
 

 

 



 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

05 Соціальні та поведінкові 

науки Нормативна 

 Спеціальність 

052 Політологія 

Прикладна політологія, 

європейські студії 

  

Рік підготовки: 

3 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(мультимідійна 

презентація) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 год. 

5  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 8  

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавра 

10  

Практичні, семінарські 

10  

Консультації 

  

Самостійна робота 

100  

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська 

 

 

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 (17 % / 83%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
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. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Українська мова (за професійним 

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

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Очікувані результати навчання: орієнтується уздобутками світової риторики, 

виявляє закономірності основних етапів становлення і розвитку риторики в Україні; 

визначає статус сучасної політичної риторики та її зв'язки з іншими науками; володє 

методом риторичного аналізу текстів політичних промов (членування тексту, точне 

визначення теми, тези, доказів, операції, мовних засобів (троп і фігур), доцільності 

кожного слова; продукує тексти різних типів промов з потрібної теми і для різних 

ситуацій; автоматизує в собі уважне і критичне ставлення до свого мовлення і суспільної 

мовної практики, опанувує основні аспекти психології та культури мовного спілкування; 

визначаєи характер спічрайтингу як теоретичної дисципліни та професійної діяльності, 

аналізуєи та визначає особливості політичного спічрайтингу; володіє практичними 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. 

3. Програма 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 3. Міфологія риторики. Риторика античності. Історія зародження і розвитку 

видів ораторського мистецтва в Україні. 

 Тема 4. Сучасний розвиток риторики. Риторичний ідеал. 

Кредит 3.Культура спілкування: техніки оптимізації. 
Тема 5. 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 6. 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 7. Спічрайтерство як вид діяльності: поняття, сутність, функції. Історія 

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

знання та вміння спічрайтера. 

Тема 8. Чорна риторика – мистецтво маніпуляції. Стратегічні елементи чорної 

риторики як засіб досягнення успіху.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

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. Логічні та емоційні засади 

промови. 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 

16 –    16 

 



риторики. Способи запам’ятовування промов. 

Акція як завершальний етап реалізації 

риторичної мети. 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Історія розвитку риторики 

Тема 3. Історичні витоки красномовства. 

Міфологія риторики. Риторика античності. 

Історія зародження і розвитку видів 

ораторського мистецтва в Україні. 

16 2    14 

Тема 4. Сучасний розвиток риторики. 
Риторичний ідеал. 

14     14 

Усього: 30 2    28 

Кредит 3. Культура спілкування: техніки оптимізації 

Тема 5. Психологія ділового спілкування. 
Оратор та аудиторія. Техніка промови як 

демонстрація культури оратора.  

14 2 2   10 

Тема 6. 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.  

16 2    14 

Усього: 30 4 2   24 

Кредит 4. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних текстів. 

Тема 7. Спічрайтерство як вид діяльності: 

поняття, сутність, функції. Історія виникнення 

спічрайтерства. Зв’язок спічрайтерства з 

іншими галузями знань.  Професійні знання та 

вміння спічрайтера. Комунікативна риторика. 

Еристика – мистецтво полеміки. Загальна 

характеристика суперечки. Поведінка учасників 

суперечки. Мистецтво ставити питання та 

відповідати на них. Уміння переконувати. 

16 2 4   10 

Тема 8. 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. 

14  2   12 

Усього: 30 2 6   22 

Разом: 120 10 10   100 

 

5. Теми лекційних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи риторики: дискусійні питання 



1. Тема 1. Логічні та емоційні засади промови 2 

Кредит 2. Історія розвитку риторики 

2. Тема 3. Історичні витоки красномовства.  2 

Кредит 3. Культура спілкування: техніки оптимізації 

3. Тема 5. Оратор та аудиторія. Етапи підготовки ораторської 

промови. 

2 

4. Тема 6. Політичне красномовство як розділ риторики. 2 

Кредит 4. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних текстів. 

5. Тема 7. Еристика – мистецтво полеміки.  2 

Разом: 10 

 

6. Теми практичних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи риторики: дискусійні питання 

1. Тема 1. Риторика як наука та навчальна дисципліна 2 

Кредит 2. Історія розвитку риторики 

Кредит 3. Культура спілкування: техніки оптимізації 

2. Тема 5. Оратор та аудиторія.  2 

Кредит 4. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних текстів. 

3. 

 

4. 

Тема 7. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних текстів.  
Тема 7. Мистецтво ведення суперечки. 

2 

 

2 

5. Тема 8. Чорна риторика – мистецтво маніпуляції. 2 

Разом: 10 

 

7. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи риторики: дискусійні питання 

1. Тема 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. Логічні та емоційні 

засади промови. 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. 

10 

2. 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. 

16 

 

Кредит 2. Історія розвитку риторики 

3. Тема 3. Історичні витоки красномовства. Міфологія риторики. 

Риторика античності. Історія зародження і розвитку видів 

ораторського мистецтва в Україні. 

14 

4. Тема 4. Сучасний розвиток риторики. Риторичний ідеал. 14 

Кредит 3. Культура спілкування: техніки оптимізації 

5. Тема 5. Психологія ділового спілкування. Оратор та аудиторія. 

Техніка промови як демонстрація культури оратора. 

10 



6.  Тема 6. 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. 

14 

Кредит 4. Спічрайтинг як технологія підготовки політичних текстів. 

7. Тема 7. Спічрайтерство як вид діяльності: поняття, сутність, функції. 

Історія виникнення спічрайтерства. Зв’язок спічрайтерства з іншими 

галузями знань.  Професійні знання та вміння спічрайтера. 

Комунікативна риторика. Еристика – мистецтво полеміки. Загальна 

характеристика суперечки. Поведінка учасників суперечки. 

Мистецтво ставити питання та відповідати на них. Уміння 

переконувати. 

10 

8. Тема 8. 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. 

12 

Разом: 100 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
1. ІІ – підготовка мультимедійної презентації (теми на вибір): 

1. Перш за все, слід пізнати істину стосовно будь-якої  речі, про яку говориш чи пишеш.  

(Платон)  

2. Промови достойної людини завжди спрямовані до вищого блага, вона ніколи не буде 

говорити навмання. (Платон)                                                                                             

3. Не слова й не звук голосу становлять славу оратора, а спрямування його політики. 

(Демосфен)                                                                                            

4. Не те добре, коли кричать великим голосом, але те є великим, коли говорять добре. 

(Демосфен)                                                                                     

5. Всяке слово, якщо за ним не буде справ, уявляється чимось даремним і пустим. 

(Демосфен)                                                                                             

6. Ні красномовне слово не може приховати поганство діяння, ні хороше діяння не може 

бути заплямоване огудним словом. (Демосфен)                                                                                             

7. Все, про що маєш намір ти сказати, розглянь перше в умі своєму, бо у багатьох язик 

випереджає й саму думку. (Сократ)                                                                                                 

8. Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й добре є властивістю 

мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою 

безумного. (Ф. Ларошфуко)                                                                                       

9. Гонористість – найбільша перешкода істинному красномов-ству. (К. Гільті)                                                                                             

10. Нічого немає легшого, як відрізняти людину, яка добре відчуває,  але погано говорить, 

від тієї, яка добре говорить і нічого невідчуває. (Д. Дідро)                                                                                                    

11.Бажаючий гарно говорити або писати повинен обов’язково добре   роздумувати й  

хороший мати смак... (І. Зульцер)                                                                                                 

12.Красномовний софіт, який, проте, не любить логіки, порівняно з оратором-філософом – 

це те саме, що спритний фокусник порівняно з математиком. (С. Шамфор)                                                                                                

13.Платон, поєднуючи мудрість із красномовством, майстерно схиляв до себе серця і дух 

своїх слухачів не блюзнірством і хитрощами, але найбільше силою істини. (К. Віланд)                                                                                                   

14.Говори з переконанням – слова й вплив на слухачів прийдть самі собою. (І. Гете)                                                                                                       

15.Джерело красномовства – у серці. (Дж. Мілль)                                                                                                 



16.Не можна бути красномовним оратором без пристрасного прагнення добра й свободи. 

(Е. Ренан)                                                                                                    

17.Добре говорити – значить просто думати вголос. (Е. Ренан)                                                                                                     

18.Красномовство є мистецтво управляти умами. (Платон)                                                                                                     

19.Заговори, щоб я тебе побачив. (Сократ)                                                                                                       

20.Істине красномовство – це уміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба. 

(Ф. Ларошфуто)                                                                                        

21.Кінцева мета красномовства – переконувати людей... (Ф. Честерфілд)                                                                                          

22.Істине красномовство виникає самим природним способом із того, що думають і чим 

щоденно живуть, з думок і уявлень, для нас цілком буденних. (К. Гільті)                                                                                                   

23.Красномовство – це дар, який дозволяє нам оволодіти розумом і серцем 

співрозмовника, здатність тлумачити чи навіяти йому все, що нам потрібно... 

(Ж. Лайбрюйєр)                                                                                        

24.Красномовство – це не що інше, як уміння надавати красу     логічним побудовам. 

(Д. Дідро)                                                                                                     

25.Красномовство є вірний вираз істинного почуття. (Ж. Лагарп)                                                                                                  

26.Ораторське мистецтво користується всіма вигодами поезії й усіма її правами... (І. Гете)                                                                                                        

27.Я не знаю, чому красномовство відносять до розряду мистецтв. Воно за своєю метою і 

значенням повинно стояти значно вище. (Ф. Вейсс)                                                                                                     

28. Справжнє красномовство полягає у сутності, але зовсім не у словах. (Ш. Сент-Бев)                                                                                             

29.Одне слово, сказане від щирого серця, діє на наш розум сильніше усяких 

найважливіших доказів і переконливіше усяких розмірковувань, а особливо, коли воно 

сказане саме тоді, коли треба... (А. Амієль)                                                                                                    

30.Слова – теж вчинки. (А. Франс)                                                                                

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному 

вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, 

узагальненню, закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної 

дисципліни та розвити навички самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання 

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 

 



Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент активно працює протягом 

усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з 

планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним 

матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, 

здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, 

проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й 

факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні 

завдання, допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: самостійність 

виконання; логічність і послідовність викладення матеріалу;повнота виконання 

завдання; обґрунтованість висновків; використання статистичної інформації та 

довідкової літератури; наявність конкретних пропозицій; якість оформлення; вміння 

захищати результати проведеного дослідження. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота МКР Накопичувал

ьні бали / 

Сума 

 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4    

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

 

І – 50 

ІІ - 50 

400 /  

100 

 

50 50 30 

 

20 50 50 30 20    

 

 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-

синтетична), робота з підручником, різні види аналізу, програмоване навчання, 

використання наочних посібників (рисунків, схем, таблиць).  

 

12. 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 : 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 : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2006. – 264 с.  

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

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

 Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу і мовлення : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. П. Єлісовенко. – К. : Атіка, 

2008. – 204 с.  

 Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: 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 : навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Н. А. Колотілова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 232 с.  

 Мацько Л.І. Риторика : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / 

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

 Мацько Л. І. Риторика: 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: пособ. для шк. молодого лектора / 

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



 Онуфрієнко Г. С Риторика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.  

 Олійник О. Б. Риторика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

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

 Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум : навчальний посібник для 

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

літератури, 2004. – 216 с. 

 Спанатій Л. С. Риторика: 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: 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: 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: 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/ Е. Н. Зарецкая. – 

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

5. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): 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/ С. Ф. Касаткин. – М. : Мысль, 

1984. – 116 с.  

7. Кацавець Р. Мова у професії юриста: 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: 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: учеб. пособие / 

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