
Риторика: наука и 

искусство

слова



 В истории черпаем мы 
мудрость; в поэзии —
остроумие; в 
математике —
проницательность; в 
естественных науках —
глубину; в нравственной 
философии —
серьезность; в логике и 
риторике — умение 
спорить.

 Ф. Бэкон
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1.Исторические истоки

риторики
Цицерон, Демосфен, 

Будда, Цезарь, Гомер, 
Конфуций — этот 
список великих ораторов, 
чьи слова и дела 
оказывали влияние на 
целые народы и 
государства, можно 
продолжать и 
продолжать, но вместо 
этого мы лучше 
предоставим слово самим 
этим ораторам и 
почитаем те мудрые 
афоризмы о красноречии, 
ораторском мастерстве 
и риторике, которые они 
оставили нам.





Ш7

А72       Античные риторики / под ред. А.А. Тахо-Годи. - М. : Изд-во

Моск. ун-та, 1978. - 352с. - ( Университетская библиотека )

 Настоящее издание 

включает в себя  цельные 

трактаты античных авторов, 

никогда ранее не 

переводившиеся на русский 

язык (Дионисий 

Галикарнасский, Деметрий).



Ш7

М36 Мацько, Л.І. Риторика : навч. посібник для студ. вищ.навч.

закладів / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. - К. : Вища школа, 2003. -

312 с.

 Розглянуто предмет 
риторики, основний зміст 
понять і всіх розділів 
класичної риторики. 
Висвітлено надбання цієї науки 
за всю історію її розвитку, які 
покладено в основу сучасних 
наук: неориторики, стилістики, 
поетики, прагматики, теорії 
комунікації тощо. Посібник 
містить також дидактичний 
матеріал та зразки ораторської 
майстерності.
Для студентів вищих 
навчальних закладів. 



Ш

Х15      Хазагеров, Т.Г. Общая риторика : Словарь риторических

приемов : Курс лекций / Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина ; отв. ред.:

Е.Н. Ширяев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс,

1999. - 317 с.

 Учебное пособие содержит 
лекционный курс по общей 
риторике, призванный 
помочь разобраться 
в сложнейшей науке 
«убеждать с помощью слова и 
глубже понять тайны 
ораторского искусства. 
К курсу лекций приложен 
словарь, который содержит 
схемы построения 
риторических фигур, 
указания о том, когда их 
особенно уместно 
использовать, и богатый 
иллюстративный материал.



 Величайшее из достоинств 
оратора — не только 
сказать то, что нужно, но и 
не сказать того, что не 
нужно.     Цицерон

 Красноречие есть искусство 
покорять умы. Платон

 Какое слово скажешь, такое в 
ответ и услышишь!                    

Гомер

 Поэтам рождаются, 
ораторами становятся.

Цицерон



8

А72 Антична література : навч.посібник для студ. вищих навч.

закладів : антична міфологія; антична література;антична

риторика / В.М. Миронова та ін. - К. : Либідь, 2005. - 488 с. : іл.

 До навчального посібника 
включено статті, які охоплюють 
різні сфери культурного життя 
Стародавньої Греції та 
Стародавнього Риму. Книгу 
побудовано за принципом 
енциклопедичного словника-
довідника, що складається з 
трьох частин: антична міфологія, 
антична література, антична 
риторика. Така структура зручна 
для користування в навчальному 
процесі; прислужаться студентам 
також докладний список фахової 
літератури й методичні завдання 
та запитання, вміщені 
наприкінці розділів.



Ш7

О-54    Олійник, О.Б. Риторика : навч. посібник для студ. вищих навч.

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

 У навчальному посібнику 
викладені основні питання 
класичної і сучасної риторики. 
Розглядаються основні проблеми 
культури та мистецтва мовлення. 
Особлива увага приділена 
аналізу проблем ораторського 
мистецтва і ділового 
спілкування, мовній культурі, 
метода підготовки різних видів 
публічних виступів, умінню 
вести конструктивний діалог і 
полеміку. Захопливо, наводячи та 
аналізуючи вислови блискучих 
ораторів і знаменитих діячів 
різних країн та епох, автор 
залучає читача до роздумів про 
самих себе, показуючи, як треба 
вчинити в певній ситуації та 
виражати свої думки. І все це у 
формі цікавих ігор, завдань і 
вправ. 



Ш7

К61         Колотілова, Н.А. Риторика : навч. посібник для студ. вищих

навч. закладів / Н.А. Колотілова. К. : Центр учбової літератури, 

2007. - 231 с. : іл. + дод.

 У посібнику викладено 
теорію та історію риторики 
як мистецтва публічних 
виступів. Висвітлено п’ять 
етапів ораторської 
діяльності від задуму 
промови до її публічного 
виголошення. Розглянуто 
розвиток мистецтва 
красномовства від епохи 
Античності до нашого часу. 
Посібник розрахований на 
студентів, аспірантів, 
викладачів гуманітарних 
факультетів вузів. 



2.Виды риторики



Ш7

О-54       Олійник, О.Б. Сучасна ділова риторика : навч. посібник / 

О.Б. Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 166 с.

 Наш час – час активних, 

заповзятливих, ділових 
людей. Людина, що володіє 
риторичними навиками і 
уміннями, відчуває себе 
впевнено за різних обставин 
побутового, соціального, 
ділового і професійного 
спілкування. На основі 
аналізу й узагальнення 
вітчизняних і зарубіжних 
джерел пропонуються 
рекомендації, поради, які 
дозволяють розв’язувати 
реальні проблеми і завдання 
у царині риторики ділового 
спілкування. 



Ш7

Л63    Лісовський, П.М. Суспільна риторика : навч. посібник для студ.

вищих навч. закладів / П.М. Лісовський. - К. : Кондор, 2012. -

243 с.

 На міждисциплінарному 
рівні розглядаються 
актуальні засади суспільної 
риторики в сучасному 
інформаційному світі. Значну 
увагу приділено характерним 
особливостям юридичного та 
військово-патріотичного 
мовлення, зокрема питанням 
патріотичного виховання 
молоді як запоруки якості 
освіти. Розраховано на 
студентів, слухачів і 
викладачів гуманітарних 
спеціальностей та всіх, хто 
цікавиться актуальними 
проблемами суспільної 
риторики. 



Ш7

О-54    Олійник, О.Б. Правова риторика : навч. посібник для студ.

вищих навч. закладів / О.Б. Олійник. - К. : Кондор, 2010. - 167 с.

 «Правова риторика» -
навчальний посібник, мета 
якого – гармонійне поєднання 
теорії і практики мистецтва 
красномовства. Піднесення 
ролі права як регулятора 
суспільних відносин 
зобов’язує, щоб  в юридичній 
сфері працювали духовні 
особистості, високопрофесійні 
правники. Адже вони 
покликані упевнено 
обстоювати правові і 
господарські проблеми, що 
виникають з різних обставин. 
Ось тут і потрібна висока 
професійна майстерність, 
загальна ерудиція, слово 
правника. 



Ш7

О-53     Олійник, О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч.

посібник для студ. вищих навч. закладів / О. Олійник, В.

Молдован. - К. : Кондор, 2009. - 213 с.

 Навчальний посібник, мета 
якого - гармонійне поєднання 
теорії і практики ораторського 
мистецтва. Щоб упевнено 
відстоювати та захищати права й 
інтереси людини й суспільства, 
слово правника має бути 
справедливим, переконливим. 
Цьому треба наполегливо 
вчитися, оволодівати та 
відшліфовувати прийоми 
ораторського мистецтва. Для 
студентів вищих навчальних 
закладів.



Ш7

Р55     Риторика загальна та судова : навч. посібник  для студ.

юридичних спеціальностей / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, 

М.Ю. Чикарькова та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 У посібнику детально 
висвітлено витоки 
європейської риторики, 
типи красномовства та 
сфери його вжитку, питання 
підготовки промов та 
культури оратора, подано 
низку тренувальних вправ. 
Пропонуються кращі взірці 
судових промов відомих 
юристів. Призначений для 
студентів юридичних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів, усіх, 
хто цікавиться питаннями 
судового красномовства, 
процесом підготовки та 
складовими частинами 
судової промови, промов 
державного обвинувача і 
адвоката.



3.Ораторское искусство - путь к

успеху

 «Поэтами 

рождаются, 

ораторами 

становятся»,—

сказал Марк 

Туллий Цицерон 

и был прав. Все в 

ваших руках!



Оратор



Ш7

Є51     Єлісовенко, Ю.П. Ораторське мистецтво : навч. посібник :

постановка голосу й мовлення / Ю.П. Єлісовенко ; [за ред. 

В.В. Різуна]. - К. : Атіка, 2008. - 204 с. 

 Містить теоретичний і 
практичний навчальний матеріал 
необхідний для постановки 
дихання, голосу, артикуляції, 
дикції, орфоепії та інших чинників 
усного мовлення. Приділяється 
увага інтонаційній складовій 
мовлення оратора. Представлено 
авторську методику постановки 
голосу й мовлення, а також цілу 
низку вправ, в яких широко 
використовуються пісенні, 
поетичні, інформаційні, аналітичні, 
художньо-публітистичні та 
сатиричні тексти.



Оратор   должен



Ш7

Б15     Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение : учеб.

пособие для студ. пед. спец. вузов / О.А. Баева. - Минск : Новое

знание, 2000. - 328 с.

 Пособие написано на основе 

многолетнего опыта работы 
авторской Школы делового 
общения. В нем 
рассматривается ряд 
практических вопросов: что и 
как надо делать, чтобы успешно 
выступать перед аудиторией, 
преодолевать барьеры в 
общении, эффективно 
убеждать, побеждать в споре, 
искусно вести деловой 
разговор, не позволять 
собеседнику манипулировать 
собой. 



Ш7

С64      Сопер, П.Л. Основы искусства речи : пер. с англ. /

П.Л.Сопер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. - 448 с.

 Как подготовить речь, как 

выглядеть и что говорить, 
находясь в аудитории, - обо 
всем этом и многом другом вы 
узнаете из предлагаемой книги. 
Предназначается для 
профессионалов, выступающих 
публично, учащихся и 
студентов всех форм обучения и 
массового читателя. Эта книга -
прекрасное пособие для всех, 
кто выступает или собирается 
выступать публично, ставшее 
уже классикой жанра. 



Ш7

К12      Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учеб. пособие для студ.

вузов / Б.И. Каверин, И.В. Демидов. - М. : Юнити-Дана,

2004. - 255 с. 

 Учебное пособие 
предназначено для изучения основ 
риторики и совершенствования 
ораторского мастерства. Особое 
внимание уделено вопросам 
деловой коммуникации, в 
частности речевой подготовке 
правоведов. Рассмотрены 
исторические, логические, 
лингвистические, психологические 
и этические компоненты 
ораторского искусства и 
возможности совершенствования 
судебной речи. Для студентов 
гуманитарных ВУЗов, учащихся 
лицеев, гимназий, а также всех, 
кому не безразличны проблемы 
культуры и искусства речи.





Ш7

К56     Коваленко, С.М. Сучасна риторика : навч.-практ. посібник / С.М.

Коваленко. - Тернопіль : Мандрівець, - 2007. - 184 с. : іл. 

 Посібник містить матеріали 
теоретично-практичного 
характеру. Теоретичну частину 
посібника подано у формі 
інформаційних повідомлень, а 
практичні завдання 
презентовано в різних 
варіантах: проблемні та 
ситуативні, для самостійної 
роботи, групові. Посібник буде 
корисним учителям-філологам, 
студентам філологічних, 
педагогічних, юридичних 
факультетів вищих навчальних 
закладів та всім, хто прагне 
поглибити свої знання зі
словесності.



Х

И17     Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия: риторика для

юристов : учеб. пособие для студ. юрид. факультетов вузов и

техникумов / Н.Н. Ивакина. М. : Юристъ, 2003. – 384 с.

 Данная работа является вторым 
изданием учебного пособия по курсу 
"Судебное ораторское искусство" и 
адресована студентам юридических 
факультетов ВУЗов и техникумов, а 
также юристам - практическим 
работникам.

 Молодым специалистам пособие 
поможет приобрести определенные 
умения и навыки в подготовке и 
произнесении судебной речи, в 
управлении вниманием судебной 
аудитории; опытным юристам 
поможет избавиться от некоторых 
ошибок. 



Ш7

В24     Введенская, Л.А. Риторика и культура речи : учеб. пособие для

студ. высших учебных заведений / Л.А. Введенская, Л.Г.

Павлова. - 10-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 544 с.

 В пособии рассказывается о 
деловом общении, об ораторском 
искусстве, об основах 
полемического мастерства. Особое 
внимание уделяется речевой культуре, 
методам подготовки различных 
видов публичных выступлений 
умению вести конструктивный 
диалог. Предназначено для студен-
тов вузов, учащихся школ, лицеев, 
гимназий. Может быть 
использовано в работе школ 
менеджеров, на курсах 
повышения квалификации деловых 
людей. Представляет 
интерес для широкого круга читателе
й, всех, кто желает 
самостоятельно научиться говорить 
правильно и убедительно. 



Прочтя эти  книги вы сможете :
 быть артистичным и уверенным в себе; 

 не бояться выступать и вести диалог даже с большой 
публикой; 

 говорить без пауз на различную тематику; 

 логично, точно и лаконично выражать свои мысли;

 понимать, каким образом можно привлечь слушателей; 
делать выступления реально яркими и незабываемыми 
для публики.



Спасибо  за 

внимание!
 Наш адрес: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 

45а, http://library.dstu.education Научная 

библиотека ДонГТУ (ауд. 303)


