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1.  Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: ознайомити здобувачів освіти  з основами теорії та практики 
створення текстів, з основними засобами впливу, які використовуються у 
спічрайтингу і копірайтингу в сучасному світі; забезпечити здобувачів освіти  

необхідними теоретичними знаннями й навичками професійної роботи у 
сфері спічрайтингу і копірайтингу. 

Завдання:  
- розуміння здобувачами освіти  сутності спічрайтингу та копірайтингу як 

наукових освітніх компонент та професій; 
- усвідомлення здобувачами освіти  місця спічрайтингу та копірайтингу в 

системі підготовки фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю; 
- визначення ролі публічних виступів та процесу їх підготовки у діяльності 

публічної особи;  
- порівняльний аналіз науки риторики, ораторського мистецтва, спічрайтингу 

та копірайтингу; 
- вивчення законів публічного мовлення; 

- порівняння психологічних аспектів діяльності спічрайтера, копірайтера і 
оратора; 

- усвідомлення змістовних засад діяльності спічрайтера, копірайтера; 

- усвідомлення здобувачами освіти  психологічних механізмів переконання; 
- ознайомлення з основними засобами здійснення вербального впливу на 

аудиторію; 
- ознайомлення з основними засобами здійснення невербального впливу на 

аудиторію; 
- ознайомлення зі структурою усної промови; 

- ознайомлення зі специфікою підготовки різних видів промов залежно від 
ситуації  виголошення промови; 

- ознайомлення зі специфікою підготовки різних видів промов за їхніми 
психологічними мотивами; 

- ознайомлення зі специфікою підготовки різних видів промов за сферою і 
цільовим спрямуванням; 

- підготовка до практичного спічрайтингу та копірайтингу; 

- вироблення навичок у галузі спічрайтингу та копірайтингу; 
- відпрацювання технології підготовки промови від початку до кінця; 

- усвідомлення специфіки підготовки тексту копірайтером та спічрайтером; 
- ознайомлення з сутністю та різновидами копірайтингу – сео-копірайтингом, 

рерайтингом. 
Предмет: теоретичні та практико-технологічні аспекти спічрайтингу та 

копірайтингу.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
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ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння  професійної 

діяльності. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 

СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 
діяльність. 

СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  
СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 

 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 
ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань. 
ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 
суспільних і культурних цінностей і досягнень. 

ПРН13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 

соціальнокомунікаційних наук.  
ПРН14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 

використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  
ПРН16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на 

генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а 
також його промоцію. 
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ПРН17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 
доступних інтернетплатформах. 

ПРН18.Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 
комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Соціальні комунікації», 
«Корпоративні комунікації», «Основи зв’язків з громадськістю та реклами». 

 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 
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Розділ 1. Теоретичні основи та різновиди спічрайтингу та копірайтингу 

1.1. Курс «Спічрайтинг та 

копірайтинг» у системі підготовки 
фахівця з реклами та PR 

18 2 2 

   

14 

1.2. Теоретичні аспекти підготовки 

тексту та публічного виступу 
22 4 4 

   
14 

1.3. Копірайтинг 
та його види. Рерайтинг 

20 4 4 
   

12 

 Разом за 1 розділ 60 10 10    40 

Розділ 2. Практика підготовки текстів та публічних виступів  

2.1. 
Діловий  
спічрайтинг та 

копірайтинг. Сео-копірайтинг 

22 4 4 
   

14 

2.2. 

Композиція тексту та усної 
промови. Закони риторики як 

основа підготовки  публічного 
виступу 

22 4 4 

   

14 

2.3. 
Взаємодія оратора і слухача: 
засоби переконання і впливу 

16 2 2 
   

12 

 Разом за 2 розділ 60 10 10    40 

 Разом  за 4 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 
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3. Програма освітньої компоненти 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА РІЗНОВИДИ СПІЧРАЙТИНГУ 
ТА КОПІРАЙТИНГУ 

ТЕМА 1.1. КУРС «СПІЧРАЙТИНГ ТА КОПІРАЙТИНГ» У СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З РЕКЛАМИ ТА PR 

Предмет і завдання курсу «Спічрайтинг та копірайтинг». Предмет і 
завдання діяльності спічрайтера та копірайтера. Роль тексту та усного 

публічного виступу в процесі формування іміджу публічної особи. Етичні 
засади діяльності спічрайтера та копірайтера. Місце спічрайтингу та 

копірайтингу у системі підготовки фахівця з реклами та PR. Історія 
становлення спічрайтингу та копірайтингу як сфери практичної піар-

діяльності. 
 

ТЕМА 1.2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ТЕКСТУ  
ТА ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

 
Текст та його структура. Публічний виступ (спіч) як форма комунікації. 

Модель публічної комунікації. Закони риторики як основа успішного 
проголошення спічу. Особливості підготовчого етапу під час написання 
тексту спічу. Поняття логічної композиції спічу. Складові спічу: початок, 

вступ, основна частина, висновки, закінчення. Аргументація у структурі 
спічу. 

ТЕМА 1.3. КОПІРАЙТИНГ ТА ЙОГО ВИДИ. РЕРАЙТИНГ 

Сутність копірайтингу. Написання тексту для реклами та продажу. 
Ефективність рекламного тексту. Який текст можуть купити? Психологічні 

аспекти тексту для реклами та продажу. Врахування психології споживача 
текстів. Види копірайтингу. Сутність рерайтингу як виду копірайтингу. 
Специфіка віддаленої роботи в інтернеті. Рерайтинг як майстерність 

переписування оригінальних текстів. Актуальність рерайтингу у інтернет-
бізнесі. Вимоги до рерайтера. Практика роботи рерайтерів. Засоби 

рерайтингу. 
 

 
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ТЕКСТІВ ТА ПУБЛІЧНИХ 

ВИСТУПІВ  
 

ТЕМА 2.1. ДІЛОВИЙ СПІЧРАЙТИНГ ТА КОПІРАЙТИНГ.  
СЕО-КОПІРАЙТИНГ 
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Стильові особливості ділового тексту. Закономірності інтерпретації.  
Діловий стиль оратора. Сприймання ділової промови, смислові та 

психологічні бар’єри сприйняття.  
Сутність сео-копірайтингу як виду копірайтингу. Специфіка тексту для 

інтернету. Ключові слова тексту та особливості їх розміщення. Орієнтація на 

пошукові запити споживачів текстової інформації. Структуризація тексту сео-
копірайтером. Умови роботи сео-копірайтера та вимоги роботодавців.  

ТЕМА 2.2. КОМПОЗИЦІЯ ТЕКСТУ ТА УСНОЇ ПРОМОВИ. ЗАКОНИ 
РИТОРИКИ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

Композиція тексту як фактор успішності промови (спічу). Побудова 

спічу з урахуванням психології сприймання. Закони риторики та їх реалізація 
у спічі. Поведінка промовця, використання змістовних, логічних, вербальних 

та невербальних засобів впливу. Прийоми ефективної комунікації. Побудова 
відносин спікера з аудиторією. Критерії оцінки усного публічного виступу. 
Типи мовлення і види спічів відповідно до сфер спілкування: побут, політика, 

економіка, бізнес, культура, адміністрування тощо. 

ТЕМА 2.3. ВЗАЄМОДІЯ ОРАТОРА І СЛУХАЧА: ЗАСОБИ ПЕРЕКОНАННЯ І 

ВПЛИВУ 

Оратор (спікер) та його психологічний портрет. Слухач та його 
психологічний портрет. Взаємодія оратора і слухача: вербальний та 

паравербальний рівень. Психологія сприйняття спічів. Види промов та 
специфіка їх виголошення. Ювілейні промови, виступи перед електоратом, 
святкові промови, тости, звіти про діяльність, виступи-експромти.  

Зміст тексту та виступу. Аналіз основного і допоміжного матеріалу в 
промові. Поняття сенсу та аргументації. Види аргументів. Допоміжний 

матеріал: визначення, факти, приклади, статистика, наочність, посилання на 
оратора. Використання засобів переконання відповідно до сфери мовлення: 

економіка, політика, міжнародні відносини, культура, національна політика, 
спорт тощо. Евристичні методи в усному публічному мовленні. Види 

запитань і відповідей. Психологічні прийоми посилення впливу тексту та 
виступу. 

 

 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Курс «Спічрайтинг та копірайтинг» у системі підготовки фахівця 

з реклами та PR 
План 

1. Предмет і завдання курсу «Спічрайтинг та копірайтинг». 
2. Предмет і завдання діяльності спічрайтера та копірайтера.  
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3. Роль тексту та усного публічного виступу в процесі формування іміджу 
публічної особи.  

4. Історія становлення спічрайтингу та копірайтингу як сфери практичної 
піар-діяльності. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 9, 11, 21. 
 

Тема 1.2. Теоретичні аспекти підготовки тексту  

та публічного виступу 
План 

 

1. Текст та його структура.  

2. Публічний виступ (спіч) як форма комунікації.  

3. Модель публічної комунікації. 

4. Закони риторики як основа успішного проголошення спічу. Складові 

спічу: початок, вступ, основна частина, висновки, закінчення.  

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-4, 6-7, 9-10, 12, 16, 18, 22. 
 

Тема 1.3. Копірайтинг та його види. Рерайтинг 
План 

1. Сутність копірайтингу.  

2. Написання тексту для реклами та продажу. 

3. Ефективність рекламного тексту.  

4. Сутність рерайтингу як виду копірайтингу.  

5. Вимоги до рерайтера. Практика роботи рерайтерів. 

6. Засоби рерайтингу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 6-7, 22. 

 
Тема 2.1. Діловий спічрайтинг та копірайтинг.  

Сео-копірайтинг 

План 
 

1. Стильові особливості ділового тексту.  
2. Закономірності інтерпретації.   

3. Діловий стиль оратора.  
4. Сутність сео-копірайтингу як виду копірайтингу.  

5. Специфіка тексту для інтернету.  
6. Умови роботи сео-копірайтера та вимоги роботодавців.  

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-3, 6-7, 9-12, 15, 18, 20-21. 
 

Тема 2.2. Композиція тексту та усної промови. Закони риторики як 
основа підготовки публічного виступу 

План 
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1. Композиція тексту як фактор успішності промови (спічу).  

2. Побудова спічу з урахуванням психології сприймання.  

3. Закони риторики та їх реалізація у спічі.  

4. Типи мовлення і види спічів відповідно до сфер спілкування: побут, 

політика, економіка, бізнес, культура, адміністрування тощо. 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-4, 8, 10, 12, 18, 20, 22. 
 

Тема 2.3. Взаємодія оратора і слухача: засоби переконання і впливу 

План 
 

1. Оратор (спікер) та його психологічний портрет.  

2. Слухач та його психологічний портрет.  

3. Взаємодія оратора і слухача: вербальний та паравербальний рівень.  

4. Види промов та специфіка їх виголошення.  

5. Використання засобів переконання відповідно до сфери мовлення: 

економіка, політика, міжнародні відносини, культура, національна 

політика, спорт тощо.  

6. Психологічні прийоми посилення впливу тексту та виступу. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-3, 8, 10, 11, 17-18, 20, 21. 
 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

 
Тема 1.1. Курс «Спічрайтинг та копірайтинг» у системі підготовки фахівця 

з реклами та PR 

Мета: сформувати цілісне уявлення про найкращі зразки світових 
класичних промов у контексті порівняльної характеристики періоду 

античності та Нового часу. 
Заняття 

Відомі промови як приклади успішного спічрайтингу 
Завдання 

1. Охарактеризувати поняття риторичного ідеалу та образ оратора. 

2. Розглянути та порівняти класичне і сучасне ораторське мистецтво та 

спічрайтинг. 

3. Дібрати та проаналізувати зразки класичних промов (спічів). 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 9, 11, 21. 
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Тема 1.2. Теоретичні аспекти підготовки тексту та публічного виступу 
Мета: набути професійних навичок оволодіння основними засадами 

здійснення публічного виступу та підготовки тексту виступу. 
Заняття 

Підготовка публічного виступу  

Завдання 
1. Проаналізувати логічну структуру тексту спічу. 

2. Порівняти значення різних елементів тексту спічу для досягнення мети 
промови. 

3. Підготувати доповідь на тему: «Закони риторики як засади успішного 
проголошення спічу». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2-4, 6-7, 9-10, 12, 16, 18, 22. 

 
Тема 1.3. Копірайтинг та його види. Рерайтинг 

Мета: з’ясувати сутність та класифікацію копірайтингу та оволодіти 
методикою рерайтингу тексту. 

Заняття 
Методика рерайтингу тексту 

Завдання 

1. Проаналізувати сутність копірайтингу. 
2. Дослідити види копірайтингових текстів та дібрати приклади.  

3. Проаналізувати вимоги до копірайтера. 
4. Розглянути основні прийоми та методи рерайтингу на прикладах.  

5. Здійснити рерайтинг тексту у різних стилях. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 6-7, 22. 
 

Тема 2.1. Діловий спічрайтинг та копірайтинг. Сео-копірайтинг 
Мета: ознайомитися із одним з ключових видів спічрайтингу – діловим 

та сформувати уявлення про специфічні особливості підготовки текстів для  
сео-копірайтингу. 

Заняття 

Підготовка тексту для ділової сфери 
Завдання 

1. Написати промову в діловому стилі. Виголосити її. Прокоментувати промови 
одногрупників. 

2. Засвоїти специфіку сео-копірайтингу. 
3. Розробити текст для сео-копірайтингу. Визначити ключові слова. Виконати 

структуризацію тексту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-3, 6-7, 9-12, 15, 18, 20-21. 
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Тема 2.2. Композиція тексту та усної промови. Закони риторики як основа 
підготовки  публічного виступу 

Мета: навчитися розрізняти різновиди публічних виступів та оволодіти 
навичками формування смислових блоків тексту. 

Заняття 

Створення текстів спічів 
Завдання 

1. Розглянути побудову промови з погляду психології сприймання.  
2. Скомпонувати текст із різних смислових блоків. 

3. Проаналізувати типи мовлення і види спічів та ефективність їх використання 
у різних ситуаціях. Дібрати приклади.  

4. Змоделювати різні види публічних виступів (спічів). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-4, 8, 10, 12, 18, 20, 22. 
 

Тема 2.3. Взаємодія оратора і слухача: засоби переконання і впливу 
Мета: розглянути можливі варіації взаємодії промовця із аудиторією та 

визначити її ефективність. 
Заняття 

Психологічні особливості підготовки текстів та виступів 

Завдання 
1. Проаналізувати психологічні засади підготовки текстів спічів та публічних 

виступів. 
2. Дослідити роль основного і допоміжного матеріалу в промові. Дібрати 

приклади. 
3. Змоделювати ситуації взаємодії промовця спічу і слухача. 

4. Підготувати за власним вибором один із видів спічу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-3, 8, 10, 11, 17-18, 20, 21. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 

Тема 1.1. Курс «Спічрайтинг та копірайтинг» у системі підготовки фахівця 
з реклами та PR 

Практичне завдання  

1. Проаналізувати типи мовлення та ефективність їх використання у різних 
ситуаціях. Дібрати приклади.  

2. Змоделювати різні види публічних виступів.  
3. Ознайомитися з літературою з історії становлення спічрайтингу і 

копірайтингу. 
4. Підготувати повідомлення про відомих ораторів, спічрайтерів та копірайтерів.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3,13,18-19, 23. 
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Тема 1.2. Теоретичні аспекти підготовки тексту та публічного виступу 
Практичне завдання   

1. Ознайомлення з аудиторією як елемент написання промови. 
2. Невербальна та вербальна комунікація в ході публічного виступу.  
3. Адаптація промови до відповідної цільової аудиторії. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1-2, 8, 15, 17. 

 
Тема 1.3. Копірайтинг та його види. Рерайтинг 

Практичне завдання 
1. Охарактеризувати види копірайтингу. 

2. Вивчити закономірності інтерпретації. 
3. Підготувати доповідь на тему: «Слоган та вимоги до його  написання». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  6-7, 16, 22.  

 
Тема 2.1. Діловий спічрайтинг та копірайтинг. Сео-копірайтинг 

Практичне завдання  
1. Визначити ефективність рекламного тексту.  
2. Окреслити психологічні аспекти тексту для реклами та продажу.  

3. Підготувати рекламний текст будь-якого товару або послуги (на власний 
розсуд). 

4. Ознайомитися з сутністю сео-копірайтингу. 
5. Проаналізувати особливості діяльності сео-копірайтера. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 7, 9-11, 15, 18, 20. 

 
Тема 2.2. Композиція тексту спічу та усної промови. Закони риторики 

та інші засади підготовки  публічного виступу 
Практичне завдання 

1. Композиція тексту як фактор успішності промови. 
2. Закони риторики та їх реалізація у виступі. 

3. Охарактеризувати змістовні засади підготовки текстів та публічних виступів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:: 3-4, 8, 10, 11, 18-20, 22. 
 

Тема 2.3. Взаємодія оратора і слухача: засоби переконання і впливу  
Практичне завдання   

1. Діалог та його різновиди: спір, дискусія, полеміка, бесіда, нарада. 

2. Політична дискусія як вид спору. 
3. Політичні дебати як різновид полеміки. 

4. Дібрати приклади різних видів запитань та відповідей у промовах. 
5. Дослідити на прикладах використання відомими політиками вербальних та 

невербальних засобів впливу. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1-3, 8, 10-12, 18, 20-21. 

 
 

7. Питання та завдання до заліку 

 
1. Спічрайтинг та копірайтинг як наукові освітні компоненти та напрямки ПР-

діяльності. 
2. Зв’язок спічрайтингу та копірайтингу з іншими напрямками ПР-діяльності. 

3. Роль спічрайтингу в процесі формування іміджу промовця. 
4. Копірайтинг та його сутність. 

5. Види копірайтингових текстів. 
6. Слоган та вимоги до його написання. 

7. Огляди продукції та послуг як вид копірайтингового тексту. 
8. Рецензія у копірайтингу. 

9. Коментар у копірайтингу та вимоги до його створення. 
10. Виступ на форумі як копірайтинговий текст. 

11. Вимоги до копірайтера. 
12. Види публічних виступів. 
13. Закони риторики. Загальна характеристика. 

14. Текст як основа підготовки спічу. 
15.  Психологічна структура тексту. 

16.  Логічна структура тексту. 
17. Значення різних елементів тексту для досягнення мети промови. 

18. Композиція тексту. 
19. Структура усної промови. 

20. Сутність моделювання аудиторії. 
21. Сутність мовленнєвого закону. Комунікативні якості мовлення. 

22. Сутність ефективної комунікації. 
23. Логічні основи риторики. 

24. Логічні основи риторики: форми логічного мислення. 
25. Логічні основи риторики: прийоми логічного мислення. 
26. Психологічні засади риторики: категорія інтересу. 

27. Психологічні засади риторики: увага. 
28. Психологічні засади риторики: пам’ять. 

29. Психологічні засади риторики: рівні сприйняття інформації. 
30. Робота над фактами та теоретичним матеріалом під час підготовки усного 

публічного виступу. 
31. Місце фактичного матеріалу в суспільно-політичній промові. 

32. Цитати, їхня роль та способи використання в промові. 
33. Форми підготовки промови. 

34. Композиція промови. Структура доведення. 
35. Поняття аргументу та його види. Система аргументації в суспільно-

політичній промові. 
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36. Риторичні стилістичні засоби. Тропи та їх види. 
37. Вимоги до усного публічного виступу. 

38. Критерії оцінки усного публічного виступу. 
39. Поняття адаптації оратора і аудиторії, характер взаємин між ними.  
40. Діалог та його різновиди: спір, дискусія, полеміка, бесіда, нарада.  

41. Політичні дискусія як вид спору. 
42. Політичні дебати як різновид полеміки. 

43. Мета та способи діалогізації усного виступу. 
44. Суспільно-політичне красномовство, його види. 

45. Академічне і лекційно-пропагандистське красномовство. 
46. Соціально-побутове та торговельне красномовство. 

47. Історія еристики як науки про спір. 
48. Види запитань. 

49. Психологічні типи мовців. 
50. Порівняльний аналіз усного та письмового викладу. 

51.  Взаємодія автора тексту, промовця і слухача: смисловий аспект. 
52. Взаємодія автора тексту, промовця і слухача: психологічний аспект.  

53. Засоби переконання аудиторії. 
54. Сутність сео-копірайтингу. 
55.  Методика роботи сео-копірайтера. 

56.  Сутність рерайтингу. 
57. Метод ключових слів у рерайтингу. 

58.  Прийоми рерайтингу. 
59. Вимоги роботодавця до рерайтера. 

 
Практичне завдання 

Написати ознаки тексту, який добре продається. 
 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
Оцінка A(90–100 балів) «відмінно»: здобувач вищої  освіти  цілком і 

ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно, аргументовано та 

самостійно викласти зміст всіх питань програми освітньої компоненти, 
розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі 

завдання кожної теми та самостійну роботу.  
Оцінка В (84–89 балів) «добре»: здобувач  вищої освіти   недостатньо 

повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно 
викласти зміст основних питань програми освітньої компоненти, виконав 

завдання кожної теми, при цьому також враховується його активність на 
практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи. 
Оцінка С (74–83 балів) «добре»: здобувач вищої освіти   недостатньо 

повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно 
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викласти зміст деяких питань програми освітньої компоненти. Окремі 
завдання кожної теми, самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 

Оцінка D (66–73 балів) «задовільно»: здобувач вищої освіти   засвоїв 
лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти 
зміст окремих питань освітньої компоненти, деякі завдання самостійної 

роботи не виконав.  
Оцінка Е (61–65 балів) «задовільно»: здобувач вищої освіти   засвоїв 

лише окремі питання навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст 
більшості питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі 

завдання кожної теми та самостійної роботи в цілому. 
Оцінка FX (21–60 балів) «незадовільно»: здобувач вищої освіти   не 

засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості 
основних питань освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість 

завдань кожної теми та самостійної роботи.  
Оцінка F (0–20 балів) «незадовільно»: здобувач вищої освіти   не 

засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої 
компоненти, не виконав завдання самостійної роботи. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : монографія. Черкаси : Брама-

Україна, 2008. 400 с. 

2. Голуб Н.Б. Самостійна робота студентів з риторики: навч.  метод. посіб. 
Київ: Брама-Україна, 2008. 232 с. 

3. Денисюк С. Г. Комунікологія : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2015. 102 с. 
4. Зінссер В. Як писати добре. Київ : Наш формат, 2022. 288 с. 

5. Коваленко С. М. Сучасна риторика : навчально-практичний посібник. 
Тернопіль : Мандрівець, 2007. 184 с.  

6. Костюченко І. Копірайтинг в алгоритмах. Київ : ІРІО, 2021. 128 с. 
7. Куньч З. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. 

посіб. Львів : Львів. Політехніка, 2011. 244 с. 
8. Мазур Р. Публічний виступ: психолого-емоційні засади. Наука і 

суспільство. 2011. № 11/12. С. 27-32. 
9. Требін М. П., Клімова Г. П. Ораторське мистецтво : підручник. Харків : 

Право, 2013. 208 с. 
10. Холод О. М. Спічрайтинг : навч. посіб. Київ : КиМУ, 2010. 230 с. 

 

Допоміжна література 
11. Голубев В. Лайфхак для журналіста: як ефективно використовувати час 

та інформацію. Луцьк : Друк Волині, 2017. 136 с. 
12. Ґолвей Т. Слова, що лунають крізь час. Найважливіші промови в історії 

людства, які змінили наш світ. Київ : БУКС, 2019. 480 с. 
13. Рибаченко В. Ф. «Поставити на коліна», «встати з колін» та інші 

політико-психологічні інструменти. Час і Події. 2018. № 10 : веб-сайт. 
URL: https://www.chasipodii.net/article/20404/ (дата звернення: 

30.07.2020). 
14. Рибаченко В. Ф. «Тронна» промова президента чи передвиборчий спіч 

кандидата? Час і Події. 2018. № 39 : веб-сайт. 
URL: https://www.chasipodii.net/article/21508/ (дата звернення: 
30.07.2020). 

15. Рибаченко В. Ф. Babussy Cat і український Інтернет. Час і Події. 2012. № 
34 : веб-сайт. URL: http://www.chasipodii.net/article/10534/ (дата 

звернення: 30.07.2020). 
16. Рибаченко В. Ф. Дискредитувати соціологів та експертів. Час і 

Події. 2012. № 36 : веб-сайт. 
URL: http://www.chasipodii.net/article/10567/ (дата звернення: 

30.07.2020). 
17. Рибаченко В. Ф. До свободи через Інтернет. Час і Події. 2013. № 39 

: веб-сайт. URL: http://www.chasipodii.net/article/10656/ (дата звернення: 
30.07.2020). 

https://www.chasipodii.net/article/20404/
https://www.chasipodii.net/article/21508/
http://www.chasipodii.net/article/10534/
http://www.chasipodii.net/article/10567/
http://www.chasipodii.net/article/10656/
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18. Рибаченко В. Ф. Листи з неволі: політична комунікація із зв’язаними 
руками. Час і Події. 2012. № 12 : веб-сайт. 

URL: http://www.chasipodii.net/article/9810/ (дата звернення: 30.07.2020). 
19. Рибаченко В. Ф. Світові спікери послали свої месседжі Україні.  Час і 

Події. 2013. № 41 : веб-сайт. 

URL: http://www.chasipodii.net/article/12318/ (дата звернення: 
30.07.2020). 

20. Рибаченко В. Ф. Спічі і месседжі Ялтинського форуму: рецепти для 
України. Час і Події. 2013. № 40 : веб-сайт. 

URL: http://www.chasipodii.net/article/12284/ (дата звернення: 
30.07.2020). 

21. Рибаченко В. Ф. Український правопис: нова редакція 2019. Час і 
Події. 2019. № 23 : веб-сайт. 

URL: https://www.chasipodii.net/article/22917/ (дата звернення: 
30.07.2020). 

22. Томан І. Мистецтво говорити : пер. з чеськ. Київ : Політвидав 
України, 1989. 293 с. 

23. Хоменко І. В. Еристика. Мистецтво полеміки : навч. посіб. Київ: 
Юрінком Інтер, 2001. 192 с. 

 

Інформаційні ресурси 
1. Денисюк А. В. Політичний спічрайтинг як особлива PR-

технологія. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/e-democracy/e-
democracy2017/paper/viewFile/3456/2927 (дата звернення: 30.07.2020). 

2. Мова – ДНК нації : освіт. проект : веб-сайт. URL: https://ukr-
mova.in.ua/ (дата звернення: 30.07.2020). 

3. Найвідоміші промови про права людини : зб. текстів, які увійшли в 
історію. Київ, 2020. 87 с. URL: https://ccl.org.ua/publications/najvidomishi-

promovy-pro-prava-lyudyny/ (дата звернення: 30.07.2020). 
4. Франція в Україні : промови посла Франції в 

Україні. URL: https://ua.ambafrance.org/-Promovi-Posla-971- (дата 
звернення: 30.07.2020). 

5. DEADLINE : Інтернет-портал для журналістів та PR : веб-сайт. URL: 

https://www.deadline.com.ua/ (дата звернення: 30.07.2020). 
6. MMR : Інтернет-ресурс про PR, маркетинг та рекламу в Україні : веб-

сайт. URL: https://mmr.ua/ (дата звернення: 30.07.2020). 
7. Sladik : блог про Інтернет-маркетинг : веб-сайт. URL: 

http://slaidik.com.ua/ (дата звернення: 30.07.2020). 
8. Sostav.ua : аналіт. медіа-портал : веб-сайт. URL: https://sostav.ua/ (дата 

звернення: 30.07.2020). 
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