідно до 

комунікативної ситуації. 

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. 

 Тема 2. Основоположні розділи класичної риторики. Інвенція як 

розділ класичної риторики. Промова як дослідження. Вибір теми. 

Моделювання аудиторії. Комунікативні ознаки мовлення. Диспозиція як 

один із етапів підготовки ораторської промови. Підготовка промови. 

Композиційна схема промови. Вступ. Його основні характеристики. Основна 

частина диспозиції (виклад та аргументація). Висновки та їх типи. Елокуція. 

Техніка промови як демонстрація культури оратора. Основні принципи 

елокуції. Прямі й непрямі тактики мовного впливу. Фігуральність мови. 

Тропи і фігури у риториці. Тренування стилістичної довершеності 

(варіативності) промови. Меморія й акція. Меморія як розділ класичної 

риторики. Способи запам’ятовування промов. Акція як завершальний етап 

реалізації риторичної мети. Вимоги до виступу. Вербальні та невербальні 

засоби комунікації. Образ оратора. Образ аудиторії.  Місце промови та 

постава (позиція) оратора. Адаптація виступу до особливостей приміщення. 

Робота з освітлювальними приладами. Особливості виступу оратора перед 

об’єктивом відеокамери. Особливості аудіозапису промови; робота з 

мікрофоном. Жанри ораторського мистецтва. Основні види промов 

(агітаційні, інформаційні, розважальні). 

Кредит 2. Історія розвитку риторики. 

Тема 1.  Історія зародження і розвитку видів ораторського мистецтва.  

Тема 2. Історія розвитку риторики в Україні. 

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

демонстрація культури оратора. Комунікативна риторика. Риторичний ідеал. 

Типи риторичних ідеалів. 

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.  



Тема 3. Еристика – мистецтво полеміки. Загальна характеристика 

суперечки. Поведінка учасників суперечки. Мистецтво ставити питання та 

відповідати на них. Уміння переконувати.  

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. Чорна риторика та її 

використання. Основні правила чорної риторики. Маніпулятивні елементи 

чорної риторики. Принципи протидії словесній маніпуляції. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л п лаб конс. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні основи риторики: дискусійні питання 

Тема 1. Риторика як наука і навчальна 

дисципліна. Основні поняття 

класичної риторики. Основоположні 

розділи класичної риторики. Сутність 

та компоненти поняття «риторична 

формула». Зв’язок риторики з іншими 

науками. Види та жанри ораторського 

мистецтва. 

14 2 2   10 

Тема 2. Основоположні розділи 

класичної риторики. Інвенція як розділ 

класичної риторики. Композиційна 

схема промови. Елокуція. Техніка 

промови як демонстрація культури 

оратора. Меморія як розділ класичної 

риторики. Способи запам’ятовування 

промов. Акція як завершальний етап 

реалізації риторичної мети. 

10 –    10 

 

Кредит 2. Історія розвитку риторики. 

Тема 1. Історичні витоки риторики.  12  2   10 

Тема 2. Розвиток ораторського 

мистецтва в Україні.  

10     10 

Кредит 3. Культура спілкування: техніки оптимізації. 



Тема 1. Психологія ділового 

спілкування. Техніка промови як 

демонстрація культури оратора.. 

Комунікативна риторика. Мистецтво 

слухати. Типи слухання. 

Комунікаційний процес, його функції 

та етапи. Засоби спілкування. Типи 

співбесідників та методи співпраці з 

ними. Риторичний ідеал. Типи 

риторичних ідеалів. 

14 2 2   10 

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.  

Спічрайтинг як розділ сучасної ділової 

риторики. Спічрайтинг: від технології 

до професії. Становлення спічрайтингу 

як сфери практичної діяльності. 

24 2 2   20 

Тема 3. Еристика – мистецтво 

полеміки. Загальна характеристика 

суперечки. Поведінка учасників 

суперечки. Мистецтво ставити питання 

та відповідати на них. Уміння 

переконувати.  

10     10 

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. 

14 2 2   10 

Тема 2. Чорна риторика – мистецтво 

маніпуляції. Стратегічні елементи 

чорної риторики як засіб досягнення 

успіху. Чорна риторика та її 

використання. Основні правила чорної 

риторики. Маніпулятивні елементи 

12 2    10 



чорної риторики. Принципи протидії 

словесній маніпуляції. 

Разом: 120 10 10   100 

 

6. Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Риторика як наука та навчальна дисципліна 2 

2. Історичні витоки риторики. Риторика античності. 

Розвиток ораторського мистецтва в Україні. 

2 

3. Особистість оратора. Оратор і аудиторія. 2 

4. Політичне красномовство як розділ риторики. 2 

5. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних 

текстів.Політичне красномовство як розділ риторики.  

2 

Разом: 10 

8. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. Види та 

жанри ораторського мистецтва. 

10 

2. Історичні витоки риторики. Розвиток ораторського 

мистецтва в Україні. 

10 

3. Інвенція як розділ класичної риторики. 

Диспозиція як один із етапів підготовки ораторської 

промови. 

10 

4. Елокуція. Техніка промови як демонстрація культури 

оратора. Меморія й акція. Риторичний ідеал.  

10 

5. Комунікативна риторика. Мовленнєві тактики 

спілкування: пошуки консенсусу. 

10 

6. Політичне красномовство як розділ риторики. 10 

7. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних 

текстів. 

10 

8. Чорна риторика – мистецтво маніпуляції. 10 

9. Психологія ділового спілкування. 10 

10. Еристика – мистецтво полеміки. 10 

Разом:  100 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Опрацювати книгу Д. Карнегі «Швидкий та простий спосіб навчитися 

ефективного мовлення».  

2. Самостійно підготувати промову (3 – 5 хв.) за вибраним Вами 

афоризмом для трьох різних аудиторій. 

3. Виконати риторичний аналіз двох парламентських промов народних 

депутатів України (за вибором з матеріалів преси). 



10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне 

читання текстів; інтерактивні імітаційні методи (рольові ігри, ситуативні 

завдання). 

11. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні модульні 

роботи. Комплексний контроль знань студентів з курсу «Культуромовна 

підготовка фахівця (Риторика та спічрайтинг)» здійснюється на основі 

результатів проведення поточного, модульного та підсумкового контролю 

знань (залік). 

Об'єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу та її 

результати. Навчальні досягнення студентів визначають оцінюванням: 

• знань – якість відповідей (усних або письмових) студентів, 

ступінь засвоєння навчальної інформації; 

• умінь і навичок – рівень їх сформованості під час виконання 

навчальних і контрольних завдань. 

2. Критерії та показники контролю 

Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з 

курсу «Культуромовна підготовка фахівця (Риторика та спічрайтинг)» є її 

систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування 

студентами практичних занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і 

контрольних робіт. Активність студента на практичних заняттях 

визначається якістю підготовки до нього і рівнем виконання практичних 

завдань. Показником результативності є правильність виконання на 

практичних заняттях усіх видів робіт (зокрема, контрольних), ґрунтовність 

опрацювання тем для самостійного вивчення, а також участь у науково-

дослідній роботі. 

3. Система здійснення контролю 

Система контролю за навчальною успішністю студентів передбачає 

поточний, модульний та підсумковий контроль. Завдання поточного 

контролю полягає у систематичній перевірці розуміння та засвоєння 

студентами навчального матеріалу з курсу, якості виконання ними 

практичних робіт (аудиторних і позааудиторних), здатності усно чи 

письмово відтворювати певний навчальний матеріал. 

Важливою складовою здійснення поточного контролю є перевірка 

виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів. 

Завданням модульного контролю є оцінювання засвоєння студентами 

частини навчального матеріалу дисципліни, що становить у сукупності 

завершений навчальний модуль. Здійснення модульного контролю 

передбачає виконання студентами комплексу письмових завдань під час 

проведення контрольних робіт; визначення рівня самостійного опрацювання 

наукової літератури (інформації), а також створення на її основі опорних 



конспектів з їх подальшим захистом; виконання індивідуальних завдань за 

самостійно опрацьованими темами. 

Завданням підсумкового контролю (заліку за результатами виконання 

тестових завдань) є підсумкова перевірка засвоєння студентами навчального 

матеріалу з курсу, логіки та взаємозв'язків між окремими його складовими, 

здатність практично (репродуктивно, конструктивно, творчо) 

використовувати набуті знання. Студенти з недостатніми (низькими) 

результатами поточного контролю не допускаються до підсумкового 

контролю. 

4. Форми контролю 

Основними формами поточного контролю є такі види робіт: 

• перевірка (усна, письмова) рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами; 

• перевірка рівня сформованості практичних умінь і навичок 

студентів під час проведення практичних занять; 

• перевірка виконання студентами вправ і завдань, запропонованих 

для домашнього опрацювання після проведення практичних занять; 

• контрольні завдання: 

• усний або письмовий експрес-контроль; 

• різні види диктантів;  

• комплексні завдання; 

• тестування; 

• перевірка рівня засвоєння студентами навчальних тем, 

призначених для самостійного опрацювання; 

• підсумкова комплексна контрольна робота. 

Основною формою підсумкового контролю є залік як спосіб 

комплексної перевірки та диференційованого оцінювання якості засвоєння 

студентами навчального матеріалу з курсу (додається до результатів 

поточного контролю). 

Засіб контролю навчальної діяльності студентів з курсу – розгалужена 

система балів, яка є накопичувальною(складається із суми балів за різними 

видами здійсненого контролю). 

5. Методика організації комплексного контролю навчальної 

успішності студентів 

Реалізація системи контролю передбачає оцінювання балами 

навчальної успішності студентів за розробленою технологією поточного, 

модульного та підсумкового контролю. 



 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота МКР Накопичувал

ьні бали / 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 І – 100 

ІІ - 100 

400 /  

100 

 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20    

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  
ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

F* 1-34 

 
 

13. Методичне забезпечення 

1. Желязкова В.В. Риторика та спічрайтинг : навчально-методичні 

рекомендації – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського – 2012. –144 с.  

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова  

 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.  

 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.  

 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.  

 Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации 

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

 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.  



 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.  

 Колотілова Н. А. Риторика [Текст] : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Н. А. Колотілова. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2007. – 232 с.  

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

навчальних закладів / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 

2003. – 311 с.  

 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.  

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

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

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

вищих навчальних закладів / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2008. – 592 с.  

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

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

 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. 

 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.  

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. 

15. Інформаційні ресурси 
1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=117 

2. Eng9;sb4CsgK Посилання на сайт викладача. 

3. library@mdu.edu.ua; 

4. http://mehmat.mnu.ua/splfp11. 

 
 


