
СПІЧРАЙТИНГ  
 

Мета курсу – ділове спілкування в різних його аспектах, політичний 
дискурс, технології складання, аналізу та виголошення промови, 
направлення вдосконалення практики публічних виступів.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Спічрайтинг» має безпосередній 
зв’язок з такими дисциплінами, як «Риторика», «Політичний PR», 
«Соціологія громадської думки», «Редагування медіатекстів», «Прикладні 
соціально-комунікаційні технології» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях; здатність бути критичним та самокритичним, навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 
адаптації та дії в новій ситуації; здатність спілкуватися державною мовою; 
здатність до креативного та критичного мислення. 

Програмні результати навчання: 
знати: особливості створення тексту різних жанрів і видів, що 

використовуються у сфері реклами, основні правила літературного 
редагування та копірайтингу; особливості побудови письмових 
висловлювань різних стилів та жанрів; ознаки тексту; основні норми 
української письмової мови. 

вміти: застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної 
акції; оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 
акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами; 
виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; 
виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, 
про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 
знань. 

володіти: навичками, оцінювати діяльність колег як носіїв прав і 
обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства; 
вмінням передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук; здатністю створювати грамотний медіа-продукт на 
задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи 
платформи оприлюднення. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Технології роботи над промовою . Сучасний стан вивчення ділового 

спілкування. Принципи опису ділового спілкування. Мова і промова. 
Проблема визначення поняття «дискурс», «спіч», «спічрайтинг». 
Специфіка побудови виступу за умови соціальної дистанції між 
комунікатором та реципієнтом. Критерії ефективності виступу. 
Особистісна парадигма оратора. Риторичні аспекти виступу. Античний 



риторичний канон. Етапи роботи над промовою. Аналіз вербальних та 
невербальних аспектів виступу. Докомунікаційний етап: предмет, 
концепція, тема, мета та завдання виступу. Джерела інформації. Теза 
промови. Правила формулювання тези. Форми ухилення від тези. 
Принципи риторичного поділу тези. Редагування план-конспекту. 
Оціночні аргументи. Оцінка аргументації. Слухачі. Оратор.  

Засоби впливу на аудиторію та лінгвістичні маніпуляції.  
Образ автора. Характеристики оратора. Соціальні та ситуативні 
характеристики оратора. Імідж оратора. Міміка і жести оратора: фактори 
ефективності. Портрет аудиторії. Об’єктивна та суб’єктивна 
характеристика аудиторії. Перебудова промови для конкретної аудиторії. 
Приклади складання портрету аудиторії. Риторичні та нериторичні тексти. 
Лінгвістичні та екстралінгвістичні характеристики промови: фактори 
ефективності. Хронотопні характеристики ділового спілкування: час, 
місце, ситуація. Аргументація в риториці. Логічна аргументація. 
Співставлення доказів і навіювання в аргументації. Сутність переконання 
як риторичної форми промови. Логічна і психологічна сторона промови. 
Вимоги до аргументів. Типи логічних аргументів. Факти. Статистика. 
Індуктивний та дедуктивний способи побудови промови. Причинно-
наслідковий спосіб побудови промови. Правомірність використання 
психологічних доказів. «Топос». Класифікація цінностей. Змістова 
класифікація топосів та принципи їхнього відбору. Спекулятивні варіанти 
психологічних аргументів. Логічні софізми. Прийоми протидії софізму. 
Маніпулятивні прийоми в ЗМІ. Сугестивні тексти: міфи, мантри, заговори. 
Використання прийомів сугестії в промовах політиків.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, 
загальний обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 
годин – самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


