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Гурський Ігор 

 

СПІЧРАЙТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ  

«ПОТУЖНОЇ» ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ 
 
На сучасному етапі становлення політичної лінгвістики особливої 

актуальності набуває вивчення спічрайтингу як технології створення 
«потужної» політичної промови, функціональний діапазон якої виявляється у 
здійсненні впливу на потенційну цільову аудиторію шляхом барвистої 
палітри мовних засобів.   

На думку науковця Л. Семененко, політичним текстом є: «… складне 
і багатоаспектне утворення, організоване за законами й правилами 
політичної комунікації» [3, с. 89]. Одним із різновидів політичної 
комунікації є політична промова, яка є підготовленим виступом, у якому 
знаходять відлуння система думок, поглядів та оцінок, які є «відбитком» 
прихованих інтенцій певної політичної сили.  

Уперше термін «спічрайтинг» був уведений у вітчизняний науковий 
обіг у праці «Основи спічрайтингу» російським філологом-дослідником 
О. Кривоносовим [2]. Сам учений наповнює цей термін таким змістом: 
«… специфічна PR-технологія, представлена у вигляді підготовки й 
написання PR-тексту, призначеного для усного виконання, а також 
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консалтинг особи із організації публічного виступу і його виконання» [2]. 
Крім того, дослідник розглядає спічрайтинг як різновид професійної  
PR-діяльності та навчальну дисципліну, розділ ділової риторики. 

На думку історика О. Ісайкіної: «… спічрайтинг – це особлива  
PR-технологія, консалтинг тієї чи іншої особи з питань організації публічного 
виступу, а також створення текстів для цього виступу [1, с. 180].  

Узявши до уваги трактування терміну, запропоновані дослідниками 
О. Кривоносовим та О. Ісайкіною, ми можемо стверджувати, що 
спічрайтинг являє собою не лише технологію підготовки та написання 
політичної промови, але й консультування політичних лідерів стосовно її 
виголошення перед глядацькою аудиторією із метою досягнення бажаного 
результату. 

 

 
 

Рис. 1. Схема діяльності спічрайтера 

(узагальнено автором на основі джерела [2] 

 
Уважаємо за доцільне розглянути етапи діяльності спічрайтера в 

контексті підготовки до написання політичної промови. Діяльність 
спічрайтера уособлює системний процес, який охоплює 4 послідовні етапи 
(рис. 1). Перший етап є підготовчим, оскільки він включає чітке 
формулювання теми майбутнього виступу та цілей, які мають бути 
закладені в промові. Крім того, на цьому етапі важливим є детальне 
вивчення особистості самого політичного лідера: його особистісних 
характеристик, манери виголошення промови, триматися на публіці, тощо 
[2]. Це дасть змогу підготувати політичний текст, який не буде відірваним 
від мовної особистості самого спікера. 

Другий етап невипадково носить назву інтерв’ювання, оскільки він 
передбачає детальне вивчення особистості політичного лідера у форматі 
інтерв’ю. Спічрайтер повинен з’ясувати цілі, які бажає досягти лідер, та 
визначити ключові моменти, на яких базуватиметься його майбутній 
виступ. Слід зауважити, що на цьому етапі досвідчені спічрайтери 
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«малюють» психологічний портрет спікера із метою підготовки 
«потужного» політичного тексту [2]. 

Етап дослідження сфокусований на розробці теми виступу, під час 
якої, як видно із рис. 2, визначається коло проблем, які становитимуть 
своєрідну «серцевину» виступу. Під час роботи із проблемами спічрайтер 
ураховує ступінь їхнього дослідження, важливості та практичної 
значущості для різних соціальних верств населення. 

 

 
 

Рис. 2. Розробка теми виступу 

 

Наступним кроком є збір матеріалу, який передбачає роботу 

спічрайтера із літературними джерелами, Інтернет-ресурсами та звернення 

до попередніх політичних промов, тощо. Під час написання політичного 

тексту важливим є підбір яскравих прикладів, статистичних даних та 

цитат, висловів авторитетних діячів, які уможливлять «занурення» 

глядацької аудиторії в проблему, яка підніматиметься політичним діячем у 

ході виступу, та нададуть переконливої сили словам спікера. Фінальним 

«штрихом» цього етапу є процес написання політичної промови 

спічрайтером.  

Підбиваючи підсумки, сформулюємо основне призначення технології 

спічрайтингу – підготовка тексту політичної промови із урахуванням 

політичних цілей, характеристик мовної особистості спікера, тощо. Процес 

підготовки спічрайтера до написання політичної промови – системний 

процес, який передбачає детальний аналіз проблем, які підніматимуться 

під час виступу, підбір переконливих прикладів, статистичних даних, 

цитат із авторитетних джерел та конструювання моделі майбутнього 

виступу спікера. 
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Денисюк Катерина 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИЧНОГО  

АНАЛІЗУ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

Здавна відомі міжпредметні зв’язки між математикою і фізикою в 

різних галузях застосування останньої. У даний же період, коли за 

дослідження об’єктів живої і неживої природи все більшою необхідністю 

постає проблема інтеграції наук, все глибшим стає й зв’язок між фізикою і 

математикою. Показовим прикладом у цьому плані може слугувати 

наступна задача з розділу «механіка» загального курсу фізики. 

Над столом, дотикаючись нижнім кінцем його горизонтальної 

поверхні, вертикально звисає тонкий однорідний шнур, маса якого m0 і 

довжина l0. Верхній кінець шнура звільняють і він починає падати на 

поверхню стола. 

Визначити силу тиску шнура на стіл у процесі його падіння як 

функцію довжини тієї частини шнура, що вже лягає на стіл, а також як 

функцію часу. (Подібні задачі з різних розділів фізики можна знайти в [1]). 

Проведемо фізико-математичний аналіз описуваного в умові задачі 

явища та її розв’язок. Якби стола не було, то шнур після звільнення його 

верхнього кінця рухався б у стані невагомості (зрозуміло, що за 

відсутності сил опору повітря). Це означає, що в будь який момент часу всі 

елементи шнура мали б однакові швидкості та прискорення 
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жодних деформацій і сил натягу в ньому не виникало б. Якщо припустити, 

що шнур м’який (достатньо еластичний), то при падінні його нижньої 

частини на стіл, зумовлена цим деформація не викличе появи сил натягу у 

шнурі і вільна частина шнура буде рухатися так само, як і за відсутності 

стола. 


