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ВСТУП 

Анотація 

Метою вивчення дисципліни «Ораторське мистецтво та спічрайтинг» є: формування 

знань про основи ораторського мистецтва та здатність до засвоєння основ духовної культури 

та її складових – культури мислення і мовлення; знайомство з різними видами сучасних 

комунікацій; розвиток наявних навичок публічного мовлення; викликати у студентів 

бажання займатися самовдосконаленням у напрямі формування власних риторичних умінь та 

навичок у майбутньому, шляхом включення у риторичну практику. 

Дисципліна «Ораторське мистецтво та спічрайтинг» пропонує студентам до вивчення 

наступні питання: ораторське мистецтво та спічрайтинг як мистецтво і наука; історія 

ораторського мистецтва; види та жанри публічного мовлення; культура і стиль мови; основні 

засади ораторського мистецтва; підготовка оратора до публічного виступу; оратор та 

аудиторія; засоби переконання в публічному виступі. 

Навчальний курс «Ораторське мистецтво та спічрайтинг» збагачує студентів знаннями 

та навичками мовленнєвих комунікацій, навичками розробки усних промов, презентацій, 

текстів академічного, соціокультурного, професійного спрямування, уміння апелювати до 

свідомості та емоційної сфери інших людей, знаходити переконливу аргументацію у 

дискусії.  

Ключові слова: риторика, мова, культура, красномовство, оратор, аудиторія, промова, 

публічний виступ, полемічна майстерність. 

Abstract 

The purpose of studying the discipline "Oratory Art and Speechwriting" is: the formation of 

knowledge about the basics of public speaking and the ability to learn the basics of spiritual culture 

and its components – the culture of thinking and speaking; acquaintance with different types of 

modern mass communications; development of existing public speaking skills; to arouse students' 

desire to engage in self-improvement in the direction of forming their own rhetorical skills and 

abilities in the future, by including them in rhetorical practice. 

The course "Oratory Art and Speechwriting" offers students to study the following issues: 

public speaking and speechwriting as an art and science; history of oratory; types and genres of 

public broadcasting; language culture and style; basic principles of public speaking; preparation of 

the speaker for public speaking; speaker and audience; means of persuasion in public speaking. 

The course "Oratory Art and Speechwriting" enriches students with knowledge and skills of 

speech communication, skills of developing oral speeches, presentations, texts of academic, socio-

cultural, professional orientation, the ability to appeal to the consciousness of others and emotional 

sphere. 

Key words: rhetoric, language, culture, eloquence, orator, audience, speech, public speech, 

polemical skill. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузі знань: 

10 Природничі науки  

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й  3-й 

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету  
Спеціальності: 

101 Екологія освітньої 

програми  
 

Освітня програма: 

«Екологія та охорона 

навколишнього середовища» 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 90 15 год. 10 год. 

Семінарські 

15 год. 8 год. 

Самостійна робота 

60 год. 72 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: аудиторних – 2; 

самостійної роботи студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: іспит 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА 

СПІЧРАЙТИНГ» є формування у студентів відповідно до освітньої програми таких 

компетентнотей: 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: Історія України. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 
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Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів. 

Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних 

природоохоронних заходів. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження 

довкілля. 

Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання курсу. Теоретична риторика 

Тема 1. Риторика як мистецтво і наука 

1. Поняття про риторику та красномовство.  

2. Роль риторичних умінь в житті та професійній діяльності. 

3. Спічрайтинг: поняття, структура, функції 

4. Місце риторики в системі гуманітарних наук. 

Література: [1], с. 11-24; 33-36; [2], с. 9-25, с. 31-74; [9], с. 21-54; 13, c. 5-20 [14], c. 5-

25. 

Тема 2. Історія ораторського мистецтва 

1. Передумови зародження риторики у Стародавній Греції 

2. Яскраві сторінки історії красномовства Стародавньої Греції 

3. Красномовство в Римській імперії 

4. Вітчизняна риторика та її витоки 

5. Відомі постаті в українській риториці 

Література: [1], с. 33-36, с. 51-67; [2], с. 105-110; [4], с. 40-118, 134-154, с. 144-236. 

Тема 3. Види та жанри публічного мовлення 

1. Давня класифікація публічних виступів (за Цицероном) 

2. Класифікація публічних виступів за сферою застосування та метою мовлення. 

3. Жанри монологічного, діалогічного та полілогічного публічного мовлення. 

Література: [1], с. 42-47; [2], с. 51-62; [9], с. 190-220. 

Тема 4. Культури і стиль мови 

1. Поняття і ознаки «культура мови». 

2. Образність мови. Мовні засоби виразності. 

3 Стилю публічного виступу: поняття та складові. 

4. Створення «ідеального» стилю оратора. 

Література: [2], с. 133-137; [5], с. 7-15; [12], c. 41-45. 

Змістовий модуль 2. Практична риторика 

Тема 5. Основні засади ораторського мистецтва 

1. Наукові засади риторики 

2. Основні закони риторики (концептуальний, закон моделювання аудиторії, 

стратегічний, тактичний, мовленнєвий, закон ефективного спілкування, системно-

аналітичний) 

3. Стилі красномовства. 

4. Поняття про ораторський стиль. 

Література: [2], с. 110-130; [12], с. 30-34, с. 58-67; [13], с. 20-31. 
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Тема 6. Підготовка оратора до публічного виступу 

1. Етапи роботи над публічним виступом 

2. Джерела пошуку матеріалів для промов 

3. Письмова підготовка оратора: планування, дотримання композиції, словесне 

вдосконалення тексту виступу 

4. Виражальні засоби риторики (тропи та стилістичні фігури, цитати з авторитетних 

джерел та ін.) 

Література: [7], с. 45-65, 83-102; [4], c. 190-194, [9], с. 102-116; [12], с. 73-78, с. 88-118. 

Тема 7. Оратор та аудиторія 

1. Методи боротьби зі страхом перед публічним виступом (актуалізація знань) 

2. Вимоги до оратора (Образ оратора у працях теоретиків і практиків красномовства) 

3. Прийоми зацікавлення та підтримання уваги слухачів  

4. Невербальні засоби комунікації у публічному виступі 

Література: [1], с. 300-326, с. 358-388; [7], с. 6-65, с. 83-149; [9], с. 180-190. 

Тема 8. Засоби переконання в публічному виступі 

1. Аргументація, види аргументів. 

2. Визначення, види визначень. 

3. Факти, приклади, їхні види та особливості використання. 

4. Авторитет оратора: специфіка посилань. 

5. Еристичні прийоми в мовленні. Актуалізація, провокація. 

6. Конраргументація: культура полеміки, культура дискусії. 

Література: [2], c. 139-153, [4], c. 144-172, [11], [14], c. 52-83. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання курсу. Теоретична риторика 

Тема 1. Риторика як мистецтво і наука 11 2 2 7 12 2 2 8 

Тема 2. Історія ораторського мистецтва 10 1 1 8 11 1 − 10 

Тема 3. Види та жанри публічного мовлення 12 2 2 8 11 1 2 8 

Тема 4. Культури і стиль мови 12 2 2 8 11 1 – 10 

Разом за змістовим модулем 1 45 7 7 31 45 5 4 36 

Змістовий модуль 2. Практична риторика 

Тема 5. Основні засади ораторського 

мистецтва 
11 2 2 7 11 1 – 10 

Тема 6. Підготовка оратора до публічного 

виступу 
11 2 2 7 12 2 2 8 

Тема 7. Оратор та аудиторія 12 2 2 8 11 1 – 10 

Тема 8. Засоби переконання в публічному 

виступі 
11 2 2 7 11 1 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 8 29 45 5 4 36 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 15 60 90 10 8 72 
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Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Ораторське мистецтво та спічрайтинг як мистецтво і 

наука 
2 2 

2 Історія розвитку ораторського мистецтва 1 – 

3 Публічного мовлення: основні види та жанри 2 – 

4 Культури мовленнєвої комунікації 2 2 

5 Основні засади ораторського мистецтва 2 – 

6 Підготовка оратора до публічного виступу 2 2 

7 Взаємодія оратора та аудиторії 2 – 

8 Основи успішного публічного виступу 2 2 

Разом 15 8 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год-2 год. занять (на 1 лекцію); 

 підготовка до семінарських занять– 1-2 год/1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання домашньої контрольної роботи, перекладу, 

аналітичний огляд, аналіз практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 

аркушів А4) – мінімум 14-15 годин на 1 роботу; 

 складання словнику 8-10 (для студентів заочної форми навчання) 

 підготовка до контрольних заходів – (10-12) год. на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до лекцій 8 4 

2.  Підготовка до семінарів 14 8 

3.  Написання реферату та його презентація 14 30 

4.  Виконання індивідуальних завдань (написання 

публічної промови із заданої теми, есе, наукових 

статей і тез для науково-практичних конференцій, 

розробка програми прес-конференції, інше) 

14 10 

5.  Підготовка до підсумкової модульної роботи 10 20 

 Разом 60 72 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати завдань для самостійної роботи, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді реферату (есе) та їх презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом з основ демократії. 
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Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

 модульна контрольна робота; 

 підготовка та публічний захист реферату; 

 іспит. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних 

оцінок і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу 

є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Реферат Критерії оцінювання 

10-8 

Реферат, який має обсяг 20-25 або більше друкованих сторінок; проблема, яка в 

ньому розглядається, викладена повно, послідовно, обґрунтовано та теоретично 

правильно; зроблені логічні висновки та узагальнення, про аргументовані власні 

ставлення студента до альтернативних поглядів на певні питання; список 

використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним 

правилам оформлення бібліографії. 

7-4 

Реферат, який має обсяг 15-20 сторінок; тема реферату викладена досить повно, 

але є певні недоліки у логіці викладу, недостатньо використані фактичні та 

статистичні дані; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає 

сучасним правилам, але містить певні помилки. 

3-2 

Обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема 

розглядається поверхово; при написанні допущені неточності, або відсутня 

мінімально необхідна кількість висновків. Реферат містить зайвий матеріал, що не 

відповідає змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти її зміст; у 

бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки. 

1-0 

Тема реферату нерозкрита, текст реферату є повністю ідентичним тексту 

підручника чи конспекту або повністю ідентичним реферату іншого студента на 

таку ж тему; у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається 

не за сучасними правилами. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 
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Виконання 

індивідуальних 

завдань 

Критерії оцінювання 

8-10 

Робота студента містить розгорнуте, повне та обґрунтоване 

викладення матеріалу, виявляє при цьому високі знання студентом 

усієї програми навчальної дисципліни; містить аналіз змістовного 

матеріалу; порівняння різних поглядів на проблему; самостійні 

висновки студента; логічно і граматично правильно викладена. 

4-7 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, однак вона 

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 

дослідження. 

2-3 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, однак вона 

не є аргументованою, наявні недоліки у розкритті змісту; свідчить про 

наявність прогалин у знаннях студента, викладена з порушенням 

логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих 

стилістичних помилок. 

0-1 

студент не розкрив завдання або виконав його неправильно, не зміг 

висвітлити сутності питання, або допустив грубі змістовні помилки, 

які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та 

поверховість, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки.  

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу  

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 Студент не дає відповіді.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Екзамен проводиться у комбінованій формі (письмові відповіді та усний захист). До 

екзаменаційного білету входить чотири питання. Кожне питання оцінюються у 10 балів. 

Максимально за іспит студент може отримати 4х10 балів = 40 балів. 

Екзамен Критерії оцінювання 

10-8 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 
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Екзамен Критерії оцінювання 

7-6 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

5-4 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

3-2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, студенту 

складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 8х5 балів = 40 балів 4х5 балів = 20 балів 

Поточний модульний контроль 10 балів 2х10 балів = 20 балів 

Реферат 10 балів 10 балів 

Виконання індивідуальних 

завдань (написання есе, наукових 

статей і тез для науково-

практичних конференцій) 

– 10 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т2 Участь у семінарі 5  – 

Т3 Участь у семінарі 5  – 

Т4 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК  10  10 

ЗМ2 Т5 Участь у семінарі 5  – 

Т6 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т7 Участь у семінарі 5  – 

Т8 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК    10 

Реферат 10  10 

Виконання індивідуальних 

завдань (написання есе, наукових 

статей і тез для науково-

практичних конференцій) 

‒ 

 

10 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 
40 

 
40 

Сума 100  100 
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9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю.Мовленнєва комунікація : підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 472 с. 

2. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика: навчальний посібник для студентів 

гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Львів: Світ, 2001. 240 с. 

3. Бредемайер Карстен. Искусство словесной атаки. Практическое руководство / Пер. с 

нем. 3-е изд. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. 187 с. 

4. Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Кондор, 2006. 264 с. 

5. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи: современная риторика: 

учебное пособие. 2-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 576 с. 

6.  Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. 4-е изд. 

Москва: Дело, 2002. 480 с. 

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

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Атіка, 2008. 204 с.  

8. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Ліра-К, 2007. 240 с. 

9. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів. Київ: Вища школа, 2003. 311 с. 

10. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів. 2-ге вид., стер. Київ: Вища школа, 2006. 311 с. 

11. Михневич А. Е. Ораторское искусство лектора: пособ. для шк. молодого лектора. 

Москва: Знание, 1984. 192 с. 

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

закладів. Київ: Кондор, 2009. 170 с. 

13. Ораторське мистецтво : підручник / М. П. Требін, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова та 

ін.; за ред. М. П. Требіна і Г. П. Клімової. 2-ге вид. Харків: Право, 2015. 208 с. 

14. Спанатій Л. С. Риторика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Київ: ІнЮре», 2008. 144 с. 

15. Стернин И. А. Практическая риторика: Учебное пособие для студ. вузов. Москва: 

Академія, 2012. 272 с. 

16. Тарасенко І. В., Сахань О. М. Риторика. Конспект лекцій. Харків: ХНЕУ, 2008. 

140 с. 

Допоміжна література 

1. Адамчук Н. В. Ораторське мистецтво: методичні рекомендації для самостійної 

підготовки студентів до практичних занять з курсу «Ораторське мистецтво». Миколаїв: 

Можливості Кіммерії, 2002. 36 с. 

2. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): учебное 

пособие для студентов юридических факультетов высших учебных заведений. Москва: 

Юристъ, 1999. 384 с. 

3. Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк Р. І. Паблік рілейшнз. Навчальний посібник. Київ, 

2010. 204 с. 

4. Касаткин С. Ф. Обратная связь в устном выступлении. Москва: Мысль, 1984. 116 с.  
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5. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. Киев: Глобус, 1995. 187 с. 

6. Ковтун Т. В. Риторика. Хрестоматія. Київ: КиМУ, 2003. 80 с. 

7. Маркичева Т. Б., Ножин Е. А. Мастерство публичного выступления: учеб. пособие. 

Москва: Знание, 1989. 176 с. 

8. Ножин Е. А. Мастерство устного выступления. 3-е изд., перераб. Москва: 

Политиздат, 1989. 255 с. 

9. Об ораторском искусстве: сборник изречений и афоризмов. Москва: Знание, 1980. 

112 с. 

10. Олійник Т. І. М. Тулій-Ціцерон – вершина римського красномовства. Київ: Либідь, 

1990. 87 с. 

11. Ораторы Греции. Москва: Худож. лит., 1985. 495 с. 

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

студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 216 с. 

13. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. Ростовна-Дону : Феникс, 1999. 448 с. 

14. Цицерон Марк Тулій Про державу; Про закони; Про природу Богів. Київ: Основи, 

1998. 476 с.  

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Бібліотека ім. В. Вернадського –http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Справочные материалы, учебники, хрестоматии, энциклопедии – 

http://www.philosophy.ru / edu / ref / ref.html. 

 

 


