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ВСТУП 

Вивчення навчальної дисципліни «Риторика» є важливою 

складовою бакалаврської програми студентів спеціальності 

081 «Право». Це пояснюється високою суспільною потребою у 

фахівцях, які мають не лише високий рівень знань, а й уміння 

кваліфіковано і переконливо, вільно володіючи українською 

юридичною термінологією, відстоювати справедливість, захищати 

права та інтереси людини і суспільства. Саме цей аспект покликана 

забезпечити навчальна дисципліна «Риторика», що акумулює 

найважливіші здобутки низки гуманітарних наук, які в діалектичній 

єдності зорієнтовані на формування і розвиток мисленнєвої, 

мовленнєвої комунікативної культури, удосконалення й оптимізацію 

ефективного спілкування.   

Предметом навчальної дисципліни є сукупність теоретичних 

знань щодо поняття красномовства, його типів та історичних витоків, 

проблем взаємодії оратора та аудиторії, його мовної культури та 

методичних прийомів, риторичних особливостей судового допиту, 

дебатів і промов, а також прикладних основ публічного виголошення 

ораторських промов. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним 

характером навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом; 

тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також 

юридичних дисциплін. Програма курсу враховує набуті студентами 

під час вивчення курсів «Філософія» та «Етика та естетика», готує їх 

до вивчення у майбутньому інших навчальних дисциплін. 

Структура навчальної дисципліни «Риторика» містить два 

модулі. Вони  охоплюють теми, які містять навчальний матеріал щодо 

теоретичних знань щодо поняття красномовства, його типів та 

історичних витоків, проблем взаємодії оратора та аудиторії, його 

мовної культури та методичних прийомів; містять у себі матеріал 

щодо риторичних особливостей судового допиту, дебатів та промов, а 

також прикладних основ публічного виголошення ораторських 

промов. 

Програма навчальної дисципліни складається: 

Модуль І. Загальна риторика. 

Модуль ІІ. Судова риторика. 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Риторика» є 

формування у студентів знань про теоретичні основи риторики та 
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судового красномовства, застосування на практиці набутих 

ораторських умінь та навичок. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни  

«Риторика» є ознайомленні студентів з системою основних понять та 

категорій  теорії риторики; з’ясуваннні статусу сучасної риторики та її 

зв’язків з іншими науками; 

 виробленні навичок практичного застосування набутих знань у 

процесі вирішення конкретних життєвих ситуацій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 
− зміст основних понять, законів та видів риторики; 

−  основні види ораторського мистецтва; 

−  історичні витоки красномовства (риторичні традиції 

Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового часу), особливості 

розвитку риторики в Україні та сучасний статус ораторського 

мистецтва у світі; 

−  художні та літературні прийоми, засоби емоційно-образної та 

логічної виразності у мові оратора; 

−  найвидатніших представників ораторського мистецтва 

вміти:  
– використовувати різні види та жанри ораторських виступів; 

–  планувати виступ та готувати матеріал до нього;  

–  користуватися методикою підготовки та виголошення 

промови; 

–  володіти основами техніки мовлення та виразного читання; 

–  фахово вести розгорнутий монолог/діалог з юридичної 

проблематики; 

–  вміло застосовувати вербальні і невербальні засоби 

спілкування; 

–  ефективно аналізувати аудиторію та слухачів; 

−  розвивати особистий ораторський стиль; 

− ефективно аналізувати та налагоджувати контакт з аудиторією, 

слухачами. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 

3 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Модуль І 

Загальна риторика 

 

Тема 1 

Риторика та її роль у професійній діяльності юриста 

Риторика як наука та навчальна дисципліна. Мета та завдання 

курсу. Значення терміну «риторика». Риторика і поетика. Етос. Топос. 

Пафос. Закони риторики. Місце риторики як інтегральної навчальної 

дисципліни у колі інших наук про людину.  

Види риторики та сфери їх застосування.  Судова риторика. 

Академічна риторика. Жанри академічної риторики. Наукова 

доповідь, наукове повідомлення, наукова лекція, науково-популярна 

(публічна) лекція, реферат, виступ, бесіда. Політична риторика. 

Військова риторика, ангажованість оратора, політична промова, 

політична доповідь, політичний виступ, політична інформація, 

політичний огляд, політична бесіда. Церковна риторика (гомілетика). 

Катехізація, проповідь: проповідь-розповідь, проповідь-слово, 

проповідь-повчання, бесіда-тлумачення. Суспільно-побутова 

риторика. Епідектичне (урочисте) красномовство, ювілейна промова, 

привітальне слово, застільне слово (тост), поминальне слово.  

Невербальна риторика як система знаків. Поняття 

конфронтаційної риторики. Поняття, передумови виникнення та види 

конфліктів. Еристика: витоки та еволюція. Пояснення понять 

«суперечка», «полеміка», «дебати», «дискусія». 

 

Тема 2 

Розвиток риторики у Стародавньому світі 

Витоки риторики у культурі давніх цивілізацій. 

Риторика Стародавньої Месопотамії. Риторика епохи Шумеру.  

Риторика Стародавнього Єгипту. 

Риторика Стародавньої Індії. 

Риторика Стародавнього Ірану. 

Риторика Стародавнього Китаю. Вплив конфуціанства та 

даосизму  на розвиток релігійної риторики Стародавнього Китаю. 

Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 

Античне суспільство (загальна характеристика). Роль риторики в 

античному суспільстві. Виникнення риторики в Давній Греції. 
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Логографи і софісти. Роль Сократа, Платона та Арістотеля в 

усвідомленні природи риторики. Різний статус риторики в окремих 

грецьких державах. Афіни як колиска грецького риторичного 

мистецтва. Демосфен як найвидатніший оратор античної Греції. 

Статус риторики в еліністичному суспільстві. 

Римський період античної риторики. Схема та елементи 

побудови давньоримських промов. Цицерон як видатний римський 

оратор. Гай Юлій Цезар. Педагогічна риторика Квінтіліана.  

 

Тема 3 

Історичний розвиток риторики епохи Середньовіччя та  

Нового часу 

Формування нових засад європейської риторики в епоху 

Середньовіччя. Гомілетика: поняття та етапи розвитку.  Патристика. 

Аврелій Августин «Про християнську доктрину». Догматика. 

Перікопа. Казуїстика. 

Візантійська риторика. Іоанн Златоуст. Типи проповідей. 

Розвиток політичної та побутової риторики.  

Риторика середньовічного Заходу. Гоміліарії, університетська 

(тематична) проповідь, частини промови, модуси промови, глоса, 

глосатор, схоластика. 

Риторика Київської Русі. Агіографія. Іларіон. «Повчання» 

Володимира Мономаха. «Слово» Кирила Туровського. Красномовство 

слов’ян.  

Риторика Корану. Коран – священна книга ісламу. Релігійна 

риторика – основа коранічної мови. Шаріат.  

 

Тема 4 

Розвиток риторики в Україні 

Шляхи українського ораторського слова в ХІV- XX ст. 

Розвиток риторики як науки в Україні (братські  школи, Харківський 

духовний колегіум, Ф. Прокопович, І. Рижський А.Могилевський 

А. Мерзляков, М. Кошанський, К. Зеленецький). Києво-Могилянська 

академія – навчальний заклад з пріоритетом  риторики. Мовна 

спадщина Г. Сковороди. 

Риторика доби української бароко. Кращі українські оратори:                       

І. Франко, М.  Грушевський, І. Огієнко, А. Шептицький. 
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Тема 5 

Сучасний етап розвитку риторики 

Сучасні західні риторичні моделі. Аргументативна риторика. 

Лінгвістична риторика. Феномен харизматичних тоталітарних лідерів. 

Риторика революцій.  

Риторика сучасного інтерактивного спілкування. 

Телериторика. Бізнес-риторика. 

 

Тема 6 

Оратор і аудиторія. Зовнішня культура оратора 

 Поняття оратора. Сутність та проблеми взаємодії оратора і 

аудиторії. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії 

оратора та аудиторії. Види ознак аудиторії. Активність слухачів. 

Метод викладу матеріалу. Стратегія оратора, її структура. Тактика 

оратора: способи і прийоми. Принципи тактики оратора: поняття та 

види. Методичні прийоми: поняття та види. Об’єктивні перешкоди 

контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії. 

Зовнішня культура оратора. Вигляд оратора. Вихід до 

слухачів. Погляд. Жестикуляція. Види жестів. Голос. Міміка. Місце 

промови оратора. Аудиторне розташування. 

 Мова і мовлення, комунікація та спілкування. Провідні функції 

мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Вербальні та невербальні 

засоби спілкування. Основні якості мовлення. Основні характеристики 

мовлення оратора. Монолог як риторичний дискурс. Структура та 

прийоми побудови монологу. Діалог як риторичний дискурс. З історії: 

сократівська маєвтика та іронія як спосіб знаходження істини у 

процесі діалогу. Проблема активного слухання. Види слухання. Типи 

діалогу. Види співрозмовників. 

Стилі мовлення (стилі ораторського твору).  

 

 

Тема 7 

Методика та етапи підготовки промови 

 Поняття та елементи ораторської промови. Основні етапи 

підготовки тексту промови. Визначення теми. Формулювання мети. 

Збирання матеріалу. Складання плану. Види планів. Робота над 

конспектом. Форми текстового оформлення матеріалу.  
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Логіка та емоції в промові. Аксіологічні начала промови. 

Логіка як метод переконання аудиторії. Закони логіки. Види логічних 

помилок. Емоційні моменти промови. 

 Структура ораторського твору. Композиція промови. Способи 

інтеграції тексту. Вступ. Основна частина. Висновки. Підготовка до 

виступу. Елементи ораторської промови.  

 Типи промов. Промови, що читаються за конспектом. 

Промови, які готують заздалегідь, але не вчать на пам’ять. Промови, 

які готують заздалегідь і вчать на пам’ять. Імпровізовані промови 

(експромти). 

 

Тема 8 

Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.  

Культура мови оратора 

Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна 

норма. Звуковий рівень. Лексичний рівень. Синтаксичний рівень. 

Найпоширеніші мовні помилки.  

Образність мови. Поняття, зміст, роль та засоби створення 

образності. Фігури риторики. Фігури слова. Фігури переосмислення. 

Фігури додавання. Фігури віднімання. Фігури порядку слів. Фігури 

евфонічні. Фігури милозвучності. Фігури повторення. Фігури звукові. 

Фігури фонетичні. Фігури ітеративні. Фігури накопичення. Фігури 

недоговорення. Фігури папетичні. Фігури емфатичні. Фігури 

синтаксичні. Фігури фрази. Фігури діялотізації. Фігури мови. Фігури 

руху. Фігури зазначення. Фігури думки. Фігури згуку. Фігури 

риторичні. Фігури ритмізації. 

Тропи: поняття та види. 

 

Тема 9 

Основи техніки мовлення і виразного читання 
  Поняття та категорії техніки мовлення. Техніка дихання. Типи 

дихання. Зняття емоційного напруження. Голос. Вправи на розвиток 

голосу. Дикція. Ритміка. Виразне читання текстів. 

 Засоби емоційно-образної та логічної виразності. Інтонація. 

Інтонаційно-виразні засоби мовлення. Логічний наголос. Логічні 

паузи. Граматичні паузи. Логічно-граматичні паузи. Ритмічна пауза. 

Психологічна пауза. Темп. 
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Модуль ІІ 

Судова риторика 

 

Тема 10 

Судова риторика 
 Поняття судової риторики. Виникнення судової риторики. 

Судове мовлення. Мовна комунікація у формі запитань-відповідей. 

Класифікація запитань. Види доповідей. Запитання-відповіді у процесі 

судочинства. 

 

Тема 11 

Допит як діалог слідчого із процесуальним партнером 

 Законність допиту. Етика допиту. Діалог слідчого із 

процесуальним партнером. Підготовка до допиту.  

Допит свідка. Предмет допиту свідка. Зміст допиту свідка. 

Показання свідка. Поняття   лжесвідчення. Допит свідка-очевидця.  

Допит потерпілого. Заява потерпілого. Особливості допиту 

потерпілого. 

Допит підозрюваного. Поняття підозрюваного.  Тактика 

допиту підозрюваного. Права підозрюваного.  

Допит обвинуваченого. Поняття обвинувачуваного. Висунення 

обвинувачування. Показання обвинувачуваного. Умови допиту 

обвинувачуваного. Тактика допиту обвинувачуваного. Поняття та 

підстави для проведення очної ставки. Порядок проведення очної 

ставки. 

Тема 12 

Судове мовлення як процес 

 Поняття судового мовлення. Особливості судової промови. 

Судові дебати. Характеристика судової аудиторії. Етика судового 

оратора.  

Доказ у публічному виступі. Спростування. Пред’явлення 

доказів у судовій промові. Логічні основи судового мовлення. 

Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації. 

 

Тема 13 

Принципи та засоби полеміки. Судова етика 

 Полеміка як форма риторики: функції, принципи, прийоми. 

Характеристика запитань і відповідей у полеміці. Види полемічних 

«хитрощів». Шляхи їх нейтралізації. 
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 Судова етика. Етичні норми полеміки. Етичні основи 

судочинства.  

 

Тема 14 

Судовий допит 

 Основні принципи судового розгляду. Види судового допиту.  

Допит обвинуваченого.  

Допит свідків. Послідовність допиту свідків. 

Допит потерпілого.  

Допит експерта. Допит експерта в суді та під час попереднього 

слідства: порівняльний аналіз. 

 

Тема 15 

Судові дебати 

 Поняття судових дебатів. Функції судових дебатів. Зміст і 

структура судових дебатів. Судовий процес. Судова полеміка.  

 Судові дебати у кримінальних справах. Судові дебати у 

цивільних справах. 

  

Тема 16 

Судова промова 

 Поняття та предмет судової промови. Засади судової промови. 

Функції судової промови. Види судових промов. Репліки. Підготовка 

судової промови. Збирання матеріалів. Аналіз матеріалів. 

Систематизація та  письмова підготовка промови.  

Характеристика судової аудиторії. Спілкування із судовою 

аудиторією. Словесна наочність. Етика судового оратора. 

Пред’явлення доказів у судовій промові. Доведення у 

цивільному і господарському процесі. Доказ: поняття та види. Ознаки 

доказів. 

 

Тема 17 

Промова державного обвинувача 

 Прокурорська риторика: різновиди та структура. Зміст і 

побудова обвинувальної промови. Вступна частина промови. Виклад 

програми виступу. Виклад фактичних обставин злочину (фабула 

справи). Способи викладу фактичних обставин справи. Аналіз і оцінка 

зібраних у справі доказів. Обґрунтування кваліфікації злочину. 

Характеристика особи підсудного. Необхідна оборона. Співучасть. 
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Обґрунтування пропозиції про міру покарання, цивільний позов. 

Аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. Риторика 

прокурора у судових дебатах. Заключна частина промови. Репліка 

прокурора. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. 

 

Тема 18 

Захисна промова 

 Поняття та зміст захисної промови адвоката. Вступна частина 

захисної промови. Обґрунтування кваліфікації злочину. 

Характеристика особи підсудного. Міркування про цивільний позов, 

міру покарання. Заключна частина захисної промови. Репліка 

адвоката. Альтернатива у захисній промові. 

 

3. Рекомендована література 

 

Література 

Основна: 

 

1. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / 

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

2. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / 

Вольфганг Ментцель. – 5-е изд., стер. – М. : СмартБук, 2011. – 

132 с. 

3. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. 

для студ. і курсантів юрид. спец.: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / О. В. Рогожкин; Донец. юрид. ін-т. –  Вид. 2-ге, допов. –  

Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. –  

298 с.  

4. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів /                              

В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2010. – 496 с.  

5. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О. Б. Олійник. – К. : 

Кондор, 2010. – 166 с.  

6. Юридична риторика: теорія і практика: навчальний посібник для 

студентів вузів / О. Б. Олійник, В. В. Молдован. – К. : Кондор, 

2009. – 213 с.  

Додаткова: 

7. Бєлякова В. Риторичні фігури в ораторському мистецтві / 

В. Бєлякова  // Завуч. –  2002. –  Жовт. (№ 29) . –  С.1-16. 
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8. Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова / 

К. Бредемайер. –  М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. –  222 с. 

9. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі: монографія / Національний 

педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова / Н. Б. Голуб. – 

Черкаси: Брама-Україна, 2008. – 400c. 

10. Гончарова О. Давньогрецька риторика як теоретичний дискурс. 

Аристотель: від метатеорії до інструменталістської теорії 

риторики / О. Гончарова // Вісник Державної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв. – 2008. – № 4 . – С.26–31. 

11. Каньоса П. С. Риторика: навч. посіб. / П. С. Каньоса; Кам’янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : 

Зволейко Д. Г., 2011. – 207 с.  

12. Коваленко С. М. Сучасна риторика: навч.-практ. посіб. / 

С. М. Коваленко. – Т.: Мандрівець, 2007. – 184c.  

13. Кравець Л. Риторика як класична основа системи освіти 

європейських народів / Л. Кравець  // Рідні джерела. – 2000. – № 

4. – С.12–18. 

14. Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і 

розвитку: навч. посіб. / Зоряна Куньч; Нац. ун-т «Львів. 

політехніка». – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 248 с. 

15. Лузік Е. В., Ільїна Т. В. Риторика: майстерність переконання: 

Навч. посібник / Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна. – К. : НАУ, 2005. – 83с.  

16. Мацько Л. Вітчизняна риторика / Л. Мацько, О. Мацько // 

Дивослово. – 2002. – № 12. – С.20–25. 

17. Мацько Л. Риторика Стародавньої Греції і Стародавнього Риму/ 

Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 2002. – № 1. – С.33–40. 

18. Москвин В. П.. Аргументативная риторика: теорет. курс для 

филологов / В. П. Москвин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2008. – 637с.  

19. Общая риторика / А.К. Авеличев (общ.ред.), Е.Э. Разлогова 

(пер.с фр.), Б.П. Нарумов (пер.с фр.). – Изд. 2-е, стер. – М. : 

URSS. КомКнига, 2006. – 380 с. 

20. Олійник О. Ораторське мистецтво юриста: теорія та практика: 

навчальний посібник для студентів вузів / О. Олійник. – К.: 

Кондор, 2009. – 208 с. 

21. Олійник О. Б. Прокурорська риторика: підручник для студентів 

вузів / О. Б. Олійник. – К.: Алерта, 2008. – 304 с.  
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22. Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна 

міждисциплінарна наука / О. Олійник // Вісник Національної 

академії прокуратури України. – 2008. – № 1 . – С.106–111. 

23. Олійник О. Прокурорська риторика: різновиди та структура / 

О. Олійник // Юриспруденція: теорія та практика. – 2008. – № 7. 

– С.2–8. 

24. Олійник О. Професійна риторика прокурора на етапі 

попереднього слухання справи / О. Б. Олійник // 

Юриспруденція: теорія та практика. – 2009. – № 11. – С.2–7. 

25. Олійник О. Б. Риторика прокурора у судових дебатах. 

Обвинувальна промова / О.Б. Олійник // Юриспруденція: теорія 

та практика. – 2009. – № 12. – С.2–8. 

26. Олійник О. Юридична риторика як теоретична і прикладна 

наука: реалії та перспективи розвитку / О. Олійник // Право 

України. –  2010. –  № 11. –  С.229–233. 

27. Ораторське мистецтво: навчальний посібник для студентів 

юридичних спеціальностей вузів / ред. Н.П. Осипова. – Х.: 

Одіссей, 2007. – 144 с. 

28. Павленко Ю. В. Занимательная риторика. Страницы истории. 

Жанры красноречия. Культура ораторской речи / 

Ю. В. Павленко. – К.: Павленко, 2013. – 343 с.  

29. Павлищев О. Ораторське мистецтво – невід’ємна частина 

правосуддя / О. Павлищев // Закон і бізнес. – 2004. – 1-10 трав. 

(№ 18). – С.10. 

30. Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування 

(Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – 

початку XVII ст.). Монографія / Н. М. Поплавська. – Т. : ТНПУ, 

2007. – 379 с.  

31. Порубов Н.И. Риторика: учеб. пособие для студ. юрид. спец. 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / 

Н. И. Порубов. – 2.изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 

2004. – 352 с. 

32. Практикум до курсу «Риторика»: Робочий зошит / 

С. К. Хаджирадєва (уклад.). – О. : Фенікс, 2004. – 120 с.  

33. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие для 

студентов вузов / Сост. И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 

432 с. 

34. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник 

для студентів вузів / В.М. Вандишев. – К.: Кондор, 2006. – 263 с.  
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35. Риторика: навчальний посібник для студентів вузів / 

Л. С. Спанатій. – К.: Ін Юре, 2008. – 144 с.  

36. Риторика: навчальний посібник для студентів вузів / 

Н. А. Колотілова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 

231 с.  

37. Риторика: учеб. пособие для студентов вузов / Е. В. Клюев. – М.: 

Приор-издат, 2005. – 270 с.  

38. Риторика: учебник для студентов вузов / З.С. Смелкова, 

Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская та ін; Ред. 

Н. А. Ипполитова. – М.: Проспект, 2006. – 448 с. 

39. Сивачук Н. П. Академічна риторика: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Сивачук Н. П., Снігур І. М., Санівський О. М.; [за 

заг. ред. канд. пед. наук. проф. Н. П. Сивачук] ; Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини, Ін-т філології та сусп-вознав., Наук.-

дослід. лаб. «Театр слова». –  Умань: Сочінський, 2013. –  374 с. 

40. Спанатій Л. С. Риторика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

Л. С. Спанатій. –  К.: Ін Юре, 2008. –  143c.  

41. Сучасна риторика: навчально-практичний посібник / 

С. М. Коваленко. –  Тернопіль: Мандрівець, 2007. –  183 с.  

42. Факультативний курс з української мови. Риторика / 

М. В. Микитюк. –  Х.: Основа, 2007. –  188 с.  

43. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика / Г. Г. Хазагеров, 

И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. –  381 с.  

44. Харченко Ю. В. Політична риторика в діалозі «Схід – Захід»: 

соціально-філософський аналіз: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 

/ Харченко Ю. В.; Національний авіаційний ун-т. –  К., 2008. –  

210 арк.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Формою підсумкового контролю успішності навчання 

студентів з дисципліни «Риторика» є підсумковий модульний 

контроль (залік). За результатами поточного і підсумкового контролю 

студент отримує до 100 балів за 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни 

«Риторика» є усне опитування та обговорення теоретичних питань на 

лекційних і практичних заняттях, пакети тестових завдань, пакети 
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завдань для модульних контрольних робіт, пакет завдань для 

комплексної контрольної роботи з дисципліни. 


