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ВСТУП 
Професійний рівень майбутніх юристів залежить від міцних 

теоретичних знань і практичних навичок, котрі слід набувати на 
студентській лаві. Саме тут вони мають змогу якнайкраще 
підготуватися до самостійної правової діяльності; відчути фахову 
значущість; пізнати своє місце за обраною спеціальністю. Тож 
потрібно навчитися розв’язувати складні питання; орієнтуватися у 
правових ситуаціях; правильно виносити рішення; грамотно складати 
процесуальні документи. Зауважимо, що ефективність діяльності 
юриста залежить від багатьох чинників. Поряд з якісною правовою 
освітою, знанням норм права та процесу він повинен мати необхідні 
ділові та моральні якості, певні організаторські здібності, вирізнятися 
загальною культурою, вмінням працювати з людьми, володіти 
розвиненим почуттям обов’язку, справедливістю та відповідальністю. 

Водночас дуже важлива словесна (на усному й писемному 
рівні) репрезентація професійної діяльності. «Заговори, щоб я тебе 
побачив», – влучно підкреслював хтось із мудрих. Отже, риторика як 
теорія красномовства відіграє неабияку роль у фаховій самореалізації 
юриста.  

Сьогодні неможливо виконувати жоден вид юридичної 
діяльності без знання і розуміння особливостей спілкування та 
механізмів впливу однієї людини на іншу. Адже юрист упродовж дня 
спілкується з десятками осіб, різними за віком, інтелектом, соціальним 
станом, інтересами та потребами. Саме ця діяльність потребує 
використання знань ораторського мистецтва для впливу як на людей, 
які, наприклад, потрапили у сферу судочинства (свідок, підозрюваний, 
обвинувачений, потерпілий та ін.), на осіб, що безпосередньо 
здійснюють цей вид діяльності (слідчий, прокурор, суддя, адвокат), 
так і для здійснення більш загальних цілей: утвердження прав і свобод 
людини і громадянина, які визначають зміст і застосування законів, 
діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого 
самоврядування. 

Специфіка особистості, в тому числі і юриста, випливає із 
сукупності певних елементів її соціальної якості: мети діяльності, 
соціального статусу та соціальної ролі, норм і морально-етичних 
цінностей, сукупності знань, рівня спеціальної підготовки, активності, 
самостійності в прийнятті рішень і, нарешті, систем знаків 
спілкування, найважливішою з яких є мова. 

Таким чином, ораторське мистецтво є засобом спілкування 
людей і вираження думок, почуттів, волевиявлень. В юридичній сфері 
воно підкоряється здійсненню функцій права через миттєве розкриття 
всього досвіду, характеру, намірів оратора-юриста. 

Не можна не визнати, що ораторське мистецтво має неабияке 
значення як знаряддя діяльності для всіх, хто використовує слово при 
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виконанні своїх службових функцій і в щоденному спілкуванні. Це 
трибуна для юриста, засіб правового впливу, частина культури 
народу. 

Тож метою вивчення навчальної дисципліни «Риторика» є 
формування знань про теоретичні основи риторики та судового 
красномовства, застосування на практиці набутих ораторських умінь 
та навичок.  

Завдання навчальної дисципліни визначаються її специфічним 
значенням у процесі підготовки фахівців-юристів. Наголошується на 
здобутті знань і вмінь, необхідних у майбутній практичній діяльності 
за фахом, а саме на: 

−  ознайомленні з системою основних понять та категорій  теорії 
риторики; 

−  з’ясуванні статусу сучасної риторики та її зв’язків з іншими 
науками; 

−  виробленні навичок практичного застосування набутих знань 
у процесі вирішення конкретних життєвих ситуацій. 

Предметом навчальної дисципліни «Риторика» є сукупність 
теоретичних знань щодо поняття красномовства, його типів та 
історичних витоків, проблем взаємодії оратора й аудиторії, його 
мовної культури та методичних прийомів, риторичних особливостей 
судового допиту, дебатів і промов, а також прикладних основ 
публічного виголошення ораторських промов. 

Риторика є прикладною дисципліною, яка являє собою 
комплекс знань, умінь і навичок оратора щодо підготовки й 
виголошення промови. 

У результаті засвоєння матеріалу курсу «Риторика» 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 і 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; 
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–  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. 
Структура навчальної дисципліни «Риторика» включає в себе 

два змвстові модулі, які охоплюють навчальний матеріал про 
особливості красномовства, його типи та історичні джерела, проблеми 
взаємодії оратора й аудиторії, його мовну культуру та методичні 
прийоми підготовки і виголошення риторичних текстів різних видів і 
жанрів, а також містять у собі фактаж щодо риторичних особливостей 
судового допиту, дебатів та промов, прикладних основ публічного 
виголошення ораторських промов. 

Програма курсу враховує набуті студентами під час вивчення 
курсів «Логіка», «Етика та естетика», «Філософія», «Українська мова 
(за професійним спрямуванням») і готує їх до вивчення інших 
навчальних дисциплін. 
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ПРОГРАМА 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. Епідейктичне (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. Логографи і 
софісти. Роль Сократа, Платона та Аристотеля 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 елліністичному суспільстві. 

Римський період античної риторики. Схема та елементи побудови 
давньоримських промов. Цицерон як видатний римський оратор. Гай 
Юлій Цезар. Педагогічна риторика Квінтіліана.  
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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. 

 
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 й 

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 і 
види. Методичні прийоми: поняття і види. Об’єктивні перешкоди 
контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії. 
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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.  

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 напам’ять. Промови, які готують 
заздалегідь і вчать напам’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 мови. Фігури руху. Фігури 
зазначення. Фігури думки. Фігури звуку. Фігури риторичні. Фігури 
ритмізації. 

Тропи: поняття і види. 
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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. 

 
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. Висунення обвинувачення. Покази 

обвинуваченого. Умови допиту обвинуваченого. Тактика допиту 
обвинуваченого. 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. 

Судова етика. Етичні норми полеміки. Етичні основи судочинства.  
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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.  

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. 
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. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для студентів денної форми навчання спеціальності 081б1 «Право», 081б1 інт 
«Право» ступеня бакалавра 

№ 

п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а
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м
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль І. Загальна риторика 

1. 
Риторика та її роль у професійній 

діяльності юриста 
4 2 – – 2 – 

2. Розвиток риторики у Стародавньому світі 6 2 – 2 2 – 

3. 
Історичний розвиток риторики епохи 
Середньовіччя та Нового часу 

6 2 – 2 2 – 

4. Розвиток риторики в Україні 4 – – – 4 – 

5. Сучасний етап розвитку риторики 4 – – 2 2 – 

6. 
Оратор і аудиторія. Зовнішня культура 

оратора 
6 2 – 2 2 – 

7. Методика та етапи підготовки промови 6 2 – 2 2 – 

8. 

Елементи художності та літературні 

прийоми в мові оратора. Культура мови 

оратора 

4 – – - 2 – 

9. 
Основи техніки мовлення і виразного 
читання  

4 – – 2 2 – 

Модуль ІІ. Судова риторика 

10. Судова риторика 4 2 – – 2 – 

11. 
Допит як діалог слідчого із процесуальним 

партнером 
6 2 – 2 2 – 

12. Судове мовлення як процес 4 – – – 4 – 

13. 
Принципи та засоби полеміки. Судова 

етика 
4 – 

 

– 
2 2 – 

14. Судовий допит 4 – – 2 2 – 

15. Судові дебати 6 – – 2 4 – 

16. Судова промова 4 – – 2 2 – 

17. Промова державного обвинувача 6 2 – 2 2 – 

18. Захисна промова 6 2 – 2 2 – 

 Разом: 90 18 – 30 42 – 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для 
студентів заочної форми навчання спеціальності 081б1 «Право», 081б1 інт «Право» 
ступеня бакалавра 

№ 

п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні заняття 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль І. Загальна риторика 

1. 
Риторика та її роль у професійній 

діяльності юриста 
6 2 – – 4 – 

2. Розвиток риторики у Стародавньому світі 4 – – – 4 – 

3. 
Історичний розвиток риторики епохи 
Середньовіччя та Нового часу 

4 – – – 4 – 

4. Розвиток риторики в Україні 4 – – – 4 – 

5. Сучасний етап розвитку риторики 4 – – – 4 – 

6. 
Оратор і аудиторія. Зовнішня культура 

оратора 
6 2 – – 4 – 

7. Методика та етапи підготовки промови 7 – – 2 5 – 

8. 

Елементи художності та літературні 

прийоми в мові оратора. Культура мови 

оратора 

4 – – – 4 – 

9. 
Основи техніки мовлення і виразного 

читання 
5 – – – 5 – 

Модуль ІІ. Судова риторика 

10. Судова риторика 6 2 – – 4 – 

11. 
Допит як діалог слідчого із процесуальним 
партнером 

5 – – – 5 – 

12. Судове мовлення як процес 4 – – – 4 – 

13. 
Принципи та засоби полеміки. Судова 
етика 

5 – 
 

– – 5 – 

14. Судовий допит 4 – – – 4 – 

15. Судові дебати 7 – – 2 5 – 

16. Судова промова 6 – – 2 4 – 

17. Промова державного обвинувача 5 – – – 5 – 

18. Захисна промова 4 – – – 4 – 

 Разом: 90 6 – 6 78 – 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для 

студентів зачної форми навчання спеціальності 081б1 інт «Право» Херсонського, Черкаського 

та Білгород-Дністровського локальних центрів дистанційного навчання освітнього ступеня 

бакалавра  

№ 

п / п 

Назва модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль І. Загальна риторика 

1. 
Риторика та її роль у професійній 

діяльності юриста 
8 2 – – 6 – 

2. Розвиток риторики у Стародавньому світі 6 – – – 6 – 

3. 
Історичний розвиток риторики епохи 

Середньовіччя та Нового часу 
6 – – – 6 – 

4. Розвиток риторики в Україні 6 – – – 6 – 

5. Сучасний етап розвитку риторики 6 – – – 6 – 

6. 
Оратор і аудиторія. Зовнішня культура 

оратора 
6 - – – 6 – 

7. Методика та етапи підготовки промови 6 – – – 6 – 

8. 
Елементи художності та літературні 
прийоми в мові оратора. Культура мови 

оратора 

5 – – – 5 – 

9. 
Основи техніки мовлення і виразного 

читання 
5 – – – 5 – 

Модуль ІІ. Судова риторика 

10. Судова риторика 6 - – 2 4 – 

11. 
Допит як діалог слідчого із процесуальним 

партнером 
6 – – – 6 – 

12. Судове мовлення як процес 5 – – – 5 – 

13. 
Принципи та засоби полеміки. Судова 
етика 

6 – 
 
– 

– 6 – 

14. Судовий допит 6 – – – 6 – 

15. Судові дебати 6 – – – 6 – 

16. Судова промова 6 – – – 6 – 

17. Промова державного обвинувача 6 – – – 6 – 

18. Захисна промова 6 – – – 6 – 

 Разом: 90 2 – – 86 – 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. Загальна риторика 
Тема 1: Риторика та її роль у професійній діяльності юриста 
Основні терміни та поняття: аудиторія, вплив, етос, логос, 

оратор, пафос, переконання, предмет риторики, промова, риторика. 
1. Риторика як наука та навчальна дисципліна. Мета та 

завдання курсу. Термін «риторика» походить від давньогрецького 
слова «оратор» і означає теорію ораторського мистецтва, науку 
красномовства. Близьким за значенням до нього є латинське 
слово «oratoria». Ці терміни пов’язуються з публічними виступами, 
живим словом. Ще в давнину люди, які майстерно володіли 
мистецтвом красномовства (ритори, оратори), відігравали значну роль 
у суспільному житті. 

Серед розмаїття визначень риторики можна виділити дві головні 
традиції, що мають дуже давню історію. 

Перша традиція найбільш яскраво представлена у творчості 
давньогрецького філософа Аристотеля (IV ст. до н. е.), котрий 
тлумачив риторику як «мистецтво переконання». Відповідно до цієї 
традиції головне завдання оратора – переконання аудиторії. 

Друга традиція репрезентована у доробку давньоримського ритора 
Квінтіліана (I ст. н. е.). У її межах риторика визначається 
як «мистецтво говорити витончено». Відповідно до цієї традиції 
завдання оратора – краса, вишуканість, витонченість вираження 
думки, а переконання виступає як можлива, але далеко не головна 
мета. 

Кожна з цих традицій містить у собі раціональне зерно. Проте 
наголошення лише на одному аспекті ораторської діяльності 
призводить до втрати цілісності у розумінні предмета й завдань 
риторики. 

Ораторське мистецтво сприймається не стільки як наука про 
красномовство, скільки як наука про мовну і мовленнєву доцільність, 
про осмислену і коректну мовленнєву діяльність. Ораторське 
мистецтво означає не просто «говоріння», майстерність проголошення 
промови, а мовлення як соціальну дію, більше того – як взаємодію між 
мовцями. 

Ораторське мистецтво – це мистецтво впливу на слухачів. Оратор 
впливає на людину всебічно: на її розум, почуття,  настрої, бажання, 
вчинки та дії. У цьому, за Аристотелем, – найголовніше завдання 
промови. Водночас не менш важливі позиції іноді займає 
повідомлення, інформування інших про щось. І тоді на перше місце 
виходить витонченість у вираженні думки, на чому наполягав 
Квінтіліан. Ідеться про випадки, коли завдання оратора полягає в 
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тому, щоб привернути увагу слухачів до чогось нового, цікавого, 
зробити так, щоб інші люди запам’ятали промову. 

Таким чином, можна зафіксувати дві головні мети оратора, між 
якими простягається поле риторики, – переконання та інформування 
в процесі публічного виступу. 

Нині очевидно, що сферою інтересу риторики є спілкування, 
комунікація. Інколи її навіть визначають як теорію та майстерність 
ефективного (цілеспрямованого, впливового, гармонійного) мовлення. 
Однак слід зауважити, що спілкування – це надзвичайно складний і 
багатогранний феномен, який вивчає багато наук, зокрема лінгвістика, 
психологія, філософія тощо. Тому в такий спосіб специфіка риторики 
не прояснюється. Завдання дисципліни мають вужчий характер. 
Спробуємо визначити особливості риторики через встановлення її 
предмета. 

Предмет риторики – це публічний виступ у процесі комунікації. 
Багато людей можуть навести приклади не тільки успішних 

промов, але й таких виступів, що завершувалися повним провалом. 
Виникають закономірні запитання: чи можливо передбачити результат 
публічного виступу? чи може звичайна людина навчитися 
виголошувати промови? чи подібне вміння – це виключно природне 
обдаровання? Для відповіді на ці та інші питання, що пов’язані з 
мистецтвом публічних виступів, слід звернутися до надбань риторики, 
накопичених протягом майже 3 тис. років.  

Риторика – це наука про способи підготовки та виголошення 
промови з метою певного впливу на аудиторію. 

Провідною рисою публічного виступу оратора є однобічний вплив 
на слухачів. Оратор, звичайно, повинен враховувати «фактор» 
аудиторії. Однак активна протидія слухачів не передбачається, на 
відміну, наприклад, від суперечки. Успіх ораторської промови 
визначається тим, чи вдалося мовцеві досягти своєї мети під час 
впливу на аудиторію. 

Вплив – це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини 
за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої 
відбуваються зміни в поглядах чи поведінці. 

Проте обмеження риторики винятково категорією переконання 
призводить до її звуження, що не є виправданим в аналізі сучасних 
комунікативних ситуацій. Тому більш доцільно користуватися 
терміном «успіх публічного виступу», який далі може 
конкретизуватися залежно від мети оратора (переконання чи 
інформування). 

Фактори, від яких залежить успіх публічного виступу, 
представляють у вигляді так званого риторичного трикутника: 

 



 17 

 
Оратор – це людина, яка впливає на інших людей таким чином, 

щоб вони прийняли певні твердження або виконали певні дії. 
Аудиторія – це група людей, у думках чи поведінці яких мають 

відбутися зміни, до яких прагне оратор.  
Промова – це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається 

до аудиторії.  
Ораторське мистецтво виконує такі функції: 
1) конструктивна (формулювання думок); 
2) комунікативна (функція передачі інформації та організація 

взаємодії); 
3) емотивна (вираження ставлення людини до того, про що вона 

говорить); 
4) вплив на інших під час спілкування; 
5) переконання аудиторії й моделювання спілкування. 
Щоб реалізувати ці функції, юрист (чи будь-який інший оратор) 

має знати, що саме його співрозмовники (або широка аудиторія) 
хочуть почути, з чим вони не погодяться; які слова подіють на 
слухачів; які конкретні засоби використовуються для 
найефективнішого впливу.  
 

2. Закони ораторського мистецтва 
Закони риторики – це загальні правила, на яких ґрунтується теорія 

ораторського мистецтва. З-поміж них виокремлюються найголовніші. 
Концептуальний закон риторики – базовий закон риторики, що  є 

першим кроком ідеомовленнєвого циклу – винайдення задуму, ідеї 
(створення концепції). Сутність закону полягає в пошуку істини 
шляхом всебічного аналізу предмета (передбачення наслідків своїх 
дій, визначення мети діяльності, виділення головного і другорядного, 
логічна побудова діяльності тощо). 

Закон моделювання аудиторії передбачає системне вивчення 
аудиторії, тобто тих, на кого розрахований виклад концепції (один 
суб’єкт чи соціальна група) на основі трьох ознак: соціально-
демографічних, соціально-психологічних та індивідуально-
особистісних. 

Стратегічний закон  риторики визначає системну побудову 
програми впливу на конкретну аудиторію. Стратегія дій має таку 
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послідовність: визначення цільової настанови; виокремлення з 
концепції питань, орієнтованих на певну аудиторію, та їх  аналіз; 
формулювання тези (система коротких відповідей суб’єкта на 
поставлені питання). 

Тактичний закон риторики дозволяє вибудувати систему дій для 
підготовки ефективної реалізації стратегії. Складовими цього закону є 
аргументація та активізація мисленнєвої та емоційно-чуттєвої 
діяльності аудиторії. Тактичний закон дає суб’єкту змогу знайти 
ефективні засоби впливу на аудиторію, завдяки чому реалізується 
цільова настанова промови (завдання і надзавдання), поширється теза. 

Закон ефективної комунікації включає в себе систему дій оратора 
з метою налагодження контакту з аудиторією на всіх етапах 
комунікації як необхідну умову ефективної реалізації продукту 
мисленнєво-мовленнєвої діяльності.  

Системно-аналітичний закон передбачає аналіз якості й 
ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Він 
ґрунтується на самоаналізі (оратор аналізує власну промову, дії) й 
аналізі інших (оратор аналізує дії й поведінку інших людей). 

Мовленнєвий закон риторики стосується вираження думки в дієвій 
словесній формі. Він фокусує в собі цінний досвід різних 
лінгвістичних дисциплін (стилістика, прагматика, культура мовлення, 
лінгвістика тексту тощо) щодо створення повноцінної комунікації і 
завдяки цьому стає тією базою, яка дає можливість людині навчитися 
гарно говорити (уникати комунікативних провалів, помилок) і навіть 
набути ораторської майстерності. 

3. Види красномовства та сфери його застосування 
   Розрізняють кілька видів красномовства: суспільно-політичне, 

академічне, судове, церковне, дипломатичне, військове, ділове. 
Суспільно-політичне красномовство – це виступ оратора, що 
виражає інтереси тієї чи іншої партії (політичної сили) або роз’яснює 
якусь суспільно-політичну ситуацію. 

Суспільно-політичне красномовство як один із засобів боротьби за 
владу або гармонізацію суспільних відносин заявило про себе у 
найдавніші часи, коли люди намагалися вирішувати соціальні 
конфлікти не тільки зброєю, а й силою переконання. 

Колискою політичної культури і батьківщиною політичного 
красномовства стала антична Греція. Політичне красномовство 
формувалося на ґрунті т.зв. епідейктичної (урочистої) риторики, але 
без пишнот та панегірично-урочистого тону. Власне, важко провести 
межу між красномовством епідейктичним та політичним. Так, 
Демосфен був яскравим представником епідейктичної урочистості й 
водночас гостроактуальним політичним оратором. Після 
македонського завоювання активність політичних сил знизилася, що 
призвело до швидкого занепаду політичного красномовства. Проте 
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воно встигло досягти у Греції значного розвитку. Словом оратора на 
агорі (місце публічного зібрання афінян, афінське віче) вирішувалися 
долі окремих осіб, долі цілих країн і народів. 

Політичне красномовство, як правило, пов’язане з соціальним 
розшаруванням суспільства, зіткненням інтересів різних класів і 
партій. Через це політичний оратор є ангажованим («завербованим»). 
Він може вкладати у свою промову яскраве особисте ставлення до тієї 
чи іншої проблеми, але сама проблема залишається надособистісною. 
Це визначає підвищену ідейність політичної промови.  

Водночас у жодній іншій галузі не простежується такої динаміки 
зміни позицій, використання політичної програми в особистих 
інтересах, а часом і просто демагогії. Популістський оратор завжди 
апелює до маси, пропонує оманливо легкі рішення, щоб домогтися 
бажаної політичної мети. Проте відповідальність політичного оратора 
дуже велика, адже він мобілізує до активної діяльності тисячі людей, 
його слово стає дією. Політичне красномовство диференціюється на 
такі основні жанри: політична промова, доповідь, виступ, огляд, 
бесіда. Вони розрізяються більшим чи меншим обсягом та вагомістю 
змісту. Наприклад, політична доповідь виголошується звичайно на 
партійних засіданнях й окреслює стратегію політичної діяльності 
даної партії. Огляд чи бесіда обираються політиками, які хочуть 
знайти свою аудиторію на виборчій дільниці. Політичний виступ чи 
промову ми часто чуємо з екрана телевізора чи по радіо – наприклад, 
виступи депутатів у Верховній Раді. 

За сферою функціонування політична промова диференціюється на 
парламентську, мітингову та воєнну. У моменти суспільного 
неспокою, революцій або соціальних перетворень широке 
розповсюдження знаходять мітингові промови. У періоди стабілізації 
суспільного життя переважає інтерес до парламентського 
красномовства. У наш час швидко розвивається як парламентське, так 
і мітингове красномовство. Особливого значення політичне 
красномовство набуває в умовах широкого тиражування його 
засобами масової комунікації – у пресі, радіо, телебаченні. 

Академічне красномовство – це ораторська діяльність науковця, 
викладача, що доповідає про результати дослідження, популяризує 
досягнення науки. Сфера його застосування – шкільна (різних рівнів) 
та наукова аудиторія. Слово походить від грецького «академія» – так 
називалися сади, що начебто належали міфічному героєві Академу. 
Згодом так почали називати філософську школу, засновану Платоном 
саме в цій місцевості. У Європі академічне красномовство динамічно 
розвивалося в середньовічних університетах. Але особливого розквіту 
воно набуло в постренесансний період, коли наука, звільнившись від 
схоластичних моделей, почала широко проникати у світ матеріальних 
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явищ і описувати його. Ускладнилася робота вищої та середньої шкіл, 
виникала наукова педагогіка (Ян Амос Коменський). 

В Україні зародження академічного красномовства пов’язане з 
функціонуванням Острозької школи та Києво-Могилянської академії. 
Згодом воно розвивалося у стінах кількох університетів (Львівський, 
Харківський, Київський, Одеський).  

Головні риси академічного красномовства – доказовість, 
бездоганна логічність, точність мислення, чітка, позбавлена будь-якої 
двозначності, термінологія. Наука, як відомо, є точним описуванням 
реальних, матеріальних явищ світу. Наукове описування цих явищ в 
усному слові і живить академічне красномовство. Суттєво, що 
результати наукових досліджень мусять бути донесені до 
громадськості (не кажучи вже про студентів та учнів) у дещо 
спрощеній (адаптованій) формі. Водночас школярі та студенти мусять 
опанувати мову науки, її термінологію та спосіб викладення. Ідеалом 
наукової лекції є виклад, адекватний складності об’єкта дослідження.  

До жанрів академічного красномовства належать: наукова 
доповідь, наукове повідомлення, наукова лекція (вузівська та 
шкільна), реферат, виступ на семінарському занятті, науково-
популярна (публічна) лекція, бесіда. 

Лекція – основний жанр академічного красномовства. Це 
монологічний вид виступу, але погано, якщо лекція перетворюється 
тільки на монолог викладача без зворотного зв’язку з аудиторією. 
Аудиторія повинна не тільки слухати, а й активно сприймати 
матеріал. Для цього існує певна система прийомів: наприклад, 
проблемний виклад теми, коли лектор не дає готових оцінок, а 
розглядає різноманітні точки зору, які існують у науці, що можуть 
навіть суперечити одна одній, – це провокує інтерес слухачів до 
матеріалу та їх розумову активність. 

Досвідчені викладачі широко використовують також різноманітні 
форми діалогу зі слухачами: колоквіум, дискусію, диспут, усну 
рецензію, обговорення. Деякі з цих жанрів мають письмові аналоги: 
наукова доповідь – стаття, усна рецензія – письмова рецензія тощо. 
Однак на письмі автор пов’язаний законами писемної форми – він не 
може жестикулювати, висловлювати свої емоції, робити паузи. В 
аудиторії ж оратор може вдаватися до різних засобів впливу на 
слухачів, до акторських прийомів включно. 

Судове (юридичне) красномовство – це ораторські виступи 
юристів, підсудного та цивільних осіб у процесі розгляду судової 
справи з позицій законодавства. 

Судове красномовство виникло в Давній Греції як апології – 
промови на захист самого себе, які писали для населення логографи-
софісти. Тоді не було ані державного звинувачення, ані попереднього 
судового слідства. У родових полісах суд вершили племінні вожді-
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царі. В античні часи роль судді взяла на себе держава, відкинувши 
сваволю полісного суду. Кожен міг звинуватити будь-кого в злочині, а 
захищатися людина мусила сама, зібравши для того необхідний 
матеріал і виклавши його красномовно перед судом. Логографи-
софісти постали внаслідок того, що не всі вміли себе оборонити. 
Інколи, правда, замість звинуваченого дозволяли виступати іншій 
особі, але обов’язково громадянину цієї держави. Судова промова 
мала таку структуру: вступ (у якому прагнули схилити до себе суддів); 
оповідь (виклад фактів справи з точки зору виступаючого); докази 
своєї правоти й полеміка з супротивником, якого чорнили скільки 
могли; висновок, що мав стандартний вигляд. Вступ та висновки були 
шаблонними. 

Сучасний суд дуже відрізняється від судочинства античної пори. 
Це складна процедура, учасники якої чітко розподіляють ролі: 
прокурор, адвокат, свідки тощо. Античний «захист самого себе» 
поступився всебічному вивченню особистості підсудного та обставин 
справи. Кожне слово тут повинно бути вагомим і точним, особливо в 
суді першої інстанції, важливою частиною якого є дебати. Успіх 
справи, торжество справедливості неможливі без відповідної 
підготовки судочинця чи просто того, хто виступає в суді. Дуже 
важливо, щоб усі, хто має слово у процесі, вміли виступати публічно, 
мали відповідну риторичну підготовку. 

Особливої уваги потребує підготовка судової промови. Важливо 
визначити її предмет, види та функції, специфіку словесного 
оформлення. Судова промова – це промова, звернена до суду та інших 
учасників судочинства і присутніх при розгляді кримінальної, 
цивільної, адміністративної справи, в якій містяться висновки щодо 
тієї чи іншої справи. 

У суді виступають з промовами прокурор (обвинувач) та адвокат 
(захисник). Зазвичай визначають прокурорську (обвинувачувальну) та 
адвокатську (захисну) промови. Крім того, у судових суперечках 
часом беруть участь громадський обвинувач і громадський захисник, 
цивільний позивач і цивільний відповідач (або їх представники); 
потерпілий та його представник, нарешті — підсудний, у ролі 
захисників якого можуть виступати його близькі родичі, опікуни або 
піклувальники. 

Судова промова мусить висвітлити громадську точку зору та 
оцінку злочину, особи підсудного з погляду того чи іншого учасника 
дебатів. Проте право пропонувати міру покарання або думку про 
невинність підсудного мають лише прокурор та адвокат; інші лише 
уточнюють деталі, які допомагають об’єктивно змалювати стан 
справи. Судова промова ефективно впливає на суд, допомагає 
формуванню переконань суддів та присутніх у залі суду громадян. 
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Церковне красномовство – це проповіді, бесіди, напуття, 
коментування Біблії в практиці різноманітних християнських 
конфесій. 

Основним жанром церковного ораторства є проповідь – коментар 
до Біблії (хоча християнин мислиться як місіонер, що проповідує при 
будь-якій нагоді). Більше того, саме завдяки апеляції до Писання 
громадські та інші інтереси людини стають значнішими, більш 
узагальненими. Політичний чи інший аспект, якому потрібно надати 
місце в проповіді, має органічний зв’язок зі Святим Письмом. 
Проповідник не відділяє Біблію від світського життя, а навпаки – 
інтенсивно їх поєднує.  

У церковній практиці здавна усталилося читання Нового Заповіту 
відповідно до річних свят та повсякденних богослужінь. Літургічні 
читання в церкві, починаючи з Пасхи, поділяються на щотижневі 
цикли, які в сумі своїй підпорядковані розкриттю змісту Нового 
Заповіту як Божественного Об’явлення. В усьому цьому є продуманий 
план, символіка та розвиток ідеї. Саме тому священик мусить чітко 
усвідомлювати, який з моментів цього плану він сьогодні висвітлює 
людям, яким чином він пов’язаний з тим, про що говорилося 
минулого разу, як сьогоднішня проповідь готує розуміння проповіді 
наступної, що виголошуватиметься потім. 

Тема церковного оратора вже сотні років визначена наперед 
церковним календарем. Але така визначеність зовсім не означає, що 
церковний оратор позбавлений клопотів: розумова робота тут так само 
потрібна, як і в галузі світського красномовства. Проповідникові 
навіть важче, бо він мусить знайти популярні ходи й прийоми, які б 
наблизили Святе Письмо до людини. 

Суспільно-побутове красномовство – це влучне, гостре або 
урочисте слово з приводу якоїсь важливої події у приватному житті 
або певної гострої чи цікавої ситуації. 

Теоретики Греції та Риму розрізняли красномовство залежно від 
сфери його застосування. Пишні церемонії, які відігравали велику 
роль у житті античного суспільства, не мислилися без риторики. 
Урочисте красномовство, згідно з античними класифікаціями, часто 
ідентифікували з політичним. 

У пізній античності виділялося вже й суто побутове красномовство 
(«Нікомахова етика»), яке називали тоді гомілетикою (грецький 
письменник римської пори Плутарх у «Застільних бесідах» назвав 
гомілетикою вміння не пережартувати й не пересваритися під час 
бенкету). 

Склалося також як особливий жанр надгробне слово, яке існувало в 
усній формі (пригадаймо промову Перікла, присвячену безсмертній 
пам’яті афінських синів, що полягли в бою). Віршова форма утворила 
в цій сфері особливий жанр лірики – епітафію («У цій бо могилі 
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лежить рятівник Симоніда з Кеоса. Мертвий живому добром 
відплатив за добро»). 

Таким чином, соціально-побутове красномовство виникало не 
лише у вирі подій сьогодення, а живилося епідейктичним та 
політичним красномовством. 

Нині жанрами соціально-побутового красномовства є: ювілейні 
промови, привітальне слово, застільне слово (тости), надгробне 
(поминальне) слово. Тут найчастіше йдеться про величання, похвалу 
тієї чи іншої особистості, групи або явища, тобто можна сказати, що 
ці промови за своїм духом є панегіричними. Характерною рисою 
подібного красномовства є ритуальність (хрестини, весілля, похорон, 
ювілей тощо), що відбивається на стилі промови. 

Найчастіше такі виступи бувають імпровізаціями, які не готуються 
заздалегідь. Це невеликі, лаконічні тексти, що не вимагають 
обов’язкової, звичайної для інших галузей риторики твердої схеми 
побудови (вступ, основна частина, висновки). Логічна основа тут 
може бути послаблена; панує емоційна стихія. Ораторові не 
обов’язково демонструвати академічну ерудицію, знання законів або 
пропагувати істини релігії (хоча окремі елементи такого роду тільки 
прикрашають подібне слово). Зате оратор щедро черпає приклади з 
життєвого матеріалу, з фольклору (анекдота чи притчі). Стиль може 
бути від урочисто-величального (наприклад, на похороні) до 
«зниженого». 

Важко класифікувати численні приклади гострого та 
переконливого слова в побуті: це може бути «дискусія» про ціну 
краму на базарі, сварка двох сусідів чи залицяння хлопця до дівчини. 
Але очевидно, що сфера застосування красного слова тут справді 
безмежна. 

4.Невербальна риторика як система знаків 
У комунікації виділяють два блоки: 
- вербальний; 
- невербальний. 
Вербальний блок – це ті фактори, які пов’язані безпосередньо з 

промовою (аргументація, критика, структурування тексту, словесне 
вираження матеріалу тощо). 

Різноманітні прийоми вербального впливу на аудиторію 
розглядатимуться у наступних розділах риторики. 

Невербальний блок – це ті фактори, які наявні у спілкуванні, але 
безпосередньо не пов’язані з текстами (пози, жести, міміка, мова 
простору, одягу, кольорів, манера спілкуватися тощо). 

На етапі виголошення промови саме невербальні прийоми впливу 
оратора на аудиторію відіграють надзвичайно важливу роль. 

Знаки невербального спілкування різноманітні. Вони включають: 
– мову жестів і поз; 
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– мову міміки; 
– парамовленнєві характеристики; 
– мову простору; 
– мову одягу та мову кольорів тощо. 
Майже всі ці мови мають національну специфіку, вони 

відрізняються в різних культурах. Тому не слід захоплюватися 
однозначним тлумаченням окремих невербальних сигналів, а слід 
розглядати їх в усій сукупності, разом із текстом промови. 

Слід підкреслити, що велике значення для успішного виступу 
перед аудиторією має перше враження. Встановлено, що під час 
лекції зміни в оцінці лектора складають лише 4-6%, при цьому за 
фактором «довіри» – не більше 1%. Перше враження є сильним, 
яскравим, таким, що добре запам’ятовується, тобто надзвичайно 
стійким. Якщо надалі його треба корегувати, змінювати, то це 
вимагатиме від оратора значних зусиль. Згадаймо приказку: «Не буде 
другого шансу створити перше враження». 

Основою формування в аудиторії першого враження про оратора є 
зоровий образ. Наведемо вже класичну статистику щодо каналів 
отримання інформації при першій зустрічі: 

55% інформації визначається тим, що люди бачать при першій 
зустрічі (насамперед мовою жестів і поз); 

38% інформації визначається тим, що 
люди чують (парамовленнєвими характеристиками); 

7% інфомації визначається тим, що люди говорять (власне 
текстами співрозмовників). 

Щодо специфіки поведінки оратора в аудиторії в межах риторики 
пропонують кілька основних порад. 

По-перше, що стосується мови жестів і поз, то оратору варто 
виступати стоячи й використовувати жести відкритості (жести 
розкритими руками у напрямку до слухачів; горизонтальна 
жестикуляція, а не вертикальна та ін.). Вони сприймаються 
аудиторією (здебільшого підсвідомо) як такі, що свідчать про намір 
спілкуватися. Відповідно, слід уникати закритих жестів, які можуть 
сприйматися не тільки як свідчення небажання спілкування, а й агресії 
(стиснуті кулаки, схрещені руки, схрещені ноги тощо). Оратор має 
також пам’ятати про так звані жести-поплавки, які виражають 
нервування, невпевненість у собі, хвилювання: ручка в руках, папка, 
аркуші паперу, особливо, коли з ними роблять якісь маніпуляції; часте 
прокручування окулярів, волосся, обручок, ланцюжків, годинників, 
комірців, краваток тощо. Аудиторія позитивно сприймає впевненого у 
собі оратора, тому таких жестів теж слід уникати. 

Загалом жести виконують різні функції в процесі спілкування. 
Однією з них є риторична функція. У таких випадках здебільшого 
значення певних жестів може бути охарактеризоване в термінах 
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риторичних фігур. Г.Є. Крейдлін з цього приводу пише: «При 
застосуванні риторичних жестів акцент зі слова переноситься на 
візуальний образ, який це слово породжує; слова повинні бути 
побачені – у цій тезі криється сутність ораторського прийому 
використання такого риторичного жесту». 

По-друге, що стосується мови міміки, то важливим є зоровий 
контакт оратора з аудиторією протягом усієї промови. Він повинен 
дивитися на всіх слухачів таким чином, щоб не виділяти когось 
персонально. У великій аудиторії варто розбити зал на сектори й у 
процесі виступу переводити погляд повільно по черзі з одного сектора 
на інший. Оратору не слід дивитися повз слухачів (у простір), на 
підлогу, ноги, стелю, у вікно, розглядати сторонні предмети. У таких 
випадках саме ці предмети, а не слухачі будуть поглинати промову. 
Не дивлячись в аудиторію, оратор і не звертається до неї. Проте 
тривалий пильний серйозний погляд в очі може викликати в слухача 
відчуття тиску, неспокою. Тому краще дивитися в обличчя, а не прямо 
в очі. Як вираження зацікавленості погляд в очі сприймається тоді, 
коли він є короткочасним. 

По-третє, що стосується парамовленнєвих характеристик, то 
оратору варто звернути увагу насамперед на інтонацію. Протягом всієї 
промови її треба змінювати, а не говорити монотонно. Звичайно, що 
інтонація має узгоджуватись зі змістом промови. 
Стосовно гучності, то в аудиторії оратору слід говорити голосніше, 
ніж він говорить звичайно. Оптимальним темпом вважається 
промовляння не більше 120 слів за хвилину. Досить важливим 
ораторським прийомом є пауза. Вона вимагає певного тренування. 
Насамперед не слід заповнювати паузу різноманітними вигуками («м-
м-м», «е-е-е», «ну» тощо). Зазвичай пауза здається довшою тому, хто 
говорить, ніж тому, хто слухає. Вона може тривати до 4-х секунд, 
перш ніж аудиторія почне думати, що у виступі щось не так. Оратор 
повинен робити невеликі паузи до та після важливих думок, щоб 
слухачі могли їх осмислити. Крім того, перед важливою думкою 
потрібно також трохи понизити голос. Починати та завершувати 
публічний виступ оратору варто з погляду на слухачів та паузи. 

Для оратора при виступі важливе значення має також володіння 
простором. Мова простору складається з кількох компонентів. 
Зокрема, виділяють чотири зони дистанції у спілкуванні: інтимна, 
особиста, соціальна, публічна. 

Інтимна дистанція (до 50 см – це зона спілкування між 
близькими людьми. 

У процесах комунікації не варто втручатися в інтимний простір, 
спроба подібних дій сприймається як агресія. Справа в тому, що 
людина намагається підкорити собі довколишній невеликий простір і 
розглядає його як частину себе. Наявність відстані не менше 50 см між 
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слухачами під час промови здатна забезпечити можливість 
критичного сприйняття того, що їм говорять. 

Особиста дистанція (від 50 см до 1,5 м) – це зона спілкування 
між друзями. Саме на такій відстані люди, які добре знають одне 
одного, у яких є спільні інтереси тощо, почуваються комфортно в 
повсякденній комунікації. 

Соціальна дистанція (від 1,5 до 3 м) – це зона спілкування між 
знайомими людьми (але не друзями). Така відстань є оптимальною 
для формальних контактів на роботі або з малознайомими людьми. 

Публічна дистанція (більше, ніж 3 м) – це відкрита зона для 
виступу оратора перед аудиторією. 

Таким чином, виголошувати промову потрібно з публічної відстані, 
особливо у великих аудиторіях. Під час виступу оратору слід 
наближатися до слухачів. Наприклад, якщо оратор виступає з 
трибуни, то корисним є виходити час від часу з-за неї та ставати 
поруч. Хоча більш вдалим є взагалі стояти поруч з трибуною, а не за 
нею. Рухатись по аудиторії слід повільно і не дуже захоплюватись цим 
прийомом. 

Що стосується мови одягу та мови кольорів, то оратору для 
публічного виступу необхідно обрати діловий одяг (для чоловіків і 
жінок – це костюми переважно сірого або синього кольору). Такий 
одяг не пригнічує людину й у слухачів є можливість зосередитись на 
самій промові. Якщо головна мета для оратора – це переконання 
аудиторії, тоді йому слід уникати одягу яскравих насичених кольорів, 
занадто модного одягу, численних прикрас та інших компонентів, які 
будуть привертати до себе увагу слухачів та відволікати від того, що 
говорить оратор. 

Упродовж публічного виступу слухачі теж відправляють оратору 
невербальні сигнали. У невеликій аудиторії йому легше фіксувати та 
реагувати відповідним чином на ці знаки. Вони дають можливість 
оратору встановити момент, коли він успішно доніс свої думки до 
слухачів. Невербальні сигнали аудиторії можна звести до трьох 
головних: 

– слухачі стають більш розслабленими. Коли людина приймає 
точку зору співрозмовника, вона зазвичай розслабляється; 

– слухачі підсуваються ближче. Ті, на кого вдалось вплинути 
оратору, часто схиляються в його бік, а ті, хто дотримується іншої 
думку, часто відхиляються назад; 

– слухачі підтримують візуальний контакт з оратором, особливо ті, 
яких оратору вдалося переконати. 

Отже, під час публічного виступу оратору потрібно постійно 
стежити за своєю аудиторією і самому грамотно застосовувати 
невербальні сигнали спілкування. 
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Лекційне заняття 
План 

1.Риторика як наука та навчальна дисципліна. Мета та завдання 
курсу.   

2. Закони риторики. 
3.Види риторики та сфери їх застосування.    
4.Невербальна риторика як система знаків 

 
Практичне заняття 1 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 
скориставшись матеріалами лекції №1 та рекомендованою 
літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному 
занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відеоприкладами 
(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Предмет і завдання риторики як навчальної дисципліни. 
2. Риторика як наука і мистецтво. 
3. Види красномовства і сфери його застосування. 
4. Невербальний блок комунікації у риториці. 
 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 
Теми рефератів, повідомлень, презентацій  

1. Функції ораторського мистецтва. 
2. Основи ораторського мистецтва. 
3. Закони ораторського мистецтва. 
4. Жанри ораторського мистецтва. 
5. Особливості академічного красномовства. 
6. Військова риторика. 
7. Стильові риси суспільно-політичної риторики. 
8. Стильова специфіка церковної риторики. 
9. Соціально-побутове красномовство. 
10. Стилі мовлення. 
11. Мова і мовлення як основи ораторської майстерності. 
12. Невербальні засоби мовлення та їх роль у риториці. 
13. Вимоги до зовнішнього вигляду оратора. 
 
Завдання 3. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 

їх на практичному занятті. 
Творчі завдання 

1. Підготуйте кросворд на тему: «Види красномовства і сфери його 
застосування». 

2. Напишіть есе на тему: «Риторика у моїй майбутній професії». 
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3.Підготуйте усний виступ на тему: «Риторика: наука чи 
мистецтво?». 

Завдання 4. Доберіть відеоматеріали про видатних ораторів. 
Зверніть увагу на індивідуальний стиль їхніх промов (тема, ідея та 
способи їх презентації, методи активізації уваги слухачів, невербальні 
засоби мовлення). Коротко запишіть свої спостереження у робочі 
зошити. Підготуйтеся до усного відтворення написаного на занятті. 

Завдання 5. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 6. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Риторика» є 
а) формування знань про теоретичні основи риторики та судового 

красномовства, застосування на практиці набутих ораторських умінь 
та навичок; 

б) вироблення свідомих аргументованих дій на інших людей з 
метою прийняття ними певних тверджень або намірів; 

в) створення мовленнєвих повідомлень для впливу на волю 
слухача; 

г) створення мовленнєвих повідомлень для впливу на розум 
слухача. 

2. Риторика – це наука, яка вивчає: 
а) способи ефективного мовлення; 
б) способи емоційного впливу на слухача; 
в) способи переконання під час публічних виступів; 

     г) способи підготовки та виголошення промови з метою певного 
впливу на аудиторію. 

3. Риторику як «мистецтво переконання» визначав: 
а) Аристотель;  
б) Квінтіліан; 
в) Сенека; 
г) Платон. 
4. Термін «риторика» походить від давньогрецького слова  
а) «оратор»; 
б) «оркестр»; 
в) «орати»; 
г) «ораторія». 
5. Предмет риторики – це  
а) текст промови; 
б) публічний виступ у процесі комунікації; 
в) усний виступ; 
г) письмовий текст. 

Література: 1, 2, 5, 6, 17, 25, 26, 48. 
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Тема 2: Розвиток риторики у Стародавньому світі 
Основні терміни і поняття: агон, агора, аттикізм, декламація,  

діалектика, експромт, елокуція, епідейктична промова, еристика, етос, 
класична риторика, контроверсія, логограф, неориторика, пайдейя, 
притча, софізм, стоїцизм, суазорії, троп,  фігура.  

   
1. Періоди у розвитку риторики 
Розвиток риторики поділяється на два періоди: 
– Класична риторика (V ст. до н. е. - сер. XX ст.). 
– Неориторика (з сер. XX ст. до нашого часу). 
Засновником класичної риторики вважається давньогрецький 

софіст Горгій. Протягом досить тривалого історичного етапу розвитку 
риторика переживала як злети, так і падіння. Золотим віком 
ораторського мистецтва вважається, звичайно, епоха Античності. В 
цей період докладно були розроблені три головні види ораторських 
промов: дорадчі (політичні), судові та урочисті (епідейктичні). 
З’явились ґрунтовні теоретичні праці з риторики, наприклад: 
«Риторика» Аристотеля, «Дванадцять книг риторичних повчань» 
Квінтіліана, «Про оратора» та «Оратор» Цицерона тощо. 

В епоху Середньовіччя надбання античної риторики були 
перероблені переважно для створення проповідей. Крім того, в цей 
період риторика була однією з головних навчальних дисциплін і 
входила до тривіуму – циклу з трьох наук (граматика, діалектика або 
логіка, риторика). 

В епоху Відродження риторика виходить знову на перший план 
серед словесних дисциплін. Вона є однією з тих гуманітарних 
дисциплін, яка сприяє формуванню універсальної людини. 

У Новому часі здобутки риторики використовувались переважно у 
створенні художньої прози. У такому вигляді ця дисципліна 
залишалась частиною гуманітарної освіти аж до XIX ст. Зрештою як 
учення про словесне вираження вона розчиняється у стилістиці як 
частині теорії літератури, а інші її розділи поступово втрачають 
практичне значення. Саме слово «риторика» набуває негативного 
відтінку «беззмістовного базікання». 

Засновником неориторики вважається бельгійський учений 
X. Перельман. 

Неориторика не заперечує досягнень класичної риторики. Однак ці 
етапи значно різняться між собою. У XX ст. риторика вже не є 
прерогативою виключно мовознавства, лінгвістики (як це було в 
останні століття розвитку класичної риторики). 

Нині риторика являє собою досить розгалужену галузь наукових 
досліджень, що намагаються виявити та проаналізувати механізми 
впливу на слухачів у різних типах спілкування. 
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2.Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції 
Одним із основних принципів давньогрецької культури був 

принцип змагальності. Він характеризується прагненням людини до 
перемоги у будь-яких змаганнях в усіх сферах суспільного життя. 
Таке прагнення і дало значний поштовх до розвитку грецької 
цивілізації, адже в такий спосіб людина намагалася перевершити 
інших за допомогою власного інтелекту, освіченості. А подібні якості 
не даруються від природи, вони набуваються в результаті 
наполегливої праці над собою, самовдосконалення, виховання.  

Риторика разом із філософією перебувала в центрі давньогрецького 
розуміння культури. Взагалі те, що ми тепер називаємо «культурою», 
давні греки називали «пайдейя» («виховання») – те, що передається і 
прищеплюється дитині. До складу її входили: виховання думки – 
філософія, яка шукає істину; виховання слова – риторика, яка шукає 
переконання.  

Інколи риторика навіть займала більш високу позицію, ніж 
філософія. На користь цього свідчить те, що філософія, історія та 
мистецтво мали у Давній Греції одну заступницю – музу Кліо. А 
риторику охороняли три богині: Пейто – богиня переконання та дві 
Ериди – богині суперечки. 

Ідеалом людини у Давній Греції був образ «суспільної людини», 
що здатна тримати в своїх руках управління державою. Зрозуміло, що 
мистецтво переконання, володіння Словом було найважливішою 
рисою цього образу. Провозвісниками такого ідеалу людини 
виступили в V ст. до н. е. софісти. Не випадково засновником 
риторики вважається відомий давньогрецький софіст Горгій. 

У феномені софістики риторика та філософія досить плідно 
співіснували. Софісти взагалі виступали як учителі мудрості, вчителі 
красномовства. Це була група людей, що заробляли інтелектуальною 
працею. За досить високу платню вони бралися навчати тих, хто 
прагнув до громадської або державної діяльності, у тому числі і 
вмінню публічно виступати, тобто ефективно впливати на розум та 
почуття громадян за допомогою влучного слова. Для софістів 
головним було здобути перемогу в суперечці, незважаючи на те, чи 
виражають їх положення істину. Тому їх можна вважати виразниками 
індивідуалізму, адже думки співрозмовників для них не мали 
особливого значення, важливим було ствердити власну перевагу через 
володіння мистецтвом переконувати.  

Яскравим свідченням софістичного світорозуміння є думка, 
сформульована Протагором: «Про будь-який предмет можна 
висловити два судження, протилежних одне одному». 

Ідеться про те, що певна думка людини має стільки ж прав на 
існування, як і будь-яка інша. Об’єктивної істини немає, тому можна 
говорити тільки про те, що одна думка є більш переконливою за іншу. 



 31 

Софісти як вчителі мудрості якраз і вбачали своє завдання в тому, щоб 
навчити цієї переконливості, навчити перетворювати слабку думку на 
сильну. 

Але вже в кінці V ст. стає очевидним той факт, що ідеал 
«суспільного життя» розпадається на два поняття, які взаємно 
виключають одне одного: «життя діяльне» і «життя споглядальне». 
Ідеалом першого був ритор – практик і політик; ідеалом другого – 
філософ, мислитель. 

Як було зазначено вище, засновником риторики вважають Горгія. 
Однак поряд із ним називають ще й інших учителів красномовства, 
зокрема Корака (Коракса) і Тісія. Як свідчать джерела, Корак був 
державним діячем, однак потім залишив цю справу і відкрив школу, в 
якій викладав те, що виніс із судової практики. Згодом він написав 
збірник «загальних місць». Це була хрестоматія готових прикладів для 
того, щоб їх вивчали напам’ять, а потім вставляли в промови. Його 
учень Тісій завершив роботу і створив посібник, який не містив вже 
прикладів, але надавав рекомендації щодо самої структури 
ораторських промов. 

Корак, Тісій і Горгій (приблизно 483-375рр. до н. е.) вважаються 
учнями філософа Емпедокла. Усі вони були родом з Сицилії. В 427 р. 
до н. е. Горгій прибув в Аттику як посол міста Леонтини, яким 
загрожували Сиракузи. Горгій так захопив афінську публіку, що вона 
в результаті віддала йому перевагу тільки за вміння витончено 
висловлювати свої думки. Через якийсь час Горгій переїхав до Афін та 
відкрив власну школу красномовства. Саме тут було визначено, що 
риторика – це майстерність переконання. Горгій виділив ряд засобів, 
за допомогою яких оратор «веде за собою» душу аудиторії й 
приносить їй задоволення. Горгію належить винахід словесних фігур. 

Перший виклик софістичному ідеалу єдності філософії та риторики 
кинув Сократ (469-399 рр. до н. е.). Він вважав, що риторика не 
потрібна, оскільки істинна думка збереже свою силу і без риторичного 
переконання, а хибна думка навіть за допомогою риторики не встоїть 
проти істини. Як свідчать діалоги Платона, Сократ намагався чітко 
розрізнити поняття віри й знання. Софістична риторика, на його 
думку, спрямована часто на формування віри без знання: «Перед усіма 
іншими мистецтвами ритор і риторика перебувають у такому ж 
виграшному становищі. Бо нічого не треба знати про саму справу, 
треба тільки знайти якісь засоби переконування, щоб видатися 
невігласам більшим знавцем, ніж ті, хто справді знає». 

Погляди Сократа на риторику формували певний риторичний 
ідеал, провідною рисою якого є постулати Істини та Добра. Адже 
справжнім оратором може вважатися лише та людина, яка чітко знає 
предмет промови й прагне до вищого блага: «Бо коли риторика 
двоїста, то одна її частина є підлабузництвом, ганебною балаканиною 
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для народу, а друга – прекрасна, яка прагне до того, аби душі 
громадян стали чимкращими, і яка завжди захищатиме в промовах те, 
що справді найкраще, незалежно від того, приємно це буде слухачам 
чи ні...».  

Водночас Сократ значно розвинув практичні методи публічної 
полеміки, на якій ґрунтувались всі його відомі бесіди. Сам термін 
«полеміка» у перекладі з грец. означає «воїн», «військова справа». 
Мистецтво ведення суперечок називається еристика. У ті часи вона 
була сферою застосування софістики. Цим мистецтвам Сократ 
протиставляв діалектику – мистецтво ведення бесіди, метою якої 
було досягнення істинного знання. Майстер еристики або софістики, 
як правило, за всяку ціну намагався відстояти свою позицію і 
заперечити іншу думку. При цьому він не дуже турбувався про те, чи 
будуть його положення виражати істину. Саме тому Ерид – 
заступниць суперечки – було дві. Одна охороняла конструктивну 
(діалектичну) суперечку, метою якої було досягнення істини, а друга – 
конфліктну (еристичну), в якій головним було здобуття перемоги над 
супротивником. 

Зазвичай Сократ починав свої бесіди з того, що за допомогою 
майстерних запитань загоняв супротивника в глухий кут. Предметом 
розмови часто виступали, на перший погляд, нескладні проблеми, в 
яких софісти вважали себе знавцями. Однак протягом бесіди 
виявлялись суперечності в їхніх поглядах. Після цього Сократ 
підключав маєвтику (мистецтво повитухи), коли шляхом запитань та 
відповідей співрозмовники намагалися дійти до істини. 

Думку Сократа про даремність софістичної риторики розвинув у 
своїх діалогах відомий давньогрецький філософ Платон (427-347 рр. 
до н. е.). Зокрема, цим питанням присвячені його роботи «Горгій» та 
«Федр». У «Горгії» представлена критика тодішньої риторики. Платон 
вустами Сократа говорив про те, що риторика – це марево однієї з 
частин мистецтва політики. Тобто риторика навіть не є мистецтвом, це 
вправність: «Як оздоблювання тіла належить до гімнастики, а 
софістика – до законодавства, так і куховарство – до мистецтва 
лікування, а риторика – до правосуддя. Однак я вже наголошував на 
тому, що за природою вони відрізняються між собою. Але оскільки 
водночас і близькі одне до одного, то від цього софісти й красномовці 
перебувають у цілковитому сум’ятті, й ні самі не знають, чим і в чому 
вони можуть бути корисними, ні іншим людям це невідомо». 

Софістичній риториці Платон протиставив справжнє 
красномовство, що ґрунтується на справжньому знанні й тому 
доступне тільки філософу. Крім того, у творчості Платона вже можна 
побачити осмислення риторичного трикутника: оратор – промова – 
аудиторія. Зокрема, у діалозі «Федр» зазначалося: 1) для ритора, який 
впливає насамперед на душу слухачів, важливим є знання видів душі; 
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2) важливим є знання властивостей кожного з видів промов, як вони 
впливають на того чи іншого слухача; 3) доречність, що стосується як 
моменту виступу перед аудиторією (оратор повинен знати, коли слід 
виступати, а коли слід утриматись), так і засобів підвищення 
впливовості свого виступу (коли слід застосувати стислість, 
жалісливість, запальність тощо). Щодо членування промови, то тут 
виділяються такі частини: вступ, розповідь з уміщеними в ній 
свідченнями, докази, правдоподібні висновки. 

Однак головне, чим повинен володіти ритор, – це знання. 
Мистецтво пізнання складається, на думку Платона, з двох частин: 
вміння звести до однієї загальної ідеї всі розрізнені поняття і вміння 
розділити все на види. Таке мистецтво у діалозі «Федр» називається 
ще діалектикою. 

Ісократ (436-338 рр. до н. е.) був учнем Горгія і прямим 
спадкоємцем софістичної освітньої системи. У 392-352 рр. до н. е. 
Ісократ створив школу красномовства. Навчання в цій школі тривало 
3-4 роки, коштувало дорого (приблизно 1000 драхм) і було доступним 
тільки заможним людям. 

Створюючи школу, Ісократ розглядав риторику як синонім знання, 
яким можна оволодіти в процесі навчання. Мистецтво створення 
промов визначалося ним як філософія. Звичайно, таке розуміння 
філософії відрізнялося від розуміння філософії Сократом і Платоном. 
У житті доводиться мати справу не з істинами, а з думками, отже, 
умоспоглядальна філософія була не зовсім доречною для практичного 
життя. Тому Ісократ зосереджувався більше на мистецтві слова. Адже 
для переконання аудиторії слід бути принаймні зрозумілим для 
більшості. Саме в школі Ісократа і з’явилося таке поняття, як «думка 
більшості». Щоб виступ оратора був успішний, потрібно завоювати 
«думку більшості», тобто вловити настрій аудиторії, встановити з нею 
контакт і тим самим знайти схвалення своєї промови.  

Ісократ підкреслював великі потенційні можливості, закладені в 
красномовстві. Природа слова така, що: «одне й те саме можна 
викласти різними способами: велике представити незначним, незначне 
возвеличити, старе представити новим, а про недавні події розповісти 
так, що вони будуть здаватися давніми». Однак він, на відміну від 
софістів, наполягав на моральнісних аспектах риторики. 

Ісократ удосконалив риторичну теорію. У його школі були 
вироблені основні принципи композиції ораторської промови, яка 
повинна містити такі частини: 

1) вступ, метою якого є привертання уваги й прихильності 
аудиторії; 

2) виклад предмета виступу з усією переконливістю; 
3) спростування положень противника з аргументацією на користь 

власних; 
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4) завершення, яке підбиває підсумок сказаному. 
Ідеалом у школі Ісократа було легке та вишукане мовлення, яке 

проста людина зрозуміє, а фахівець оцінить. 
Систему філософської риторики створив Аристотель (384- 322 рр. 

до н. е.). Він присвятив цій науці спеціальний трактат під назвою 
«Риторика». У ньому, зокрема, подавалося таке визначення риторики: 
«здатність знаходити можливі способи переконання відносно кожного 
даного предмета». 

Велику увагу Аристотель приділяв також вирішенню питання про 
те, чим риторика відрізняється від інших мистецтв, які теж мають 
справу зі Словом, а саме: аналітики, діалектики, софістики та 
еристики. Аналітика у нього – це вчення про доведення. Діалектика – 
це певне мистецтво ведення бесіди, коли шукаються першооснови 
якоїсь науки, особливо філософії. Софістика й еристика дуже схожі 
між собою, відмінність полягає лише в меті: софісти прагнуть до 
позірної мудрості, а еристики – до позірної перемоги в суперечці 
будь-якими засобами. 

Крім того, у трактаті «Риторика» закріплювалося уявлення про 
«риторичний трикутник».  

Аристотель запропонував певну типологію промов. Див. таблицю: 

№ Критерій 
Види промов 

дорадчі судові епідейктичні 

1
. 

справа 
схиляти чи 
відхиляти 

звинувачувати чи 
виправдовувати 

хвалити чи 
засуджувати 

2
. 

час майбутній минулий теперішній 

3
. 

мета 
користь або 
шкода 

справедливе або 
несправедливе 

прекрасне або ганебне 

4
. 

прийоми 

приклади, бо в 
промовах ідеться 
про майбутнє, але 
припущення 
робляться на 
основі минулого 

ентимеми, бо минуле 
через свою неясність 
особливо потребує 
вказівки на причину 
та доведення 

перебільшення, бо 
оратор має справу з 
діяннями, що визнані 
беззастережно; він 
повинен лише 
представити їх у всій 
величі та красі 

У V-VI ст. до н. е. в Давній Греції були не лише періодом 
створення теоретичних праць з риторики, а й часом появи видатних 
ораторів. 

Згадайте, що ораторське мистецтво тісно пов’язувалося з 
політичною діяльністю. Знаним політичним оратором був Перікл. 
Його промови не збереглися. Однак можна говорити про його 
красномовство на основі відгуків сучасників. Зокрема, Перікл завжди 
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готувався до виступів. Коли з аудиторії лунали заклики до виступу, то 
він нерідко відмовлявся, посилаючись на те, що не встиг 
підготуватися. Під час промови Перікл тримався спокійно, вираз його 
обличчя майже не змінювався, він не жестикулював, ніколи не сміявся 
і не тішив аудиторію кумедними розповідями. 

Про Перікла як видатного оратора свідчить така історія. 
Спартанський цар Архідам запитав Фукідіда –  представника 
аристократичної партії, політичного противника Перікла – про те, хто 
з них є більш вправним у боротьбі. Фукідід відповів: «Якщо я у 
боротьбі повалю Перікла, то він скаже, що не впав, через це виявиться 
переможцем і переконає в цьому тих, хто це бачив». 

Лісій (приблизно 459-380 рр. до н. е.) був змушений стати 
оратором через життєві негаразди. Свою першу промову він 
виголосив, коли йому вже йшов шостий десяток. Унаслідок 
олігархічного перевороту (404 р. до н. е.) Лісій розорився і був 
змушений виступити як обвинувач на процесі проти винуватця 
загибелі свого брата. Потім він обрав собі професію 
логографа. Логограф – це людина, яка створювала промови 
наамовлення.  

Серед переваг Лісія слід назвати його здатність готувати матеріал у 
досить невеликі строки, що встановлювались афінським судом. Його 
промови вирізнялися стислістю й чіткістю думки. Це забезпечувалось 
прагненням використовувати слова в їх власному значенні, уникати 
сміливих метафор, поетичних виразів тощо. Пізніше стиль Лісія був 
визнаний зразком аттикізму і став прикладом для наслідування.  

Найбільш цікавим оратором Давньої Греції був Демосфен (384-322 
рр, до н. е.). Його постать  засвідчує, що для успіху оратора природні 
задатки не є ключовими. Головним є постійне тренування як думки, 
так і слова. З дитинства Демосфен мав слабкий голос і шепелявив. Ці 
недоліки, а також нерішучість, з якою він тримався перед публікою, 
призвели до провалу перших його виступів. Однак Демосфен був 
дуже наполегливою людиною: свої фізичні недоліки він долав 
постійними вправами. Свою невиразну вимову Демосфен намагався 
виправити тим, що набирав у рот камінці і тренувався ясно та 
розбірливо читати уривки з поезій. Слабкий голос поліпшував тим, що 
виходив на берег моря і звуком свого голосу намагався заглушити 
шум прибережних хвиль. 

Крім цього, Демосфен ретельно вивчав промови, які чув і по 
пам’яті намагався відновити хід міркувань. До власних слів або слів 
інших людей він вигадував можливі поправки та способи виразити ті 
самі думки іншими словами. Оратор ніколи не виступав без 
попередньої підготовки. Він визнавав, що хоча й не пише всієї 
промови повністю, однак зовсім без попередніх начерків не виступає. 
При цьому він говорив, що той, хто готує промову заздалегідь, по-
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справжньому відданий народу, що в цьому і полягає служіння йому. 
На думку Демосфена, виявляти байдужість до того, як сприйме 
промову більшість аудиторії, значить співчувати олігархії та 
розраховувати більше на примус, ніж на переконання. 

Відомими є промови Демосфена проти македонського царя 
Філіппа. За переказами, сам Філіпп Македонський, коли прочитав 
одну з них, зауважив: «Якби я чув Демосфена, я сам би проголосував 
за нього як за вождя у боротьбі проти мене». 

Як відомо, Аристотель у своїй творчості виділив три види промов: 
політичні, судові та епідейктичні (урочисті, похвальні). У Давній 
Греції класичного періоду провідну роль відігравали політичні 
промови. У період еллінізму ця роль перейшла до урочистих промов. 
У системі античної риторики відбулися значні зміни. Насамперед 
змінився естетичний ідеал красномовства. Метою політичної промови 
було переконання слухачів, а урочистої – сподобатись аудиторії. І 
грецьке красномовство потребувало пафосу, вишуканості, пишноти, 
блиску. В промовах з’явилися рідкісні слова, пишномовні метафори, 
підкреслений ритм. 

Особливо це виявилось в азіатському стилі – напрямі в риториці, 
що утворився в риторичних школах і досяг найбільшої досконалості в 
містах Малої Азії в ІІІ ст. до н. е. Риторика тепер була позбавлена 
гострого змісту політичної боротьби, що наснажувала політичних 
ораторів минулого. У риторичних школах культивувалось урочисте 
панегіричне красномовство на честь монарха, а також судові 
ораторські промови на обрану тему. За відсутності живого змісту 
риторика зверталася переважно до формальних ефектів, серед яких 
розрізняли два стильові напрями – «ошатний» і «високомовний». 

Характерна ознака «ошатного» стильового напряму полягає у 
пошуках слухових ефектів, під впливом яких в аудиторії складалося 
враження співу. Представники «високомовного» стилю тяжіли до 
емоційної патетики та пишномовності. Обом відгалуженням було 
притаманне намагання максимально піднести навантаження кожного 
елементу фрази. 

Інший елліністичний напрям у риториці отримав назву аттикізм. 
Він набув розвитку в II-І ст. до н. е. й орієнтувався на архаїчну на той 
час мову та стилістику аттичної прози, зокрема, на твори Лісія й 
Фукідіда. 

Крім зміни естетичного ідеалу, зростало значення теоретичних 
приписів для красномовства. Це зумовлювалося тим, що, на відміну 
від політичних промов, які повністю залежать від неповторної 
конкретної ситуації, зміст урочистих промов більш одноманітний і 
тому його можна підготувати заздалегідь. Відповідно до цього 
розроблялися теоретичні системи риторики, що прагнули охопити 
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якомога більше різноманітних випадків, з якими доводилося мати 
справу ораторові. 

Зразком для риторів епохи еллінізму виступали давньогрецькі 
оратори класичного періоду. У III ст. до н. е. у Пергамській бібліотеці 
утворився відомий канон десяти аттичних ораторів, до складу якого 
ввійшли Антифонт, Андокід, Лісій, Ісократ, Ісей, Лікург, 
Демосфен, Гиперід, Динарх, Есхін. До цього канону пізніше часто 
зверталися видатні оратори, теоретики й учителі ораторського 
мистецтва. 

Слід зазначити, що елліністична риторика все більше 
відмежовувалася від філософських інтересів. Риторичні школи цього 
періоду більшу увагу приділяли саме мистецтву слова. В них 
поступово виробився тип оратора, котрий здатний промовляти на 
будь-яку тему, але при цьому майже не знати нічого. 

Саме шкільна риторика ще з часів Ісократа стала основою античної 
освіти. У риторичних школах поширилися вправи, які називаються 
декламації – промови на вигадані теми. Спочатку цим терміном 
позначали суто вокальні вправи, а вже згодом вони стали 
специфічними вправами у риторичних школах. Існувало два види 
декламацій: контроверсії та суазорії. Контроверсії – це судові 
промови за вигаданими справами, а суазорії – промови на вигадані 
політичні теми. 

Якщо говорити про ставлення філософських шкіл епохи еллінізму 
до риторики, то слід зупинитися на двох школах. Особливий інтерес 
викликає ставлення академіків, спадкоємців Платона, до риторики. 
Певний час вони відхиляли цю дисципліну. Однак з II ст. до н. е. в 
Академії запанував скептицизм. Представники цього покоління 
академіків залучали до викладання риторичні прийоми. Зокрема: «Про 
будь-який предмет говорити і за, і проти» й тим самим підводити 
слухача до потрібних висновків. Філософ Карнеад, який очолював 
Академію у 160-129 рр. до н. е., навіть став у такий спосіб відомим 
оратором. 

У 156-155 рр. до н. е. Карнеад разом з кількома філософами 
відвідав Рим у складі дипломатичної місії. Там він протягом двох днів 
виголосив блискучу промову про справедливість. Першого дня він 
доводив, що справедливість закладена в самій природі людини і тому 
гідна прагнення до неї сама по собі. Другого дня Карнеад показав, що 
справедливість – це умовна настанова, яку вигадали слабкі люди на 
противагу сильним. Для сильних справедливість зовсім не 
обов’язкова. Відомий давньоримський політичний діяч того 
часу Катон Старший, почувши ці промови, наказав вигнати 
грецьких філософів з Риму. На його думку, така «гра» з істиною 
загрожувала римській молоді. 
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Представники ще однієї елліністичної філософської школи – 
стоїчної – вважали, що риторика складає необхідну частину знань 
справжнього мудреця. Вони виходили з внутрішньої єдності риторики 
та діалектики. Риторика є наукою витончено говорити за допомогою 
складних міркувань, а діалектика – наукою правильно сперечатися за 
допомогою міркувань у вигляді запитань та відповідей. Крім того, 
вони дотримувались аристотелівського поділу промов на політичні, 
судові й урочисті; сама ж ораторська промова, на їх думку, 
складається із вступу, оповідання, заперечення й завершення.  

3. Римський період античної риторики 
Для епохи республіки не був характерний культ чистого слова, 

звукової гармонії, насолода від витонченості оратора. Римляни 
продовжили традиції грецької риторики. Відбувся рух від простоти 
промови до нагромадження, до азіанства. 

У цей період загострилася ворожнеча між риторикою та 
філософією. Адже більшість римських учнів пішли навчатися до 
риторів і лише одиниці – до філософів. Філософи вважали, що 
риторика – не наука, весь позитивний зміст викрала у філософії, 
тільки філософ може бути по-справжньому красномовним. У творі 
Цицерона «Про оратора» один із персонажів (Марк Антоній) згадував 
такий випадок. Коли він затримався в Афінах, то місцеві філософи, 
дізнавшись про те, що він є відомим оратором, завели перед ним 
бурхливу суперечку і доводили, що для оратора філософія набагато 
важніша за риторику. 

І ст. до н. е. характеризується тим, що в цей час був створений 
підручник з риторики, який називається «До Гереннія». Тривалий час 
вважалося, що він належить Цицерону, однак подальші дослідження 
довели, що відомий римський оратор не був автором цього 
підручника.  

На відміну від автора риторики «До Гереннія», відомий римський 
оратор та філософ Марк Туллій Цицерон наполягав на зв’язку 
риторики та філософії. Хоча його філософія являла собою філософію 
під знаком риторики. У діалозі «Про оратора» він, зокрема, писав: 
«Філософія не схожа на інші науки. В геометрії, наприклад, або в 
музиці, що може зробити людина, яка не вивчила цих наук? Тільки 
мовчати, щоб її не прийняли за божевільну. А філософські запитання 
відкриті для будь-якого проникливого та дотепного розуму, що вміє 
на все знаходити правдоподібні відповіді й викладати їх у майстерній 
та рівній промові. І тут найпересічніший оратор, навіть не дуже 
освічений, але такий, що має досвід у промовах, переможе філософів 
цим своїм нехитрим досвідом і не дозволить себе образити та 
зневажити». 
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Цицерон залишив після себе чималу кількість промов, а також 
кілька теоретичних творів, присвячених ораторському мистецтву: 
«Про оратора», «Брут», «Оратор» та ін.  

Видатний давньоримський оратор вважав, що для красномовства 
необхідні природне обдаровання, навички, знання. При цьому 
перевагу він віддавав третьому компоненту, оскільки першість 
належить освіченому оратору. Зокрема, свої ораторські успіхи він 
пов’язував не з талантом, а з освітою. Без знань немає справжнього 
красномовства. Цицерону належать також відомі слова про те, що 
багатство змісту породжує й багатство вираження. Якщо зміст 
значний, то він викликає природний блиск і в словах. 

Цицерон удосконалив розробку риторичної техніки. У творі 
«Оратор» він характеризував турботи ідеального оратора таким 
чином: «що сказати», «де сказати», «як сказати». «Що сказати» 
означає винахід матеріалу. Тут оратор, на думку Цицерона, має 
керуватись розумом. «Де сказати» означає розташування матеріалу. 
Тут римський оратор пропонував сильні аргументи ставити на 
початку та в кінці, а слабкі – посередині. «Як сказати» стосується і 
виголошення, і викладу. Щодо виголошення, то оратор, на думку 
Цицерона, повинен володіти голосом, рухами та обличчям. Однак 
основним завданням оратора є словесне вираження (виклад). Саме в 
цьому пункті Цицерон вбачає схожість латинського «eloquens». Він 
розробив теорію трьох стилів. При виборі стилю оратор повинен 
керуватись доречністю. Взагалі ідеальний оратор – це «такий оратор, 
який вміє говорити про низьке просто, про високе яскромовно й про 
середнє помірно». 

З переходом від республіки до імперії латинське красномовство 
повторило ту ж еволюцію, яку свого часу зазнало грецьке 
красномовство під час переходу від еллінських республік до 
елліністичних монархій. Значення політичного красномовства 
знизилось, а урочистого – зросло. Судове красномовство 
продовжувало процвітати. Римське право складалося в систему, а 
отже, судові оратори прославлялися вже як прокурори чи адвокати. 

Якщо в бурхливі республіканські часи красномовство було 
знаряддям політичної боротьби, то в період імперії воно втратило цю 
свою функцію і стало вченою розвагою, своєрідним літературним 
продуктом та знаряддям професійного оратора, що заробляє собі на 
життя. Марк Фабій Квінтіліан (приблизно 35-100 рр. н. е.) – ще один 
відомий ритор Давнього Риму – не був оратором форуму, а був 
адвокатом і шкільним викладачем риторики. У 70 р. у Римі 
імператором була створена державна риторична школа, керівником 
якої і був Квінтіліан. Його твір «Дванадцять книг риторичних 
повчань» – це найбільш докладний із риторичних курсів, що зберігся з 
давнини. 
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Шкільна освіта в Римі складалася з трьох ступенів. Нижчим 
ступенем була школа літератора, середнім – школа граматика, вищим 
– школа ритора. У літератора вчилися читати, писати і рахувати. У 
граматика вивчали класичних письменників. У ритора молоді люди 
оволодівали красномовством, щоб потім на практиці застосовувати 
отримані знання. Основними видами вправ у риторичній школі, за 
традицією, були декламації. Ритор Сенека Старший (батько 
філософа Сенеки) створив підручник «Контроверсії», що являв собою 
збірник найбільш вдалих уривків з декламацій, які він почув протягом 
свого життя. Проте в часи імперії теми декламацій все більше 
відмежовувалися від повсякденної ораторської практики, набуваючи 
лише педагогічне значення.  

На думку Квінтіліана, щоб оратор був «гідною людиною», 
необхідно розвивати його моральність; щоб оратор був «майстерним у 
промовах», необхідно розвивати його смак. Саме цьому й слугував 
весь курс риторичних занять, який був систематизований і 
зорієнтований на кращі класичні зразки, зокрема на Цицерона. 

У своєму творі «Дванадцять книг риторичних настанов» Квінтіліан 
докладно описав п’ять основних розділів риторики: знаходження, 
розташування, словесне вираження, запам’ятовування та 
проголошення. При цьому він не намагався викладати лише правила, 
яких повинен дотримуватись оратор, справедливо наголошуючи на 
тому, що «...ритори, які писали про цю науку з особливою 
ретельністю та точністю, ніколи не були великими ораторами». 

Своє завдання Квінтіліан убачав у тому, щоб надати майбутньому 
оратору такі настанови, виконання яких сприятиме його формуванню. 
Він писав про те, що ці правила є насамперед наслідком досвіду та 
спостережень. 

Розглядаючи розділи риторики, вчитель красномовства особливу 
увагу приділяв третій частині – словесному вираженню (елокуції). На 
його думку, саме це відрізняє справжнього оратора серед інших 
людей, адже риторика у його визначенні – це «наука говорити 
витончено»: «Бути красномовним є нічим іншим, як виражати словом 
все те, що розумом охоплене, і повідомляти це слухачам: без цього всі 
вищенаведені правила не принесуть ніякої користі». 

У розділі про елокуцію Квінтіліан докладно писав про ясність, 
прикрашання промови, тропи, фігури тощо. При цьому він намагався 
чітко відрізнити тропи від фігур. На його думку, троп – це 
використання слів у непрямому значенні для краси промови. Фігура – 
це мовленнєвий зворот, що відступає від загальноприйнятого виразу 
думки.  

Погляди Квінтіліана на риторику символізували суттєві зміни в 
розумінні цієї дисципліни. Відтепер риторика тлумачилася вже не як 
мистецтво переконання, а як мистецтво говорити витончено. Тобто 
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покликання оратора полягало вже не в оволодінні душами багатьох 
людей через аргументовану промову, а в створенні прекрасної форми 
для своїх думок, що під силу оцінити тільки знавцю. Таким чином, 
риторика зрештою стала засобом дарувати естетичну насолоду й 
зближувалася з художньою літературою.  

Зі становленням Римської імперії сферою застосування риторики 
перестав бути форум, а в нових суспільних умовах середовищем 
формування майбутніх ораторів стала школа. 

Відомий давньоримський історик Корнелій Тацит (приблизно 58-
117 рр. н. е.) у своєму творі «Діалог про ораторів» замислювався над 
питаннями про долю латинського красномовства, про місце риторики 
в житті суспільства. У період написання цієї праці Тацит ще не був 
істориком, він був політиком. 

«Діалог про ораторів» написаний у традиційній формі, якої 
дотримувався Цицерон у своїх творах. Тацит визнавав і цінував 
ораторське мистецтво Цицерона, проте не абсолютизував його. Тобто 
якщо для Квінтіліана мистецтво Цицерона було еталоном найвищої 
майстерності оратора, то Тацит не вбачав необхідності у поверненні 
до минулого. Він вважав, що немає єдиних, незалежних від часу 
правил красномовства: «...разом зі зрушеннями, які приносить час в 
обставини та суспільні смаки, повинні бути змінені... також форма і 
самий зміст ораторської промови». 

Спочатку в діалозі ведеться суперечка про те, чому варто віддати 
перевагу: судовому красномовству (оратори, що виступають у суді, 
мають дуже багато переваг) чи поезії? Потім поступово проводиться 
думка про те, що сучасне Тациту красномовство являє собою занепад 
порівняно з красномовством минулих часів. І причини цього – не 
лише в тому, що система виховання молоді стала менш суворою, але і 
в змінах у римській формі правління: разом з республіканськими 
часами зникли причини застосування політичного красномовства. 
Звичайно, добре гарно володіти красномовством, щоб відстоювати, 
наприклад, свої інтереси в суді, але, на думку Тацита: «Краще не мати 
приводів скаржитися, ніж звертатися до правосуддя». 

II ст. н. е. прийнято вважати століттям «другої софістики» на 
згадку про софістів V ст. до н. е., які їздили по містах з промовами та 
лекціями. У ці часи центр культурного життя перемістився із столиці в 
провінції. Особливу популярність мали Афіни, острів Родос та міста 
Малої Азії. Еллінофільство стало модою. Професія мандрівного 
ритора, що виступала в грецьких містах з демонстрацією свого 
мистецтва, стала поширеною. Про політичне красномовство не 
йшлося, адже імператорська влада на ті часи була міцною. За таких 
умов ораторське мистецтво звернулося до єдино можливого жанру, а 
саме до епідейктичного, урочистого красномовства. Перед оратором 
ставилося завдання експромтом, без підготовки уславити героїчне 
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минуле або героя давнього міфу, виголосити похвальне слово 
великому ораторові або політичному діячеві минулих часів. 

4. Риторика та раннє християнство 
Перші християнські общини з’явились у Східному 

Середземномор’ї наприкінці І ст. до н. е. – на початку І ст. н. е. 
Оскільки найбільш ранні християнські тексти, що дійшли до нас, були 
написані грецькою мовою, то на їх створення безпосередньо впливала 
елліністична культура, в тому числі й риторика. 

Спочатку християнство поширювалося завдяки усним проповідям. 
Роль проповіді в історії християнства була значною. 

Першим у ряді християнських ораторів слід вважати, напевно, 
самого Ісуса, що проповідував учення серед своїх учнів. Один із 
відомих римських ораторів і філософів Лукіан (приблизно 120- 190 
рр.) вважав, що християни вклоняються якомусь «розіп’ятому 
софісту». 

Неабияке враження справляли на слухачів притчі Христа. 
Наприклад, завершення Нагорної проповіді: «Отож, кожен, хто слухає 
цих Моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій 
дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря 
знялася, і на дім отой кинулась, – та не впав, бо на камені був він 
заснований. А кожен, хто слухає цих Моїх слів, та їх не виконує, – 
подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І 
линула злива, і розлилися річки, і буря знялася й на дім отой кинулась, 
– і він упав. І велика була та руїна його!» (Матвій: 7, 24-27). 

Свого часу ще Аристотель рекомендував використовувати в 
ораторській практиці байки та притчі. На його думку, притча – це 
своєрідне порівняння, він вважав її прийомом Сократа. Тобто притчі в 
образній формі пояснювали те, що безпосередньо здавалось 
незрозумілим чи неприйнятним. Така форма дозволяла зробити зміст 
багатозначним і тому більш універсальним. 

Великою експресивністю характеризувалися і письмові проповіді, 
тобто послання апостолів Христа, особливо апостола Павла. Його 
послання нагадують афористичний стиль Сенеки. Тексти апостола 
Павла позначені новою розробкою форми діатриби – проповіді-
суперечки, в якій нові запитання змушують автора весь час з різних 
боків підходити до однієї й тієї самої центральної 
тези. Наприклад, звернення Павла до іудея: «Отож, ти, що іншого 
навчаєш, себе самого не вчиш! Проповідуєш не красти, а сам крадеш! 
Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб! Гидуючи ідолами, 
чиниш святокрадство! Ти, що хвалишся Законом, зневажаєш Бога 
переступом Закону!» (Послання  до Римлян: 2, 21-23). 

Християнська проповідь поєднала в собі численні філософські та 
релігійні вчення своєї епохи, а далі стала головним знаряддям церкви. 
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Згодом проповідь остаточно перетворилася на монолог і призначалася 
для того, щоб присутні просто слухали й сприймали її. 

Про вплив риторики на становлення мистецтва проповіді свідчить і 
той факт, що майже всі латинські апологети і перші отці церкви були 
риторами або вчителями красномовства до прийняття християнства. 
Однак після хрещення вони засуджували свою світську професію.  

Одним із найвідоміших апологетів християнства був Квінт 
Септимій Флоренс Тертуліан (близько 160-220 pp.). Народився він у 
Північній Африці – у Карфагені. На становлення його поглядів 
істотно вплинули твори Сенеки та Цицерона, причому не лише своїм 
змістом, але й способом викладу матеріалу. Він був відомим судовим 
оратором у Римі. Християнство Тертуліан прийняв, коли йому було 35 
років, і після цього повернувся на батьківщину. 

У своїх проповідях нового віровчення Тертуліан заперечував розум 
і замінював його парадоксальним містичним чуттям і 
співпереживанням: «Розіп’ятий Син Божий – не соромно, бо саме це 
викликає сором. І вмер Син Божий – це цілком достовірно, бо 
безглуздо. А похований, він воскрес – це вірно, бо неможливо». 

Сучасник Тертуліана Климент Александрійський (близько 150-
215 рр.) намагався зблизити античну філософію і християнське 
віровчення: «...від віри вона не відволікає нас... навпаки, ми 
захищаємось філософією як деяким міцним заслоном, відкриваючи в 
ній деякого союзника, разом з яким і обґрунтовуємо потім нашу віру». 
«Положення філософів містять істину, але лише так, як горіхова 
шкаралупа містить поживне зерно». Тобто філософія може бути 
тільки пропедевтикою до християнства. 

Формування церкви – це важливий період у розвитку 
християнської риторики. Саме в цей час у церкву прийшли люди 
знатні, багаті й освічені. Відтоді проповідь розглядалася вже не тільки 
як результат божественного натхнення, але й як наслідок високої 
майстерності та знання. Зокрема, так вважав Ориген (III ст. н. е.), який 
указував на необхідність спеціальної підготовки проповідника. 
Правда, пізніше у VI ст. філософські погляди Оригена було визнані 
єретичними. 

Однією з цікавих постатей останнього століття античної риторики 
є постать Лібанія (або Ліванія (314-393 рр. н. е.)), визнаного 
язичницького ритора та граматика з Антиохії. Майстерність Лібанія 
наслідували імператор Юліан, а також його учні Василій Великий, 
Григорій Богослов та Іоан Златоуст, які згодом прийняли 
християнство. Всього відомі імена 134 учнів Лібанія. 

Передусім Лібаній був учителем ораторського мистецтва. Слід 
зазначити також, що він був противником «беззмістовного» 
красномовства, тобто красномовства заради нього самого. Його 
доробок налічував чимало декламацій, які в учнях формували навички 
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композиційної побудови промови та знаходження елементів, які 
пожвавлюють матеріал. 

Одним з найвідоміших творів Лібанія є «Апологія Сократа ритора 
Лібанія», в якій автор продемонстрував витончену аттичну мову та 
ерудицію. Ця урочиста риторична вправа написана як промова 
адвоката, що виступав на процесі 399 р. до н. е. Майстерність Лібанія 
втілена також в епітафії на смерть імператора Юліана, якого було 
вбито в 363 р. під час війни з Персією. Твір побудований за звичною 
схемою будь-якої похвальної промови: походження, виховання, 
характер, діяння. 

Лібаній вважав риторику необхідною як у суспільно-політичній 
сфері, так і у сфері виховання. Завдяки цьому вона набувала статусу 
головного знаряддя у цьому процесі й мала універсальний характер. 
Основне завдання ораторського мистецтва визнаний язичницький 
ритор убачав у тому, щоб: «робити громадян хорошими людьми й 
привчати їх до добра та корисної діяльності». 

Античність – це епоха і видатних ораторів, і блискучих 
теоретичних праць з риторики. Одним із головних моментів розвитку 
риторики цього періоду було усвідомлення того, що вона – це 
насамперед виховання слова. Крім того, для подальшого розвитку 
риторики як науки важливим є те, що в Античності, по суті, 
сформувалось дві основні традиції в розумінні предмета цієї 
дисципліни. Перша традиція отримала своє теоретичне завершення в 
творчості Аристотеля, у якого риторика – це мистецтво переконання. 
Другу традицію представляв Квінтіліан, у якого риторика – це 
мистецтво говорити витончено.  

Лекційне заняття 
План 

1.Періоди у розвитку риторики. 
2.Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 
3.Римський період античної риторики. 
4. Риторика та раннє християнство. 
 

Практичні завдання для самостійної роботи 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами лекції №2 та рекомендованою 
літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному 
занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами 
(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1.Періоди у розвитку риторики. 
2.Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 
3.Римський період античної риторики. 
4. Риторика та раннє християнство. 
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Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 
повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 

Теми рефератів, повідомлень, презентацій  
1. Софістичний ідеал єдності риторики та філософії. 
2. Риторика Сократа. 
3. Риторика Платона. 
4. Освітня система Ісократа. 
5. «Риторика» Аристотеля. 
6. Видатні давньогрецькі оратори. 
7. Особливості елліністичної риторики. 
8. Риторика Цицерона. 
9. Програма освіти оратора Квінтіліана. 
10. «Діалог про ораторів» Корнелія Тацита. 
11. Риторика та раннє християнство. 
Завдання 3. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 

їх на практичному занятті. 
 
 

Творчі завдання 
1. Підготуйте вікторину на тему: «Давньогрецька 

риторика». 
2. Складіть есе на тему: «Поетами народжуються, а 

ораторами стають». 
Завдання 4. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 

до їх усного чи письмового відтворення. 
Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 

тестового контролю: 
1. Давньогрецький термін «пайдейя» означає: 
а) виховання;  
б) красномовство;  
в) філософія; 
г) освіта. 
2. Заступницею риторики у Давній Греції є богині: 
а) Пейто; 
б) дві Ериди; 
в) Пейто і дві Ериди; 
г) Гера. 
3. Засновником риторики вважається: 
а) Горгій;  
б) Корак; 
в) Тісій; 
г) Цицерон. 
4. У феномені софістики риторика і філософія: 
а) плідно співіснували;  
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б) постійно конфліктували; 
в) доповнювалися математикою; 
г) вважалися даремною втатою часу. 
5. Мистецтво ведення бесіди, метою якої є досягнення істинного 

знання, в епоху Античності називалось: 
а) діалектика;  
б) еристика; 
в) софістика; 
г) дидактика. 
Література: 2, 3, 4, 5, 9, 14, 18, 29. 

 
Тема 3: Історичний розвиток риторики епохи 

Середньовіччя  
Основні поняття і терміни: апологетика,  апологет, гомілетика, 

гомілія, догмат, догматика, екзегетика, єресь, канон, літургія, 
патристика, теологія (богослів’я). 

1. Формування нових засад європейської  риторики в епоху 
Середньовіччя.  

У Середні віки ораторське мистецтво Європи розвивалося 
переважно в руслі церковної проповіді, оскільки Церква була 
основним осередком культури. Зрозуміло, що саме ідеологічна 
спрямованість Біблії виступає тут стрижневим моментом. Проте 
священики як оратори спиралися й на античний ораторський досвід, 
на класичні засади риторики. Але церковний погляд на красномовство 
подібний до використання таланту живописця в малюванні ікон: гарно 
намалювати бажано, але не обов’язково, головне – дотримання 
канону, що фіксує ідейний зміст. Так і в проповідництві: установка 
тут не на красу виразу, а на його духовну змістовність. Проте кращі 
зразки церковної проповіді відзначаються вишуканою риторичною 
майстерністю. Світське красномовство – академічне, судове, побутове 
– перебували під церковним впливом.  

Новий тип риторики кристалізується у II ст., коли християни 
почали ширше знайомитися з античною спадщиною, використовуючи 
її філософсько-літературні методи. Тоді ж загострювалася боротьба з 
єресями («особливими вченнями»), що зумовило розвиток полемічних 
аспектів. Пізніше становлення християнської догматики на 
Вселенських Соборах також відбувалося у жвавій дискусії. Особливу 
роль у цьому відіграло візантійське місто Александрія, де вперше 
виникли Музей та Бібліотека, на базі яких незабаром створили 
Академію наук. Тут уперше було перекладено грецькою Старий 
Заповіт, виник метод екзегетичного розуміння його тексту 
(екзегетика – врахування прихованого значення тексту, підтексту, 
символіки, алегорії тощо; її засновником був Філон Александрійський 
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– еллінізований юдейський учений). Саме в Александрії виникла 
школа християнської теології.  

Власне, риторика в християнському середньовіччі набула рис 
гомілетики, зосереджуючись переважно у сфері релігійного 
красномовства, адже в середні віки релігія була основним осередком і 
джерелом культури. Усе розмаїття почуттів античної людини стали 
розцінювати як «марноту», суєту. Середньовічний ритор промовляв 
лише на теми, пов’язані зі спасінням душі. 

Гомілетика – християнська риторика, зосереджена на тлумаченні 
Біблії через проповідь чи повчальну бесіду. 

Слово гомілія означає «промова перед народом, бесіда з кількома 
людьми». Термін вживався ще в античні часи. Наприклад, у 
«Застільних бесідах» Плутарха: «Досить важливу частину гомілетики 
має становити вчення про обачність, якої треба дотримуватися, 
задаючи запитання і вдаючися до жартів». В античному суспільстві 
гомілетикою називали вміння вести тактовну приємну бесіду. Отже, в 
античному суспільстві термін «гомілетика» не мав того значення, 
якого набув у християнський період. 

У часи формування засад церковної культури термін «гомілія» 
стали використовувати для означення бесід пресвітерів, які, ще не 
маючи відповідної освіти, пояснювали Біблію мовою простою та 
щирою. Така проповідь протистояла античній ораторській практиці. 

Коли ж у давній Церкві було встановлено єдиний літургійний чин, 
з обов’язковим читанням у канонізованому порядку книг Нового 
Заповіту, пастирі вдавалися до спеціальних бесід під час літургії, які 
безпосередньо змикалися з читаним текстом, були його трактуванням 
(об’єктом пояснень стали перікопи – визначені для читання місця 
Писання). Окрім перікоп іноді пояснювали й цілі книги Старого 
Заповіту. 

Найдавнішою християнською настановою, що збереглася до наших 
днів, є послання єпископа Римського Климента до коринтян, в якому 
він порівнював «людей безчесних», що спричиняли розколи в 
Коринтській Церкві, з біблійним Каїном, а також наводив інші 
приклади заздрості, зазначаючи, що від заздрощів потерпали й 
Данаїди з античної міфології. Щоб підсилити вплив на свідомість 
своїх читачів, автор повністю процитував 50-й покаянний псалом 
Давида. Ось зразок стилю св. Климента: «Пройдемо усі покоління 
людей і дізнаємося, що Господь у кожному поколінні милостиво 
приймав покаяння тих, які бажали навернутися до Нього. Ной 
проповідував каяття, а ті, хто його послухав, врятувалися. Іона 
сповістив ніневитянам загибель, але вони, розкаявшись у своїх гріхах, 
умилостивили Бога своїми молитвами й отримали спасіння, хоча були 
далекі від Бога». 
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З часом увійшов у вжиток термін «гомілет» – майстер гомілетики. 
Християнські гомілети керувалися біблійними настановами, надаючи 
перевагу змісту повчання перед майстерністю проповідника. 

Набула широкої популярності теза апостола Павла: «Коли я 
говорю мовами людськими й ангельськими, та любови не маю, – то 
став я як мідь дзвінка або бубон гудячий! І коли маю дар пророкувати, 
і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори 
переставляти, та любові не маю, – то я ніщо!» (1 Кор. 13:1-3). 

У ранній Церкві вважали, що проповідь має бути, передусім, 
натхненна від Духа Святого. Базувалося це, зокрема, на апостольській 
думці про те, що «одному бо Духом дається слово мудрости, а 
другому слово знання тим же Духом...» (1 Кор. 12:8). 

Першим висловив сумнів, що всяка проповідь є від Духа Святого, 
Оріген (II-ІІІ ст.). Він, спираючись на послання апостола Павла до 
коринтян, доводив, що проповідник має певний простір для вияву 
свого «я», але для цього він мусить бути добре освіченим. Оріген був 
знавцем Біблії, автором системи розгорнутих наукових коментарів до 
неї, тобто започаткував тлумачення Біблії з використанням 
філософсько-риторичних категорій. 

Помітну роль у розвитку середньовічної європейської риторики 
відіграв також Тертулліан (II-III ст.), який починав як античний 
ритор. Йому належить крилатий вислів: «Душа людська – 
християнка». Цей видатний богослов першим постав проти диктату 
логіки й обстоював права ірраціонально-«сердечного» начала: «Сина 
Божого розіп’ято; нам не соромно, бо варто було б соромитися. І 
помер Син Божий; це цілком достовірно, бо цілком нісенітне. І після 
погребіння Він воскрес; це безперечно, бо неможливо» («Що 
спільного між Академією та Церквою?» ). З часів Орігена проповідь 
стала коментарем до Біблії, вона грунтується виключно на ній.  

Надалі риторичне мистецтво європейського середньовіччя 
(гомілетика) розвивалося в річищі патристики. 

Патристика – сукупність літературних творів Отців Церкви. 
Ці твори вважали найважливішим після Святого Письма джерелом 

істин християнської віри. Видатними представниками ранньої 
патристики, чиї твори мали значний вплив на християнську риторику, 
є Августин Аврелій та Ієронім (IV-V ст.). 

Августин Аврелій до свого навернення в християнство вчився на 
ритора, а згодом започаткував літературний психологізм, реалізуючи 
принесене християнством почуття цінності особистості. Він висловив 
своє розуміння «діалектики душі» у «Сповіді» – книзі, цілком 
пронизаній євангельським «Сповідайтеся один перед одним». У ній 
втілено його бачення розвитку особистості і протиріч людського «я». 
Помітний і вплив старозавітної концепції людини: відпавши від Бога, 
людина шукає втраченого раю, весь час зриваючись у гріх. Автор 
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картає себе за те, що палко віддавався замолоду театру, з його 
співпереживанням вигаданим дійовим особам: «Але тоді я, нещасний, 
любив печалитися й шукав приводів для печалі: гра актора, що 
зображав на кону чуже, видумане горе, більше мені подобалася й 
сильніше мене захоплювала, якщо викликала сльози... розповідь про 
видумані страждання немовби шкребла мою шкіру, й, мов з 
розчісування нігтями, починалося запалення й огидна гнійна 
пухлина».  

Погляди Августина на предмет риторики можна звести до п’яти 
основних положень. 

1. Існує загальна риторика, в тому сенсі, як розуміла її античність. 
Вона є корисною, але не обов’язковою. Християнинові достатньо 
знати Святе Письмо й церковну літературу, а проповідникові – 
коментувати Писання в догматичному та моральному аспектах. 

2. Проповідникові та ритору слід бути мудрим, що важливіше само 
по собі від хисту красномовства. А зміст важливіший за форму. 

3. Проте, як каже Августин, й апостол Павло, і старозавітні 
пророки, й один з Отців Церкви, святий Амвросій Медіоланський, 
мали гарний склад мови, отже, говорити красиво – бажано (цікаве тут 
посилання на авторитет саме християнських проповідників). 

4. Необхідно дотримуватися певного стилю мови, яких з 
античності відомо три (високий, середній і низький). 

5. Якщо в часи Христа й апостолів проповідники мали натхнення 
від Святого Духа, то після цієї епохи можна розраховувати – через 
недосконалість сучасників – лише на допомогу Благодаті Божої. 
Тобто, у церквах стали проповідувати переважно звичайні люди, а не 
святі. 

Августин був першим справжнім професійним гомілетом, а його 
твір «Про християнську доктрину» вважають класикою гомілетики. 

Ієронім, перекладач Біблії латиною, який витратив все своє майно 
на вивчення гебрайської (давньоєврейської) мови, добре знав античну 
літературу (вчився у відомого граматика Елія Доната), перекладав 
біблійні студії Орігена. Переклад здійснював за цицероновим 
принципом: згідно зі змістом, але не дослівно. Ієронім був автором 
першої християнської історії літератури латиною («De viris 
illustribus»), до якої введено понад сотню християнських 
письменників, а також нехристиян – Філона Александрійського, 
Йосифа Флавія, Сенеку як «предтеч і свідків» християнства. Написав 
він також продовження «Церковної історії» Євсевія Кесарійського. 
Проти колишнього друга Руфіна, з яким Ієронім розійшовся в оцінці 
спадщини Орігена, написано кілька книг полемічного змісту 
(апологій), оскільки Руфін був послідовником єресі Орігена. Творчість 
Ієроніма є об’єднуючим чинником між біблійною спадщиною, греко-



 50 

християнською письменницькою традицією та римською 
літературною вченістю. 

З середини III ст. Церква припинила практику, згідно з якою 
проповідувати дозволяли не лише пресвітерам-священикам, а й 
ученим мирянам. Відтоді могли проповідувати тільки духовні особи. 

Традиція, що йшла від Орігена, дозволяла долучати до Святого 
Письма власні роздуми та сентенції. Так постало питання ще й про 
нормальний зміст проповіді («норму», якої необхідно дотримуватися 
проповідникові). На Заході, в умовах руйнації римської культури і 
панування варварства («темні віки» раннього Середньовіччя) 
патристика припинила своє існування за папи Григорія І Великого 
Двоєслова (509-604 pp.). На Сході ж вона успішно розвивалася ще 
півтора століття. 

Григорій Двоєслов закінчив формування предмета гомілетики. У 
його «Пастирському правилі» сформовано поняття «казуїстика» (від 
лат. casus – випадок, ситуація). 

З погляду античної риторики, промовець мусив брати до уваги 
особливості складу аудиторії. Так, учень Сократа Антисфен відзначав 
багатоликість славетного філософа Піфагора в його стосунках з 
людьми: «Та й Піфагор, кажуть, вважав для себе гідним, розмовляючи 
з дітьми, звертати до них дитячі слова, жінкам – жіночі, архонтам – 
призначені для архонтів, ефебам – ті, що підходять для ефебів». 

Цю думку розвинув і Григорій Двоєслов в ідеї казуїстики: зміст та 
форму проповіді слід змінювати відповідно до статусу аудиторії. Бо 
не однаковими словами звертаються до старих людей і до дітей, до 
воїнів і ченців тощо. Потрібно враховувати характер, здібності, 
суспільний стан людини або групи. Він вимагав від проповідника як 
святості життя, так і спеціальної освіти. Його книга «Пастирське 
піклування» (591 р.) грунтувалася на суто християнському погляді: 
«Кого Господь наповнив, того він одразу робить красномовним», 
причому автор переносив увагу з класифікації типів риторичних 
прийомів на класифікацію типів слухачів, їх нараховується 36 пар 
(чоловіки-жінки, юні-старі, бідні-заможні тощо).  

2. Візантійська риторика 
Теорія риторики своїм корінням сягала античності, але візантійське 

красномовство базувалося на новому змісті – християнстві, нових 
принципах літературної форми.  

Уже напередодні офіційного визнання християнства серед 
християн було багато освічених аристократів, які добре зналися на 
античній філософії та риториці, і яких вже не відвертав «простий» 
стиль новозавітних писань: вони розуміли його переваги над 
витонченою оманливістю софістики. Поступово християнське почуття 
почало єднатися з найвишуканішими формами античної риторики, а 
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погляд Біблії – з ученнями Платона й Аристотеля. Над усім запанував 
християнський ідеал. 

Як і в Біблії, у візантійській літературній традиції панувала 
релігійна риторика. Основоположником візантійської риторичної 
теорії вважають Гермогена Тарсійського (II-III ст.) – теоретика, який 
першим піддав сумніву Аристотелів погляд на риторику як 
«прикладну логіку». Йому приписували фундаментальний твір з п’яти 
частин – «Мистецтво риторики», дуже популярний у Візантії аж до 
часів її занепаду (насправді повністю цей збірник було складено у VI 
ст.). 

У III ст. н. е. розгорнулася діяльність Орігенового учня Григорія 
Неокессарійського. Орігенові присвятив він «Панегірик» (слово 
подяки): автор згадував роки навчання в Александрії, поєднуючи 
факти біографії й задушевну інтонацію з викладом деяких постулатів 
Орігена, зокрема риторичних. Поряд з істориками та авторами житій 
набувли сили саме ритори, які розмірковували про Бога і святість, про 
правила чернецького життя, про богословські питання.  

Серед численних діячів Церкви та полемістів тієї пори одним із 
найвидатніших вважають Афанасія Александрійського (ІІІ-IV ст.), 
автора низки догматичних, історико-полемічних, екзегетичних і 
аскетичних творів, що мали великий вплив на пізніших проповідників 
Сходу й Заходу. Боротьба Афанасія Александрійського з аріанами не 
завжди була успішною. Переслідування Юліаном-Відступником та 
аріанськими імператорами неодноразово закінчувалося його 
вигнанням. 

Не менш відомим був Кирило Єрусалимський (IV ст.) – автор 
«Катехістичних бесід», що являли собою коментар до Біблії. У них 
Святе Письмо розглядалося як джерело вчення, пояснювалося також 
церковні Таїнства (Хрещення, Причастя й Миропомазання). Суть цих 
таїнств – заперечення сатани та єднання з Христом («Таїнознавчі 
повчання»). 

На особливий рівень підняв східну патристику Каппадокійський 
гурток, що об’єднав трьох друзів (почасти родичів) – Василія 
Великого, Григорія Богослова та Григорія Нісського (IV ст.). 

Василій Великий, син видатного ритора, з дитинства готувався 
бути ритором-софістом, доки не став християнином. Він учився в 
Афінах, замолоду був аскетом-пустельником, мандрував по Сходу. У 
полеміці з поганами та аріанами мав величезний вплив на людей, 
виявив талант літератора, а свою літературну працю цілком 
підпорядкував пропаганді християнства. За формою його проповіді не 
поступалися античним зразкам, але вони дуже ґрунтовні, глибокі, 
позбавлені античної «розумової гри». 

Василій Великий наполягав на обов’язковому вивченні античної 
риторики, особливо  цінуючи Плутарха з його орієтацією на 
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практичне моралізаторство. Вважають, що відомий твір Василія «Про 
те, як молоді люди можуть здобути користь з поганських книжок» 
створений певною мірою під впливом трактату Плутарха «Про те, як 
юнакові читати поетів». Зацікавив Василія і Платон з його 
моралістичною критикою поезії1. 

Тому цілком природні його поради бути подібним до бджоли, яка 
бере мед не з усякої квітки: треба запозичати в язичників лише те, що 
пасує християнським чеснотам, відхиляючи вихваляння пороків: «у 
поетів  не на все однаковою мірою слід звертати увагу, а тільки коли 
вони розповідають вам про діла або слова добрих людей; тоді треба 
любити їх, наслідувати їх найвищою мірою, прагнути бути такими 
само, а коли вони торкаються зображення людей поганих, слід 
уникати цих їхніх оповідей. Тому слід оберегти душу всіма 
способами, аби разом з насолодою, яку дають слова, ми б не 
пропустили чогось поганого, подібно до тих, хто разом з медом ковтає 
отруйні речовини». 

Найпопулярніший його твір «Шестоднев» – коментар до біблійної 
оповіді про творення світу, в якому тогочасна вченість поєднувалася з 
живою манерою викладу. Окрім «Шестоднева» Василій Великий 
написав 15 «Бесід» на Псалми, кілька трактактів з посиланням на 
Святе Письмо («Про суд Божий», «Про віру»), правила чернецького 
життя, чимало бесід і листів. 

Василій Великий прагнув до того, щоб аудиторія його розуміла і 
висловлював побажання, аби слухачі, якщо не все зрозуміли, вимагали 
роз’яснень. За його твердженням, проповідь, щоб досягти своєї мети, 
має бути доступною. 

Григорій Богослов (Назіанзін) навчався в кращих школах 
Александрії та Афін, дружив з Василієм Великим, проповідував проти 
аріан в епоху їхнього торжества. За царювання православного 
імператора Феодосія був єпископом Константинопольським. Доживав 
віку у своєму маєтку поблизу рідного Назіанзіну в аскетичному 
самоспогляданні. 

Від Василія Великого він відрізнявся характером літературних 
уподобань. Василій прагнув втілити у своїй риториці істини Біблії, а 
Григорій більше тяжів до самовияву, сповідальності, що спростовує 
пересічний погляд на середньовічного візантійського церковного 
діяча як на «сухого аскета», позбавленого індивідуальних рис. 
Григорія цікавили передусім питання сенсу людського життя. У 
старості писав вірші (здебільшого – це лірика самотньої душі), 
філософські елегії та дидактичні поеми. Він був видатним, хоча й 
дещо манірним, ритором і полемістом. 

У житті Григорій часом дотримувався обітниці мовчання, про що 
писав з неабияким красномовством: «Зрозумій, що кажу, мовить 
Піндар, і якщо знайдеш, що моє безголосся краще від твого 
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красномовства, то покинь осипати докорами мою мовчазність. Або 
скажу тобі приказку наскільки справедливу, настільки й коротку: тоді 
заспівають лебеді, коли замовкнуть ґави». 

Відомо 45 «Слів» Григорія, з яких особливо важливі п’ять, 
спрямовані проти єресей, передусім аріанської, а також викриття 
імператора Юліана-Відступника; в останньому, зокрема, він виступав 
проти заборони християнам вивчати античну мудрість. Збереглося 
понад 200 листів, що, поряд з богословськими питаннями, стосуються 
приватного життя Григорія. Вони започатковують у літературі 
автобіграфічний жанр. 

Григорій Нісський, брат Василія Великого, в молоді роки заявив 
про себе як ритор, світська людина, згодом під впливом брата почав 
вести аскетичне життя, став єпископом Нісси, зазнав гоніння від аріан. 
Імператор Феодосій оголосив його оборонцем Православ’я, 
підпорядкувавши йому Понт, аравійські християнські громади та 
Єрусалим, але Григорій дійшов висновку, що «переміна місця до Бога 
не наближає». 

Григорій Нісський був схильним до філософських роздумів, 
здобувши завдяки цьому славу хитромудрого алегориста. Як і його 
вчитель Оріген, він вдавався до алегоричного трактування Святого 
Письма: коментував «Пісню над піснями» як алегорію любові 
людської душі до Бога, пояснював Псалтир як «сходинки духу», 
вбачав у Книзі Екклезіаста рух від чуттєвого світу до духовного. 
Григорій Нісський писав догматичні твори, в яких спростовував 
єресіархів (засновників єретичних течій) Євномія, Авлалія, 
Аполлінарія та ін. Новим словом стали його есхатологічні (присвячені 
проблемі кінця світу) твори про душу й воскресіння, про місце 
передчасно померлих немовлят у загробному світі. Його перу 
належить також аскетична ідея «життя за Богом», 26 листів і 
популяризаторські проповіді. 

Важливим є трактат «Проти вчення про долю» – полеміка з 
язичницьким уявленням про фатум (доля – сила, що начебто визначає 
життєвий шлях людини). Особливий інтерес викликають витримані в 
дусі платонізму космологічні (про будову Всесвіту) твори Григорія 
Нісського, в яких він стверджував, що світ, створений Божим словом, 
за шість днів творіння вже впорядкувався за законами природи, без 
участі Бога (розвиток думок «Шестоднева» св. Василія). Стиль 
Григорія більш важкий і скутий, ніж стиль інших учасників 
Каппадокійського гуртка; вільне риторичне володіння словом було 
для нього не таким органічним, як для Василія або Григорія 
Назіанзіна. Але в тексті суто філософського змісту його мова стає 
емоційною та виразною, так що навіть найбільш абстрактні думки 
подаються з пластичною наочністю. 
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Останнім видатним представником патристики IV ст. у Візантії був 
Іоанн Златоуст. Він навчався риторики у відомого язичницького 
ритора Ліванія, який потім жалкував, що християни «переманили» 
учня. Від Ліванія він запозичив блискучі прийоми софістичної гри 
словом. Потім Іоанн жив аскетом у Сирії, віддавшись 
самоспогляданню, був архієпископом Константинополя, але заслужив 
ненависть імператриці своїми суворими доганами й був покараний 
засланням, де й помер. 

Іоанн Златоуст втілив у собі розквіт риторичної прози нового 
(проповідницького) типу, який утверджувався разом з християнством 
у ІVст. Він був неперевершеним проповідником і літератором тієї 
пори. В екзегетичних творах витлумачив майже всю Біблію. Його 
псалми і молитви відзначаються прозорістю думки, досконалим 
стилем. У листах (відомо 240) він уважний і щирий, у полемічних 
ситуаціях – патетично суворий. До наших днів дійшло понад дві 
тисячі списків його творів. Його промовам властива глибока 
зануреність у повсякденні проблеми – водночас він умів трактувати їх 
з найбільшої духовної висоти. Під час народного бунту проти 
підвищення податків він виголосив до 20 гомілій. Його промови – 
зразок християнської риторики, побудовані у формі моралізаторських 
міркувань на біблійні теми. 

Посівши кафедру Константинопольського архієпископа, Іоанн 
Златоуст змінив манеру своїх промов: від аттичної, з античних часів 
уславленої строгості, перейшов до пишноти, яскравого змалювання 
людських пристрастей: «Завжди, а тепер особливо, пора сказати: 
«Суєта суєт і все суєта». Де тепер ти, світла одежо консула? Де блиск 
світильників? Де рукоплескания, хороводи, бенкети і святкування? Де 
вінки та прикраси? Де ви, галасливі зустрічі в місті, привітання на 
іподромі і підлабузливі слова глядачів? Усе минулося. Вітер зірвав 
листя, оголив перед нами дерево і струсив ним до кореня». 

Іоанн Златоуст писав дуже багато, «на ходу», філігранно 
відгранюючи свої слова. Він був ідеалом провідника для всього 
регіону візантійської культури, в тому числі і в Україні. 

Як гомілет Іоанн Златоуст навчав: 
1) обирати тему з Писання; 
2) обмірковувати її виклад, особливо зважаючи на чіткість її 

структури, ясність думки, вишуканість та емоційність слова. 
Видатним представником Східної патристики був Псевдо-

Ареопагіт (друга половина V ст.). Його творчість спростовує погляд 
західної культури на Візантію як на «нове варварство»: головний 
наплив ідей ішов спершу зі Сходу, руйнуючи схоластичний лад 
мислення. 

Учення Псевдо-Ареопагіта є підґрунтям для Західного й Східного 
Відродження. Руйнуючи раціоналізм і торуючи шлях глибоким 
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суб’єктивно-містичним переживанням, він тлумачив світ як систему 
символів. 

Замикає ряд великих східних патристів Іоанн Дамаскин (VII-VIII 
ст.). Він був родом із сім’ї міністра-християнина в мусульманському 
Дамаску, зазнав чимало поневірянь і закінчив життя ченцем в 
Єрусалимі. Іоанн Дамаскин використав досягнення східної та західної 
патристики, організував її в гармонійну систему, якою користувалися 
також західні схоласти Середньовіччя. Він писав житія, проповіді та 
гімни; йому приписують три томи дидактичних коментарів до Біблії. 
У творі «Джерело знання» він остаточно утвердив християнський 
неоплатонізм (поєднання вчення Платона з християнською релігією). 
Дамаскин був ще й автором вельми популярного в ті часи роману 
«Варлаам та Йоасаф», написаного за мотивами життя Будди та деяких 
античних джерел. 

Видатним ритором «серединного» періоду візантійської культури 
був патріарх Константинопольський Фотій (IX ст.). Він здобув 
репутацію великого ерудита, який збирав твори античної класики та 
сучасної йому візантійської літератури і пропагував їх серед молоді. 
Його твір «Міріо-бібліон» («Безліч книг») чи «Бібліотека», який 
охопив майже 300 текстів античних і візантійських авторів, є 
втіленням прагнення автора не лише до оригінальної ідеї, а й до 
власного стилю. 

Візантійська риторична думка навіть художні твори 
використовувала як матеріал для проповіді, зосереджуючись на їх 
морально-етичній суті. Так, Никифор Хрисоверг (XI ст.) виклав 
прозою античні байки Езопа, відкинувши майже всі художні аспекти, 
зосереджуючись на більш «типових», загальнолюдських ситуаціях. 

Пізньовізантійська риторика була вимогливою щодо дотримання 
законів і правил промови. Наприклад, Михаїл Пселл (XI ст.), 
блискучий представник світської словесності, не без іронії хвалив 
ораторів, мова яких «немов насильно скоряє міркуваннями, але не 
«ллє солодощів у душу» (відгук про Іоанна Італа). Пселл був автором 
великого історичного твору «Хронографія», в якому змалював події 
візантійської історії з 976 по 1077 pp. з непересічною риторичною 
майстерністю.  

Визнаючи античний досвід, візантійська риторика не без 
скептицизму ставилася до прийомів античної риторики, щедрої на 
художнє слово та акторську гру. Так, Михаїл Хоніат (XII-XIII ст.) 
писав: «Той, хто має нахил до публічності й театральності, стає 
подібним до мавпи і вчиняє сміхотворне... він раб чужих смаків і, 
дивись, ще й піде навприсядки, якщо це буде вигідно тим, перед ким 
він виставляється». Вона сповідувала принципово нові критерії краси, 
зокрема краси промови, що базувалася вже не на античній естетиці, а 
на біблійному понятті духовності та християнському неоплатонізмі. 
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Наприклад, Іоанн Дамаскін писав, що «Божественна краса блищить не 
якоюсь там фігурою й не красою образу... а протежується в 
невимовному блаженстві відповідно до доброчинності». 

Згодом візантійська риторика почала тяжіти до більш точної, навіть 
здрібненої класифікації типів риторичного слова. Скажімо, в античні 
часи Деметрій Фалернський (IV-III ст. до н. е.) виділяв 21 тип 
епістолярного красномовства, а пізньовізантійські ритори – вже 113. 

Проте візантійський ритор зовсім не шанував лише літературно 
вишукані промови. Він високо цінував силу й органічність стилю 
оратора. Особливості такого стилю виражала категорія «шорсткість» – 
свідома грубуватість. Наприклад, Діонисій Галікарнаський у трактаті 
«Про з’єднання слів» так охарактеризував цей стиль: «... строга 
побудова має ось який характер. Хоче вона, аби слова утверджувалися 
міцно, стояли міцно, щоб кожне було видно здалеку і щоб фрагменти 
мови відокремлювалися один від одного помітними паузами. 
Зіткнення шорсткуваті й немилі для слуху вона допускає часто й 
ставиться до них байдуже: так, коли кладуть стіну з добірного 
каміння, в основу кладуть каміння неправильної форми й неотесане, 
дике й необроблене. Вона любить розтягуватися якомога ширше за 
рахунок великих розгонистих слів; а тіснити себе, короткими 
складами їй огидно, хіба що з необхідності». 

Але помилково було б думати, що візантийська риторика 
замикалася в суцільному формалізмі. Стрижнем її було втілення 
духовної ідеї, яку належало донести до слухача з максимальною 
чіткістю та повнотою. Проповідь як жанрова система є провідною у 
візантійській літературі й риториці. Ця система складалася з трьох 
типів проповідей, визначених за правилами гомілетики Василія 
Великого: 

1.Проповідь як екзегетика – тлумачення прихованого, містичного 
змісту Святого Письма, розрахованого на інтелектуалів. 

2.Проповідь як напучення – настанова для простого люду. 
3.Проповідь богословська – трактування питань віри й застерігання 

від єретизму. 
Візантійські мислителі виробили концепцію світу, сповнену 

оптимізму та надії, висунули ідеал людини, яка повертає собі 
першозданну гармонію, знаходить шлях до втраченого раю. У 
духовному житті епохи відбувався синтез біблійної та антично-
філософської традиції, окреслювалися контури нового бачення світу, 
вироблялися нові духовно-естетичні цінності. 

Значне місце займала у Візантії юридична риторика. Достатньо 
сказати, що імператор Юстиніан (V ст.) спробував адаптувати до умов 
своєї імперії римське право («Кодекс Юстиніана»), і єдиною вищою 
школою у Візантії була саме юридична. Однак після численних 
переробок, що з’явилися після Юстиніанового Кодексу, у 
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візантійському праві майже нічого не залишилося від римського 
права. Воно еволюціонувало від римського принципу міжнародності 
до принципу винятковості Візантії. А оскільки тут домінувала воля 
імператора та його апарату, то дух вільного дебатування в суді досить 
скоро поступився млявому й пишнословному обстоюванню 
заздалегідь вирішених питань. 

Політичне красномовство у Візантії було пригнічене тими ж 
обставинами, що спричинилися до розквіту панегіризму й лукавої гри 
словами та підтекстом. Сусідні народи обурювало криводушшя 
візантійців, що взяли за правило розставляти витончені приховані 
словесні пастки у текстах міждержавних угод. Зокрема, учасники III 
хрестового походу, що обрушився на Константинополь, західні 
лицарі, мотивували свій напад на християнську державу саме цим 
візантійським лукавством. 

Побутове красномовство у Візантії було на високому рівні 
розвитку й виглядало достатньо невимушено. А загалом, слід 
пам’ятати слова Михаїла Пселла, що прекрасно характеризують 
ставлення візантійців до красномовства: «Блискучі слова змивають 
бруд з душі й передають їй чисту та повітряну природу». 

3. Риторика середньовічного Заходу 
Руйнування Риму та його цивілізації північними племенами, 

прагнення германських імператорів відновити Священну Римську 
імперію на зразок тієї, яка існувала в язичницькі часи, занепад моралі 
й духовне та матеріальне зубожіння населення не стимулювали 
високої культури проповідників. Та й Старий Завіт, перекладений 
латиною, Західна Церква тоді забороняла читати мирянам, 
побоюючись, що вони неправильно зрозуміють його зміст. 
Побоюючись єресей, римська курія стала видавати «Індекс 
заборонених книг». Церковне роз’єднання Заходу та Сходу (1054 р.) 
дуже послабило Церкву. 

У VII-XIII ст. західна гомілетика перебувала у стані занепаду. 
Заслуговують на увагу хіба що збірки вибраних проповідей 
(гомгліарій) Отців Церкви (Амвросія, Августина, Григорія Двоєслова, 
Василія Великого, Іоанна Златоуста). Ці збірки зберігалися в церквах; 
священики, які самі мало що могли й наважувалися сказати, 
буквально читали з них проповіді. 

Власне, тієї пори в західній гомілетиці практично нічого нового не 
з’явилося, хоча назвати кількох обдарованих проповідників можна 
(Алан Агльський, Берпгольд Конспганський, Гуго Сен-Вікпгорський, 
П’єр Абеляр, Бонавентура). 

Водночас це не означає, що проповідь середньовічного Заходу не 
розвивалася. Вона була не тільки однією з найбільш масових форм 
словесності, а й єдиною живою формою публічної промови. 
Щоправда, вона створювалася латиною в монастирях, школах та 
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університетах. Виголошуючи проповідь, проповідник переходив на 
мову, якою володіла паства – італійську, французьку, іспанську тощо. 
Понад тисячі років латинська проповідь розроблялася стихійно, й 
лише у XIII-XVI ст. з’явилися посібники, в яких простежується 
прагнення повернутися до античних (Цицеронових) традицій. 

Наприкінці XI ст. Алан Ліллський видав трактат «De arte 
praedicatoria» («Про мистецтво виголошення»), в якому було 
розписано матеріал за темами, потім подано коротку характеристику 
складу слухачів (лицарі, викладачі, судді, князі, прелати, ченці, вдови, 
діви тощо). Автор піклувався і про стрункість побудови твору. 

Видатним гомілетом Заходу був Бернард Клервоський (1091-1153) 
– аскет за поглядами і вчинками. Він, наприклад, наказав забрати всі 
прикраси з церков м. Мілана (Італія), де служив; його проповіді 
насичені вкрай негативним ставленням до розкоші й пишнот у 
богослужінні. Але, як не парадоксально, саме у своєму красномовстві 
Бернард Клервоський вражав пишнотою стилю: «Ми, що пішли геть 
від людей, що ради Христа покинули все, що в світі манить і блищить, 
що для ока світле, для слуху миле, все ароматне, солодко-приємне, на 
дотик ніжне, – всі насолоди плоті відкинули ми, мов грязюку, аби 
досягнути Христа». 

Але коли в пору Високого Середньовіччя (XII–XIII ст.) Римська 
Церква досягла в західному світі статусу культурного координатора 
молодих національних держав, накреслилося певне піднесення 
культури проповіді. Красномовство надихало, наприклад, на хрестові 
походи (Петро Пустельник). Після утвердження вчення Фоми 
Аквінського (XIII ст.) в ролі офіційної філософії Римської Церкви 
встановився погляд на можливість осягнення істини «подвійним» 
шляхом – релігійним та науковим. Незабаром Західна Європа 
покрилася мережею університетів, в яких серед семи мистецтв 
знаходить своє місце й риторика. 

Коли в XII-XIII ст. латиною було перекладено «Риторику» 
Аристотеля, в якій детально проаналізовано сприйняття слухача, це 
органічно зміцнило християнську тезу про те, що важливе не стільки 
мистецтво ритора, скільки сприйняття, результат промови. 

Починаючи з XIII ст., з появою в Західній Європі університетів, 
проповіді складали та виголошували в освіченому середовищі, їхній 
композиції та майстерності оратора приділяли все більше уваги. 
Новий погляд відобразився в університетських проповідях, більш 
досконалих за композицією. Стали з’являтися підручники з 
гомілетики. Так, у 1200 р. Александр Ешбі (Оксфорд) зазначав у 
своему підручнику, що проповідь має базуватися на розумінні, 
прихильності, увазі слухача і складатися зі вступу, «розподілу», 
доказів і висновків. 
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Згодом Фома Сольсберійський (1210 р.) у підручнику, що 
претендував на узагальнення риторичних знань і досвіду («Summa de 
arte praedicandi»), додавав, що виступ має поділятися на шість частин: 
молитва про Божу допомогу; вступ до теми; формулювання теми; 
розподіл теми; розробка виділених частин; висновки. 

Щодо необхідності детальніше розробляти «основну частину» 
твердив Річард Тетфордський (1245 p.), пропонуючи вісім її 
«модусів» (додатковий розподіл, виділення причини й наслідку, 
міркування, виявлення чотирьох алегоричних значень, наведення 
текстів для підтвердження, повтор-перифраза, вживання порівнянь і 
метафор, ужиток етимологічних пояснень – зі сфери походження 
певних слів). 

Проповідь у Західній Європі була найбільш масовим жанром 
середньовічної літератури; вона стояла найближче до народного 
життя, і в ній була можливість виголошувати події конкретної 
дійсності.  

Середньовічна західноєвропейська риторика не була наскрізь 
гомілетикою, церковною риторикою. Розвивалися судочинство, 
шкільна наука, суспільні відносини; вміння говорити й переконувати 
все більше цінувалося і поза стінами церкви. Цей процес починався 
непомітно, але тривав довго й увінчався визнанням риторики як 
панівної наукової дисципліни, що посіла помітне місце в 
університетських програмах. 

Зокрема, юридичне красномовство Заходу в цю пору почало 
поступово розвиватися. Протягом XI-XII ст. формувалися юридичні 
центри в найбільших містах Європи. Невідомий автор склав у 
південній Франції юридичний трактат з римського права, названий 
«Витяг [з] Петра», з примітками між рядками і на полях. Уже не 
буква, а дух права почав розглядатися допитливими глосаторами 
(тлумачами). Виникли школи, що змагаються між собою – Болонська 
та Равенська. 

І церковне, і юридичне красномовство розвивалися в річищі 
академічної схоластики, яка була замкнена в межах релігійної 
ортодоксії і яку прийнято ганьбити за пристрасть до абстрактних 
логічних моделей («Скільки анголів може вміститися на кінчику 
голки?» «Чи може Бог створити такий камінь, який сам не зможе 
підняти?» тощо). Та не слід забувати, що ця схоластика культивувала 
призабуту від часів софістів діалектичну гру поняттями: великою 
пошаною користуються «діалектика», силогістичний метод 
міркування; загалои схоластам притаманні копирсання в дрібницях і 
любов до диспутів, а не містицизм. 

Про характер побутового гострого слівця західноєвропейського 
Середньовіччя можна отримати уявлення на основі того, що 
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зафіксувала народна література цих часів, наприклад жанри фабльо 
(Франція). 

Ось фабльо «Заповіт осла», в якому їдко висміюються ті, хто за 
гроші навіть осла поховає в освященній землі: «Не страшне тому 
покарання, /Хто з грішми на суд прийшов:/ Християнином став осел, 
/За гріх свій щедро заплативши». 

Алегоричне середньовічне зображення Пані Риторики не залишало 
сумнівів в її неземній красі та всемогутності. Дама сиділа на пишному 
троні, як Regina Artium (Богиня Мистецтва), одягнена в сліпучий одяг, 
на якому було виткано мовні фігури. З уст її росла лілія, яка 
символізувала ornatus (красу мови), причому не красу мови цієї 
окремої Дами, а красу мови взагалі. Окрім лілії, як доповнення до неї, 
виростав із тих само уст і меч, що мав своє символічне завдання: 
слугувати наочним вираженням найбільш разючої зброї людства – 
persuasio, мистецтва переконувати. По обидва боки від цієї краси 
розташовано було найбільших ораторів і поетів минулого на чолі з 
Цицероном і Вергілієм. 

4. Риторика Київської Русі 
Про дописемний (дохристиянський) період давньоукраїнського 

красномовства можна робити хіба що гіпотетичні висновки. Але 
відомо, що і в ту пору йому приділяли увагу. Ще Геродот писав про 
«скіфів-землеробів», що вони всі виголошували біля царського 
вогнища присягу цареві, і в цьому акті поєдналися установки на 
політичне та юридичне красномовство. 

Чи не перший зразок релігійного красномовства, зафіксованого в 
літературній пам’ятці, – слово князя Володимира після хрещення 
киян: «Боже великий, що сотворив небо і землю! Поглянь на нові 
люди Свої! Дай же їм, Господи, узнати Тебе, істинного Бога, як ото 
узнали землі християнські, і утверди в них віру правдиву і незмінную. 
(А) мені поможи, Господи, проти врага-диявола, щоб, надіючись на 
Тебе і на Твою силу, одолів я підступи його». 

Хоча грецькі та арабські письменники Середньовіччя розглядали 
Київську Русь як дику окраїну цивілізованого світу, насправді ж вона 
швидко ввійшла в коло європейських країн з прийняттям 
християнства і, аж до татарської навали, була однією з 
найрозвиненіших країн тогочасної Європи. За часів Ярослава Мудрого 
Київ став міжнародним духовно-культурним центром. Тодішній 
німецький історик Адам Бременський вважав його суперником 
Константинополя. 

Саме слов’янський переклад Біблії став помітною віхою у розвитку 
риторичного мистецтва України-Русі. А оскільки й майже вся 
середньовічна християнська література, зокрема візантійська, за 
жанровим своїм складом переважно була не художньою, а 
риторичною (проповіді, трактати, житія, літописи-хроніки тощо), то й 
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засади давньоукраїнської словесності були саме риторичні. 
Ораторське мистецтво Київська Русь пізнала з кращих зразків 
візантійської літератури та літератур південних слов’ян, що 
формувалися під візантійським впливом.  

Про особливості риторичного стилю йдеться вже в «Ізборниках» 
Святослава (1073 p., 1076 p.). Риторична проза, орієнтація на 
практичні цілі панували в літературному та громадському житті 
Київської Русі. 

Біблію перекладали довго – від часів святих Кирила та Мефодія аж 
до пори Острозької школи (XVI ст.). Але основні її частини відомі 
були вже в Київській Русі, й вони послужили головною опорою для 
становлення давньоукраїнського красномовства. Особливо 
популярними в ті часи були Псалми, Притчі та Премудрість 
Соломонова, а також апраскосні (богослужебні) варіанти, твори Отців 
Церкви та низка житій святих, історичні та наукові тексти. Наприкінці 
XII ст. з’явилася популярна хрестоматія «Пчела», що містила 
настанови та афоризми – переважно зі Святого Письма, патристики, 
але почасти й з античних творів (на основі грецьких антологій 
подібного типу). 

Дослідники виділяють у риториці Київської Русі, так само, як у 
візантійській, два основних піджанри: дидактичний (повчальний) і 
панегіричний (урочистий). Проте слід зазначити, що в Київську пору 
всяка промова (проповідь, повчання, похвала тощо), по суті, 
називалася словом. 

Політичне красномовство київського періоду набуло значного 
розвитку. У «Повісті минулих літ» імітовано промови давніх 
державних діячів, що, очевидно, написано не стільки літописцем, 
скільки записано на основі фольклорних переказів, що дбайливо 
фіксували найважливіші міркування і слова з цих промов.  

Слово, що мовилося до народу в загальноважливих ситуаціях, 
увійшло в ужиток як своєрідний жанр. Водночас «словом» стали 
називати й церковну проповідь. Згодом назве «словом» свій 
напівриторичний, напівпоетичний твір невідомий автор славетного 
шедевра – «Слова про Ігорів похід». 

У християнізованій Київській Русі, як і всюди в середньовічному 
християнському світі, переважало релігійне красномовство. 
Риторичний за своєю природою й жанр житія святого (агіографія), 
хоча йому притаманні елементи наївної художності. Перше з власне 
українських житій – житіє князів Бориса і Гліба (XI ст.). Один з його 
варіантів, написаний літописцем Нестором, будується на виразних 
можливостях «слова».  

«Слово про Закон та Благодать» митрополита Іларіона. 
Будучи першим митрополитом із русичів, Іларіон жив у часи 

розвитку культури за князя Ярослава Мудрого. У «Слові» його з 
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великою патетикою стверджується, що слов’яни «за благодаттю» 
отримали світло віри, що новозаповітна віра вища за старозавітну, бо 
«благодать» є вільний вияв любові до Бога, а не страх перед Ним, як у 
часи Мойсеєві. Іларіон знаходить красномовну алегорію: закон 
подібний до рабині Агарі, що передувала вільній Саррі в народженні 
сина для Авраама, але поступилася їй як законній дружині й пані 
своїй. 

«Послання до пресвітера Фоми» Климента Смолятича. Літопис 
іменує наступного митрополита з киян, Климента Смолятича, 
книжником і філософом, якого ще на нашій землі не було. Послання 
стало відповіддю на нарікання Фоми, що Климент у своїх творах 
спирається більше на грецьких філософів Платона й Аристотеля, на 
поета Гомера, ніж на Отців Церкви. У відповідь Климент, 
посилаючись на досвід найвидатніших риторів Візантії, обгрунтував 
необхідність алегорично-символічного витлумачення і Біблії, і 
природи. Власне, текст до нас дійшов у «тлумаченні» якогось іншого 
ченця – Афанасія, але й у такому вигляді він свідчить про висоту 
риторичної культури Київської Русі, про вміння «пытати потонку» 
Святе Письмо. 

Проповіді Кирила є переважно святковими, вони базуються на 
алегорично-символічному тлумаченні релігійних свят, як це робилося 
у Візантії. Але Кирило виявив себе глибоко оригінальним ритором, з 
власним пишним і виразним стилем. 

«Повчання» Володимира Мономаха. Князь Володимир Мономах 
(XI ст.) написав (або продиктував) «Повчання» до своїх дітей, 
вклавши в нього власний багатий духовний досвід і непересічну 
мудрість державної людини. Він виявив глибоке знання Святого 
Письма і богослужебної літератури, а також дидактичних творів 
візантійського походження (наприклад, повчань батька дітям). 
Володимир наставляє своїх дітей у засадах християнської моралі, 
підносячись до великої виразності при винятковій простоті власного 
стилю: «Усього ж паче – убогих не забувайте, але, наскільки є 
змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю 
вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні 
правого, ні винного не вбивайте [і] не повелівайте вбити його; 
якщо [хто] буде достоїн [навіть] смерті, то не погубляйте ніякої 
душі християнської.  

Річ мовлячи і лиху і добру, не клянітеся богом, ні хрестітеся, 
бо немає ж [у сім] ніякої потреби. А якщо ви будете хреста 
цілувати братам чи [іншому] кому, то [робіть се], лише 
вивіривши серце своє, що на нім, [цілуванні], ви можете 
устояти,– тоді цілуйте. А цілувавши, додержуйте [клятви], щоб, 
переступивши [її], не погубити душі своєї». 
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«Слово про Ігорів похід» – найвидатніша літературна пам’ятка 
часів Київської Русі, що відображає й реалії епохи, й сам лад 
риторичної культури того періоду. Вона є синтезом сюжетного 
оповідання про невдалий похід новгород-сіверського князя проти 
половців з ліричним переживанням його поразки як 
загальнонаціональної трагедії. «Слово...» водночас і риторика, і 
дидактичне повчання всякому можновладцеві, як це мало місце вже в 
Біблії, та заперечення того «епічного буйства», що характеризує 
богатирів язичницького типу. «Слово...» є блискучим зразком 
дидактичного твору, де використано всі виразні можливості риторики, 
художнього мовлення. 

Лекційне заняття 
План 

1. Формування нових засад європейської  риторики в епоху 
Середньовіччя.  

2. Візантійська риторика.  
3. Риторика середньовічного Заходу.  
4. Риторика Київської Русі. 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами лекції №3 та рекомендованою 
літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному 
занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами 
(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Середньовічна гомілетика: ідеї та їх реалізація. 
2. Видатні візантійські ритори. 
3. Стиль і жанри середньовічної риторики Заходу. 
4. Особливості ораторського мистецтва Київської Русі. 
 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 
1. Александрія як центр розвитку культури 
2. Послання єпископа Римського Климента до коринтян. 
3. Видатні ритори: Августин Аврелій. 
4. Видатні ритори: Ієронім. 
5. Теорія і практика риторики Григорія Двоєслова. 
6. Жанри візантійської риторики. 
7. Роль Каппадокійського гуртка у розвитку візантійської 

риторики. 
8. Теорія і практика проповіді Василія Великого. 
9. Догматика. Перікопа. Казуїстика. 
10. Іоанн Златоуст. Типи проповідей. 
11. Розвиток політичної та побутової риторики.  
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12. Гоміліарії, університетська (тематична) проповідь, частини 
промови, модуси промови, глоса, глосатор, схоластика. 

13. Староруська агіографія. Іларіон. 
14. Підручники з риторики середньовічного Заходу. 
15. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського – перлина 

ораторського мистецтва. 
16. Проповідницька майстерність Кирила Туровського. 
17. «Слово про Ігорів похід» як пам’ятка літератури і 

красномовства. 
Завдання 3. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 

їх на практичному занятті. 
Індивідуальні творчі завдання 

1. Напишіть промову в жанрі давньоруського «слова» на тему: 
«Слово про вічні цінності духу». 

2. Підготуйте і проведіть на практичному занятті вікторину 
(варіант – брейн-ринг) «Ораторське мистецтво середньовічної 
Європи». 

Завдання 4. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1.У середні віки ораторське мистецтво Європи розвивалося 
переважно в руслі: 

а) церковної проповіді; 
б) судової промови; 
в) політичного диспуту; 
г) академічної лекції. 
2. Центром розвитку християнської філософії та риторики раннього 

Середньовіччя було місто: 
а) Єрусалим; 
б) Александрія; 
в) Афіни; 
г) Спарта. 
3.Гомілетика – це: 
а) християнська риторика, зосереджена на тлумаченні Біблії через 

проповідь чи повчальну бесіду; 
б) врахування прихованого значення тексту, підтексту, символіки, 

алегорії тощо; 
в) промова перед народом, бесіда з кількома людьми; 
г) сукупність літературних творів Отців Церкви. 
4.Крилатий вислів: «Душа людська – християнка» належить 

ритору: 
а) Орігену; 
б) Тертулліану; 
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в) Августину Аврелію; 
г) Ієроніму. 
5.Основоположником візантійської риторичної теорії вважають  
а) Гермогена Тарсійського; 
б) Григорія Неокессарійського; 
в) Афанасія Александрійського;  
г) Василія Великого. 
Література: 2, 3, 4, 5, 9, 14, 29. 

 
Тема 4. Розвиток риторики в Україні 

Основні терміни і поняття: ексорціум, канон, конклюзія, 
нарація, піїтика, полеміка, проповідь, розмовний стиль, учительна 
література. 

1. Періодизація розвитку риторики в Україні 
Перший період становлення та розвитку риторики припадає на 

епоху Київської Русі. Ключовий чинник формування ораторського 
мистецтва – прийняття християнства (988 р.). Розквіт гомілетичного 
красномовства. 

Другий період – піднесення риторики в Україні – кін. ХVІІ – поч. 
ХVІІІ ст. Це часи розквіту риторики як навчальної дисципліни. 
Навчальний та науковий центр – Києво-Могилянська академія. 

Розвиток риторики в Україні в ХІХ – поч. ХХ ст. являє собою 
доволі строкату картину. Перебування нашої країни в складі 
Російської та Австро-Угорської імперій не давало можливості 
розвитку навіть української мови. Як зазначають дослідники, мовами 
освіти, церкви, юриспруденції була російська, німецька, польська чи 
церковнослов’янська. 

Наступним періодом піднесення, «риторичним ренесансом» 
можна вважати відкриття у 1919 р. у Петрограді унікального 
навчального закладу – Інституту Живого Слова, де  готували 
педагогів, спеціалістів з мистецтва мовлення, судових, політичних, 
духовних ораторів, письменників (В. Всеволодський-Гернгрос). 

Слід зауважити, що цей «риторичний ренесанс» був досить 
нетривалим в історії ораторського мистецтва. Загалом у Радянському 
Союзі простежується певний занепад риторики як теорії. 

Новий спалах у розвитку української риторики відбувається вже в 
період розбудови нашої незалежної держави. Останнім часом інтерес 
до даної науки в Україні все більше зростає. Володіння навичками 
ораторського мистецтва нині є необхідною умовою підготовки і 
самореалізації сучасного фахівця в будь-якій сфері. Опануванню 
риторики сприяють підручники С.Д. Абрамовича, Л.І. Мацько, В. В. 
Молдована, Г. М. Сагач та інших авторів, що вийшли друком  у кінці 
XX – на початку XXI ст. 

2. Стиль і жанри красномовства Київської Русі 
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Українська риторика має глибоке історичне коріння. Остаточне 
формування ораторського мистецтва відбувається вже в епоху 
Київської Русі. Досить важливим чинником у цьому процесі було, 
звичайно, прийняття християнства. Разом з ним приходить і 
мистецтво красномовства, збагачене потужною античною та 
візантійською традицією. Саме тому Київська Русь залишила видатні 
пам’ятки насамперед гомілетичного красномовства. Досить відомою є 
проповідь руського митрополита Іларіона (XI ст.) «Слово про закон і 
благодать».  

Готуючись до відповіді на це питання практичного заняття, 
опрацюйте матеріал теми 3 («Ораторське мистецтво Київської 
Русі»). Ви маєте знати про найдавніші пам’ятки красномовства 
дохристиянської доби, зокрема тексти «Велесової книги», «Слово» 
князя Святослава. Зверніть увагу на риторичні особливості і жанр 
«Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Слова про закон і 
благодать» митрополита Іларіона. Осмисліть риси церковних 
проповідей Кирила Турівського і Клима Смолятича («Послання, 
написане Климом, митрополитом руським, священику Фомі і 
розтлумачене Афанасієм-ченцем»), а також учительної літератури 
Юрія (Георгія) Зарубського («Од грішного Георгія, чорноризця 
Зарубської печери, повчання духовному чаду»). Дайте відповідь на 
питання, як реалії політичного, релігійного і мистецького життя 
давніх українців відбилися у «Словах» («Слово якогось отця до сина 
свого» (з «Ізборника» Святослава 1076 р.), «Слово про Ігорів похід»). 

3. Розвиток ораторського мистецтва в Україні ХІV–ХVІ ст. 
Непростою була ситуація перебування України у складі Речі 

Посполитої, де було взято курс на поглинання візантійсько-
православної традиції панівним західним типом культури. Але 
водночас українство дістало більше змоги прилучитися до західних 
досягнень, критично їх оцінити й використати, ніж їхні північно-
східні сусіди під монгольським ігом, приречені на фіксацію старих 
візантійських канонів. Усе це повною мірою поширювалося і на 
риторику. Насамперед поставало питання збереження національної 
мови. Характерний лист брацлавської шляхти королю Стефану 
Баторію про видання королівських указів українською, а не польською 
мовою (1576): «Хоч, найясніший милостивий королю, за ухвалою унії 
листи з канцелярії вашої королівської милості не іншим, а тільки 
руським письмом мають бути видані. Але, найясніший милостивий 
королю, це нам над право і над вольності наші діється, що листи з 
канцелярії вашої королівської милості до нас письмом польським 
видають».  

Однак ситуація ускладнювалася численними втратами культурних 
кадрів. Після монголів «вага Києва на якийсь час падає, 
адміністративний центр помалі просовує на північ, до Москви й наші 
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українські письменники і збагачують московську літературу. Уже в 
ХІV віці оддають Москві знання та сили наші славнозвісні 
митрополити: св. Петро Волинець (помер 1326) та св. Олексій 
Чернігівець (1293-1377), – писав Іван Огієнко. 

Проаналізуйте розвиток ораторського мистецтва ХІV – ХVІ ст. 
на прикладі творчості Станіслава Оріховського, Григорія Цамблака 
та Кирила Траквіліона-Ставровецького.  

Релігійне красномовство, за традицією, посідало тоді чільне місце. 
До того ж церковне життя зазнало сильних змін у результаті 
Берестейської унії 1596 р. Які зміни сталися в церковному, 
культурному й побутовому житті України? Ситуація була дуже 
складною, тим більше, що творили тоді проповіді і церковну 
літературу взагалі люди, які шукали істину, не завжди знаючи, де 
вона. Такою була доля видатного літератора епохи Мелетія 
Смотрицького (1592-1633), автора однієї з перших слов’янських 
«Граматик», блискучого стиліста. Почавши з палкої оборони 
Православ’я («Тренос» – плач української Церкви, покинутої своїми 
дітьми), він закінчив як уніат. Але подібні пошуки стимулювали 
розвиток полемічної літератури (Іван Вишенський, Герасим 
Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Стефан Зизаній, Клірик 
Острозький, Захарія Копистенський). 

 Полемічність у сфері духовного життя ускладнювалася ще й тому, 
що до дискусії між православними та католиками додалася інтенсивна 
течія протестантизму, що палко обороняв власні позиції. Цікаво, що 
антитринітарії (социніани) відкрили систему власних шкіл, і риторика 
тут була важливим засобом виховання полемістів проти католицизму. 
Натомість у Василіанських школах (ХVІІ – ХVІІІ ст.), що розвинулися 
під час поширення церковної унії (засновник – орден св. Василія), 
учні навчалися обороняти у полеміці проти православних і 
протестантів. 

В Україні цих часів (ХVІ – ХVІІІ ст.) виникають братства, які 
ставлять за мету оборону православної віри та культури. Православні 
братства, зокрема, започатковували школи та книжність (особливо 
відзначаються Київське, Львівське та Луцьке братство); вони були 
відкриті для дітей з усіх верств населення. Ось характерний уривок з 
листа братчиків м.Вільно Львівському братству (1588): «Простіше 
кажучи, сто або двісті книг пошліть нам, виставивши за них 
відповідну ціну; а ми з подякою вашій любові вказану (ціну) вам 
перешлемо. При книгах і дяка (вчителя) або навіть двох, що зможуть 
достойно роз’яснити і інших навчити, просимо пришліть, яким тут 
життя і всякий достаток для задоволення тілесних потреб буде 
достойний».  

У братських школах інтенсивно вивчали риторику, бо була потреба 
в обороні православ’я, в боротьбі за душі людей. Наприклад, у 
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Київській братській школі ректорами були такі видатні ритори, як Йов 
Борецький, Касіян Сакович та Мелетій Смотрицький, риторика та 
піїтика посідали почесне місце серед філологічних дисциплін. Цікаво 
й те, що Йов Борецький спершу був ректором Львівської братської 
школи, взагалі першої в Україні, і переніс свій досвід на терени 
київської освіти. Ця традиція тривала аж до ХVІІІ ст. (згадаймо ту 
увагу, якою оточено було вивчення риторики та піїтики в 
Переяславському та Харківському колегіумах). Певне місце посідала 
риторика і в програмах гільдійських шкіл, що відкривалися 
купецькими об’єднаннями. 

Риторика входить до програм навчання в Україні саме тоді, коли 
інтенсивно формується національна самосвідомість, коли постає з 
усією нагальністю проблема створення власної української держави. 
Україна в цю пору, як і вся ренесансна та пост ренесансна Європа, 
прагне до широкого самовияву особистості: навчання риторики стає 
засобом піднесення духовної активності народу На тлі блискучої 
барокової культури Римської Церкви звичаї виглядали 
старосвітськими, архаїчними. 

Величезну роль у розвитку української культури ХVІІ ст. 
митрополит Київський Петро Могила, який заснував на основі 
Київської братської школи колегію (ХVІІІ ст. – академія) на рівні 
тодішніх західноукраїнських університетів, започаткував літературу й 
мистецтво нового, барокового стилю, оновивши мову церковної 
пропаганди.  

На розвиток риторики впливали освіченість українців, активізація 
суспільного публічного життя. Хоча водночас помітне й певне 
прагнення до секуляризації літератури (звільнення її  від церковного 
впливу), вона в основному залишається церковною риторикою 
(полемічний і філософський трактат, проповідь тощо). Художні твори 
– віршовані і прозаїчні – були нечисленними і правили швидше за 
розвагу. 

4. Українське ораторське мистецтво XVII – XVIII ст.  
Період піднесення риторики в Україні припадає на кінець ХVІІ – 

початок ХVІІІ ст. Це часи розквіту риторики як навчальної 
дисципліни, коли вона викладалась у Києво-Могилянської академії. 

У класі риторики студенти опановували мистецтво складання 
промов, які могли виголошуватися у найрізноманітніших випадках: на 
святах, зустрічах, прощаннях, святкуваннях іменин, весіллях, 
похоронах тощо. Крім того, вони вчилися мистецтва створювати 
найрізноманітніші послання. Практичне застосування знавцями 
риторики відбувалося й під час різних судових розборів, суперечок 
тощо, коли було необхідно довести права тієї чи іншої сторони, 
кваліфіковано провести захист. Студенти, які добре опанували 
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поетику та риторику, мали змогу поліпшити своє матеріальне 
становище за рахунок підробітків у багатих міщан. 

У Києво-Могилянській академії студенти вивчали риторику 
протягом одного року. Кожний викладач, який читав даний курс, 
обов’язково писав власний підручник з цієї дисципліни. Більше того, 
якщо він вдруге викладав риторику, то його підручник зазнавав 
значних змін. Як зазначають дослідники, це дає підставу говорити про 
наявність якогось гласного чи негласного припису, що зобов’язував 
викладачів до початку занять мати власний курс лекцій. Така 
традиція, що неухильно дотримувалась з року в рік, позитивно 
впливала на розвиток творчої думки викладачів і студентів, які, 
наслідуючи представлені викладачами зразки, імітували їх, учились 
складати власні промови, поздоровлення, панегірики, листи. 

На сьогодні збереглося 127 курсів риторики, що були складені й 
прочитані в Києво-Могилянській академії. Переважна їх більшість 
мали світський характер. Питання гомілетики, церковно-
богословського красномовства розглядались досить побіжно, як 
правило, наприкінці курсу поряд з іншими типами промов. Зразком 
для підручників була антична теорія красномовства, насамперед 
доробок Аристотеля, Цицерона, Квінтіліана. Курси риторики 
складалися із п’яти розділів: винахід, розташування, словесне 
вираження, запам’ятовування і виголошення. Крім того, велика увага 
приділялась теорії трьох стилів – високого, середнього і простого. 
Кожним із них рекомендувалось користуватися, виходячи з критерію 
доречності. 

На риторичні курси суттєво вплинули також думки античних і 
ренесансних теоретиків про те, що філософія є найважливішою 
частиною загальної освіти оратора. Однак основу семи вільних 
мистецтв складало красномовство. 

Характерною рисою риторичних курсів, що читалися в Києво-
Могилянській академії, була їх практична спрямованість. У них 
давалися поради щодо складання промов з будь-якої нагоди. У ті часи 
на різноманітні урочистості, як правило, запрошували оратора як 
почесного гостя. На риторичні курси суттєво вплинув ренесансний 
ідеал «універсальної людини», людини високоосвіченої, знавця 
багатьох наук, що вміє втілити свої знання в блискучих промовах. Як 
зазначає В.Литвинов: «І теоретичні настанови, і практичні поради 
спрямовували на виховання в найкоротший термін дійового, 
практичного оратора, який розумів би потреби і запити слухачів, був 
здатний виступити перед будь-якою аудиторією. Ця традиція 
виявилася сталою і збереглася аж до початку ХІХ ст.». 

Першим відомим на сьогодні риторичним курсом, що був 
прочитаний у Києво-Могилянській академії в 1635-36 навчальному 
році, був курс Йосипа Кононовича-Горбацького. Він складався з двох 
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частин – риторики і діалектики. Риторика містила вступ і три трактати 
(«Про силу красномовства», «Про ораторську промову», «Про тему 
дослідження»). 

Слід зауважити, що у риториці ХVІІ – початку ХVІІІ ст. 
розвивався бароковий стиль з пошуками вибагливих пишномовних 
форм, символів, незвичних уподобань, урочистих протиставлень, 
несподіваних персоніфікацій, особливістю києво-могилянських 
риторичних курсів була їх практична спрямованість (ренесансний 
ідеал «універсальної людини», «сповненої науками»).. 

Найвидатнішими провідниками і риторами-педагогами цього 
періоду були Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Іоаникій 
Галятовський, Антоній Радивиловський. 

· Інокентій Гізель – український Аристотель, автор 
оригінального публіцистично-проповідницького підручника про 
духовенство «Мир з Богом чоловіку» (1669 р.) – праця, сповнена 
алегорій, моралі, ідей гуманізму. 

· Лазар Баранович – представник церковної риторики, автор 
книг: «Меч духовний є глагол Божий» (1666 р.), що містить 55 слів- 
проповідей, написаних за правилами шкільної гомілетики, і «Труби 
словес проповідних» – 80 проповідей на різні християнські свята. 

Найбільш видатною та характерною постаттю у цій сфері був, 
безперечно, ректор Києво-Могилянської академії Іоанникій 
Галятовський (помер 1688 р.), який залишив яскравий слід у 
культурі. Його риторичний твір «Ключ розуміння» (1659) став 
першим друкованим посібником з гомілетики, куди ввійшли 
вибрані проповіді автора. У них втілено просвітницьке прагнення 
популяризувати досягнення сучасної науки. 

У його спадщині помітне місце посідає трактат «Наука короткая 
альбо способ зложеня казаня», написаний рідною мовою. Він 
містить правила й принципи складання проповідей (казань). Автор 
спирався на західні зразки, але використовував також традиції 
Іоанна Златоуста. Так, слідом за останнім І. Галятовський визначає 
дві частини гомілетики: 

1) правила вибору теми зі Святого Письма: «Кто хочеть казаньє 
учинити, найперше маєть положити з(ъ) Писма Святого сему, 
которая єсть фундаментомъ всего казаня»; 

2) правила викладу, причому авторитетний проповідник не 
забороняє використовувати також світські літературно-наукові 
джерела, аби образи природи, історії, що складалися в єдину 
картину.  

У всякому «казані» автор пропонує виявляти три частини: 
ексордіум (вступ), нарацію (оповідь) та канклюзію (завершення). 
Усі ці частини не повинні відхилятися від основної теми. 
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Велику увагу приділено й завданню ясності стилю: автор 
закликає, аби всі люди зрозуміли, про що мовиться в проповіді, до 
ясності, виразності й простоти. Це становить особливо важливий 
момент для гомілета. 

Інколи Галятовський вдається до живого змалювання життєвих 
подій, особливо, якщо прагне надати «матеріальності» дивам, 
необхідному моменту проповіді (збірка «Небо новое» про чудеса 
Богородиці). Часом він використовує й елементи живої народної 
мови. 

Найповніше барокові тенденції у вітчизняній риториці 
відобразилися у творчості Антонія Радивиловського, автора двох 
збірок проповідей: «Огородок Марії Богородиці» (1676 р., 199 
проповідей) та «Вінець Христов, з проповідей недільних…» (1688 
р., 155 проповідей). Як теоретик вітчизняної риторики він 
розробляв методику складання і виголошення проповідей, визначав 
завдання ораторів, склад аудиторії. За його теорією, проповідник, 
оратор є посланцем Бога, тому має бути всезнаючим, глибоко 
порядним, чесним. 

· Стефан Яворський (саме він за наказом Петра І написав і 
проголосив анафему Іванові Мазепі, назвавши його отруйною, 
лукавою змією) – у праці «Риторична наука» виклав теоретичні 
засади риторики, визначивши її розділи: а) винахід; б) розміщення, 
вітійство (тропи і фігури), пам’ять і виголошення. 

Найвідоміші праці київських ораторів: 
– Й. Кононович-Горбацький. «Оратор могилянський...» (1735); 
– І. Кроковський. «Комора Тулліанського красномовства» 

(1683); 
– І. Валявський. «Ритор український» (1689); 
– П. Калачинський.  «Комора ораторського мистецтва» (1691). 

Одним із найвидатніших професорів риторики Києво-
Могилянської академії з 1706 р. був Феофан Прокопович (1677-
1736). Слід зауважити, що в Києво-Могилянській академії існували 
певні традиції, які полягали в тому, що перед початком викладання 
курсу риторики професори виголошували вступні промови перед 
студентами. У них вони, як правило, порушували загальні питання 
риторики, а також демонстрували її користь у повсякденному житті. 
Свій риторичний курс Ф. Прокопович розпочинає з таких настанов 
студентам: 

«Молоді оратори! Вступивши до школи красномовства, знайте, що 
ви прагнете до такої почесної справи, яка сама по собі справді 
настільки корисна, що її належить викладати не лише для вашого 
добра, а й на благо релігії і батьківщини. Вважаю, що при цьому не 
менш треба мені думати про мою галузь навчання, ніж вам про ваші 
здобутки. Бо це є та цариця душ, княгиня мистецтв, яку всі вибирають 
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з уваги на чесноту, багато хто бажає з огляду на користь, а лише деякі 
осягають, як внаслідок нерівних сил таланту, так і через обсяг самого 
предмета, а про власні похвали цього останнього поговоримо ширше в 
самій праці». 

Курс Ф. Прокоповича складається із десяти розділів:  
Книжка І. Подає загальні вступні настанови.  
Книжка ІІ. Про підбір доказів і про ампліфікацію.  
Книжка ІІІ. Про розташування матеріалу.  
Книжка ІV. Про мовностилістичне оформлення.  
Книжка V. Про трактування почуттів.  
Книжка VІ. Про метод написання історії і про листи.  
Книжка VІІ. Про судовий і дорадчий рід промов.  
Книжка VІІІ. Про епідиктичний, або прикрашувальний, рід 

промови. 
Книжка IX. Дещо про священне красномовство. 
Книжка X. Про пам’ять і виголошування. 
Ф. Прокопович розглядає визначення риторики, які пропонувались 

різними античними авторами, і вважає найбільш вдалим те, що 
належить Квінтіліану. Тобто риторика – це вміння добре говорити. 
Метою оратора, на думку українського ритора, є переконувати мовою, 
а завданням так складати промову, щоб вона переконувала слухачів. 
Це положення Ф. Прокопович конкретизує таким чином: 

«Аби досягти цього, оратор має винаходити те, що найбільше 
сприяє справі: він повинен винайдене викласти у відповідному 
порядку, має сам те оформити добре підібраними словами, 
найкращими реченнями і формами речень і слів, обо’язково це все 
запам’ятати і, нарешті, виголосити усно, пристосовуючи до мови 
жести і рухи. Через те завдання оратора є, задовольнивши всі ці 
умови, винаходити, розкладати, мовно оформляти, охоплювати в 
пам’яті і виголошувати». 

Таким чином, риторичний курс українського професора 
побудовано за античними зразками і докладно висвітлює етапи 
ораторської діяльності. 

Загалом концепція риторики, яку пропонує Ф. Прокопович, прагне 
певним чином поєднати традиції Аристотеля та Квінтіліана. Адже 
промова оратора повинна не тільки переконувати, показувати, що 
відповідь на важливі питання є правильною. Вона повинна також 
викликати почуття насолоди у слухачів. Завдання оратора полягає не 
тільки в тому, щоб інформувати, а й зворушити аудиторію. 
Тлумаченню почуттів присвячена ціла книжка в курсі риторики. 
Діяльність оратора оцінюється передусім тим, наскільки ефективною 
була його промова. 

Крім того, український ритор докладно розбирає різні види промов 
і дає поради щодо їх написання. Зокрема, книжки VI-IX присвячені 



 73 

висвітленню саме цих питань. Риторика постає як нормативна 
дисципліна, що встановлює певні правила, якими повинен керуватися 
оратор при підготовці того чи іншого виду промови. 

Феофан Прокопович прагнув певним чином поєднати традиції 
Аристотеля та Квінтіліана. Водночас учений наполягав на 
національній користі красномовства, бо риторика – це захист інтересів 
країни, її авторитету, батьківщини, увічнення її історії, захист 
православної віри, уславлення державців, заохочення молоді до 
подвигів. 

Прокопович, широко використовуючи античний і сучасний 
досвід, дає безліч цінних практичних порад щодо організації тексту, 
розташування матеріалу, використання книжних і усних джерел тощо. 
Він детально змальовує техніку промови, не обминаючи увагою 
артикуляцію та пунктуацію. Звертає увагу він і на способи збудження 
емоцій аудиторії: любові, прагнення, надії, радості, співчуття, жаху, 
розпачу, сорому. Окремо говориться про місце жарту в промові, тонко 
диференціює види іронії.  

Ф. Прокопович не обмежувався лише церковним красномовством: 
він виклав своє бачення техніки судової промови. Його твори були 
джерелом ерудиції, він подав зразки писання листів, мовних зворотів, 
велику увагу приділив казуальному моменту (промови офіційні, 
панегіричні, весільні, на вручення подарунків, на привітання гостей, 
на поховання тощо). 

Відомо, що указ Петра І 1724 р. («Панам сенаторам... заборонити 
промову читати за папірцем, токмо своїми словами, щоб дурість 
кожного всім явна булла») вийшов слідом за появою «Духовного 
регламента» Ф. Пропоковича. 

Інші київські ритори XVII-XVIII ст. наслідували в основному ті 
самі принципи, їхні підручники поділялися на загальні, в яких були 
викладені основні принципи красномовства, конкретні, що 
стосувалися «професійного» моменту, та прикладні, які навчали 
практичним прийомам елоквенції. 

Не варто, однак, завищувати якість цих підручників. Аж до кінця 
XVIII ст. навчання риторики велося латинською мовою, сухо й 
схоластично; адресатом був слухач духовного навчального закладу, 
якого орієнтували на розрізнення видів проповідей і правильне 
розташування їх частин. Такими були, наприклад, посібники 
архієпіскопа Анастасія Братковського «Tractatus de conliorumdis posi-
tionibus formandis» (1806 p.), або «Руководство к церковному 
красноречию», «Опыт риторики» (1809) Івана Рижського, підручник 
1820-х рр., перекладений з латини. XIX ст. лише підсумовувало у цій 
галузі все досягнуте, прагнучи до упорядкування матеріалу. 

Певний підсумок східнослов’янської риторики XVIII ст. бачимо у 
працях Михайла Ломоносова, учня Феофана Прокоповича, який 
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здобував освіту ще й в Києво-Могилянській академії. Він визначав 
красномовство як мистецтво «о всякой данной материи красно 
говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению»; і 
вважав, що для опанування цієї науки потрібно враховувати п’ять 
моментів: природний талант, ерудицію, наслідування майстрів, вправи 
у творах, знання інших наук. 

Цікаво також навести цитату з відомого енциклопедичного 
словника Ф. Брокгауза та I. Ефрона, в якій підсумовано специфіку 
красномовства в старій Росії: «З погляду на те, що сфера 
красномовства в Росії обмежувалася майже виключно церковною 
проповіддю, риторика збігається у нас майже завжди з гомілетикою». 

5.Риторика в Україні XIX-XX ст. 
Розвиток українського риторичного слова за часів панування 

Російської та Австро-Угорської імперій являє собою строкату 
картину.. 

Пригніченість українського національного життя у складі 
Російської і Австро-Угорської монархій не сприяла розвою 
українського красномовства, а мовами освіти, церкви, юриспруденції 
були російська, німецька, польська чи церковнослов’янська. 

У східній Україні майже цілковито запанувала російська мова.  Але 
пробудження національної самосвідомості та політичної активності 
вимальовується в таких документах, як лист М. Костомарова до 
видавця «Колокола»: 

«Після київської справи (йдеться про Кирило-Мефодіївське 
братство. – В.С.) були заборонені всі твори обвинених, а цензура і 
шпіонство почали страшно лютувати проти України; не лише 
українським книжкам не дозволено являтися на світ, але 
переслідувано навіть наукові статті про Україну на російській мові; 
самі назви «Україна», «Малоросія», «Гетьманщина» уважано за 
нелояльні». 

Та водночас такі видатні вчені, як М. Максимович і М. Погодін 
довели, що українська мова не є якимось «діалектом», що це 
самостійна, справжня мова. Однак після циркуляра міністра Валуєва 
1863 р., в якому стверджувалося, що «никакого малороссійскаго языка 
не было, нетъ и быть не можетъ», і тому подібних документів 
розвиток українського ораторства ускладнився. 

У Західній Україні цього періоду теж зростає українська 
національна самосвідомість і пробуджується українське риторичне 
слово. Цікавою постаттю є Г. Яхимович – видатний церковний і 
політичний оратор першої половини XIX ст., професор богослів’я, 
львівський митрополит, посол до Віденського парламенту, який був 
одним із засновників Головної Руської Ради у Львові (1848 р.). У 
маніфесті цієї організації було яскраво змальовано прагнення 
українства до політичного самовизначення; він закінчувався гаслом: 
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«Будьмо тим, чим бути можемо і повинні. Будьмо народом». 
Залишився він в історії української риторики як автор численних 
проповідей. 

Водночас пожвавлення в XIX ст. суспільного життя в Росії та 
Україні після скасування кріпацтва, так само, як і в Західній Україні, 
що перебувала у складі Австро-Угорщини, спричинилося до 
піднесення ролі риторики, зокрема у сфері судового красномовства. 
Суспільно-політичні процеси в Європі XIX ст. викликали суттєві 
реформи в усіх сферах життя. Наприклад, запровадження суду 
присяжних і розвиток адвокатури зумовили зростання ролі 
юридичного красномовства, що посіло помітне місце в суспільстві, 
яке поступово звільнялося від архаїчних норм політичного життя, 
розвивало юстицію, засновану на засадах римського права, яке 
сповідувало принцип священності приватної власності й 
недоторканності особи. 

У Росії ж, до складу якої ввійшла значна частина України, 
ораторське мистецтво не мало можливості розвинутися всебічно: для 
політичного красномовства не давала простору форма правління, а 
судове отримало змогу для застосування лише в останній час, після 
судової реформи (йдеться про Росію після скасування кріпацтва 
1861 р.), процвітало  лише духовне красномовство. 

Але судова реформа 1864 р. у Росії сприяла гласності суду, 
запровадженню інституту присяжних і, звичайно, певному розвитку 
судової риторики (переважно російськомовної). Після згаданої судової 
реформи та запровадження суду присяжних широкої популярності 
набирають видатні судові оратори, які чинили великий вплив на 
розвиток цієї галузі красномовства взагалі: Н. Карабчевський, 
Ф. Плевако, П. Александров, С. Андрієвський, О. Коні та ін. 

Західна Україна, що перебувала тоді на правах культурно-
національної автономії, запровадженої Віднем, сміливіше підносила 
українське слово – тут воно не було заборонено, як в Російській 
імперії. Разом з тим освічені західні українці вільно володіли 
німецькою й іншими мовами Європи. Слід пригадати блискучі 
виступи І. Франка в австрійському суді. 

Українське судове красномовство XIX-XX ст. знає також імена 
М. Карабчевського, талант якого розгорнувся на теренах 
Петербурзької юстиції, та М. Холеви, що так само віддав свої 
здібності юридичного оратора Петербурга. Уже в радянські часи 
набули ваги імена М. Криленка, шлях якого закінчився посадою 
державного звинувача за сталінських часів, та Р. Руденка, головного 
обвинувача на Нюрнберзькому процесі. 

Академічне красномовство в Україні, хоча й не рідною мовою, 
набирало в XIX ст. сили: визначними професорами-лекторами були 
М. Максимович, перший ректор Київського університету, та 
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В. Антонович, професор цього ж університету, голова Історичного 
товариства Нестора-літописця. Відомим ученим-лектором і 
публіцистом був Михайло Драгоманов, громадський діяч, один з 
батьків української національної ідеї. Він читав лекції в гімназії, 
Київському та Софійському університетах, був одним із засновників 
учительських курсів для українських народних шкіл, ініціатором 
створення україномовних підручників. 

Зокрема, були й знавці предмета риторики: серед російських 
авторів XIX ст. виділяється ім’я К. Зеленецького, який викладав у 
Рішельєвському ліцеї в Одесі й написав кілька посібників, що 
перевидавалися і в XX ст. Зі стабілізацією суспільного життя у другій 
половиш XIX ст. постає дедалі більша потреба в риториці не в самій 
лише Україні. Проте XIX ст. нічого суттєвого в цій галузі не створило, 
видавалися тільки посібники, написані згідно з канонами античної 
риторики. 

На рубежі XIX-XX ст. в Україні з’являється цілий ряд яскравих і 
популярних політичних пропагандистів. Серед представників 
тодішнього політичного красномоства виділяється Микола 
Міхновський, адвокат і політик, що виступив як один з організаторів 
Української народної партії. Написані ним для партії «Программа» і 
«Десять заповідей» стали помітним явищем політичного життя. Окрім 
того, він відомий як талановитий судовий оратор на політичних 
процесах. 

Ось характерний публіцистичний пасаж М. Міхновського, в якому 
він звинувачує українську інтелігенцію в постійній зраді інтересів 
власного народу: «А в історії української нації інтелігенция її раз-у-
раз грала ганебну й соромітницьку ролю. Зраджувала, ворохобила, 
інтригувала, але ніколи не служила своєму народові, ніколи не 
уважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи не хтіла 
добачати спільности тих інтересів. На очах історії сильна, освічена і 
культурна інетелігенция України прийняла в XVI і XVII віках 
польську національність, і усі оті Четвертинські, Чорторийські, 
Вишневецькі та Тишкевичі – плоть від плоті нашої і кість від кості 
наших. Тоді сильним і могутним замахом український нарід породив 
нову інтелігенцию. Ся друга прийняла російську національність 
протягом XVIII і XIX в. і всі оті Безбородьки, Прокоповичі, Яворські, 
Трощинські, усі оті Гоголі, Гнідичі, Потапенки, Короленки – і «їм же 
ність числа» – усі вони наша кров. Нарід знову лишиться без 
інтелігенциї, інтелігенция покинула його в найгірші, найтяжчі часи 
існування. Чи можемо зрівняти війну, пощесть навіть із отсим 
масовим відступництвом інтелігенції? І війна і пошесті – вони косять 
без розбору і учених, і темних, бідних і богатних, відступництво 
забрало цвіт нації – найкультурнішу її верству». 
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Знаний був і голова Товариства українських поступовців, активний 
учасник українського політичного життя Євген Чикаленко. Ще 
наприкінці XIX ст. у Росії стали популярні його публіцистичні 
«Розмови про сільське хазяйство». Був видавцем газети «Громадська 
думка» – єдиної україномовної газети в Росії. У радянські часи 
створив «Спогади» та «Щоденник». 

Помітний вплив на політичну філософію українського 
націоналізму справив Дмитро Донцов, котрий виступав ідеологом 
самостійності України, послідовно дотримуючись антиросійської 
позиції. Його публіцистика («Історія розвитку української державної 
ідеї», «Націоналізм», «Московська отрута», «Росія чи Європа» та ін.) 
стала політичним підґрунтям боротьби ОУН. 

Популярний був публіцист, політик і літературознавець Сергій  
Єфремов, заступник голови Центральної Ради, який широко 
обґрунтовував українську національну ідею. 

Особливим авторитетом користувався Михайло Грушевський, 
провідний діяч держави та національної освіти, вчений і публіцист. 
М. Грушевський був відомий як політичний оратор, який заслужено 
вважається одним з батьків української нації. Зокрема саме під його 
впливом було вперше оголошено офіційно новий статус української 
мови як державної («Закон Центральної Ради про державну мову», 
1918). 

Загалом на рубежі XIX-XX ст. рівень риторики в Україні, як і у 
світі, помітно знижується; простежується лише піднесення 
академічного красномовства, хоча XX ст. не дало нічого принципово 
нового розвитку елоквенції, особливо в тоталітарних державах, у тому 
числі і в колишньому СРСР. Риторику було трактовано як 
беззмістовну пишноту вислову, її перестали викладати у ВНЗ і 
школах; у філологічній освіті вона поглинулася почасти теорією 
літератури (наприклад, учення про стилістичні фігури стає частиною 
поетики поруч з ученням про тропи).  

6.Проблеми розвитку риторики ХХ – початку ХХІ ст.  
Новітня епоха історії України позначається спалахом риторичної 

енергії суспільства. Вивільнення духовного пошуку призвело до 
оновлення древньої церковної гомілетики: змагання та полеміки між 
різними конфесіями набувають широкого резонансу. Понад сто 
політичних партій України користуються повним правом 
виголошення своїх програм і гасел. Академічне слово набуло 
небувалої досі розкутості – як у сфері змісту, так і форми 
самовираження оратора. Не треба багато говорити про розквіт 
побутового красномовства, яке забарвилося всіма інтонаціями та 
словесними фарбами, які тільки хоче використати людина – хоча 
часом за рахунок зниження культурної вибагливості й втрати почуття 
міри, як це звичайно властиво для перехідних періодів. 
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Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами лекції №4 та рекомендованою 
літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному 
занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами 
(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для  обговорення  
1.Періодизація розвитку риторики в Україні. 
2. Стиль і жанри красномовства Київської Русі. 
3. Розвиток ораторського мистецтва в Україні ХІV–ХVІ ст. 
4. Українське ораторське мистецтво XVII – XVIII ст.  
5. Риторика в Україні ХІХ – початку XX ст.  
6.Проблеми розвитку риторики ХХ – початку ХХІ ст.  

 
Завдання 2. Продовжте таблицю «Розвиток української 

риторики в персоналіях» за поданим зразком. Розкрийте специфіку 
риторичної творчості Кирила Транквіліона-Ставровецького, 
Григорія Цамблака, Інокентія Гізеля, Антонія Радивиловського, 
Маркіяна Шашкевича, Івана Франка. 

№ 
з/п 

Представники Основний зміст риторики 

 
Митрополит 
Іларіон (ХІ ст.) 

Проповідь «Слово про закон і 
благодать» (1049 р.) – високий духовний 
талант, володіння складними фігурами 
візантійської риторики, пишномовства та 
своя оригінальна архітектоніка проповіді. 
  

 
Іван 

Вишенський 

Мовний стиль ґрунтується на засадах 
античної риторики (фігури, риторичні 
звернення, запитання й оклики, анафори, 
нагнітання слів і речень, розгорнені 
антитези).  

 Прославився своїми вогненними 
полемічними памфлетами («...Де до нині в 
Лядській землі віра, де надія, де любов, де 
правда і справедливість суду, де 
покора?..»).  

 Досконало розробив риторичний 
прийом – діалогізація викладу, іронія і 
фігури її вираження, наповнивши її 
українським матеріалом.   

 Григорій Виробив цілу філософію слова. Він 
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Сковорода його розумів і як «безодню», що може 
охопити всю різноманітність космосу, і як 
міру речей, через яку все можна 
спробувати пізнати, відчути, і як силу 
реального існуючого. Предтеча нової 
української літературної мови на 
народнорозмовній, народнопоетичній 
мові.  

Мовний стиль позначений 
характерними рисами українського 
бароко, зокрема риторизмом.  

«Освітив розумом не тільки свою 
епоху, але й перелив своє світло у віки 
наступні, адже його наука стосувалася 
основного в житті: яка ти, людино, що 
можеш і як тобі жити» (В. Шевчук) 

Завдання 3. Підготуйте презентацію на одну з тем: 
1. Повчання Володимира Мономаха дітям як риторичний текст. 
2. Кирило Туровський як майстер києворуського красномовства. 
3. Проповіді-слова Григорія Цамблака. 
4. Лазар Баранович – представник церковної риторики. 
5. Теорія і практика красномовства у творчості Антонія 

Радивиловського. 
6. Отець Маркіян Шашкевич – український проповідник. 
7. Митрополит Андрей Шептицький як проповідник. 
8. Огляд сучасних посібників і підручників з риторики. 
Завдання 4. Підготуйте реферат чи наукове повідомлення на одну 

із запропонованих тем: 
1. Відомий київський проповідник  Клим Смолятич. 
2. Станіслав Оріховський-Роксолан. «Про турецьку загрозу слово 

друге (до польського короля Сигізмунда)». 
3. Послання як жанр красномовства. Іван Вишенський. 
4. Інокентій Гізель – український Аристотель. 
5. Українське проповідництво. Григорій Сковорода. 
6. Іван Франко як оратор. «Промова на ювілеї з приводу його 25-

літньої діяльності». 
Завдання 5. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 

до їх усного чи письмового відтворення. 
Завдання 6. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 

тестового контролю: 
1. У період Київської Русі спостерігається розквіт красномовства: 
а) академічного;  
б) гомілетичного; 
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в) судового; 
г) побутового. 
2. Курс риторики в Києво-Могилянській академії студенти вивчали 

протягом: 
а) 1 року;  
б) 2 років; 
в) 3 років; 
г) 4 років. 
3. Професоро-ритор Києво-Могилянської академії, автор посібника 

з ораторського мистецтва: 
а) Михайло Ломоносов;  
б) Феофан Прокопович; 
в) Клим Смолятич; 
г) Андрей Шептицький. 
4. Видатним представником українського ораторства у кінці ХІХ - 

на поч. ХХ ст. є: 
а) Лазар Баранович; 
б) Іван Франко; 
в) Феофан Прокопович; 
г) Іларіон Київський. 
5. «Аби досягти цього, оратор має винаходити те, що найбільше 

сприяє справі: він повинен винайдене викласти у відповідному 
порядку, має сам те оформити добре підібраними словами, 
найкращими реченнями і формами речень і слів, обо’язково це все 
запам’ятати і, нарешті, виголосити усно, пристосовуючи до мови 
жести і рухи. Через те завдання оратора є, задовольнивши всі ці 
умови, винаходити, розкладати, мовно оформляти, охоплювати в 
пам’яті і виголошувати». Про яке завдання ритора говорить Феофан 
Прокопович? 

а) зачаровувати слухача; 
б) переконувати слухача; 
в) повчати слухача; 
г) розважати слухача. 
Література: 2, 3, 4, 5, 9, 16, 18, 30. 
 
Тема 5: Сучасний етап розвитку риторики 

Основні терміни та поняття: дискурс, комунікація, 
комунікативний вплив, неориторика,  мовленнєва поведінка, 
ораторська культура. 

1. Особливості сучасної риторики. Неориторика 
Сучасна риторика – це наука переконання засобами мови. У 

сучасному мовознавстві з’явилось поняття «дискурсивна риторика», 
тобто риторика дискурсу як щоденного мовного спілкування в 
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соціумі. Залежно від того, що говорити і кому, риторика відповідає на 
питання: як говорити, для чого і де. 

Риторику, яка орієнтується на потреби сьогодення, 
називають неориторикою. Неориторика базується на класичних 
ознаках риторики, встановлюючи правила і норми формування тексту 
з урахуванням зв’язку між думкою і засобами її мовного вираження. 
Народження задуму і його втілення, планований спосіб мовленнєвої 
поведінки, доречність і ефективність промови, спрямованої на 
переконання слухача, – цими проблемами риторика цікавилася 
завжди. Однак є й нові, пов’язані з особливостями часу аспекти 
риторики. 

Зміст неориторики визначається з урахуванням реальних 
комунікативних завдань сучасної людини, потреб сьогодення. Вона 
має, на відміну від класичної риторики, яскраво виражений 
прикладний характер, учить вмінню здійснювати цілеспрямований 
вибір мовних засобів, керувати своєю мовленнєвою поведінкою, і все 
це – крізь призму комунікативних завдань. 

Тобто неориторика – це вчення про говоріння в найширшому 
розумінні. Ораторське ж мистецтво в сучасних умовах – це володіння 
живим, усним, переконуючим словом як засобом багатоманітного і 
різноспрямованого впливу на слухачів, співрозмовників. Воно 
ґрунтується на культурі мислення, глибокому знанні предмета 
мовлення, досконалому володінні ним, знанні невербальних засобів 
ораторського мистецтва, культурі та етиці спілкування. 

2. Видатні теоретики і практики риторики ХХ ст. 
У сучасному світі існує багато шкіл, центрів, факультетів, кафедр, 

які займаються проблемами ораторського мистецтва, риторики, 
еристики (мистецтва вести спір, полеміку). Всесвітньо відомими стали 
імена Поля Сопера, Дейла Карнегі, їх послідовників у різних країнах, 
які формують риторичну культуру політиків, бізнесменів, юристів, 
рекламних агентів, учителів, акторів. Школи бізнесу США, Японії, 
Західної Європи велику увагу надають формуванню комунікативної та 
ораторської культури своїх ділових кадрів. 

У XX ст. риторика отримала новий поштовх для свого розвитку у 
вигляді науки про комунікативний вплив на слухача, тобто як наука 
про ефективне спілкування з аудиторією. В основу сучасного 
розвитку риторичного мистецтва було покладено психологічні закони 
впливу на слухача, коли на перше місце висувається не стільки логіка 
побудови висловлювання, скільки психологічні та емоційні прийоми 
переконання. 

Засновником сучасного практичного напрямку комунікативного 
впливу на слухача став американець Дейл Карнегі (1888 – 1955). У 
1912 р. він відкрив першу школу з навчання спілкуванню. За основу 
теоретичного обґрунтування навчання спілкування він поклав книгу 
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«Як виробляти впевненість у собі й впливати на людей, виступаючи 
публічно». Ця книга характеризується прагматичним підходом до 
навчання риторики, з великою кількістю простих і доступних кожній 
людині порад, корисних на всіх рівнях спілкування, від побутового до 
фахового. Д. Карнегі детально описав як збирати матеріал і правила 
підготовки тексту виступу, як покращити пам’ять, як поводитись на 
трибуні і як стояти під час виступу, як краще починати і як 
закінчувати виступ, як утримувати інтерес аудиторії, як зробити свою 
думку доступною для слухачів за допомогою риторичних прийомів. 
Можна сказати, що сучасна наука про мовний вплив на людину 
виникла на основі ідей Д.Карнегі, які згодом підхопили й почали 
розвивати представники багатьох наук. 

Таким чином, внесок Дейла Карнегі у сучасну практичну риторику 
можна сформулювати таким чином: 

1. На практиці довів, що під час комунікації діють певні правила та 
закони і якщо їх дотримуватись, то спілкування стає набагато 
ефективнішим та продуктивнішим. 

2. Розробив методику навчання мовному впливові дорослих. 
Але найважливіше, що зробив Д. Карнегі, так це то, що він навчив 

людей замислюватись над своїм спілкуванням і показав, яким чином 
удосконалення мовної поведінки людини приводить її до успіху. 

Велику роль у розвитку сучасної риторики відіграв ще один 
американський дослідник Поль Л. Сопер, який написав книгу 
«Основи мистецтва мовлення». Головна заслуга дослідника полягає в 
тому, що, на відміну від інших посібників з риторики, його посібник 
має виключно практичний характер, з великою кількість порад і 
зразків виступів сучасних ораторів. 

Епоха масової комунікації наклала свій відбиток на тематику і 
стиль виступів ораторів. Сучасна масова культура і причетне до неї 
ораторське мистецтво значною мірою прагнуть щиро чи не щиро, але 
допомогти людині в пошуках шляху утвердження своєї особистості. 
Це складний шлях, а оскільки він пов’язаний з формуванням певної 
світоглядної орієнтації, то кожен авторитетний апостол сучасного 
красномовства у першу чергу намагається визначити ці орієнтири як 
головні, переконати своїх слухачів у їх привабливості і незаперечній 
першості. 

Що хочуть почути люди від тих, хто виступає перед ними з 
трибуни? По-перше, як визначити своє місце в цьому мінливому світі? 
По-друге, яку накреслити собі мету в житті? По-третє, як досягти 
права на те, щоб посісти будь-яке, навіть найвище, місце в 
суспільстві? По-четверте, що визначне зробили в житті люди, знані як 
сильні світу цього, і чого не зробив я, знаючи, що це не було 
заборонено зробити й мені? По-п’яте, чому одні з моїх однокашників 
здійнялися вгору, хоча і не відзначались у школі? 
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Оратори, які бажають досягти успіху на ниві красномовства, повинні 
спиратись у своїх виступах на досвід зазначених вище і знаних у 
суспільстві людей (що ці оратори і роблять). 

Найбільшого успіху на теренах красномовства минулого 
двадцятого століття досягли оратори, які спиралися на принципи 
філософії прагматизму і позитивізму. Серед таких слід згадати 
вищеназваних Дейла Карнегі, Поля Сопера, а також Наполеона Хілла 
(1883−1968) 

Так, Д. Карнегі у своїх працях навчав як стати комунікабельною 
людиною, як знаходити собі друзів, як аналізувати і вирішувати 
проблеми, збирати факти для виступу, записувати їх і аналізувати. 

Наполеон Хілл у книзі «Думай і збагачуйся» звернув увагу на те, у 
чому полягає немеркнучий успіх і привабливість. Хілл стверджував, 
що людина повинна твердо знати, чого вона хоче досягти. Кроками до 
успіху є бажання, віра, самонавіювання, спеціальні знання (освіта), 
уява, планування, рішення. Автор навчає, як позбутися нерішучості, 
сумнівів, струху. 

Критику, зауважував Н. Хілл, потрібно сприймати як вид сервісу. 
Цікаву, що у людей, які бояться критики, наявні симптоми 
сором’язливості, неврівноваженості, слабкохарактерності, комплексу 
неповноцінності, екстравагантності, безініціативності, відсутності 
самолюбства. 

Л. Хілл указує на симптоми страху хвороб, серед яких: 
самонавіювання, іпохондрія, млявість, вразливість, нестриманість, 
турбота тощо. 

Усі ці поради допомагають кожній людині й ораторам зокрема. 
Сьогодні у світі ми спостерігаємо справжній риторичний бум: 

видається велика кількість різноманітних підручників, посібників та 
довідників з риторики, риторику як дисципліну ввели в навчальні 
плани вищих навчальних закладів освіти, створюються різноманітні 
міжнародні асоціації дослідників і викладачів риторики, щорічно 
проводяться міжнародні конференції з проблем риторики. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасна риторика – це 
наука про мовний вплив публічного виступу. 

Практична риторика навчає вмінню виступати перед аудиторією з 
повідомленнями, які належать до різних жанрів: від наукової доповіді 
до анекдоту.  

3. Українська риторика кінця ХХ – початку ХХІ століття 
В Україні теоретичним дослідженням і практичною розробкою 

методів опанування ораторського мистецтва займаються такі вчені, як 
А.Й. Капська, А.П. Коваль, М.І. Пентилюк, Г.М. Сагач, 
В.І. Терещенко та ін. Значний внесок у навчання основ красномовства 
дітей шкільного віку зробив В.О. Сухомлинський – видатний педагог 
сучасності, майстер слова. В.О. Сухомлинський ясно усвідомлював 
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величезні можливості живого слова: «Слово – це найточніший різець, 
здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. 
Вміти користуватися ним – велике мистецтво. Словом можна 
створити красу душі, а можна і спотворити її». 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами до теми та рекомендованою 
літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному 
занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відеоприкладами 
(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Особливості сучасної риторики. Неориторика. 
2. Видатні теоретики і практики риторики ХХ ст. 
3. Українська риторика кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
Завдання 2. Підготуйте реферати, науково-популярні 

повідомлення, презентації  на запропоновані теми. 
1. Концепції і види сучасної риторики. 
2. Зв’язок сучасної риторики з іншими науками. 
3. Теорія і практика риторичного впливу Дейла Карнегі. 
4. Поради ораторові Наполеона Хілла. 
5. «Основи мистецтва мовлення» Поля Сопера. 
6. Проблеми розвитку сучасної української риторики. 
Завдання 3. Прочитайте книгу П.Сопера «Основи мистецтва 

мовлення» (Сопер П. Основы искусства речи. – Інтернет-ресурс. 
Режим доступу. – http://www.e-reading.by/book.php?book=112462). 
Законспектуйте розділ «Види підготовки до виступу» (с.25-31). 
Підготуйте 4-хвилинну промову за однією із запропонованих на с.30-
32  тем (жанр і тема – за вибором).Запишіть її, потренуйтеся 
виголошувати перед аудиторією. 

Завдання 4. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Сучасна риторика – це  
а) наука переконання засобами мови; 
б) наука про маніпулювання свідомістю; 
в)  наука про естетичну природу слова; 
г) наука про мораль. 
2. Неориторика базується на: 
а) риторичних принципах софістів; 
в) академічній риториці; 
в) класичних ознаках риторики, встановлює правила і норми 

формування тексту з урахуванням зв’язку між думкою і засобами її 
мовного вираження; 
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г) новітніх досягненнях лінгвопсихології, відкидає попередню 
класичну традицію. 

3. Засновником сучасного практичного напрямку комунікативного 
впливу на слухача став: 

а) Дейл Карнегі; 
б) Анатолій Коні; 
в) Феофан Прокопович; 
г) Стів Джобс. 
4. Автором книги «Основи мистецтва мовлення» є: 
а) Дейл Карнегі; 
б) Поль Сопер; 
в) Наполеон Хілл; 
г) Анатолій Коні. 
5. Сучасне мистецтво мовлення має такі ознаки: 
а) ґрунтується на культурі мислення, глибокому знанні предмета 

мовлення, досконалому володінні ним, знанні невербальних засобів 
ораторського мистецтва, культурі та етиці спілкування; 

б) пов’язується з математичними принципами моделювання; 
в) реалізується переважно у політичній сфері життя суспільства; 
г) втрачає свій вплив на суспільство і поступово занепадає. 
Література: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 42, 46, 50. 
 

Тема 6: Оратор і аудиторія. Зовнішня культура оратора 
Основні терміни і поняття: аналогія, анатомія промови, 

аргументація, взаємодія з аудиторією, дедукція, емоційні жести, 
ілюстративні жести, індукція, механічні жести, навіювання, 
переключення уваги, прийоми тактики,  психічне зараження, розподіл 
уваги, способи тактики,   стратегія оратора, тактика оратора, теза. 

1. Сутність та проблеми взаємодії оратора й аудиторії 
Взаємодія з аудиторією – це спільність психологічного стану 

оратора і його слухачів, що викликані спільними роздумами та 
співпереживаннями в процесі їх сумісної інтелектуальної роботи. Ця 
спільність визначається обопільною зацікавленістю й довірою одне до 
одного. Наявність контакту у взаємодії зі слухачами усвідомлюється 
оратором як позитивний чинник, що полегшує його роботу, адже в 
умовах взаємодії найбільш повно розкриваються його особистісні 
риси. У свою чергу сам факт встановлення контакту дає оратору 
інтелектуальне й емоційне задоволення. 

Досвід кращих ораторів доводить, що умовами встановлення 
взаємодії є:  

– знання оратором предмета розмови;  
– врахування ним потреб та настроїв аудиторії; 
– проста, жвава мова оратора;  
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– постійний зоровий контакт зі слухачами, визначення їх реакції і 
внесення додаткових змін як у зміст, так і в методику викладення 
матеріалу;  

– намагання бачити в кожному слухачеві співрозмовниканика, 
товариша, не підніматися над аудиторією;  

– залучення слухачів з перших хвилин до сумісного активного 
обговорення питань. 

Метою оратора, смислом його діяльності є перетворення знання на 
переконання. Для того, щоб забезпечити успіх виступу (реалізувати 
мету виступу і забезпечити свій інтерес), оратору необхідно, щоб 
інформація була сприйнята, засвоєна аудиторією, більше того – стало 
б системою, частиною тих її духовних цінностей, які зумовлюють 
мотиви поведінки. А щоб досягти цього, оратору необхідні не тільки 
знання предмета розмови, а й уміння зробити так, щоб аудиторія 
впродовж усієї промови слухала оратора, взаємодіючи з ним. Важливо 
знати, що у взаємодії оратора й аудиторії відбуваються суб’єкт-
суб’єктні відносини, які передбачають двобічну активність, 
незважаючи на те, що вплив оратора домінуючий і, здавалося б, 
однобічно впливовий. 

Засвоєння будь-якої інформації неможливе без участі емоційно-
чуттєвого апарата. Перш ніж дістатися до ядра, тобто до впливу на 
переконання слухача за допомогою знання, оратору необхідно 
перебороти два психологічних кола протидії, без чого знання просто 
не дійде до слухача, той почує тільки слова, не більше. 

Перше коло – це інтерес, соціальний і особистісний. Причому, має 
йтися не про зовнішню цікавість, а про те, щоб зачепити щось суттєве 
саме для цих конкретних слухачів. Це може здатися не досить 
значними тонкощами, і все ж, наприклад, у жіночій аудиторії будь-
який аспект розмови, пов’язаний з дітьми та їхнім майбутнім, частіше 
за все призведе до успіху в переборюванні шару протидії сприйняття. 

Критерієм подолання кіл (шарів) протидії є зацікавлена увага 
аудиторії, забезпечення якої являє собою першу психологічну 
проблему контакту оратора й аудиторії на шляху до формування 
переконання (причому, переконання, що має конкретний, життєвий 
аспект, наприклад, винуватості або невинуватості підсудного), яке 
тільки тоді є дійсно переконанням, коли базується на свідомо 
засвоєних певних знаннях або принципах.  

Психологічно перший етап розуміння, тобто подолання першого 
шару протидії, важливий у досягненні мети оратора, якщо слухач 
внутрішньо сприйме тему і предмет виступу, як важливий для себе і 
цікавий, і буде готовий слухати їх. 

Друге коло протидії – повсякденна свідомість. При цьому слід 
підкреслити, що йдеться про подолання опору повсякденної 
свідомості, оскільки формування наукових уявлень може протягом 



 87 

усього виступу зводитися до того, щоб нейтралізувати укорінені 
стереотипи. Подолання опору виражається з інтелектуальної точки 
зору в усвідомленні аудиторією того факту, що багато чого з того, що 
є в житті, не вкладається у звичні рамки розуміння і не може бути 
пояснене на основі існуючих уявлень. Психологічно воно виявляється 
навіть зовні: у довірі до оратора, у прагненні записати, у проханнях 
щось повторити і навіть у незгоді, якщо вона носить не ворожий 
характер, а характер сумніву. 

Про всі ці нюанси оратор має пам’ятати, відчувати їх і відповідно 
до цього будувати психологічну лінію поведінки. 

Майстерність організації взаємодії залежить від багатьох 
складників: насамперед від майстерності самого виступу – його 
змістовності (це і науково-теоретична глибина, і практична 
спрямованість, і логічність), емоційності. Велике значення має 
технологія подання матеріалу, тобто правильний вибір форм і методів 
виступу залежно від особливостей аудиторії. 

2. Стратегія оратора, її структура 
Для того, щоб переконати аудиторію, необхідно дотримуватися 

правил, а саме: слід розпочинати промову з прагненням досягти 
поставленої мети, належить твердо знати те, про що йтиметься. 
Ораторові треба спрямувати всі зусилля на те, щоб привернути до себе 
увагу аудиторії, зацікавити промовою слухачів з першої миті виступу. 

Промова – це не просто набір речень, вона містить у собі низку 
певних елементів. По визначенні теми виступу і моделюванні 
аудиторії (складання її портрета) важливо розробити стратегію 
промови (виявити основні її напрями), а потім побудувати її тактику – 
мати зовнішню структуру доказу ідеї, реалізовувати в ході виступу 
відповідні принципи мовлення, способи та прийоми доказу. 

Стратегія оратора – це загальний, всебічний план досягнення 
цілей, вона являє собою розробку основних напрямків промови. 
Тактика виступає як сукупність прийомів, методів реалізації 
стратегії, це зовнішньомовна структура промови, форма розкриття 
основної ідеї виступу оратора. В ораторському мистецтві стратегія – 
це загальна схема спілкування, загальний план його організації, а 
тактика – система послідовних дій, що веде до реалізації обраної 
стратегії. 

Стратегію визначають мета (спільна чи індивідуальна), 
комунікативні установки (маніпулятивні чи гуманістичні), 
характер спілкування (діалогічний чи монологічний). У деяких 
випадках люди, спілкуючись, можуть і не ставити якоїсь мети. Однак, 
коли оратор готує виступ перед аудиторією, то він завжди таку мету 
ставить, ретельно обмірковуючи і точніше формулюючи її. 

Залежно від мети стратегії можуть бути різноманітними. 
Наприклад, гуманістично-діалогічні, коли оратор бажає досягнути 
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спільної мети з аудиторією, або маніпулятивно-монологічні, якщо 
промова спрямована на задоволення індивідуальної мети оратора. 
Одну і ту ж стратегію можна втілити в різних тактиках. Побудова 
стратегії залежить як від індивідуальних особливостей оратора, так і 
від специфіки аудиторії, на яку розрахована певна промова, від їх 
системи цінностей, інтересів, соціальних установок. Побудова тактики 
базується передусім на знаннях про ситуацію та особливості 
співрозмовників (оратора й аудиторії). Стратегія впливає на тактику, 
визначаючи в ній систему дій, яку застосовує оратор, передаючи 
певну інформацію. 

Будь-який вплив співвідноситься з метою оратора, закріпленням 
або реконструкцією установок, поглядів, почуттів, взаємної дії тощо, і 
це має бути відбитим у стратегії, і тут тактика вирішує питання 
способів впливу. В одній аудиторії для досягнення мети (наприклад, 
зміни установки) необхідно використати навіювання, в іншій 
аудиторії – наслідування, в наступній – психологічне зараження тощо, 
адже всі види впливу не однакові, вони мають свою специфіку і 
застосовуються за певних умов і перш за все від особливостей 
аудиторії.  

Основою мисленнєво-мовленнєвої діяльності оратора виступає 
концепція – сукупність знань за темою промови. Над нею вже 
вибудовується стратегія. Отже, концепція у широкому розумінні цього 
слова не є ані стратегією (програмою дій), ані тезою (складовою 
стратегії), оскільки стратегія є реалізацією концепції, а теза – 
головною думкою (частиною стратегії). Зважаючи на цю обставину, 
треба уточнити, що концепція – це система знань про предмет, яка 
відбита стисло, коротко. Таке розуміння концепції найбільше 
відповідає її функціональному призначенню – бути першоосновою 
мисленнєво-мовленнєвої діяльності. Отже, визначивши, що таке 
концепція, розпочнемо детально досліджувати стратегічний закон. Він 
передбачає системну побудову програми впливу на конкретну 
аудиторію. 

Стратегія (програма дій) становить варіант реалізації концепції і 
характеризується такими ознаками: динамічністю, гнучкістю, 
варіативністю. Іншими словами, та ж сама концепція може мати 
декілька стратегій залежно від аудиторії та етапів реалізації стратегії. 

Стратегія складається з  кількох компонентів. Насамперед треба 
виділити установку, заради якої готується виклад концепції. 
Установка складається з двох компонентів: завдання, спрямованого на 
роз’яснення тих чи інших чинників, арґументів, позицій і, зрештою, на 
переконання аудиторії у чомусь, та надзавдання, яке має емоційно-
спонукальний характер. Надзавдання означає конкретні практичні дії, 
очікувані від аудиторії у тому випадку, коли пощастить переконати її, 
тому надзавдання у мовленні, що переконує, – це елемент мистецтва. 
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Завдання начебто подається слухачам, а надзавдання не підлягає 
прямому сприйняттю і впливає потай. 

Після визначення установки (чого прагну досягти, чого домагаюся 
від аудиторії?) необхідно вичленувати з концепції коло питань (згідно 
з психологічним законом сприйняття, їх має бути не більше ніж 7±2, 
може бути й менше, від 1 до 5, що залежить від установки, 
особливостей аудиторії), орієнтованих на аудиторію, проаналізувати 
їх і сформулювати власний підхід до пошуку відповідей на них. Свої 
міркування щодо формування стратегії суб’єкт має побудувати на 
заключному етапі у вигляді тези. 

Знаходження тези – це вихідна ланка роботи оратора: якщо ідея 
не справить враження на слухача, промову вже нічого врятувати не 
зможе – ні яскраве мовлення, ні цікаві факти, ні досконала техніка. 
Якщо ідея сформульована неясно або сам оратор до неї байдужий, то 
мовленнєвий апарат дасть збої з усіх параметрів: і дихання 
перериватиметься, і голос буде монотонним, і язик заплітатиметься. 
Живі, яскраві думки і потреба поділитися ними з аудиторією 
приведуть весь механізм мовлення до бойової готовності. Змістом 
стратега і є віднайти те єдине, що необхідно сказати аудиторії і мати 
потребу виразити це. 

Але щоб віднайти таку ідею, треба пройти певний шлях по 
розробці попередніх напрямків промови, тобто відпрацювати ще три 
елементи стратегії:  

1) віднайти протиріччя в концепції з певної теми, які б могли 
зацікавити конкретну аудиторію,  

2) сформулювати завдання, яке ставить перед собою оратор у цій 
аудиторії у зв’язку з цією темою,  

3) накреслити надзавдання, тобто оратор мусить точно знати, чого 
він хоче домогтися від аудиторії в результаті свого впливу на неї. 

Теза розглядається як провідна ідея, сукупність тверджень, що 
розгортаються оратором під час спілкування з аудиторією. Наявність 
тези дозволяє уникнути беззмістовного викладу концепції. Теза 
відіграє роль взаємозв’язку в цілісності всіх компонентів мовлення: 
концепції, запитань, установки, аудиторії. 

Отже, стратегія дій становить таку послідовність: необхідно 
визначити установки, вичленувати з концепції питання, що 
розраховані на певну аудиторію, знайти систему коротких відповідей 
суб’єкта на поставлені питання, зробити їх аналіз, сформулювати тезу, 
тобто основну думку промови. 

Стратегія, являєючи собою певне уточнення концепції, є досить 
загальним явищем, яке потребує подальшої конкретизації: 
розгортання тези та її обґрунтування, нейтралізації опонентів, 
схиляння на свій бік тих, хто вагається. Щоб досягти даної мети, 
необхідно розробити тактику виступу. 
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3. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми 
Тактика являє собою систему дій, спрямованих на ефективну 

реалізацію стратегії. Змістом тактики є арґументація й активізація 
мислення та почуттєво-емоційної діяльності аудиторії. 

Тактику можна визначити як зовнішньомовну побудову промови, 
як сукупність принципів, способів та прийомів розгортання тези. 

Аргументація засновується на логічному обґрунтуванні суб’єктом 
тези шляхом доказу, переконання. Аргументація – явище 
комунікативне, яке містить два аспекти: гносеологічний (пізнання 
предмета, поглиблене його розуміння, пошук істини, поширення 
істинних думок та їх обстоювання) й етичний (оратор та аудиторія 
визнають себе рівноправними сторонами пізнання істини). 

Аргументація як частина тактичного закону спрямована головним 
чином на реалізацію завдання (переконання), тобто передбачає 
активну діяльність передусім з боку оратора, при цьому аудиторія 
знаходиться у більш-менш пасивному стані (набуває нової 
інформації). Для цілковитого досягнення установки необхідно, щоб 
аудиторія не тільки вбирала інформацію, нехай навіть дуже сумлінно, 
але й досить активно її опрацьовувала, тобто проектувала на себе, на 
свою діяльність, свій досвід, іншими словами, щоб аудиторія 
виявлялася на рівні застосування набутих знань. 

Для здійснення цього необхідно звернутися до іншої частини 
тактичного закону – активізації мисленнєвої та почуттєво-емоційної 
діяльності аудиторії, яка спрямована на реалізацію надзавдання, тобто 
досягнення практичної мети – спонукання до дії. 

Активізація передбачає таку послідовність дій: необхідно 
зацікавити аудиторію, створити в аудиторії атмосферу 
розмірковування, вивести аудиторію на рівень обговорення. 

Перший етап активізації – зацікавлення аудиторії, тобто 
передача емоційно-естетичний мотиву адресатам, що досягається  
завдяки використанню:  

а) аудіовізуальних прийомів як статичних (графіки, таблиці, 
малюнки, схеми), так і динамічних (відеоматеріали і т. ін.), відомо, що 
ця група прийомів становить основу близько 20% засвоєння 
інформації, концентрує увагу слухачів, знімає втому;  

б) психологічних прийомів, наприклад, реклами, за допомогою якої 
можна захопити аудиторію ще на початку комунікативного етапу 
прийому шокової терапії, тобто створення несподіваного ефекту, який 
дозволяє швидко переключати увагу аудиторії, концентрувати її на 
потрібних мовцеві аспектах, знімати втому слухачів і, головне, 
оперативно збуджувати зацікавлення аудиторії і підтримувати його в 
процесі спілкування. 

Завдяки першому етапу активізації можна уникнути морально-
дисциплінарного мотиву спілкування, позбавитися байдужого 
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ставлення, викликати особистісну потребу спілкування, вийти на 
другий ступінь розуміння питань, що обговорюються, вищий рівень 
осягнення змісту предмета. 

Сутність другого етапу активізації – створення в аудиторії 
творчої атмосфери розмірковування – полягає в тому, щоб викликати 
у слухачів потребу обміну думками з приводу питань, що 
обговорюються. Це досягається логічними, психологічними та 
дидактичними засобами. 

Цей етап активізації мисленнєвої та почуттєво-емоційної діяльності 
аудиторії (міркування) сприяє появі інтелектуально-пізнавального 
мотиву, нейтралізації байдужого ставлення, розвиткові особистісної та 
професійної потреби, поглибленню розуміння проблеми. 

Нарешті, третій етап активізації – виведення аудиторії на рівень 
обговорення та прийняття рішення – передбачає пошук загальних 
точок зіткнення, який досягається логіко-психологічними та 
аудіовізуальними прийомами. Цей етап (обговорення) сприяє 
закріпленню інтелектуально-пізнавального мотиву, розв’язанню 
конфліктних ситуацій та встановленню конструктивних відносин, 
розвитку суспільної потреби і досягненню глибинного рівня 
розуміння. 

На всіх цих етапах стратегія реалізується сукупністю принципів, 
способів та прийомів. 

Під принципами тактики оратора розуміються основоположні 
правила побудови промови або основні вимоги до неї. Такі принципи 
(правила, вимоги) різноманітні. 

Це перш за все логічні принципи: тотожності, несуперечливості, 
послідовності, достатності (обґрунтованості). Але однієї логічності 
для реалізації стратегії замало. Промова будується ще за такими 
дидактичними й психологічними принципами, як посилення, 
економія та органічна єдність. Принцип посилення вимагає плавного 
переходу від простого до складного, від менш емоційного до більш 
емоційного, від менш цікавого до більш цікавого тощо. Принцип 
економії означає досягнення більшої ефективності промови при 
мінімумі ресурсів (менше положень, арґументів, слів тощо), що 
складає враження не затягнутості промови, її єдності й сили. Під 
органічною єдністю розуміється дві вимоги:  

1) єдність форми і змісту;  
2) дотримання пропорцій: а) між теорією і фактами, б) між фактами 

позитивними і негативними, в) між відомим і невідомим, 
г) співвідношення частин промови за обсягом (між елементами 
композиції), д) між раціональним і емоціональним. 

Способи тактики поділяються на логічні, психологічні, 
дидактичні. 
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До логічних способів належать: індукція, дедукція, аналогія. 
Відомо, що індукція – то спосіб мислення від одиничного до 
загального, дедукція – навпаки, аналогія ж – спосіб доведення від 
одиничного до одиничного. У промові одиничне – то є положення, 
факти, приклади тощо, загальне – то теза. Тобто, коли оратор спочатку 
наводить деякі приклади, факти, положення, а потім формулює 
основну ідею, яка витікає з цього, – він користується способом 
мислення (доведення) індукції. якщо він спочатку формулює тезу 
(основну ідею), а потім вже наводить положення, які обґрунтовують її, 
то використовує спосіб від загального до одиничного (дедукція). 
Єдина складність тут полягає у вірному використанні цих способів, 
що залежить від двох обставин: від характеристики аудиторії і 
особливості проблеми. В аудиторіях таких категорій, як: а) молодіжні, 
б) за нижчими рівнями освіти, культури, кваліфікації, в) за фахом не 
спеціалісти (щодо предмета промови), г) проблема досить складна, – 
то ефективнішою є індукція. В аудиторіях з протилежними 
характеристиками необхідно обґрунтувати лише дедукцією. Помилки 
у використанні логічних способів знижують пізнавальну активність і 
зацікавленість аудиторії, що приводить, як правило, до невиконання 
надзавдання, тобто реалізації мети оратора, його інтересів. 

Серед психологічних способів впливу виділяються навіювання, 
психічне зараження, переконання. Навіювання – це процес впливу на 
психічну сферу людини, пов’язаний зі зниженням свідомості й 
критичності при сприйнятті й реалізації змісту інформації, що 
сприймається, з відсутністю цілеспрямованого активного його 
сприйняття, розгорнутого логічного аналізу й оцінки у співвідношенні 
з минулим досвідом і станом суб’єкта сприйняття (аудиторії). 
Найчастіше ми впливаємо на людей саме через навіювання: і в суді 
присяжних, і при спілкуванні керівника з підлеглим, і у всіх видах 
взаємодії людей. При навіюванні не досягається згода, але 
забезпечується прийняття інформації, яка містить готовий висновок. 
Які види навіювання ви знаєте?  

Психічне зараження – це процес передачі емоційного стану від 
однієї людини до іншої (інших) на психофізіологічному рівні 
контакту, окрім власного смислового впливу або додатково до нього. 
Така реакція використовується при масових акціях, є ефективною в 
публічних виступах ораторів, слугує додатковим фактором 
згуртування людей. Психічне зараження може відігравати як 
конструктивну, так і деструктивну роль, тому використовувати його 
необхідно вкрай обережно. Наслідування являє собою слідування 
людини будь-якому прикладу, зразка. Воно зустрічається у різних 
вікових групах в індивідуальному розвитку людини, хоча тут діють 
різні психологічні механізми. Це особлива форма поведінки, яка 
полягає у відтворенні дій інших осіб. 
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На практиці навіювання, наслідування, психічне зараження, 
переконання, як правило, рідко існують у чистому вигляді. Частіше 
всього вони функціонують в єдності, доповнюючи одне одного, що і 
призводить до реалізації поставленої оратором мети. Ораторові 
необхідно, зважаючи на особливості аудиторії і ситуації спілкування, 
вибрати найефективніший з них. 

Дидактичні способи мають дві сторони: способи викладення 
інформації (говоріння) та способи активізації аудиторії (для 
ліпшого слухання аудиторією). До перших належать такі парні, як 
концентричний – спіральний, контрастний – асоціативний, логічний – 
історичний, пунктирний-ступінчастий, концептуальний – емоційний 
та інші. Спіральний спосіб – це багаторазове згадування однієї й тієї ж 
думки, але щоразу збагаченої новою інформацією, – який можна 
застосувати або для непідготовленої, або для конфліктної аудиторії 
тощо. Іншими словами, спіральний спосіб становить процес 
поступового прирощення нових знань до набутих. Ступінчатий спосіб 
– поступовий плин думки від загального до конкретного і навпаки. 
Розгортання тези від загального до конкретного орієнтоване в 
основному на підготовлену аудиторію, розгортання тези в зворотному 
порядку – на непідготовлену. Пунктирний спосіб – розгортання тези 
шляхом членування її на відносно незалежні рівнозначні частини, які 
наприкінці знову об’єднуються в тезу. Даний спосіб застосовується, 
як правило, в аудиторії з високим рівнем підготовки, здатній 
самостійно поєднувати всі частини, знаходити зв’язки між ними. 
Контрастний спосіб – розгортання тези шляхом протиставлення 
різних точок зору стосовно одного й того ж предмета, – який можна 
використовувати для будь-якої аудиторії. Асоціативний спосіб – 
розгортання тези у вигляді поєднання у свідомості різних образів, 
який можна застосовувати в аудиторії, де домінують люди з образним 
мисленням. 

До способів активізації належать такі, що підвищують мисленнєву 
діяльність аудиторії. Справа в тому, що слухання – це не просто 
мовчання, це дуже важка розумова діяльність, бо сприйняття, увага 
коливаються під час виступу оратора і при невмінні оратора 
підвищити активність аудиторії увага падає, а з нею губиться і 
кількість інформації, яку сприйме, засвоїть і запам’ятає аудиторія. 
Способів активізації багато – від простого звертання уваги на щось у 
промові до складних, заздалегідь продуманих. 

До форм говоріння належать монолог, діалог, полілог. Ці види 
спілкування (виступу) мають свої психолого-ситуативні та мовні 
особливості. Монологічна взаємодія є найбільш вживаною сучасною 
формою виступу оратора, хоч і найменш ефективною, 
нерівноправною щодо обміну інформацією. Така форма передбачає 
лише поверхове, часткове сприйняття інформації особистістю. 
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Діалогічна форма являє собою особистісно рівноправні позиції 
оратора й аудиторії, своєрідне «партнерство», домінуючими мотивами 
якого є мотиви самоактуалізації й саморозвитку співрозмовників, 
тобто обох сторін – оратора й аудиторії. Тут важливим моментом є 
сприйняття інформації не як вотчини оратора, а як спільного 
надбання, що, в свою чергу, веде до покращання процесу сприйняття 
її аудиторією. 

Будуючи тактику виступу, оратор має визначитися й у рівні змісту 
й рівні взаємин, що завжди супроводжують будь-який вплив і 
позначаються на результатах спілкування (реалізації чи нереалізації 
запланованої цілі, тобто стратегії). Якщо цього не враховувати, то це 
може викликати непорозуміння, конфлікти й маніпулятивні ігри. 
Адже в ста відсотках, коли оратор передає інформацію, що має, 
наприклад, негативний зміст, то аудиторія, сприймаючи таку 
інформацію й аналізуючи її, відчуває, як правило, незадоволення, а то 
й агресію. Доведено, що майже 40% будь-якого повідомлення – це 
передача ставлення до слухача, до оратора або до теми виступу.  

Третім елементом тактики ми визначили прийоми. Прийоми (на 
відміну від принципів та способів) являють собою певні мовленнєві 
форми, в яких передається інформація та сукупність конкретних дій, 
які є неодмінною умовою реалізації цілі. 

Існує кілька груп прийомів: композиційні, психологічні, 
мовленнєві, інтонаційні.  

Під композиційними прийомами розуміємо певні мовленнєві 
форми, в яких передається інформація. Серед них найчастіше 
використовуються характеристика, коментар, описування, цитування, 
згадування, риторичне запитання, розмірковування, опудало-опонент, 
мислений експеримент, роз’яснення, агітація, заклик, проблемне 
введення матеріалу, анекдот, запитання-відповідь тощо. 

Прийом «опудала-опонента» становить собою змодельовану 
типову думку з питання, що обговорюється, яке може бути 
домінуючим у даній аудиторії. Суб’єкт повинен ретельно 
проаналізувати цю думку (виявити все позитивне і негативне), а потім 
запропонувати свою точку зору. Такий прийом допомагає суб’єкту 
досить активно підтримувати зацікавленість аудиторії. як правило, 
цей прийом конструюється таким чином: «Часто можна почути, що... 
Та чи правильно це?» 

Прийом проблемного введення матеріалу дозволяє суб’єкту з 
перших хвилин спілкування опанувати увагу аудиторії за допомогою 
проблемних питань, влучних афоризмів, чітко сформульованого 
завдання, активного спілкування, захоплюючих, яскравих прикладів, 
вдало винайдених компліментів тощо. 

«Запитання-відповідь» – розвиток обмірковування, сутність якого 
полягає в тому, що суб’єкт у процесі спілкування може будувати своє 
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мовлення у вигляді запитань та відповідей на них (до речі, відповідати 
на питання може не лише оратор, але й аудиторія). Такого роду 
прийом допомагає концентрувати увагу аудиторії на важливих 
моментах спілкування, перевіряти засвоєння матеріалу за допомогою 
запитань щодо розуміння і уточнення. 

Дуже ефективним є прийом мисленого експерименту, змістом 
якого є конструювання оратором ситуації, яку він пропонує розв’язати 
аудиторії. 

До розряду логіко-психологічних прийомів належить, насамперед, 
аналіз раніше визначених різних думок, поглядів, точок зору з 
приводу питання, що розглядається. Аналіз може мати дві сторони. 
Перша – виявлення протилежностей з метою психологічного 
спрямування на об’єктивний аналіз, тобто для створення атмосфери 
можливого співіснування різних підходів. Друга сторона аналізу – 
зіставлення протилежностей: виявлення загального та специфічного у 
поглядах. 

Активізація створюється і таким психологічним засобом, як 
прийом співучасті, який сприяє інтелектуальній та емоційній 
взаємодіям суб’єктів спілкування. Техніка цього прийому полягає у 
переважному використанні займенників «ми», «нас» у процесі 
спілкування: «у нас з вами», «ми відчуваємо» тощо. 

Композиційні та психологічні прийоми на етапі обговорення 
можуть підкріплюватися різними технічними засобами (схеми, 
малюнки, графіки, відеофрагменти тощо). 

Отже, активізація мисленнєвої та почуттєво-емоційної діяльності 
аудиторії – це система дій, завдяки якій оратор забезпечує аудиторії 
найглибший рівень пізнання того чи іншого питання, тобто підносить 
аудиторію на декілька порядків вище у розумінні певної проблеми. 
Внаслідок активізації створюється повноцінний двосторонній процес 
спілкування, до якого залучені обидві сторони (оратор та аудиторія), 
тобто створюються умови для суб’єктно-суб’єктних відносин. 

Тактика, таким чином, дозволяє ораторові знайти ефективні засоби 
впливу на аудиторію, завдяки чому здійснюється реалізація установки 
(завдання та надзавдання) і розгортання тези. 

4. Зовнішня культура оратора 
Зовнішність є важливим чинником успіху того, хто виступає. Тут 

важливо володіти собою, вміти «створити імідж», певний образ. 
Зачіска, охайність рук і нігтів, макіяж, стан взуття й одягу – все це 
уважно фіксується і впливає на сприйняття слів оратора.  

Не кожен може похвалитися, що природа дала йому гарний зріст, 
міцну статуру і градацію жестів. Але буває, що зовні непоказна 
людина, що виступає, притягує увагу аудиторії. Згадайте, чи 
траплялося вам слухати таких ораторів? 
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Важливо дотримуватися міри. Не варто бути ексцентричним, 
використовувати особливі жести чи міміку, екстравагантно одягатися, 
робити незвичайну зачіску: це відволікає від теми виступу, справляє 
не завжди позитивне враження. 

Вираз обличчя, хода, якою оратор проходить до місця виступу, 
постава – випростана чи згорблена, жестикуляція – все це складає 
певне уявлення про того, хто сказав перше слово. Симпатія чи 
антипатія до оратора формується саме в ці перші хвилини. 

До місця промови треба йти спокійно, не бігти, не поправляти на 
ходу одяг, не слід на ходу зачісуватися тощо. Назвіть вимоги до 
виходу оратора. Куди слід спрямовувати свій погляд? 

Не варто спрямовувати погляд у вікно, у стелю або заплющувати 
очі під час виступу. Не слід дивитися й «крізь» людей байдужим, 
відчуженим поглядом. Досвідчений оратор уміє дивитися так, що 
кожен слухач відчуває його погляд «саме на собі». Треба вчитися 
поступово переводити погляд з одного ряду облич на наступний, 
повертатися поглядом до тих, на яких виражено зацікавлення. Існує й 
такий прийом: час від часу повільно «малюйте» очима цифру 8, що 
наче лежить горизонтально на рівні очей залу. 

Жестикуляція ораторові необхідна. Заклякла постава 
сприймається погано. Але й занадто енергійна жестикуляція 
недоречна. 

Жести поділяються на механічні, ілюстративні та емоційні. 
Механічні жести − це жести, що супроводжують промову без 

зв’язку з її змістом, тобто робляться автоматично. 
Ілюстративні жести − це жести, які зображують те, про що 

йдеться. Ані механічних, ані ілюстративних жестів допускати не слід. 
Вони тільки відволікають від промови, а іноді навіть створюють 
комічне враження. 

Емоційні жести − це жести, що підсилюють виразність промови, 
прикрашають її, допомагають у виділенні основних думок. 

Трохи повертайте голову й корпус, робіть жести руками лише в 
найважливіших місцях промови. Не тупцюйте на місці, а непомітно 
переносьте центр ваги тіла з однієї ноги на другу. Ноги треба тримати 
трохи розставленими, одну ногу виставити дещо вперед. Коліна 
мають почуватися гнучкими. Груди й руки треба тримати без 
напруження. 

Якщо від нервозності ви не знаєте, куди подіти руки, 
використовуйте давній акторський прийом: між середнім і великим 
пальцями кожної з рук утримується малесенький, непомітний уламок 
сірника. 

У найвиразніших місцях промови робіть корпусом легкий рух 
уперед, спираючись на носок, або цілий крок уперед. Живіт має бути 
підтягнутий. 
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Якщо вас «заціплює», знайдіть куток, аби кілька разів зігнути 
коліна, крутнути головою і плечима, змахнути руками. Якщо 
перехоплює дихання, кілька разів енергійно зігніться. Усе це знімає 
напруження.  

Не розглядайте свої руки чи нігті. Подумки проаналізуйте вираз 
обличчя: чи не насуплені у вас брови, чи не зібралося у зморшки чоло, 
чи не розкрито рота. Буває, що від хвилювання обличчя ніби 
заціплюється. У такому разі перед виступом слід напружити 2-3 рази з 
усієї сили м’язи обличчя. Посміхніться, «до вух» розтягнувши рота. 
Піднесіть брови «аж до зачіски». Спробуйте поворушити вухами.  

Якщо ви легко червонієте, знічуєтеся – наберіть повні груди 
повітря і не видихайте, скільки можете утриматися. Зробіть таку 
затримку 2-3 рази. Дихання автоматично почне саморегулюватися. 

 
Лекційне заняття 

План  
1.Сутність та проблеми взаємодії оратора й аудиторії.  
2. Стратегія оратора, її структура. 
3.Тактика оратора: принципи, способи, прийоми. 
4. Зовнішня культура оратора. 

 
Практичне заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 
скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Особливості взаємодії оратора з аудиторією. 
2. Структура стратегії оратора. 
3. Тактика оратора, її компоненти. 
4. Зовнішність оратора як запорука успішного виступу. 

 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 
1. Способи активізації пізнавальної діяльності слухачів. 
2. Ораторські стратегії. 
3. Компоненти тактики оратора. 
4. Установки оратора і слухачів. 
5. Бар’єри у спілкуванні оратора й аудиторії. 
6. Зовнішня культура оратора. 

Завдання 3. Ознайомтеся з лекцією Енн Кадді «Мова тіла формує 
вашу особистість» (Энн Кадди: Язык тела формирует вашу личность. 
– [Електронний ресурсї. Режим доступу: –  
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http://archivebag.ru/v2/08102015/0/8/3/f/6/e1433e3c5b4ef12e5a3a05c1837
bf9a1442/3de85cfb1a0c64860eaf2e8178e4d190336205bc/web/?archSh=1).
Поміркуйте, як зовнішність мовця впливає на успішність його 
виступу. Чи корисні поради відомого соціального психолога для 
вашого розвитку як оратора?  

Завдання 4. Підготуйтеся до виконання тренувальних вправ. 
Тренувальні вправи 

1. Проведіть репетицію виходу до аудиторії зі своїми товаришами. 
Відзначайте одне в одного всі можливі недоречності (заціпеніння, 
скутість жестів, незграбну поставу, кам’яне обличчя, переляканий 
погляд, невпевнену або занадто швидку ходу тощо). Намагайтеся 
позбутися цих недоліків; тренуйтеся наодинці перед великим 
дзеркалом. 

2. Простежте за власною мімікою і жестами, які ви використовуєте 
під час публічного виступу (відповідаючи на занятті, екзамені, на 
сцені). Дайте відповідь на питання: 1) які жести і міміка переважають? 
2) що слід змінити у жестах і міміці, аби вони сприяли досягненню 
ораторської мети?  

3. Підготуйте промову на тему «Особливості роботи юридичної 
клініки ПУЕТ» з урахуванням індивідуально-особистісних, соціально-
демографічних, соціально-психологічних ознак аудиторії.  Оберіть 
один із варіантів аудиторії: журналісти інтернет-видань, студенти І 
курсу, працівники дитячого садка, пенсіонери, підприємці, юристи-
практики, викладачі кафедри правознавства, відвідувач юридичної 
клініки – учасник бойових дій. 

Завдання 5. Виконайте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 
їх на практичному занятті. 

Творчі завдання 
1. Підготуйте кросворд за темою: «Оратор і аудиторія. Зовнішня 

культура оратора». 
2. Напишіть науково-популярне повідомлення: «Секрети жестів». 

Доберіть ілюстрації  до нього (фото- і відеоматеріали, уривки з 
художніх і публіцистичних текстів). 

Завдання 6. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 7. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Наявність контакту у взаємодії зі слухачами усвідомлюється 
оратором як:  

а) позитивний чинник, що полегшує його роботу; 
б) необов’язковий аспект діяльності; 
в) приємний результат виступу, який тішить самолюбство; 
г) негативний чинник, що заважає зосередитися на провідних тезах 

виступу. 
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2. Мета оратора, смисл його діяльності –  
а) емоційний вплив на слухача; 
б) перетворення знання на переконання; 
в) перетворення переконання на знання; 
г) самостверження перед аудиторією. 
3. Щоб впливати на переконання слухача за допомогою знання, 

оратору необхідно перебороти два психологічних кола протидії: 
а) хибність уявлень про предмет виступу та відсутність часу; 
б) ворожість аудиторії та інтелектуальна неготовність сприймати 

предмет виступу; 
в) особистісний і соціальний інтерес та індивідуальний досвід 

(буденна свідомість) слухача; 
г) зосередженість слухача на зовнішності і манері викладу оратора. 
4. Загальний, всебічний план досягнення цілей, який представляє 

собою розробку основних напрямків промови, – це: 
а) стратегія оратора; 
б) тактика оратора; 
в) майстерність оратора; 
г) ідея оратора. 
5. Стратегія (програма дій) становить варіант реалізації концепції і 

характеризується такими ознаками:  
а) консервативністю, усталеністю, інваріантністю; 
б) динамічністю, гнучкістю, варіативністю; 
в) повторюваністю, систематичністю, інваріантністю; 
г) підготовленістю, структурною незмінністю, традиційністю. 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
 

Тема 7: Методика та етапи підготовки промови 
Основні терміни і поняття: агітаційна промова, аргументація, 

дискусія, диспут, діалог, ділова доповідь, доповідь, експромт,  звітна 
доповідь, імпровізація, мета промови, тема промови, троп, риторичне 
дерево, фігури, ювілейна промова. 

1. Поняття ораторської промови, її типи 
Промова – публічний виступ з якого-небудь приводу. 

Характеристика елементів риторичного дерева 

По
р. № 

Назва 
характеристики 

Зміст характеристики промови 

1. Корінь 

Причина, що спонукає оратора вийти 
на трибуну:  

*прагнення прославитися, стати 
відомим;  

*фінансові інтереси (прагнення 
отримати гонорар за виступ); 
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*припущення, що виступ буде корисним 
для аудиторії (розширить її світогляд, 
поглибить професіоналізм тощо). 

2. Стовбур 
Тема виступу, основна проблема 

ораторської промови. 

3. Основні гілки 
Основні питання плану виступу (у 

класичній риториці їх найчастіше – три). 

4. Дрібні гілки 
Підпитання, на які ділиться кожне 

основне питання теми. 

5. Крона дерева 
Слова, в які оратор «одягає» свій 

виступ. 

6. 
Квіти 
  

Мовні прикраси, які можуть зробити 
виступ образним, яскравим, виразним.  

Способи і засоби для прикрашання 
ораторського виступу: цитати; прислів’я 
та приказки; елементи гумору та 
дотепності; риторичне звернення; 
риторичне питання; риторичний вигук; 
новітні та застарілі слова, вирази; 
стилізація під мовлення персонажа; 
різноманітні варіанти інтонації та 
модуляції голосу. 

 
Основними мовними прикрасами є тропи і фігури 

Мовні прикраси 

Тропи Фігури 

слово чи фраза у переносному 
значенні, образний вираз, 
зрушення в семантиці слова від 
прямого до переносного 
значення, як-от: метафора, 
метонімія, синекдоха, гіпербола, 
алегорія та ін. 

незвичайні синтаксичні 
звороти мови, які 
застосовуються для підсилення 
виразності виступу та впливу 
на почуття слухачів 

 
Класифікації різних типів промов 

№ 
Ознака 

класифікації 
Типи промов, їхні 

характеристики 

   

Автор –   
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українська 
дослідниця 
Г. Сагач 

1. 
за формою 
реалізації 

писемно-усне; 

2. 
за відношенням 
до типу 
мовлення 

книжно-розмовне; 

3. 
за характером 
реалізації 

підготовлено-імпровізоване 

Автор – 
російський 
учений  і педагог  

І. Стернін 

  

1. За метою   
інформаційний, 

протокольно-етикетний, 
розважальний, переконливий; 

2. За формою 
доповідь, повідомлення, 

виступ, лекція, бесіда 

Автори – 
вітчизняні вчені 
та педагоги  
С. Абрамович та 
М. Чікарькова 

  

1. 
Промови, які 

читаються за 
конспектом 

офіційні виступи, політичні 
промови, наукові доповіді, 
виступи за рефератами, 
виступи на каналах масової 
інформації, читання офіційних 
документів та ін. 

2. 

Які готуються 
завчасно, але не 
вчаться 
напам’ять 

лекція у вищій чи середній 
школах, політичні промови на 
мітингах та ін.   

3. 

Які готуються 
завчасно і 
вчаться 
напам’ять 

вшанування ювіляра, 
виступи на дипломатичних 
прийомах тощо. 

4. Імпровізації дискусія, диспут, виступи 
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(експромти)   на зборах, засіданнях комісій, 
урочистих зібраннях та ін. 

 
2. Основні етапи підготовки тексту промови 
Для того, щоб виступ був вдалим, яскравим, переконливим, 

необхідна попередня підготовка до нього. Алгоритм останньої можна 
визначити так: вибір теми – формулювання мети – складання плану – 
збирання матеріалу – робота над конспектом – репетиція. 

Визначення теми 
Підготовка до будь-якого виступу розпочинається з визначення 

теми промови. При цьому можливі різні ситуації: або пропонують 
виступити з певною темою, тобто тема є заданою, або тему виступу ви 
обираєте самі. У першому випадку оратору необхідно лише 
конкретизувати її. Складніша справа – визначити і сформулювати 
свою тему виступу. 

При визначенні теми виступу потрібно враховувати такі моменти: 
1. Обирати тему, яка відповідає пізнанням і інтересам оратора. 

   По-перше, знадайте ті галузі знання, в яких ви маєте особливий 
досвід або теоретичну підготовку. По-друге, поспілкуйтесь на яку-
небудь цікаву тему зі своїми товаришами чи друзями. По-третє, 
зверніться до книги, довідників, журналів, газет, інтернет-видань. 

2. Обирати доречну тему. 
Настрій аудиторії залежить від місця і часу. В аудиторії він один, в 

приватному житті – інший. У побутовій ситуації слухачі 
сприйматимуть як досить природну річ те, що в аудиторії їм може 
здатися нецікавим, смішним, шокуючим. 

3. Обирати тему, яка відповідає аудиторії. 
Тема повинна бути цікава, важлива, зрозуміла для слухачів. Для 

того, щоб вирішити, чи буде вона відповідати цим вимогам, необхідно 
мати уявлення про рівень знань слухачів, їх виховання, вік, особливі 
інтереси. 

Обравши тему, потрібно подумати про її формулювання. 
Тема – це те, про що йде мова. Зазвичай її формулюють словом або 

фразою, які вказують характер питань, що підлягають обговоренню. 
Назва промови має бути ясною, чіткою, за можливості короткою. 

Вона повинна відображати зміст виступу й обов’язково привертати 
увагу слухачів. Вдала назва теми виступу певним чином налаштовує 
аудиторію, готує її до сприйняття майбутньої промови. 

Довгі назви, які включають незнайомі слова, відштовхують 
слухачів, іноді викликають негативне ставлення до виступу. 

Слід уникати і дуже загальних назв. Загальні назви потребують 
висвітлення багатьох питань, а це ораторові не завжди під силу. Тому 
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серед слухачів будуть невдоволені, бо вони не отримають відповіді на 
питання, які їх цікавлять. 

Існують такі поняття, як тема «розкрита» та тема «не розкрита». 
Тема «розкрита», коли матеріал їй відповідає, коли основна думка 
промовця зрозуміла, коли вона доведена. Бажано, щоб тема мала 
точки дотику з іншими темами, апелювала до вже відомого слухачам. 

Формулювання мети 
Необхідно ясно уявляти, для чого, з якою метою виголошується 

промова, якої реакції слухачів ви домагаєтесь. Чи бажаєте ви тільки 
що-небудь пояснити, описати чи просто розповісти, чи ви хочете 
змінити свою думку або переконати аудиторію що-небудь зробити? 

Так, судовий оратор може й жартувати, і кепкувати, і розповідати 
про подробиці справи, запалювати слухачів праведним гнівом або 
зворушувати почуття глибокого зацікавлення й симпатії до жертви 
несправедливості. Але він мусить твердо знати, чого прагне. Якщо це 
прокурор, то мета його промови – довести провину обвинуваченого. 
Діаметрально протилежна мета в адвоката, який прагне виправдати 
підсудного.  

Для того, щоб отримати чітке уявлення про те, чого ви домагаєтесь, 
викладіть письмово ваш намір у формі цілого речення. Потрібно 
також мати на увазі, що мету виступу слід формулювати не тільки для 
себе, але й для своїх слухачів. Чітке визначення цільової настанови 
полегшує сприйняття ораторської промови, певним чином налаштовує 
аудиторію. 

Існує загальна і конкретна мета виступу. Загальна мета 
визначається видом реакції, яку оратор хоче викликати у слухачів і 
залежить від того, чи бажає він тільки розважити їх або задовольнити 
цікавість, надихнути, переконати чи схилити до дії. Конкретна мета 
виражена в самому змісті промови, який може розважати, вгамовувати 
жагу знань, надихати, переконувати і викликати готовність до дії. 

Певним чином можливе і злучення цих цілей. Наприклад, 
розважальна промова іноді не обійдеться без інформації і навіть без 
елементів впливу. Промова, яка спонукає до дії, не буде мати успіху, 
якщо вона не цікава, не надихаюча, не переконлива. Але оратор 
повинен ясно уявляти собі, яка ж із загальних настанов є переважною, 
і відповідно до цього будувати свою промову. 

Тоді як загальна мета визначає, якої реакції ви хочете добитися, 
конкретна чітко показує, що слухач має знати, почувати і робити. 
Вона виражена в самому змісті промови. 

Збирання матеріалу 
Якщо зміст промови взято не тільки з особистих переживань, 

матеріал можна добирати з багатьох джерел. Прочитайте не одну, а 
кілька журнальних статей, зберіть інформацію не з однієї, а з кількох 
із них. Розкрийте точки зору різних авторів, зіставте їх. Поспілкуйтеся 
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з оточенням, запишіть думки і факти, що спадають на думку і про які 
прочитали. 

Отже, наступний етап підготовки публічного виступу – добір 
матеріалів для ораторської промови. 

Існує чотири основних джерела накопичення матеріалу:  
1) особистий досвід;  
2) роздуми і спостереження;  
3) інтерв’ю і бесіди;  
4) читання.  
Не обов’язково використовувати завжди всі перелічені джерела, 

але за всіх умов необхідно обмірковувати питання й обов’язково 
зазирати в книжки. 

У методичній літературі визначені основні джерела, з яких можна 
черпати нові ідеї, цікаві дані, факти, приклади, ілюстрації для своєї 
промови. До них належать: 

– офіційні документи; 
– наукова, науково-популярна література; 
– довідкова література: енциклопедії, енциклопедичні довідники, 

довідники з різних галузей знань, словники, бібліографічні 
покажчики; 

– художня література; 
– статті з газет і журналів; 
– результати соціологічних досліджень; 
– статистичні дані.  
Щоб виступ вийшов змістовним, краще використовувати не одне 

джерело, а кілька. 
За етапом збирання настає обмірковування матеріалу, 

встановлення зв’язків, коментування. Загалом це можна назвати 
«інкубаційним періодом». До нього належать перевірка фактів і 
уточнення думок, їх підпорядкування. 

Передумовою плідної підготовки є виділення найкращого часу для 
роботи, який у кожного індивідуальний. 

Внутрішніми передумовами плідної підготовчої роботи є: 
    – самоопитування («У чому причина, яка дія факту?», «Яка суть, 
головна думка того, що я маю повідомити?» тощо). Постановка 
питань самому собі є засобом активізації думки. Якщо є запитання, то 
існує і відповідь; 

– чергування станів – роздуми вголос і прослуховування 
«внутрішнього голосу». Обравши час, ми звертаємось «у себе», потім 
знову висловлюємо наші думки вже вголос. Ця зміна станів зазвичай 
веде до з’ясування думки; 

– систематична робота над текстом, поєднання частин, раціональна 
організація матеріалу й ефективна розробка визначень. Регулярна 
робота веде до більшого успіху. 
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Робота над конспектом 
Єдина мета нотаток – не краса, не ефектність написаної промови, а 

її доступність при виступі. Робота над конспектом досягає цієї мети, 
якщо її робити, не лякаючись повторів і не забуваючи про 
призначення промови і про слухачів. Перший крок до найкращої 
систематизації – це складання без всякої класифікації переліку фактів 
і міркувань, які були накопичені при підготовці. Робити це найкраще 
на картках, які завжди можна розкласти перед собою на столі, 
«тасуючи» так, як вам потрібно. До того ж між двома вже знайденими 
цитатами можна завжди легко вставити нову картку – з новою 
цитатою або з власною думкою. 

При роботі над конспектом необхідно дотримуватися таких правил: 
    1. Користуйтесь повними реченнями. Існує два найбільш 
уживаних засоби складання конспекту: короткий запис одних тільки 
найменувань пунктів і запис закінчених речень. Перший полягає в 
більш чи менш систематизованому злученні слів і окремих висловів, 
що викликають в уяві оратора закінчену думку. Такий прийом з 
успіхом можуть застосовувати досвідчені оратори, які завдяки 
практиці і знанню предмета в змозі повністю утримувати в пам’яті 
весь ряд промови. 

2. Використовуйте загальновизнаний спосіб визначень. 
   Визначення повинні вказувати на головну або підпорядковану роль 
розділу. Кожне визначення має розміщуватися в конспекті у вигляді 
ясного абзацу. 

3. Розміщуйте розділи відповідно до їх взаємозалежності. 
4. Уникайте суджень складних і з різним змістом. 
5. Користуйтеся твердженнями, уникайте питань. Головна 

слабкість питальних формулювань у конспекті полягає в тому, що 
вони не вказують на своє відношення до головної і підпорядкованої 
тези. З одного боку, саме по собі питання – не теза, яка підлягає 
доведенню, бо в ній нічого не стверджується. З другого боку – воно не 
може бути опорою для головної тези, оскільки не містить певної 
констатації. 

Після попередньої роботи необхідно скласти картки за логікою 
розвитку теми й переписати їх у вигляді вже звичайного тексту, щось 
додаючи, поширюючи, а від чогось, можливо, і відмовляючись. 
Підпорядковані положення розмістити під головними. Потрібно 
уважно проглянути – чи точно обрано слова. Далі йде робота над 
стилем: чи відповідають обрані слова меті промови та аудиторії, до 
якої вона буде звернена? Чи не будуть деякі слова «випадати» з тексту 
стилістично? Зверніть увагу на наявність елементів художності в 
тексті. Простежте, чи не втратилися логічність та доказовість думок, 
чи не перевантажений ваш текст цитатами та прикладами. 
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Після складання конспекту необхідно його відредагувати. 
Конспект не може і не повинен містити все багатство самої промови. 
Але словесне його оформлення становить першу умову, яка визначить 
у підсумку вражаючу силу промови при її проголошенні. 

Редагування конспекту необхідно проводити з точки зору: 
а) ясності; 
б) конкретності; 
в) специфіки питання; 
г) стислості. 

Складання плану 
Перш ніж розпочати роботу над композицією своєї промови, 

необхідно визначити порядок, за яким буде викладатися матеріал, 
тобто скласти план. 

План – це взаємне розташування частин, коротка програма будь-
якого викладення. 

Після того, як вивчена література, обміркована тема, зібраний 
фактичний матеріал, складається робочий план. 

Виділіть питання обраної теми, відберіть суттєві й основні, 
визначіть, в якій послідовності їх викладати. До робочого плану 
вносяться формулювання окремих положень, наводяться приклади, 
факти, цифри, які ви хочете використати. 

Робочий план допомагає краще обміркувати структуру виступу, 
визначити, які розділи виявились перевантаженими фактичним 
матеріалом, які, навпаки, не мають прикладів, які питання слід 
пропустити, які включити і т.ін. 

Робочий план може мати кілька варіантів, оскільки він постійно 
уточнюється. 

Характерною особливістю робочого плану є те, що він являє 
цінність для самого оратора, оскільки його пунктами бувають не 
тільки закінчені речення, але і незакінчені, а також словосполучення і 
навіть окремі слова. 

На основі робочого плану складається основний план. Цей план не 
стільки для оратора, скільки для слухачів. 

Формулювання пунктів основного плану мають бути чіткими і 
ясними. Цей план оголошується слухачам після повідомлення теми 
виступу або у вступі при розкритті мети промови. План промови не 
завжди оголошується оратором. Це залежить від виду виступу, від 
складу і настрою аудиторії, від намірів оратора. Найчастіше план 
оголошується в лекціях, доповідях, наукових повідомленнях. Слухачі 
під час таких виступів ведуть записи, і план допомагає їм стежити за 
ходом викладення матеріалу. Наприклад, у вітальних, призивних 
промовах оголошення плану є недоречним. 

Плани бувають трьох видів: простий, складний та цитатний. 
Простий план складається з декількох пунктів, що належать до 
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основної частини викладення теми. Він являє собою, по суті, ряд 
непоширених речень. 

Тема: «Правовий статус дитини в Україні» 
План 

1. Громадянство як елемент правового статусу дитини. 
2. Принципи правового статусу дитини. 
3. Права, свободи та обов’язки дитини. 
4. Гарантії захисту прав і свобод. 
 
Складний план – це своєрідне поширення простого плану шляхом 

розгалуження основних питань. Крім того, сюди, звичайно, вводять 
вступ та висновки. 

Тема: «Правовий статус дитини в Україні» 
План 

Вступ. Міжнародне та вітчизняне законодавство про правовий 
статус дитини. 
    Основна частина. Правовий статус дитини, його елементи. 
    1. Громадянство як елемент правового статусу      дитини. 
    2. Принципи правового статусу дитини. 
    3. Права, свободи та обов’язки дитини. 
    4. Гарантії захисту прав і свобод. 
    Висновки. Необхідність вдосконалення реалізації правового 
статусу дитини в Україні. 

 
Цитатний план подібний, як правило, до простого, але замість 

непоширених речень тут вживаються цитати, які конденсують суть 
даного питання. 

Тема: «Правовий статус дитини в Україні» 
План 

   1. «Громадянство – це структурний елемент правового статусу 
дитини, який розкриває головний зміст зв’язку людини і держави, 
взаємовідносин громадянина з державою й суспільством». 

2. «Принципи правового статусу дитини – це основоположні 
засади, керівні ідеї, які проголошуються і охороняються державою, 
покладені в основу здійснення прав, свобод і обов’язків дитини» і т.д. 

Запишіть план на окремому аркуші. Можливо, ви якісь моменти 
скасуєте, натомість введете інші. 

3.Структура ораторського твору 
Для успішного публічного виступу недостатньо вивчити літературу 

з обраної теми, знайти цікаві дані, зібрати переконливі факти, цифри, 
приклади. Необхідно подумати, як розташувати цей матеріал, в якій 
послідовності. Перед оратором виникає ряд питань: якими словами 
розпочати виступ, як продовжити розмову, чим закінчити виступ, як 
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завоювати увагу слухачів і утримати її. Тому важливо приділити 
серйозну увагу роботі над композицією промови. 

У теорії ораторського мистецтва під композицією промови 
розуміють побудову виступу, співвідношення його основних частин і 
відношення кожної частини до всього виступу як єдиного цілого. Для 
найменування цього поняття поряд із словом «композиція» 
використовують також близьке за смислом слово «структура». 

Композиція матеріалу в промові, розташування всіх частин виступу 
визначається задумом оратора, змістом виступу. Якщо 
співвідношення частин виступу порушується, то ефективність 
промови знижується, а іноді зводиться до нуля. 

Структура усного виступу містить у собі вступ, основну частину, 
висновки. Кожна частина промови має свої особливості, які необхідно 
враховувати під час підготовки до ораторської промови. Основну 
увагу необхідно приділяти найбільшій за обсягом основній частині, 
власне викладу, що містить докази на користь вашої позиції. Вступ і 
висновки не повинні бути занадто великими. Пропорційно вони менші 
за основну частину, бо функції першого – ввести в тему, другого – 
підбити підсумки того, що було сказано. 

Вступ. У вступі підкреслюється актуальність теми, значення її для 
даної аудиторії, формулюється мета виступу, коротко викладається 
історія питання. Перед виступом стоїть важливе психологічне 
завдання – підготувати слухачів до сприйняття даної теми. 

Таким чином, під час вступу оратор має виконати два завдання: 
встановити зв’язок зі слухачами, а також ввести їх у курс справи. 

Існує 4 способи формування ефективного вступу:  
*спосіб підкріплення;  
*спосіб приводу;  
*спосіб спонукання до роздуму;  
*прямий спосіб. 
Спосіб підкріплення загалом спрямований на встановлення 

контакту зі слухачами. Це може досягатися теплим зверненням, 
жартами. Підкріплення називають забезпеченням «сприятливості». 
Наступний приклад такого підкріплення містить важливу ознаку 
доброго узгодження: спочатку йдуть слова, що викликають посмішку, 
за ними – звернення і подяка, виражається радість з приводу 
можливості звернутися з промовою. 

Додаються: посилання на місце, де проголошується промова, 
звернення до окремих осіб, загальний комплімент, особисті спогади. 

Техніка використання приводу. Привід яскраво висвітлює 
ситуацію або те, що має пряме відношення до проблеми, яка 
обговорюється, привід прямо пов’язаний зі змістом промови. 
Невелика подія, порівняння, особисте переживання, анекдот, 



 109 

несподівана постановка питання дають можливість у подальшому 
пов’язати з ними промову. 

Техніка спонукання до роздуму. Цей спосіб можна 
використовувати на початку промови, особливо для підготовлених 
слухачів. Він полягає в тому, що називають проблему або пакет 
проблем і задають аудиторії питання, які потім розглядаються в 
основній частині. 

Така техніка активізує мислення і спонукає слухача до 
співробітництва. Відкрито поставлені питання чи навіть 
запропонована точка зору, яка потім буде спростована, – все це 
збуджує у слухача роботу думок, в яких він йде за оратором. 

Пряма техніка. Цей спосіб передбачає безпосередній перехід до 
суті справи. Відмовляємось від будь-якого з вище перелічених 
вступів. У цьому випадку коротко говоримо про причину виступу, 
швидко переходимо від загального до конкретного і починаємо 
основну частину. Дана техніка раціональна, холодна, прямолінійна і 
властива тисячам невеликих ділових повідомлень. 

Основна частина. Перед промовцем стоїть завдання – не тільки 
привернути увагу слухачів, але й зберегти її до кінця виступу. Тому 
найбільш відповідальною є головна частина ораторської промови. 

Якщо у виступі немає логіки, послідовності розвитку думки, то 
важко сприймати зміст промови, стежити за ходом міркувань оратора, 
запам’ятати почуте. У головній частині виступу важливо 
дотримуватись основного правила композиції – логічної послідовності 
і стрункості викладення матеріалу. 

Передусім дайте опис ситуації, змалювавши ті обставини, які 
будуть об’єктом уваги. Опис мусить плавно перетекти в оповідь. 
Адже опис – статичний, а оповідь — динамічна, рухлива. Потім 
розкривається суть проблеми за допомогою системи логічних 
аргументів, оперуючи незаперечними фактами. При цьому потрібно 
нарощувати аргументацію поступово, щоб кожна наступна думка 
підсилювала попередню, а найсильніші аргументи зберігати на кінець 
– це забезпечить стійкий інтерес слухачів, дасть змогу підтримувати 
неослабну увагу аудиторії. 

При побудові головної частини зробіть все можливе, щоб план і 
допоміжні дані були ясні і цікаві. Організуйте головні ідеї у вигляді 
простого, конкретного плану. Відкидайте все, що не має відношення 
до вашої мети. Дайте визначення незвичних термінів; використовуйте 
якомога більше конкретних прикладів; наводьте у випадку 
необхідності висловлювання авторитетних осіб; задавайте питання, 
щоб підкреслити перехід від однієї думки до іншої. 

Завдання оратора на цьому етапі – вміло розташувати всі ці 
компоненти, щоб своїм виступом бажаним чином вплинути на 
аудиторію. 
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Висновки. Важливою композиційною частиною будь-якого 
виступу є закінчення. Переконливе і яскраве запам’ятовується 
слухачами, залишає добре враження про промову. Навпаки, невдале 
закінчення іноді губить непогану промову. 

У висновках необхідно повторити основну думку, заради якої 
проголошується промова, підсумувати найбільш важливі положення, 
підбити підсумки сказаного, окреслити тему наступного виступу, 
викликати аудиторію на суперечку, виголосити заклик тощо. 
Наприклад, академічна лекція може закінчуватися логічними 
висновками і означенням теми наступного заняття, мітингова промова 
чи проповідь – закликом, судова промова – зверненням до суду з 
закликом про справедливе рішення справи тощо. 

Особливо ретельно потрібно попрацювати над останніми словами 
виступу. Останні слова надовго залишаються в пам’яті. Якщо перші 
слова привертають увагу слухачів, то останні покликані посилити 
ефект виступу. 

Деякі оратори наприкінці промови починають вибачатися перед 
слухачами за те, що у них не було досить часу на підготовку промови, 
тому їм не вдалося добре виступити. Цього не слід робити. Погано, 
якщо оратор закінчує виступ жартом, який не стосується теми 
виступу. Таке закінчення відвертає увагу аудиторії від головних 
положень промови. 

Наведена тричастинна модель ораторського твору є найбільш 
поширеним варіантом композиційної структури, але не обов’язковим. 
Вже в давні часи оратори не завжди дотримувалися цієї жорсткої 
структури. Можна експериментувати, міняти частини твору, почати 
промову, наприклад, з кульмінаційного моменту чи навіть із 
висновків. Але це може використовувати лише досвідчений оратор, 
початківцеві так поступати ризиковано. Не зайве зауважити, що при 
будь-якій композиції логічний зв’язок між частинами твору 
обов’язковий. 

4.Види підготовки до виступу 
Одне з найважливіших питань, що виникають при підготовці 

публічного виступу, – чи обов’язково складати письмовий текст 
промови. Слід сказати, що це залежить від досвіду оратора 
(початківцеві писати текст промови обов’язково, експромти може собі 
дозволити лише досвідчений оратор) і обставин, при яких 
відбувається виступ. Для мітингу чи політичного клубу характерним є 
спонтанність; науковий виступ, лекція – заздалегідь підготовлені й 
обґрунтовані. 

Звичайно, писати текст виступу – справа нелегка. Але це має 
багато переваг. Записану промову можна перевіряти, виправляти, 
радитися з колегами, домагаючись таким чином удосконалення змісту 
і форми викладу. Написаний виступ легше запам’ятовується і довше 
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утримується в пам’яті, ніж неоформлений у кінцевому вигляді 
матеріал. 

Існує 4 типи підготовки до виголошення промови: 
 – ті, що написані і читаються за конспектом; 
–  ті, що готують заздалегідь, але не вчать напам’ять; 
–  ті, що готують заздалегідь і вчать напам’ять; 
–  імпровізовані (експромти). 
Першим прикладом читаної за рукописом промови є офіційна 

політична промова, бо те, про що говорять політичні діячі, є занадто 
важливим, і найдрібніша неточність може призвести до непорозумінь, 
навіть дипломатичних конфліктів. 

Наступним видом промови, яка читається, може бути наукова 
доповідь на конференції чи хоча б студентський реферат. Науковий 
текст, викладений на папері, дає змогу логічно скомпонувати 
матеріал, чітко викласти висновки. 

В усіх запропонованих випадках можна порадити оратору, щоб він 
мав перед собою рукопис, бажано в надрукованому вигляді, аби легко 
і впевнено читати текст. Тоді увага зосереджуватиметься на логічній 
інтонації, наголосі, на підвищенні чи зниженні тону тощо. Варто 
також пам’ятати, що одна сторінка машинопису (30 рядків) читається 
приблизно 2 хвилини, отже, можна легко вкластися у відведений 
регламент часу. 

Бувають випадки, коли з тих чи інших міркувань читати промову 
недоцільно. Але одночасно потрібно точно зберегти її зміст, нічим не 
знехтувавши. Наприклад, під час ушанування ювіляра, який чекає 
сердечного, живого слова й не сумнівається, що промовець добре знає 
особу, якій присвячує свій виступ. Оскільки подібні промови не 
бувають, як правило, надто довгими, слід спочатку написати текст, а 
потім вивчити його напам’ять. Справа того варта: досконале 
володіння текстом дасть змогу зосередитись на власне ораторських 
прийомах. 

Це ж стосується і виступів на дипломатичних прийомах, де високо 
цінується лаконізм, щирість, вишуканість слова при добрих манерах. 
Коли немає впевненості в тому, що вдасться імпровізувати, краще 
написати текст заздалегідь і вивчити його напам’ять (це не стосується 
офіційного документа, який читається з листа). 

Описані вище ситуації характеризуються тим, що мають офіційний 
характер, але вимагають певної щирості й сердечної відкритості. По 
суті, ці ситуації внутрішньо мало чим відрізняються і від проповіді, 
яку теж треба добре знати заздалегідь, виголошуючи в інтонаціях 
щирості й душевної відкритості. 

Імпровізовані промови виникають спонтанно, самі по собі, за 
різних обставин, наприклад, під час дискусії, різноманітних зборів, 
засідань комісій. 
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Кожен тип промов має свої переваги і свої недоліки. Читання 
писаного справляє враження несміливості або скутості; імпровізація 
може схилити людей до думки, що промовець занадто легко 
маніпулює словами, отже, викликати певну недовіру до них; 
проголошення завченого тексту інколи теж справляє ефект, 
протилежний сподіваному. Промовець завжди має бути готовий 
перейти з одного типу промови на інший. якщо не зважати на те, що 
атмосфера в аудиторії змінилася і відповідно слід змінити тип виступу 
порівняно з тим, на який настроював себе промовець, – годі 
сподіватися на успіх. Найчастіше успіху досягають промовці, які 
оптимально поєднують елементи різних типів промов, залежно від 
того, яку мету вони ставлять і перед якою аудиторією виступають. 

Останнім робочим кроком при підготовці є пробне виголошення 
промови. Тим, хто прагне стати оратором, необхідно потренуватися в 
проголошенні промови вдома – вголос чи «про себе». Це допоможе 
вам визначити час звучання промови, орієнтуючись приблизно на 100-
120 слів на хвилину (саме такий темп найбільш сприятливий для 
аудиторії). Як правило, певний простір відводиться імпровізації. 

Дуже зручними помічниками при репетиції виступають 
відеокамера, магнітофон чи дзеркало. За їх допомогою ви можете 
оцінити себе збоку, розробити систему жестів, попрацювати над 
виразом обличчя тощо. 

 
Лекційне заняття 

План  
1.Поняття ораторської промови, її типи.  
2.Основні етапи підготовки тексту промови.  
3.Структура ораторського твору. 
4.Види підготовки до ораторського виступу. 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами лекції та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1.Поняття та елементи ораторської промови.  
2. Основні етапи підготовки тексту промови.  
3.Структура ораторського твору. 
4.Типи промов.  
Завдання 2. Підготуйте реферати, науково-популярні 

повідомлення та презентації  на запропоновані теми. 
1. Типи промов. 
2. Промови, що читаються за конспектом. 
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3. Промови, які готують заздалегідь, але не вчать напам’ять. 
4. Промови, які готують заздалегідь і вчать напам’ять. 
5. Імпровізовані промови (експромти). 
Завдання 3. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 

їх на практичному занятті. 
Творчі завдання 

Напишіть науково-популярний виступ на одну із запропонованих 
тем.  

– Логіка та емоції в промові. Аксіологічні начала промови. 
– Логіка як метод переконання аудиторії. Закони логіки. Види 

логічних помилок. 
– Емоційні моменти промови. 
Завдання 4. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 

до їх усного чи письмового відтворення. 
Завдання 5. Виконайте вправи і завдання для закріплення 

теоретичного матеріалу теми. 
І. Напишіть невеликий текст на тему «Правосуддя в нашому 

житті» за поданою схемою: 
Перша підтема (виклад, аргументація): 
– перша мікротема; 
– друга мікротема. 
Друга підтема (виклад, аргументація): 
– мікротема. 
ІІ. Розкрийте тему «Риторика і житті людини», використавши як 

подані прислів’я і приказки. 
Умій сказати, вмій і змовчати. Слово старше, ніж гроші. Не кажи – 

не вмію, а кажи – навчусь. Добре слово варте завдатку. Умієш 
говорити – умій і слухати. Скаже – як зав’яже. 

ІІІ. Поясніть, що таке логічний наголос. Розставте логічні 
наголоси у першому і другому реченнях. Як зміна порядку слів впливає 
на логічний наголос? 

Михайло знайде вихід із будь-якого становища. З будь-якого 
становища знайде вихід Михайло. 

Де слід поставити логічний наголос у поданому далі реченні? 
Людська пам’ять допомагає зберігати і відтворювати інформацію. 
Перебудуйте речення так, щоб воно відповідало на питання: «Що 

допомагає людині зберігати і відтворювати інформацію?». Де слід 
поставити логічний наголос? 

ІV. Уважно прочитайте текст і доберіть до нього заголовок. 
І сучасну, і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників. 

Тчуть їх і вишивають досі. Для краси у домі, на щастя у ньому, просто 
так, для душі. Узори на рушниках – то давні забуті символи: ромб із 
крапкою посередині – засіяна нива, вазон чи квітка – світове дерево од 
неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюнка – знак 
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Берегині, богині хатнього вогнища. А подивімося, де висять рушники. 
Над вікнами і над дверима, на покуті –  це обереги від усього злого, 
що може зайти в дім. 

Широкою була сфера використання рушників: на знак згоди на 
шлюб дівчина подавала їх старостам; намітка  – головний убор уже 
заміжньої жінки – це довгий рушник (8 м). У нього загортали маля, що 
з’явилося на світ. На рушниках опускали в яму домовину. 

«Хай стелиться вам доля рушниками!» – казали, бажаючи людині 
щастя (Г.Бондаренко). 

V. Використайте  у вступі промови відомий афоризм: «Слово – 
срібло, мовчання – золото». Вдавшись до міркування, спробуйте 
довести, що це не завжди так. 

VІ. Напишіть автохарактеристику, вдаючись до прийомів опису і 
міркування. Який прийом доцільніше використати для опису 
зовнішності, а який – для характеристики рис вдачі? 

Завдання 6. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Способами і засобами прикрашання ораторського виступу є: 
а) тема виступу, основна проблема ораторського виступу; 
б) основні питання плану виступу; 
в) цитати, прислів’я і приказки, елементи гумору, риторичні 

звертання, питання, вигуки тощо; 
г) підпитання, на які ділиться кожне основне питання. 
2. До промов, які готуються завчасно і вчаться напам’ять, 

належать: 
а) офіційні виступи, політичні промови, наукові доповіді, виступи 

за рефератами, читання офіційних документів; 
б) лекція у вищій чи середній школах, політичні промови на 

мітингах; 
в) вшанування ювіляра, виступи на дипломатичних прийомах; 
г) дискусія, диспут, виступи на зборах, засіданнях комісій тощо. 
3. Алгоритм попередньої підготовки до промови такий: 
а) вибір теми – формулювання мети – складання плану – збирання 

матеріалу – робота над конспектом – репетиція; 
б) формулювання мети – складання плану – збирання матеріалу – 

робота над конспектом – репетиція – вибір теми; 
в) складання плану – збирання матеріалу – робота над конспектом 

– репетиція – вибір теми – формулювання мети; 
г) збирання матеріалу – робота над конспектом – репетиція – вибір 

теми – складання плану – формулювання мети. 
4. При визначенні теми виступу слід ураховувати такі моменти: 
а) обирати доречну тему, яка відповідає компетенціям та інтересам 

оратора та пізнавальним потребам слухачів; 
б) обирати нову, часто сенсаційну тему; 
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в) орієнтуватися тільки на емоційні потреби аудиторії; 
г) не прилаштовуватися до пізнавальних потреб та настроїв 

аудиторії.  
5. Мета виступу буває: 
а) загальні і конкретна; 
б) інформаційна і розважальна; 
в) тематична і загальна; 
г) описова і розповідна. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 

 
Тема 8:  Елементи художності та літературні прийоми в 

мові оратора. Культура мовлення оратора 
Основні терміни і поняття: алегорія, алітерація, антитеза,  

архаїзм, вульгаризм, гіпербола, діалектизм, евфемізм, епітет,  
жаргонізм, іронія, каламбур, канцеляризм, літературна норма, літота, 
метафора, метонімія,  неологізм, парадокс, паралелізм, перифраз, 
персоніфікація, порівняння, просторіччя, риторичний вигук, 
риторичне звертання, символ, синекдоха, уособлення.  

1. Поняття художності у риториці 
Логіка оратора є важливим засобом переконання аудиторії. Однак 

без емоцій, без хвилювання немає повноцінної промови перед 
людьми. Для того щоб емоції легше було приборкувати, надавати їм 
естетичного виразу, використовують художній образ, який наче малює 
думку. Образи ґрунтуються на конкретно-чуттєвих переживаннях 
дійсності: зорових, слухових чи тактильних враженнях.  

Ось поет змальовує жнива, коли над полем дзижчать серпи, 
перетинаючи сухі й пружні, нагріті сонцем стеблини жита: 

Між межами жваво, живо 
Жовте жито жнуть женці. (Д. Загул) 
Ефект «дзижчання» створюється завдяки повтору звука «ж» у 

кожному слові вірша. 
Словом можна й «малювати»: «Ідуть дощі. Холодні осінні тумани 

клубочаться угорі і спускають на землю мокрі коси» (М. 
Коцюбинський).  

Отже, переконати можна і шляхом логіки, і шляхом малювання 
засобами художнього слова. Створений образ буде не менш 
переконливий, ніж будь-який умовивід. Народ здавна користувався 
художнім словом, навіть коли не знав грамоти: «Насупився, мов чорна 
хмара!» – говорилося про лихого, непривітного чоловіка, від якого 
чекаєш щомиті «грому й блискавки». 

Розглянемо шляхи створення словесного образу. 
2. Звуковий і лексичний рівні тексту 
Звуковий рівень. Використання з метою створення образу груп 

приголосних називається алітерацією, голосних – асонансом. 
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Наприклад, напружене повторення звуків «с», «з», «ч» для 
змалювання створення психологічної атмосфери дискомфорту: «У 
причільне вікно світе світ. Боляче він урізується в очі... а одвести 
очей, одірватися від того світу – вона не зможе» (Панас Мирний). 
Повторення голосного звука «і» («ї») створює інтонацію тужливого 
голосіння: «Мов батько та старший брат, ходив він біля неї, виніс і 
подушку з спальні, підсунув під голову і сам сів коло неї. Наче квітка 
біля білої лілії, завита у чорну хустку, лежала вона бліда-бліда, 
затягнена у чорне плаття» (Панас Мирний). 

Лексичний рівень тексту. Основним матеріалом оратора є не 
звук, а слово. Словниковий запас культурної людини – багатий, 
гнучкий. Грамотна, чиста мова одразу створює враження освіченості, 
інтелігентності. Але не плутайте вираз «літературна мова» з виразом 
«мова художньої літератури». Перший – означає: грамотна, нормована 
мова ораторів, учителів, проповідників. Другий – мова 
письменницька, що часто творить художні образи. Але досвідчений 
оратор черпає з обох джерел. Ось чому ми розглядаємо тут літературні 
прийоми, що базуються як на літературній нормі, так і на відхиленнях 
від неї. 

Літературна норма. Оратор як носій культури мусить спиратися 
передусім на літературну мову, нормовану правилами граматики. 
Промова, в якій багато помилок, не тільки справляє негативне 
враження про самого оратора, але й утруднює сприйняття самої 
промови, відволікає від теми. 

Культура мовлення оратора – це процес свідомого добору та 
використання тих мовних засобів, які допоможуть лектору швидко й 
результативно досягнути мети в кожній конкретній ситуації 
публічного виступу. 

Найпоширеніші мовні помилки, яких слід уникати ораторові: 
1. Неправильний наголос. Іноді від наголосу може залежати і 

семантика (значення) слова, наприклад: Орган – оргАн тощо. 
2. Неправильна вимова окремих звуків. Насамперед ідеться про 

фізичні вади – шепелявість, гаркавість тощо, для виправлення яких 
існує система спеціальних вправ. Але іноді люди, не маючи фізичних 
вад, неправильно вимовляють звуки, не дотримуються норм орфоепії. 
Найчастіше у цьому разі слова вимовляються так, як вони пишуться, 
що не завжди правильно. Наприклад, пишемо «яєчня», але 
вимовляємо «яєшня». 

3. Неправильне вживання слів за семантикою (значенням). 
Наприклад, у деяких українських діалектах кріслом називають 
стілець. Особливу увагу тут слід звернути на правильне вживання 
фразеологічних зворотів. 
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4. Невміння розрізняти окремі морфеми у слові. Наприклад, 
префікси: «Він обирав капелюх у магазині» (не «обирав», а 
«вибирав»). 

5. Вживання дієслова-зв’язки «буде» (майбутній час) у контексті 
теперішнього часу. Наприклад: «Шевченко буде великий український 
поет» (не «буде», а «є»). 

6. Вживання зв’язки «це» перед словами «який», «котрий», «коли», 
«де». Наприклад: «Невстигаючий – це який має двійки» (правильно: 
«Невстигаючий – це той, хто має двійки»). 

7. Тавтологія – повторення однокореневих слів. Наприклад: «Він 
переконливо переконав усіх у своїй правоті»; «У цьому образі автор 
зображує «маленьку людину». 

8. Використання плеоназмів (слів одного значення). Наприклад: 
«Поет у своїх віршах зобразив дійсність, реальне життя». 

9. Слова-паразити: ну, скажімо, зрозуміло тощо. 
10. Невміння враховувати стилістичне (емоційне) забарвлення 

слова (фрази), тобто невміння включати слово (фразу) в контекст. 
Більшість слів належить до нейтральної лексики (вода, море, струм, 
батько тощо), але є певні групи слів, які належать до емоційно чи 
стилістично забарвленої лексики, і ними потрібно користуватися дуже 
обережно. Наприклад: «Студенти прийшли побалакати з новим 
деканом». 

Какологія – сполучення уламків стійких словосполучень у новий, 
неправильний зворот. Наприклад: «справив великий вплив» – від «мав 
вплив» і «справив враження». 

Оратор мусить дотримуватися граматичних норм. Проте досвідом 
художника слова також не слід нехтувати. Наприклад, вислів 
«прекрасний красень» – свідчення убогості мови, невміння знайти 
епітет до слова «красень». Це тавтологія як типова помилка. Водночас 
тавтологія може бути доречною стилістичною фігурою, якщо вона 
будується на свідомій грі відтінками слова: «о тихий жах, о незабутній 
смуток», «сумний і невеселий», «живе життя» та ін. 

Оскільки основною одиницею мови є слово, то лексику з цього 
погляду можна поділити на два типи: 

1) слова з прямим значенням (автологічна лексика); 
2) слова з переносним значенням (тропи). 
Наприклад, слово «зірка» може мати пряме значення – «небесне 

світило». Але у виразі «зірка моїх очей» ми маємо справу з тропом, 
поетичним образом кохання, а «зірка естради» характеризує 
популярність викнавця. 

Основу всякого тексту складають слова з прямим, автологічним 
значенням. За стилістичним забарвленням вони нейтральні: «Сонце 
світить у небі» – тут кожне слово означає лише явище, що за ним 
стоїть. 
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Проте існує велика група слів, яка, маючи пряме, автологічне 
значення, водночас виходить за рамки літературної норми. 
Письменники охоче вживають їх, наприклад, у мові персонажів, щоб 
створити відповідний образ. Це – просторіччя, канцеляризми, 
діалектизми, жаргонізми, неологізми, архаїзми, варваризми, 
солецизми. 

Просторіччя. Є така ненормована лексика, якою люди широко 
користуються: скиглити, гамселити, ушкварити, глигати, верзти 
тощо. Як правило, вживання такого слова оратором спричинює сміх, 
гумористичний ефект. Це так зване просторіччя. Воно дає певний 
образний ефект: глитати – не те саме, що «жадібно ковтати»; це образ 
«живоглота», людини тваринних інстинктів. Отже, до промови можна 
ввести 1-2 просторічних слівця, якщо ви прагнете досягти такого 
ефекту. 

Але відвертої безграмотності намагайтеся уникати. Наприклад, 
виразу типа «схожий до» (замість «подібний до» або «схожий на» і т. 
ін.) засмічують мову. 

Канцеляризми. Засмічують мову і канцеляризми, що прийшли в 
нашу мову з офіційного діловодства. На початку ХІХ ст. І. 
Котляревський глузував з людей, мовлення котрих ґрунтується на 
канцеляризмах, створивши образ Возного: «до формального 
определенія о моєй участі, открой мні, хотя в терміні, партикулярно, 
резоліцію, могу лі – теє-то як його, без отсрочек, волокити, проторів 
й убитков получити во вічноє і потомственноє владеніє тебе – 
движимоє і недвижимоє імініє для душі моєй». 

Діалектизми. Відомо, що національна мова не зводиться лише до 
літературної, її творять також діалекти, якими користуються мешканці 
окремих місцевостей. Наприклад: сарака (нещасний), файно (гарно) – 
це діалектизми з говірок Західної України. Діалектизми можуть бути й 
«фонетичними»: на Поліссі слова «віл», «кінь», «дощ» вимовляють як 
«вул», «кунь», «дорщ». 

Часом діалектизми (як і просторіччя) є дуже виразними, 
красивими. Якщо ви виступаєте перед носіями певного діалекту, варто 
показати, що ви з ним знайомі, але повний перехід на діалект або 
надмірне його вживання можуть створити враження провінціала, 
людини неосвіченої. 

Жаргонізми. Криміналізація життя інколи позначається на 
буденному мовленні: простежуємо засмічення мови «блатним» 
жаргоном типу «козьол!», «бабки», «в натурі» тощо. Це неприйнятно 
як для будь-якого жанру публічного мовлення, так і для 
інтелігентного буденного спілкування. 

Вульгаризми. Це, як правило, лайливі слова. Не треба довго 
думати й над тим, якими фарбами буде змальовано одночасно й ваш 
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особистий культурний рівень у разі вживання таких слів, як 
«брехуха», «зайда», «похиляти» тощо. 

Неологізми. Це нові слова, що створюються самим автором. 
Правом творення нових слів користуються зазвичай письменники. 
Б.Антоненко-Давидович якось ужив замість звичайного слова 
«щупальце» ним самим винайдене слово «мацок» (від «мацати»). У 
поезії П.Тичини вживається слово «яблуневоцвітно». Проте не варто у 
риторичній практиці зловживати такими словами.  

Архаїзми – застарілі слова (кирея, жупан – одежа; мортира – 
стародавня гармата; пернач – знак полковницької влади). Їх вживання 
допомагає змалювати історичний колорит епохи. Наприклад, 
проповідникові важливо використовувати біблійні архаїзми, що 
відбивають реалії давнього життя у Святій Землі: хитон – одяг; 
динарій, лепта – гроші; Синедріон – Рада Єрусалимського Храму. Але 
зловживати цим жанром лексики також не слід. 

Варваризми. Давні греки зневажливо називали «варварами» 
(бороданями) інші народи. Звідси й «варваризм» – слово, запозичене з 
чужої мови. Таке слово здатне одразу «намалювати» образ чужої, 
далекої дійсності. 

У нашій мові в основному це церковнослов’янізми (зі старої 
церковної мови, давньоболгарської за природою, що нам її принесли з 
Балкан св. Кирило та Методій та їхні учні): отче, долги, сущий тощо. 
В обмеженій кількості слов’янізми прикрашають мову (особливо 
церковну).  

3.Тропи, їх різновиди. 
Троп (від грец. зворот) – вживання слова чи виразу в переносному, 

образному значенні. Виникнення тропів збігається зі становленням 
людської мови як такої, коли первісна людина ще не відокремлювала 
себе від довкілля, намагаючись осягнути взаємозв’язок речей у світі. 
Троп саме і встановлює ці зв’язки, відшукуючи аналогії, порівняння. 
Наприклад, залізна брама – брама, зроблена із заліза (у прямому 
значенні). Якщо ж ми кажемо «залізний характер», то це вже 
переносне значення. В основі переносу – якості металу. 

Троп є обов’язковим елементом поетичної мови і красномовства, 
його можна назвати формою художнього мислення. 

Тропи поділяють, зазвичай, на два розряди: прості (епітет та 
порівняння) і складні (всі інші). 

Порівняння – це зіставлення одного предмета з іншим на основі їх 
спільної ознаки; своєрідний живопис словом, спрямований на те, щоб 
розбудити уяву слухача (читача): «Зорі – то людськії душі» 
(П. Куліш). 

Я втомлена, як квіти восени, 
котрі вже часом хочуть залишитись 
лише в далекій пам’яті дощів. 
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(Л. Костенко) 
Порівняння відіграють дуже важливу роль при описах, вони 

допомагають уявити об’єкт розмови. 
Епітет образно визначає річ, людину чи дію, підкреслюючи 

найхарактернішу чи вражаючу якість. «Чи слід молодиці світити 
грішним волоссям проти Божого сонця?» (І. Нечуй-Левицький). 

З видів епітету можна виділити оксюморон, або катахрезу, – 
поєднання непоєднуваного. Наприклад: гарячий лід, холодне серце, 
блакитна кров тощо. 

Метафора – перенесення значення (ознаки) слова за принципом 
подібності на ін. Наприклад: чаша терпіння, печать мовчання, у чужу 
душу не влізеш, випити гірку чашу.  

Жоржини на чорнобильській дорозі  
вже другий рік як струшують біду. 

(Л. Костенко) 
Метафору можна назвати «головним» тропом. У «Поетиці» 

Аристотеля підкреслюється важливість опанування метафор і 
зазначається, що вміння складати гарні метафори – ознака 
справжнього таланту.  

Метафора за своєю суттю є скороченим порівнянням, в якому 
пропущено сам об’єкт порівняння. Наприклад, звістка летить. Можна 
«розшифрувати» цю метафору так: птахи летять; звістка летить, мов 
птах; звістка летить. 

Уособлення. Надання неживим речам або нелюдському життю 
людських рис: лисичка-сестричка, вовчик-братик, дядько-ведмідь 
тощо. Уособлення дуже характерне для фольклору з його 
міфопоетичною свідомістю, використовується також літераторами: «А 
ліс шумить, стогне...» (О.Кобилянська). Цей прийом оратор може 
використати, наприклад, якщо йдеться про збереження рідної 
природи. 

Персоніфікація. Дуже близький до уособлення прийом, тільки тут 
абстрактне явище набуває рис живої особи. Цей прийом характерний 
для давньої риторичної літератури: «Туга зійшла по Руській Землі» 
(«Слово про Ігорів похід»); проте його охоче використовують і в інші 
часи: «Як кого Блуд візьме, то най буде яке мале, задурить чоловіка» 
(О. Кобилянська). 

Алегорія – зображення абстрактного поняття чи явища через 
конкретний образ. Алегорія однозначна (на відміну від символу), вона 
схожа на емблему. Наприклад: відома всім алегорія кохання – серце; 
алегоричне зображення зміни війни на мир – «І перероблять мечі свої 
на лемеші на списи свої на серпи» (Іс. 2:4). Часто алегорії приходять із 
літератури: Тартюф – алегорія лицемірства, Дон Кіхот – алегорія 
лицарства тощо. 
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Символ – це багатозначна метафора. Головною відмінністю 
символу від алегорії є те, що кожна людина може розшифрувати 
символ по-своєму, він – багатозначний. Деякі символи широко 
використовуються в повсякденній мові (наприклад, зоряне небо 
сприймається як символ духовної висоти). Символами користується 
часто церковна словесність: в Євангелії Ісус Христос називає себе 
Виноградиною, Батька свого – Виноградарем, а символом Його учнів 
є галуззя (Ін. 15:1-5). 

Метонімія – перенесення назви з одного предмета на інший за 
умови суміжності значень. Наприклад: порцеляна (як матеріал, з якого 
зроблено посуд, так і сам посуд); тарілка борщу (як сам посуд для їжі, 
так і міра їжі); читати Франка (як сам автор, так і його твори); у нього 
шлунок (як орган тіла, так і хвороба цього органу) та ін.  

Синекдоха – різновид метонімії, перенесення значення з одного 
слова на інше на основі кількісних відношень: частина замість цілого, 
ціле замість частини, однина замість множини, множина замість 
однини. Наприклад, перемовитися словом; він має світлу голову; 
учень тепер уже зовсім не той. 

Гіпербола – художнє перебільшення, укрупнення: «Мало який 
птах долетить до середини Дніпра» (М. Гоголь). Гіперболи часто 
вживають у політичній полеміці та пропаганді тощо. 

Літота – художнє зменшення. Наприклад: «Від Ніжина до Києва 
рукою подати». 

Перифраз – описовий зворот мовлення, що вживається для того, 
аби надати реченню більшої виразності, уникати повторення (пор. з 
синонімом). Наприклад: Мав вилупитися чорт, та півні заспівали – 
вродився чоловік. Так тобі й риє, так тобі й крутить, мов той 
рогатий анциболот у чорториї (Б.Грінченко). Типовий перифраз: 
Автор книги Екклезіястової, себто Соломон Премудрий, цар-
проповідник.  

Евфемізм – заміна табуйованих (священних, стилістично 
неприйнятних для якоїсь групи або просто непристойних) слів 
описовими синонімічними словами (зворотами). Наприклад: заміна в 
Біблії та в повсякденній мовній практиці імені Божого Ягве, яке 
заборонено вимовляти віруючому єврею, словами «Адонай» 
(Господь), «Саваоф» (Володар Янголів) тощо. Дуже поширені 
евфемізми в різного роду сленгах: «жмурик» (мрець), «шнурки в 
склянці» (батьки вдома) тощо. 

Амфіболія– троп, в якому спостерігається гра непроясненим 
значенням слова. Наприклад: Заєць у тролейбусі (про кого йдеться – 
про лісового звіра в незвичній ситуації чи про безбілетника?). 
Амфіболія здатна різко мобілізувати цікавість аудиторії. 

4. Синтаксичний рівень тексту 
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Синтаксис – один із найважливіших рівнів мовлення, бо саме він 
виражає структуру авторського мислення. Він підкреслює, акцентує 
увагу на певних важливих моментах, що усталилися в кожній 
національній мові протягом століть, їх називають фігурами.  

Полісиндетон. Цей прийом часто використовували автори Біблії: 
«розкрився Храм Божий на небі, – і Ковчег Заповіту Його в Його 
храмі з’явився. І зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і 
великий град...» (Об. 11:19). Він надає стилю урочистості та 
значущості. 

Асиндетон. Може передавати статичність зображуваного явища, 
описуючи його з різних боків або його внутрішню динаміку. 
Наприклад: «Прийшов, побачив, переміг». 

Зевгма – підпорядкування слів, словосполучень одному 
узагальнювальному слову (пор. з однорідними членами речення). 
Наприклад: «Так, як не загинув ні на війні, ні від звіра, ні від води, ні з 
коня падаючи, так і з вас ніхто не може скалічитись чи забитись, 
коли не буде Божого повеління» («Повчання кн. Володимира 
Мономаха дітям»). 

Синтаксичний паралелізм – це повторення однакової структури 
речень. Наприклад: Учення – світло, а невчення – тьма (присл.), «Що 
снилося, то снилося. А що я кажу, то вже кажу!» (О. Кобилянська). 
Або: 

Хто віночка пойме, 
той дівоньку возьме, 
Хто вінка дістане, 
То той моїм стане. 

(Купальська пісня) 
Хіазм – порядок слів, при якому спостерігається синтаксичне 

«перехрещення» на зразок літери X. Класичний приклад хіазму: «Одні 
живуть, аби їсти, інші їдять, аби жити». 

Симплока – збіг у паралельних структурах початку, кінця або 
середини. Наприклад: «Хто вимагав допиту рабів? Аппій! Хто їх 
представляв? Аппій» (Цицерон). «Може, на тебе хто недобрим оком 
глянув? Може, тебе такий вітер обвіяв?» (М. Вовчок). 

5. Стилістичний рівень тексту 
Риторичні вигуки. Для ораторського мовлення характерні 

риторичні вигуки, які являють собою гасла в чистому вигляді. 
Наприклад: «Бережить рідну природу! Шануйте своїх батьків!» 

Риторичні звертання виражають емоційне ставлення оратора до 
об’єкта, його промови, причому оратори часто звертаються не тільки 
до людей, але й до неживих предметів або абстрактних понять: «Тобі, 
о Вітчизно, наші душі й наші серця!»  

До риторичних звертань можна віднести й етикетні формули: Пані 
та панове! та ін. 
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Риторичні питання – це питання, відповідь на які вже закладено в 
самому питанні, і відповідь на них не потрібна. Наприклад: «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний). «Чи насправді сміється 
той, хто сміється останнім?»  

Риторичне питання може завершувати опис якоїсь ситуації чи, 
навпаки, передувати цьому опису. 

Антитеза – протиставлення антагоністичних (чи ситуаційно 
антагоністичних) явищ. Наприклад: Ні Богові свічка, ні чортові 
кочерга. Перемелеться лихо – добро буде. Питання життя або 
смерті (присл.). «Біси на зло посилаємі бивают, а Ангели на благое» 
(Іпатіївський літопис 1015 p.). 

Іронія – фігура, з допомогою якої авторові легко натякнути на своє 
ставлення до об’єкта, дати зрозуміти аудиторії, що він критично 
ставиться до зображуваної ним людини чи явища, хоча прямо цього не 
висловлює. Наприклад: «Колись були Орфеї, а тепер корифеї. А як же 
він став корифеєм, як не був Орфеєм? Сам Орфей не був корифей. Він 
навіть не бував у Спілці» (Л. Костенко) 

Іронія є невід’ємною складовою частиною гумору та сатири, 
зображення людей, подій та явищ у карикатурному вигляді; гумор 
базується на м’якій і доброзичливій іронії, а сатира – на гострому 
неприйнятті об’єкта зображення. 

Каламбур – це гра омонімією слова, яка має відтінок комізму. 
Наприклад: «Ноздрьов був певною мірою людиною історичною. Жодне 
зібрання, де він бував, не обходилося без історії» (М. Гоголь). Проте 
каламбури більш властиві для побутового, ніж для інших видів 
красномовства. 

Парадокс – це неочікуване судження, висновок, що не збігається із 
загальноприйнятою думкою чи з логікою попереднього тексту. Одним 
із найвідоміших є парадокс Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю». 

Епістрофа – риторична фігура, що складається з повторення 
одного і того ж слова чи звороту. Наприклад: «Тільки з тобою я не 
сама, тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене 
від самої себе» (Леся Українка). «Якби ви були завернулися, лелічко, 
то було б можна його врятувати! – кликнув із несказанним жалем. – 
Якби ви були завернулися!» (О. Кобилянська). 

Діафора – це різновид повтору: повторюються слова чи вираз, які 
щойно прозвучали, але вони набувають більш експресивного 
звучання. Наприклад: «Нам обіцяли, що ціни підвищуються 
тимчасово. Тимчасово – означає назавжди». 

Анафора – лексико-синтаксичне повторення слів чи 
словосполучень на початку прозаїчних речень (у віршах відповідно – 
рядків). Наприклад: «Голос Господній із силою, голос Господній з 
величністю. Голос Господній ламає кедрини, голос Господній 
трощить кедрини, кедрини ливанські» (Іс. 29:4-5). Порівняйте: 
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Такої дивної отрути  
я ще ніколи не пила.  
Такої чистої печалі,  
такої спраглої жаги,  
такого зойку у мовчанні,  
такого сяйва навкруги. 

(Л. Костенко) 
Епіфора – протилежний до анафори прийом, повторення 

однакових слів (словосполучень) у кінці речень (у віршах – наприкінці 
віршових рядків або строф). Наприклад: «Теплота нашого серця – 
тобі, Тарасе! Щира синівська любов наша – тобі, Тарасе!» 

Анадиплозис (стикування) – лексико-синтаксичне повторення 
слова (словосполучення) в кінці рядка (речення), яке ніби 
«підхоплюється» на початку наступного речення. Наприклад: «Засоби 
масової інформації одностайно твердять про розбудову України. 
Розбудова України – це наша спільна справа!» 

Інверсія – незвичний, нехарактерний для певної національної мови 
порядок розташування слів. Використовується для того, щоб звернути 
увагу слухача. Наприклад: «Пити за перемогу не годиться завчасно, 
то прикмета погана» (Н. Рибак). 

Обрив – перервана мова: коли йдеться про щось одне, а потім 
зводиться на інше (часто виражається крапками). Наприклад: 
«Пригадалося йому рідне село під стріхами... потім багатоповерхові 
будинки над зеленим яром... Околиця міста, куди він перебрався 
жити». 

Апосіопеза (замовчування) – обрив, що містить у собі щось 
невимовне, підтекст. Мова переривається тому, що потрібно щось 
«сховати» чи імітувати таємницю. Так, у детективі до останніх 
сторінок приховується ім’я злочинця. Цей прийом може 
використовуватись, якщо оратор хоче показати, що в нього ніби 
перехоплює подих від чогось незвичайно болісного, радісного тощо. 
Наприклад: «Тут би тільки жити.., а вони візьми та умри» (Панас 
Мирний). «Я б сказав вам усю правду, але...». 

Еліпсис – пропуск слова, яке легко відтворити, воно ніби 
«підказується» контекстом (пор. з неповними реченнями). «Як 
захрестити себе й навкруги, то [тоді] чорт не приступить» (Марко 
Вовчок). На письмі еліпс найчастіше позначається тире. Наприклад: 
«Собаки щоночі вили – [тому що] вмирущого чули» (Панас Мирний). 

Паралепсис – фігура, яка утворюється, коли оратор повідомляє 
саме про те, що начебто намагався приховати. Ця фігура часто 
використовується для комічного ефекту або для нищівного сарказму. 
Наприклад, у популярному анекдоті, в якому грають у карти ведмідь, 
лисиця та заєць, і лисиця, звісно, хитрує, розлютований ведмідь 
попереджує: «А хитруна будемо бити по морді, по нахабній рудій 
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морді!» Пор. також: «Я вже мовчу про те, що ви пияк і розпусник» чи 
«Як би то не дати зрозуміти, що наш шановний керівник абсолютно 
некомпетентний у цій справі». 

Алюзія – натяк на якийсь відомий факт. Наприклад: нитка 
Аріадни, Танталові муки тощо. Зазвичай алюзія є ознакою ерудиції 
оратора та спрямовує промову в річище високого стилю. Але слід 
пам’ятати, що оратор тут звертається до аудиторії, яка належить до 
одного з ним рівня, має спільний культурний код. Зловживання 
алюзіями в «чужій» аудиторії може затьмарити зміст. Алюзія стає і 
засобом іронічного змалювання явища, пародії, іронії: «Моєю ниткою 
Аріадни на сьогоднішньому іспиті був конспект лекцій, захований під 
сорочкою». 

Ремінісценція – відгомін вже добре відомого всім тексту. 
Наприклад: «От і згадали ми Івана Оверковича незлим, тихим 
словом». Ремінісценція може виступати й ознакою високого стилю, й 
іронічним прийомом. 

Аномінація – створення нового слова на основі двох інших, 
відомих слів. Найчастіше ця фігура використовується для сатиричного 
ефекту. Наприклад: перукарня + перекурити = перекурня; ухватити + 
приватизація = прихватизація. 

Градація – стилістичний прийом, що дозволяє відтворити вчинки, 
думки, почуття чи події у розвитку. 

Є два види градації: 
1. Клімакс – розташування слів за семантикою зростання, 

накопичення: «Він боявся сили деякого зілля, яке, замовлене лихими 
словами й підкинене під яку річ або під тварину або й вулій, могло 
довести до великого нещастя, а не раз до смерті» (О. Кобилянська). 
«Така поведінка не тільки негарна, вона непорядна, навіть 
неприпустима». 

2. Антиклімакс – розташування слів за семантикою послаблення, 
ознака або її втрати: «Ми не маємо права знищувати природу, навіть 
шкодити їй, ані на кузьку оту малу наступити, ані листочка зеленого 
зірвати». 

6. Стиль ораторського твору 
Поняття «стиль» (від лат. stylus – стрижень для письма) означає 

спосіб викладу своїх думок. Уже в античності було помічено, що один 
пише легко й вільно, а другий – невправно, з труднощами; тоді й 
виникли поняття «легкого стилю» й «важкого стилю» (йдеться про 
вміння писати). Потім це поняття стало загальним визначенням 
ораторської вправності. 
Стилістика, спеціальний розділ мовознавства, являє собою вчення про 
розрізнення стилів як виразних засобів мови. Стильові принципи та 
системи не є чимось мертвим і застиглим. Вони функціональні: 
залежно від свого завдання оратор може використати принципи того 



 126 

чи іншого стилю, або й скомбінувати їх у своєму тексті. Так само він 
може уникати певної стилістики, якщо вона небажана. Наприклад, 
виступаючи в студентській аудиторії, оратор тримається 
нейтрального, книжного, сухуватого стилю. Але, якщо він бачить, що 
слухачі стомилися від такої стилістики, намагається розважити 
аудиторію, пожартувати, чи, навпаки, вдатися до гнівних інвектив 
проти тих, хто не дозрів до сприйняття науки. А ось вживання 
просторіччя чи вульгаризмів в академічній аудиторії зовсім небажане. 

Слід розрізняти усно-розмовний стиль та писемно-книжний. 
До усно-розмовного належать ті мовні явища, які ми спостерігаємо 

в побуті, але це не означає, що він будується на вульгаризмах, 
табуйованій лексиці або діалектизмах. Його слід розуміти як 
літературно-розмовний стиль, що базується на літературній нормі. 

Писемно-книжний стиль – це стиль наукових досліджень та 
лекцій, ділових паперів, журналістики, радіо та телебачення. Він 
також ґрунтується на літературній нормі. Проте є певні й очевидні 
відмінності між стилістикою канцелярії та стилістикою академічного 
дослідження, між стилістикою газетярства і стилістикою живого 
слова, яке ллється через засоби масової інформації. 
 

Практичне заняття 
Завдання 1. Законспектуйте основні теоретичні положення 

теми, підготуйтеся до співбесіди за запропонованим планом. 
Питання для обговорення 

1. Поняття художності у риториці. 
2. Звуковий і лексичний рівні тексту. 
3. Тропи, їх різновиди. 
4. Синтаксичний рівень тексту. 
5. Стилістичний рівень тексту. 
6. Стиль ораторського твору. 

Завдання 2.  
Письмово виконайте вправи І, ІІ, ІІІ, IV.  
Підготуйтеся до виконання інших тренувальних вправ на 

практичному занятті. 
І. Поставте наголос. Звірте правильність наголошення зі 

словниковою нормою. 
Батьківський, статуя, циган, цемент, Расін, кулінарія, табу, 

християнин, мізерний, пеня, відгомін, Тацит, догмат, феномен, дочка, 
завдання, бажаний, дихання, український, запроданець, поняття, 
випадок, Макбет, гастрономія, жалюзі, магазин, параліч. 

ІІ. Відредагуйте запропоновані словосполучення. Складіть із ними 
речення в діловому стилі. 
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Вказала про це; відмічав про те, що; роз’яснити про роль; молодь 
ходять по вулиці; велику увагу приділили на тісний зв’язок; 
підкреслювалось про те, що. 

ІІІ. Доберіть фразеологізми (крилаті слова), які служили б 
синонімами до наступних слів. Наприклад, до слова «дурний» це 
можуть бути: «думає хвостом», «за дурною головою і ногам нема 
спокою», «поки розумний думає, то дурень уже робить» тощо. 

1) Розумний. 2) Красивий. 3) Скупий. 4) Ледачий. 5) Злий. 
Складіть із ними речення в публіцистичному стилі. 
ІV. Яке явище висміюється у наведеному уривку з вірша Д. Білоуса 

«Що значить слово «значить»? 
Раз на запитання просте – 
 Що значить слово «значить»? – 
сказав: це, значить, значить те,  
що слово «значить» значить! 
V. Виділіть з даного лексичного матеріалу слова, які вживано у 

сфері академічного красномовства. До яких груп лексики належать 
слова, що залишилися? 

Чкурнути, дотримуватися, диференціація, файний, говорити, ідіот, 
ідіома, пошана, хронологія, шампусік, глаголити, вода, шурупити, 
довбанути, фонема, природа, вуйко. 

VI.  Замініть у поданих нижче реченнях вульгаризми на евфемізми 
та перифрази. 

У неї морда – хоч пацюки бий! Не лізь своїми ратицями до мене 
обійматися! 

VIІ. Пригадайте виступ (лекцію, урок, проповідь, виступ по 
телебаченню чи радіо тощо), в якому ви спостерігали порушення 
літературної норми. Що це було за порушення? Якою була реакція 
аудиторії? 

VIІІ. Зробіть текст яскравим, художнім, емоційним, уживши 
порівняння, епітети та метафори. 

Знову літо. Спека. Полудень. Поблизу озеро. Воно міститься в тіні 
дерев. Хочеться викупатися у воді. 

ІХ. Виділіть епітети в цих реченнях. Поясніть, чому одне і те ж 
слово в одних випадках виступає просто як означення, а в інших – як 
епітет? 

Жовте листя кружляло під осіннім вітром. Золоте листя тонко 
дзвеніло під осіннім вітром. 

Тепле почуття ворухнулося в моїх грудях. Тепле повітря влилося у 
розчинене вікно. 

Вогненний заклик оратора наче запалив присутніх. Вогненний 
потік лився з доменної печі. 

X.Виокремте  серед поданих виразів алюзії та ремінісценції. 
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Возвеличу Малих рабів отих німих,/ А на сторожі коло їх/ 
Поставлю слово (Т. Шевченко). 

Продовжуйте, донько Іродіади! А там подивимось, чи подадуть вам 
до вечері мою голову на тарелі (Ж. Санд). 

Мені набридло кожного дня переконуватися, що в житті завжди є 
місце для подвигу. 

«Ясени, ясени... Бачу вас за селом край дороги...» А й справді. 
Стоять на краю села. Ніби вийшли зустрічати когось із далекої 
мандрівки. Когось мудрого й сильного (А. Павленко). 

XІ. Напишіть коротку промову на тему: «Мій перший публічний 
виступ», використовуючи такі тропи та фігури: синекдоха, 
амфіболія, синтаксичний паралелізм, еліпсис, апасіопеза, паралепсис, 
аномінація, градація (клімакс).  

Порада! Спочатку створіть «сухий» логічний текст, а потім 
«оздобити» його за рахунок згаданих прийомів. 

XІI. Спробуйте перевірити лексичне багатство своєї мови за 
формулою Б. Головіна: 

К = N/n , де N – число лексем, a n – число слововживань. Для цього 
використайте написаний вами текст (максимально великий за 
обсягом). Чим більшим виявиться десятковий дріб, тим багатший 
лексикон оратора. 

Завдання 3. Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 4. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Художній образ – це  
а) форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв′язки і 

відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; 
б) особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається 

його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, 
конкретність, на відміну від наукового пізнання, що подається у формі 
абстрактних понять; 

в) думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети 
деякого класу за визначеними загальними і в сукупності 
специфічними для них ознаками; 

г) система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, 
уявлень, норм та оцінок, що 
регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація 
положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним 
імперативом соціалізованого індивіда. 

2. Використання з метою створення образу груп приголосних 
називається: 

а) алітерацією; 
б) асонансом; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
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в) гіперболою; 
г) алегорією. 
3. Літературна мова –  
а)  стиль художньої літератури, який використовується в художній 

творчості; 
б) це оброблена, унормована форма національної мови, як в 

писемних так і в усних різновидах, що обслуговує культурне життя 
народу та всі сфери його суспільної діяльності: державні та громадські 
установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут 
людей; 

в) мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб 
створення естетичної реальності, найповніше виявляє творчі 
можливості кожної національної мови; 

г) особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається 
його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, 
конкретність, на відміну від наукового пізнання, що подається у формі 
абстрактних понять. 

4. Какологія – сполучення уламків стійких словосполучень у 
новий, неправильний зворот. Знайдіть її серед запропонованих 
варіантів. 

а) справити враження; 
б) відігравати значення; 
в) відігравати роль; 
г) мати значення. 
5. Яке зі словосполучень – прикладів тавтології – у ораторському 

тексті є помилковим? 
а) «О тихий жах, о незабутній смуток!» 
б) «Живе життя» 
в) «Сумний і невеселий»; 
г) «Прекрасний красень». 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
 
Тема 9: Основи техніки мовлення і виразного читання 

Основні терміни та поняття: виразність, висота голосу, голос, 
дикція, дихання,  діафрагмально-реброве дихання, інтонація, наголос, 
орфоепія, пластичність голосу, політність голосу,  ритміка, ритм 
мовлення, сила голосу, тембр голосу, техніка мовлення. 

1. Поняття про техніку мовлення 
Техніка мовлення – це сукупність прийомів (переважно 

фонетичних), які застосовуються для майстерного виголошення 
промови.  

Основні елементи техніки мовлення 
 1) дихання – фізіологічна основа мовлення; 
 2) голос – головний інструмент оратора; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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 3) дикція – чітке вимовляння звуків, слів, виразів; 
 4) орфоепія – правильна літературна вимова. 

Без глибокого знання, практичного засвоєння елементів техніки 
мовлення не можна досягти виразності висловлювання. 

2. Дихання 
Дихання виконує фізіологічну функцію – забезпечує 

життєдіяльність організму, водночас виступає й енергетичною базою 
мовлення. Мовленнєве дихання ще називають фонаційним.  У 
повсякденному житті, коли наше мовлення переважно діалогічне, 
дихання не викликає труднощів. Однак під час виступу, особливо 
коли доводиться говорити довго, нетреноване дихання нагадує про 
себе: пульс пришвидшується, обличчя червоніє, з’являється задишка 
тощо. Тому слід знати основи техніки дихання. 

Розрізняють чотири типи дихання залежно від того, які м’язи 
беруть участь у цьому: верхнє, грудне, діафрагмальне, діафрагмально-
реброве (самостійно з’ясуйте їх ознаки). Перші три типи не сприяють 
успішному мовленнєвому диханню оратора, тому зосередимося на 
розгляді правильного й ефективного типу.  

Діафрагмально-реброве дихання здійснюється за рахунок зміни 
об’єму в подовжньому й поперечному напрямах внаслідок скорочення 
діафрагми, міжреберних дихальних м’язів, а також черевних м’язів 
живота.  

Механізм діафрагмально-ребрового дихання: діафрагма, 
скорочуючись, опускається вниз, тисне на внутрішні органи, що 
розташовані в черевній порожнині. У результаті випинається верхня 
частина живота, грудна порожнина розширюється у вертикальному 
напрямі за рахунок діафрагми, що опустилася, нижня частина легенів 
заповнюється повітрям. 

Розширення грудної клітки відбувається під час вдиху внаслідок 
активної роботи міжреберних м’язів, що розсувають грудну клітку і 
збільшують об’єм грудної порожнини в горизонтальному напрямі. 
Легені розширюються у своїй середній частині й наповнюються 
повітрям. 

Підтягування нижніх стінок живота (косих м’язів) допомагає у 
створенні опори для діафрагми й часковому переміщенні повітря з 
середньої та нижньої частин у верхню, що спияє заповненню повітрям 
усього об’єму легенів. 

На відміну  від  фізіологічного дихання (вдих – видих – пауза), 
фонаційне дихання має іншу  послідовність: короткий вдих – пауза 
для зміцнення черевного преса – довгий звуковий видих. Звуки 
утворюються під час видиху. Тому його організація має велике 
значення для постановки мовленнєвого дихання й голосу, їх розвитку 
й удосконалення. 
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3. Голос. Від його сили, політності, діапазону, тембру та інших 
якостей значною мірою залежить успіх виступу оратора. 

Основні складники голосу оратора 
Сила звуку Гучність, потужність голосу, які 

залежать від активності роботи огранів 
мовленнєвого апарату. Чим більший тиск 
повітря, що видихається через голосову 
щілину, тим вища сила звуку. 

Політність  Здатність посилати свій голос на 
відстань  і регулювати гучність. 

Гнучкість, 
рухливість, 
пластичність  

Уміння легко змінювати голос, 
підкоряючись змісту промови та 
специфіці аудиторії. 

Висота Тональний рівень голосу (від нижчого 
до вищого). 

Діапазон Обсяг голосу. Його межі 
визначаються найвищими і найнижчими 
тонами. Звуження діапазону голосу 
призводить до монотонності, що 
притупляє сприйняття промови 
слухачами.  

Тембр Забарвлення звуку, яскравість, 
індивідуальність. 

 
Розвиток голосу – процес індивідуальний і побребує значних 

зусиль. Свідоме тренування голосу (зміна спрямованості звуку в певні 
місця резонування) може вплинути на зміну його тембру, зняти 
неприємні відтінки (гугнявість, верескливість тощо), знизити 
загальний тон. Доведено, що низькі голоси (порівняно з високими) 
краще сприймаються слухачами.  

Щоб зберегти голос, оратор має стежити за здоров’ям верхніх 
дихальних шляхів, нервової системи, дотримуватися режиму 
харчування. Голосовий апарат дуже чутливий до гострої їжі, дуже 
холодні, гарячі, гострі страви, алкогольні напої, паління спричиняють 
почервоніння слизової оболонки порожнини рота, глотки. 

Слід запам’ятати такі поради: 
1) монотонне мовлення стомлює м’язи голосового 

апарату, оскільки тоді функціонує тільки одна група 
м’язів. Чим виразніше мовлення, тим воно корисніше; 

2) не можна швидко ходити в холодну погоду після 
тривалої роботи голосового апарату, оскільки при 
інтенсивних рухах дихання частішає, стає глибшим і 
більше холодного повітря потрапляє в дихальні шляхи. 
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4. Дикція. Чіткість вимови – професійна необхідність для оратора, 
оскільки вона сприяє правильному сприйняттю слухачами його 
мовлення.  

Дикція – це ясність і чіткість вимови слів, сладів і звуків. Вона 
залежить від злагодженої та енергійної роботи всього мовленнєвого 
апарату, який включає  в себе губи, язик, щелепи, зуби, тверде і м’яке 
піднебіння, маленький язичок, гортань, задню стінку гортані, голосові 
зв’язки. Невиразне мовлення буває через звучання крізь зуби, 
ковтання кінцевого приголосного або звуків усередині слова. Декому 
властива нечітка вимова свистячих і шиплячих приголосних через 
нерухому верхню та мляву нижню губу. 

Удосконалюючи дикцію, слід звернути увагу на відпрацювання 
артикуляції – руху органів мовлення. Цьому допомагає спеціальна 
артикуляційна гімнастика, яка включає в себе вправи для розвитку 
артикуляційного апарату і вправи правильного відпрацювання 
артикуляції кожного глосного та приголосного звука. 

Так, сюсюкання, яка виникає, якщо людина дуже сильно притискає 
язик до внутрішнього боку верхніх зубів чи кладе його на зуби, можна 
легко позбутися: треба навчитися ховати язик за зуби. Звук «с» 
вимовляється при нестиснутих зубах: язик лежить унизу, ледве 
торкаючись нижніх зубів.  

5. Ритміка. Швидкість загалом і тривалість звучання окремих слів, 
складів, а також пауз у поєднанні з ритмічною організованістю, 
розміреністю мовлання становлять його темпоритм. Це дуже 
важливий елемент мовлення, оскільки, за влучним спостереженням 
К.Станіславського, «інтонація й паузи самі по собі, крім слів, мають 
силу емоційної дії на слухача». 

Швидкість мовлення залежить від індивідуальних якостей людини, 
змісту її мовлення і ситуації спілкування. Оптимальний темп 
мовлення українців становить близько 120 слів за хвилину (англійців, 
наприклад, – від 120 до 150). Але, як засвідчують дослідники, 
спілкуючись з дітьми, підлітками, треба говорити зі швидкістю 60-75 
слів за хвилину. Тривалість звучання окремих слів залежить не тільки 
від їх довжини, але й від значущості у контексті. «Порожнє слово 
сиплеться, як горох із решета, – насичене слово повертається поволі, 
мов куля, наповнена ртуттю», – казав К.Станіславський. 

Найбільш змістовну частину виступу слід виголошувати 
уповільненим темпом, далі можна говорити швидше. Обов’язково 
уповільнюється мовлення, коли потрібно сформулювати висновок чи 
визначення, правило, принцип, закон. Слід ураховувати і ступінь 
збудження аудиторії. Чим більше збуджені слухачі, тим повільніше й 
тихіше треба говорити ораторові. 

Для досягненя виразності звучання необхідно майстерно 
користуватися паузами – логічними та психологічними. Без логічних 



 133 

пауз мовлення буде неграмотним, без психологічних – млявим. Паузи, 
темп, мелодика мовлення в сукупності складають інтонацію. 
Монотонне мовлення викликає нудьгу, зниження уваги й інтересу. 
Академік І.Павлов називав нудьгу «сном з розплющеними очима». 
Мовлення людини, яка виступає перед слухачами, має привертати 
увагу своєю природністю, розмовним мелодійним малюнком і, на 
відміну від звичайної бесіди, бути контрастнішим, виразнішим.  

Отже, після об’єктивної оцінки своїх мовленнєвих даних треба 
приступити до регулярних занять: поставити дихання, відпрацювати 
дикцію, темпоритм, зміцнити голосові зв’язки. Голос оратора має бути 
яскравим, соковитим, звучним, чітким, привертати увагу, спонукати 
до мислення, дій. 

6. Виразне читання текстів 
Щоб добре оволодіти вмінням правильно, виразно читати тексти 

(художні, публіцистичні твори, професійні тексти тощо) слід 
опанувати основні закони виразного читання (див.: Буяльський Б.А. 
Поезія усного слова: азбука виразного читання: книга для вчителя. – 
Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005). Зверніть увагу на поняття 
виконавського завдання, стилю і жанру тексту, партитуру тексту.  

7. Орфоепічні правила української мови 
Основні правила української орфоепії пов’язані з вимовою 

голосних і приголосних звуків та звукосполучень. 
Вимова голосних звуків. Усі голосні звуки під наголосом 

вимовляються чітко й виразно. Наприклад: книга, клас, воля, жити, 
берег, пишу.  

Вимова голосних звуків має такі особливості: 
1. Голосні [а], [і], [у] в усіх позиціях вимовляються виразно й 

чисто. Вимова їх відповідає орфографічним а (я), і(ї), у(ю): [знати], 
[правда], [піду], [віра], [земл'а], [йасно]. 

2. Звук [о] вимовляється виразно і здебільшого не змінюється; 
лише перед складом з наступним наголошеним [у] в основі слова 
вимовляється з наближенням до [у]: [гоУлубка], [зоУзул'а], 
[коУжух]. 

3. Звуки [е],[и] в ненаголошеній позиції вимовляються 
нечітко: [е] з наближенням до [и]; [и] з наближенням до [е] : [не

и
су], 

[віте
и
р], [ме

и
жа], [жи

е
ву], [пли

е
ве], [ки

е
шен'а]. 

Вимова приголосних звуків 
1. Дзвінкі приголосні в кінці слова і перед глухими в середині 

слова вимовляються дзвінко: лізти, сніг, ніж, дуб, дубка. 
З усіх дзвінких приголосних тільки глотковий звук [г] 

вимовляється як [х], тобто оглушується, в словах [н'іхт'і], [к'іхт'і], 
[лехко], [вохкий], [д'охт'у] (орф. нігті, кігті, легко, вогкий, дьогтю).  

Оглушуються прийменник і префікс з- перед глухими 
приголосними: [с тобойу], [с пол'а], [списати], [с хати]. 
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2. Префікси роз-, без- можуть вимовлятися дзвінко і глухо 
(залежно від темпу вимови): [розказати] і [росказати], 
[безсмертний] і [бе

и
с:мертний], [розписка]і [росписка]. 

3. Глухі приголосні перед дзвінкими в середині слова 
вимовляються дзвінко: [проз'ба], [молод'ба], [воґзал] (орф. просьба, 
молотьба, вокзал). 

4. Губні, шиплячі (крім подовжених) та задньоязикові і глотковий 
г вимовляються твердо в усіх позиціях: гриб, мав, сам, фабрика, 
велич. Лише перед [і] ці приголосні вимовляються як напівм’які, 
наприклад: [в'ікно], [гірко], [к'іно]. Подовжені шиплячі 
вимовляються як напівм’які: [зб'іж':а], [р'іч':у], [облйч':а].  

5.Африкати [дз], [дж] вимовляються як неподільні  звуки: [дзерк
ало], [сиджу]. Звукосполучення [д] і [з], [д] і [ж] вимовляються як 
два окремі звуки: надзвичайно, піджену, підживити, відзивати.  

6. Передньоязикові [д], [т], [з], [с], [ц], [н] перед м’якими 
приголосними та перед [і] вимовляються м’яко: [майбутн'е], 
[д'іти], [с'іл], [м'іц'н'і], [се

и
л'ан'с'кі]. 

7. Проривний звук [ґ]  пишеться і вимовляється в таких 
українських та запозичених словах: ґанок, ґніт (у лампі), ґава, 
ґандж, ґатунок, ґвалт, ґречний, ґрунт, ґумка, ґедзь, 
ґрати (іменник), ґудзик і деяких інших. 

Вимова звукосполучень 
1. Сполучення -шся і -тъся у дієслівних формах вимовляються 

як [с':а], [ ц':а]: [смійес':а], [см
,
ійец':а], [учис':а], [учйц':а]. 

У дієсловах наказового способу сполучення -чся, -
жся вимовляються як [з'с'а], [ц'с'а]: не [ур'із'с'а], не [маз'с'а] не 
[мороц'с'а] (орф. не вріжся, не мажся, не морочся). 

Милозвучність створюється також використанням фонетичних 
варіантів прийменників: з, із, зі (з офісу, із записок, зі свідчень, зі 
слів); у, в, уві (повідомила в четвер, записав у протокол, бачив уві 
сні); під, піді, niдo (під лісом, піді (niдo) мною). 

Найважливішим засобом милозвучності є чергування і/й та у/в: раз 
у раз, один в один, нога в ногу, зайшов увечері, зайшла ввечері, суд іде, 
мистецтво й дизайн, дизайн і мистецтво. Воно дає змогу уникати 
неприродного для української мови збігу кількох голосних чи 
приголосних. Таке чергування невластиве словам іншомовного 
походження й деяким книжним словам, наприклад: універсальний, 
унікальний, учень, удар, вправа, влада, уважний, установа. 

Слід використовувати паралельні форми дієслів із -ся (-сь): 
відмовляюся свідчити (перед приголосним), хотілось 
оголосити (перед голосним). 

Орфоепічні норми української літературної мови обов’язкові для 
тих, хто нею розмовляє. Дотримання цих норм, знання правил 



 135 

створення милозвучності є важливими складниками високої культури 
мови. 

Акцентуаційні норми (наголошування) 
Наголос забезпечує єдність звукового комплексу, яким є слово. 

Крім цього, він виконує форморозрізнювальну функцію (наприклад, 
сте'жки (Р. в. одн.) – стежки' (Н. в. мн.), закли'кати, 
ви'носити (докон. вид) – заклика'ти, вино'сити (недок. вид)) і 
смислорозрізнювальну (наприклад, бра'ти (дієслово) 
і брати' (іменник), за'пал (збудження, порив) і запа'л (вибуховий 
пристрій)). 

Дотримання норм наголошення є одним із важливих показників 
культури усного мовлення. 

Порушення акцентуаційних норм української мови часто пов’язано 
із впливом інших близькоспоріднених мов та діалектів. Зважаючи на 
це, слід запам’ятовувати правильне наголошування найбільш 
уживаних слів, у яких трапляються акцентуаційні помилки: 

а) у прикметниках: нови'й, стари'й, котри'й, чергови'й, легки'й, 
текстови'й, тісни'й, тонки'й, фахови'й, валови'й, черстви'й, але: 
бо'сий, ко'сий; 

б) в іменниках: ви'падок, верба', граблі', ки'шка, ко'лесо, 
ко'лія, нена'висть, о'лень, при'ятель, сере'дина, су'дно 
(корабель), фено'мен, руко'пис, пере'пис, завда'ння; 

в) у числівниках: одина'дцять, чотирна'дцять, сімдеся'т, 
вісімдеся'т; 

г) у дієсловах: нена'видіти, ки'дати, се'рдити, то'впитися; 
д) у прислівниках: ви'соко, гли'боко, ши'роко, дале'ко та ін. 
В українській мові є слова, в яких нормативними вважаються 

обидва наголоси: по'милка і поми'лка; ви'сіти і висі'ти; до'говір і 
догов'ір; жа'ло і жало'; ба'йдуже і байду'же; за'вжди і завжди'; 
про'стий і прости'й; я'сний і ясни'й та деякі інші. 

Помилки можуть бути пов’язані з порушенням закономірностей 
наголошування певних граматичних форм. Наприклад, іменники 
чоловічого та жіночого роду, що у формі множини мають наголос на 
закінченні, а саме: книжки', тарілки', острови', у сполученні з 
числівниками два (дві), три, чотири зберігають наголос однини 
(останнє стосується й іменників середнього роду): дві жі'нки, три 
о'строви, чотири о'зера. 

У тих випадках, коли наголошування слів викликає труднощі або 
невпевненість, необхідно звертатися до словників. 

8. Засоби емоційно-образної та логічної виразності. 
Поняття «виразність мовлення» поєднує в собі два окремі, але взає-
мозалежні аспекти, що становлять діалектичну єдність: емоційну 
насиченість (експресивність) та образність  (зображувальність).  
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Експресія мовлення – це комунікативна якість мовлення, 
особливість його структури, яка впливає не лише на свідомість, а й на 
емоції читача і слухача, підтримує його увагу та інтерес. 

Образність мовлення як категорія, що належить до її змісту, 
забезпечується мовними засобами і може розглядатись як мовна, 
внутрішня, художня виразність чи як художність мовлення. 

Експресія мовлення, що виражається в його звуковій формі, дося-
гається мовними (інтонація) й немовними (міміка, пантоміміка) 
засобами. Цей тип виразності визначається як мовленнєва, 
інтонаційна, емоційно-експресивна виразність або виразність форми. 

Основним засобом виразності звукового мовлення є інтонація –
 ритміко-мелодійна сторона мови, що слугує засобом вираження син-
таксичних значень і емоційно-експресивного забарвлення. Це 
сукупність кількох фонетичних компонентів і фразового наголосу, 
пауз, ритміки, мелодики, тембру і темпу. За допомогою інтонації 
мовленнєвий потік членується на смислові відрізки – синтагми і 
речення. 

Складовими частинами інтонації є висота тону, сила (інтенсивність 
голосу), темп і тембр мовлення, паузи. 

Інтонація виконує різноманітні функції: 
Комунікативна Актуальне членування речення –  

виділення даного (відомого) і нового 
(невідомого), увиразнення змісту 
висловлювання. 

Граматична Формування синтаксичних понять 
(розповідна, питальна, спонукальна 
інтонації; інтонації переліку, 
підрядності, протиставлення, 
звертання тощо). 

Модальна Вираження ставлення мовця до 
повідомлюваної думки; надання 
відтінку висловлювання 
(ствердження, заперечення, сумнів, 
упевненість, можливість чи 
неможливість). 

Емоційна Вираження почуттів мовця 
(радість, гнів, подив, страх). 

Логічне осмислення тексту вимагає від оратора пошуків 
інтонаційних варіантів слів, на які падає логічний наголос. 

Логічний наголос – це виділення голосом слова в реченні для 
підкреслення логічного (смислового) значення. У кожному тексті є 
слова, які при будь-якому інтонаційному варіанті залишаються 
голосними, на них завжди падає логічний наголос. Ці слова називають 
дійову особу, про яку вперше говориться, яка вперше вступає в дію. 
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Такою дійовою особою може бути людина, предмет, конкретне чи 
абстрактне поняття. Якщо ж у тексті ці образи повторюються, то вони 
не виділяються наголосом. 

Якщо за змістом у творі йдеться про певну енергію наростання 
значущості головного слова, про рух уперед, тоді більш яскравим у 
звучанні серед однорідних слів-повторень буде останнє слово, коли ж 
мовиться про спад напруження значущості поняття, тоді яскравіше 
виділяється перше слово серед повторюваних. 

Щоб із найбільшою виразністю прочитати текст, треба виділити не 
тільки логічні наголоси, але й розставити всі необхідні паузи. Вони 
з’являються в результаті як логічного осмислення, так і емоційного 
відчуття тексту. 

Пауза – це тимчасова зупинка у мовленні. Поділ мовлення на 
окремі інтонаційно оформлені частини допомагає відчути повну чи 
відносну завершеність думки. Паузи сприяють смисловому 
уточненню тексту й розрізняються як за характером, так і за місцем.  

Типи пауз 
Назва паузи Графічний 

знак 
 

Характер паузи 

Логічна       / Ставиться між двома 
логічними мовними 
тактами, їх поява 
зумовлюється лише 
змістом. 

Граматична       / Пов’язана з 
розділовими знаками, а 
вибір і розстановка 
пунктуаційних знаків 
залежить від задуму, 
змісту й художніх 
прийомів, використаних 
автором. 

Логічно-
граматична 

     // З’являється як 
результат збігу логічної і 
граматичної пауз. 
Найчастіше зберігається в 
кінці речення, а також 
між складними 
синтаксичними 
конструкціями. 

Ритмічна      / Зберігає ритмічну 
організацію мовлення. 
Ритмічною одиницею є 
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віршований рядок. У 
поезії в кінці рядка часто 
збігається з граматичною 
чи логічною паузами. 

Психологічна     /// Допомагає передати 
почуття (схвильованість, 
радість, несподіваність, 
сумнів, здивування, страх 
тощо).  

Для прикладу позначимо паузи в уривку з «Розмови п’яти 
подорожніх про істинне щастя в житті» Г.Сковороди. 

Афанасій. Люди / в житті своїм / працюють, / метушаться, / щось 
від когось утаюють, / а нащо //– багато хто / й сам / не тямить. // Коли 
помислити, / то в усіх людських діл, / скільки їх там  / тисяч різних / 
не є, / буде один кінець // – радість серця.// Чи не для сього / 
вибираємо ми / за нашим смаком  товаришів, / аби мати задоволення  / 
від спілкування з ними; // дістаємо високі чини, / аби пиха наша / від 
догідливості інших / розпалювалася; // вигадуємо всілякі напої, / 
страви, / закуски  для всолодження смаку; // вишукуємо  різні музики, 
/ створюємо безліч концертів, / мінуетів, / танців і контратанців / для 
звеселення слуху; // споруджуємо гарні будинки, / насаджуємо сади, / 
тчемо золототкані парчі, / матерії, / вишиваємо їх / різними шовками / 
і приємними для ока квітками / й обвішуємося ними,  /щоб було 
приємно оку / і ніжно тілу; // складаємо запашні спирти, / порошки, /  
помади, / духи / і ними задовольняємо / свій нюх. Одне слово, / всіма 
способами, / які лише вигадати можемо, / намагаємося звеселяти дух 
наш. /// 

Важливим засобом логічної виразності є темп. Темп – ступінь 
швидкості читання, мовлення. Він може бути уповільненим, швидким, 
середнім (нормальним). Це зумовлюється змістом монологічного 
мовлення або читання.  У межах фраз і періодів повільніше читаються 
й вимовляються значущі слова для підкреслення найголовнішого і, 
навпаки, швидше вимовляється все те, що становить доповнення, 
пояснення, уточнення. Це можуть бути підрядні речення і звороти 
(дієприкметникові, дієприслівникові), вставні слова й речення. 

Не справляє враження як швидкий темп, так і занадто повільний, 
коли мовець безперервно робить нічим не вмотивовані паузи, 
заповнює їх словами-паразитами (знаєш, ну, та, о, а). 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 
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Питання для обговорення 
1. Поняття про техніку мовлення. 
2. Дихання. 
3. Голос. 
4. Дикція. 
5. Ритміка. 
6. Виразне читання текстів. 
7. Орфоепічні норми української мови. 
8. Засоби емоційно-образної та логічної виразності. 

 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 
1. Типи дихання.  
2. Зняття емоційного напруження. Голос. Дикція. Ритміка.  
3. Виразне читання текстів. 
4. Інтонація. Логічний наголос.  
5. Види пауз 

Завдання 3. Підготуйтеся до виконання тренувальних вправ на 
практичному занятті. 

3.1. Зняття емоційного напруження 
Вправа 1. Розслаблення і напруження м’язів руки. Стійте прямо, 

випрямте руки вперед, пальці стисніть у кулак, одночасно 
напружуючи м’язи зап’ястя, передпліччя, плеча (3-4 секунд). 
Пам’ятайте про уявну дію при цьому (ви хочете бути сильним, 
міцним, ваші м’язи сильно напружені). А потім розслабтеся: руки 
повільно падають униз, повторюючи маятникоподібні рухи. 

Вправа 2. Використання слів для релаксації. Концентруємо увагу 
й даємо самонаказ: «Увага на руки! Мої пальці рослаблені… Мої 
пальці й зап’ястки розслаблені… Мої передпліччя і плечі 
розслаблені… Моє обличчя спокійне і нерухоме…» 

Слід знати, напруження яких м’язів викликає та чи інша емоційна 
реакція. Так при страху найбільше напружуються актикуляторні та 
потиличні м’язи, отже, на їх розслаблення і треба звернути увагу, 
перебуваючи в цьому стані. 

Вправа 3. Контроль тонусу мімічних м’язів. Ця вправа допомагає 
не тільки надати обличчю спокійного вигляду, а й досягти 
внутрішньої гармонії, заспокоїтися. Текст може бути таким: «Я 
зосереджений на своєму обличчі. Моє обличчя спокійне. М’язи чола 
розслаблені. М’язи очей розслаблені. М’язи щік розслаблені. Губи та 
зуби розтиснені. Рот розтягнутий в усмішці. Моє обличчя, як маска». 
Разом з усмішкою ми відчуваємо, як зникає напруження в обличчі й 
по всьому тілу. 

Вправа 4. Контроль і регуляція темпу руху й мовлення. Разом із 
м’язовою скутістю емоційне збудження може виявитися в зростанні 
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темпу рухів і мовлення, метушливості. Уникнути цього допоможуть 
такі вправи:  

– плавно і поволі стискайте і розтискайте пальці рук, плавно і 
поволі переводьте погляд з одного предмета на інший, так само 
пишіть, ідіть, говоріть; 

– використовуйте чергування швидкого і повільного, плавного й 
різкого темпів. Наприклад, 2-3 хвилин робіть усе (збирайте розкидані 
книги, пишіть на аркуші тощо) сповільнено й плавно, потім 1-2 
хвилин – швидко й різко, імітуючи метушливість і знервованість. Далі 
знову повільно і т.д. Так само читайте уривки зі знайомих творів. 

1.2. Техніка дихання. Голос. 
Вправа 1. Лічилка. Визначення індивідуальних особливостей 

мовного видиху. Після вимовляння дитячої лічилки – «Кицю грамоти 
учили – раз, два, три чотири, не читати, не писати, мишеняток 
рахувати» – глибокий вдих і на видиху рахувати: «одне мишеня, двоє 
мишенят…» до повного використання повітря. Останнє число – 
показник розподілу і місткості дихання. 

Вправа 2. «Квітковий магазин». Вихідна позиція – стійка. Для 
контролю ліву руку покладіть на живіт, праву – на ребра. Видихніть 
(п-фф). При цьому живіт втягнеться. Виконання: роблячи вдих, 
уявіть, що нюхаєте квітку. При цьому живіт висувається вперед, ребра 
розширюються, закріпіть вдих поштовхом живота, підтягніть низ 
живота (кашель або позиви до кашлю). Після цього починайте видих 
поволі плавно на п-ффф, при цьому живіт поступово втягується, 
ребра опускаються, вдих короткий, видих довгий. Повторити вправу 
2-13 рази. 

Вправа 3. «Свічка» (рівний, інтенсивний видих). Візьміть вузьку 
смужку паперу (завширшки 2-3 см, завдовжки 7-10 см) й, уявивши, що 
це свічка, дмухайте на неї. Вона відхиляється від вас – це відхилилося 
«полум’я». Така вправа дає змогу наочно стежити за рівнем струменя 
повітря, що видихається. 

Вправа 4. «Чемний уклін». Позиція перша – підніміться 
навшпиньки, руки в сторони (вдих), позиція друга – поволі схиляйтеся 
вперед, поступово зводячи руки і притискуючи їх по-східному до 
грудей. Уклоняючись, вимовляйте розтягнуте на звуці с слово 
здрассссссссте. 

1.3. Вправи на розвиток голосу 
Вправа 1. «Поверхи» (розвиток діапазону голосу). Уявіть, що 

підіймаєтеся сходами з групою студентів. Вони стомилися. Своїм 
голосом ви прагнете їх  підбадьорити: 

І перший  поверх, і другий поверх, і третій поверх, і четвертий 
поверх, і п’ятий поверх… 
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Звук прямує не вперед, а неначе вгору по сходах – у голову. Слова 
«кладіть» усе вище й вище (це фіксує рух руки), від грудного в 
середній, потім у головний регістр. 

Допомагайте рукою. Сміливіший підйом – ширший рух руки. 
Важко відразу спустити голос у «підвал»? Знову допоможуть рукою. 
Опускаючи руку, розслабте об’єм глотки. Підвищуючи голос, нічого 
не змінюйте в мовленнєвому апараті.    

Завдання 4. Зробіть аудіозапис свого голосу. Проаналізуйте його 
якості. Поміркуйте, які властивості власного голосу ви хотіли б 
розвинути, яких вад позбутися. 

Завдання 5.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 6. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1.Немилозвучне сполучення звуків, що болісно вражає слух, – це: 
а) евфонія; 
б) какофонія; 
в) тембр голосу; 
г) виразність мовлення. 
2. Дихання, яке здійснюється за рахунок зміни об’єму в 

подовжньому й поперечному напрямах внаслідок скорочення 
діафрагми, міжреберних дихальних м’язів, а також черевних м’язів 
живота: 

а) верхнє; 
б) грудне; 
в) діафрагмальне; 
г) діафрагмально-реброве. 
3.   Гучність, потужність голосу, які залежать від активності роботи 

органів мовленнєвого апарату: 
а) сила голосу; 
б) темп мовлення; 
в) тембр голосу; 
г) діапазон голосу. 
4. Тривалість звучання окремих слів залежить від таких чинників: 
а) довжини слова, значущості його у контексті; 
б) походження слова, його зрозумілості; 
в) дотепності вживання слова й зацікавленості слухачів; 
г) стану голосового апарату оратора та його настрою. 
5. Для досягнення виразності звучання необхідно майстерно 

користуватися паузами: 
а) фізіологічними і логічними; 
б) логічними і психологічними; 
в) філософськими і психологічними; 
г) лінгвістичними і паралінгвістичними.  
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Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. 
 

МОДУЛЬ ІІ. СУДОВА РИТОРИКА 
Тема 10:  Судова риторика 

Основні терміни та поняття: апологія, видатні судові оратори, 
промова захисника, промова прокурора, судова промова, судове 
красномовство. 

1. Поняття судової риторики 
«В основі судового красномовства лежить необхідність доводити й 

переконувати», – зазначав видатний адвокат і оратор Анатолій Коні. 
У багатьох життєвих ситуаціях, за яких юрист удається до 

ораторського мистецтва, особливе місце посідає судовий процес. Саме 
тут досить часто рівень володіння словом стає чи не найголовнішим 
критерієм професіоналізму юриста. Маючи бездоганно побудовану 
логіку доказування певної тези, можна отримати негативний 
результат, якщо ця логічна схема не буде перетворена на промову, що 
втілює єдність і адекватність змісту і форми. Тому важлива складова 
частина під час підготовки до професійної участі в судовому процесі – 
відпрацювання навичок ораторського мистецтва. Протягом сторліть 
існування судової системи та юридичної професії загалом велика 
увага приділялася узагальненню певних правил і законів судової 
риторики. З точки зору повноти та систематизації судове 
красномовство – найрозвиненіша професійна сфера ораторського 
мистецтва як теорії і навчальної дисципліни.  

Судове (юридичне) красномовство – це ораторські виступи 
юристів, підсудного та цивільних осіб у процесі розгляду судової 
справи з позицій законодавства. 

2.Виникнення й еволюція судової риторики  
Згадаймо, що судове красномовство виникло в Давній Греції як 

апології – промови на захист самого себе, які писали для населення 
логографи-софісти. Тоді не було ні державного звинувачення, ні 
попереднього судового слідства. У пору існування родового полісу 
суд вершили племінні вожді-царі. В античні часи роль судді взяла на 
себе держава, відкинувши сваволю полісного суду. Кожен міг 
звинуватити будь-кого в злочині, а захищатися людина мусила сама, 
зібравши для того необхідний матеріал і виклавши його красномовно 
перед судом. Логографи-софісти постали внаслідок того, що не всі 
вміли себе оборонити. Інколи замість звинуваченого дозволяли 
виступати іншій особі, але обов’язково громадянину цієї держави. 
Судова промова мала таку структуру: вступ (у якому прагнули 
схилити до себе суддів); оповідь (виклад фактів справи з точки зору 
виступаючого); докази своєї правоти й полеміка із супротивником, 
якого намагалися очорнити; висновок, що мав стандартний вигляд. 
Вступ та висновки були типовими, шаблонними. 
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Сучасний суд дуже відрізняється від судочинства античної пори. 
Це складна процедура, учасники якої чітко розподіляють ролі: 
прокурор, адвокат, свідки та ін. Античний «захист самого себе» 
поступився всебічному вивченню особистості підсудного та обставин 
справи. Кожне слово тут має бути вагомим і точним, особливо в суді 
першої істанції, важливою частиною якого є дебати. Успіх справи, 
торжество справедливості неможливі без відповідної підготовки 
судочинця чи того, хто виступає в суді. Важливо, щоб усі, хто має 
слово у процесі, вміли виступати публічно, мали відповідну 
риторичну підготовку. 

Особливої уваги потребує підготовка судової промови. 
В одній з праць російського автора П.Сергеїча (ІІороховщикова), 
створеній на рубежі ХІХ-ХХ ст. («Мистецтво мовлення на суді»), 
юридичне красномовство розглядалося не лише як підготовка 
промови для судового засідання (юридична оцінка дій, моральна 
оцінка злочину, допит свідків, експертиза та ін. становлять тут лише 
матеріал для промови), а й як риторична конструкція загалом. Тому 
автор наголошував на потребі вирішення загальнориторичних 
питань: про чистоту мови; про її ясність; про непотрібність 
витончених, заплутаних зворотів; про пафос; про увагу слухачів; 
цілу главу – «Квіти красномовства»  він присвятив мовним 
прикрасам (антитеза, метафора, порівняння тощо). «Основними 
особливостями судової промови в порівнянні з іншими видами 
ораторського мистецтва є: офіційний характер промови; 
полемічність; спрямованість (до суду); попередня зумовленість 
змісту (справа, яку слухає суд); підсумковий характер судової 
промови». 

У суді виступають з промовами прокурор (обвинувач) та 
адвокат (захисник). Звичайно визначають прокурорську 
(обвинувальну) та адвокатську (захисну) промови. Крім того, у 
судових суперечках часом беруть участь громадський обвинувач і 
громадський захисник, цивільний позивач і цивільний 
відповідач (або їх представники); потерпілий та його 
представник, нарешті – підсудний, у ролі захисників якого можуть 
виступати його близькі родичі, опікуни або піклувальники. 

Судова промова мусить висвітлити правову та морально-етичну 
оцінку злочину, особи підсудного з погляду того чи іншого учасника 
дебатів. Проте право пропонувати міру покарання або думку про 
невинність підсудного мають лише прокурор та адвокат; інші лише 
уточнюють деталі, які допомагають об’єктивно змалювати стан 
справи. Судова промова ефективно впливає на суд, допомагає 
формуванню переконань суддів та присутніх у залі суду громадян. 

3.Видатні судові ритори 
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Петро Пороховщиков, для широкого загалу юристів більше 
відомий під псевдонімом П. Сергеїч (1867–1954). Народився в Санкт-
Петербурзі у дворянській сім’ї. Закінчив юридичний факультет 
Московського університету. З 1889 р. працював у міністерстві 
юстиції, потім у Московській судовій палаті, прокурором Орловського 
окружного суду. П.Пороховщиков працював і в Україні – прокурором 
Харківського окружного суду. До 1917 р. – суддя Петербурзького, а 
згодом Петроградського окружного суду. Мав генеральський чин 
дійсного статського радника. Юристам відомі його праці «Мистецтво 
промови на суді», «Кримінальний захист». Багато рекомендацій цього 
юриста-практика з методики побудови судової промови корисні і нині. 
П. Пороховщиков підкреслював, що на суді потрібна передусім 
надзвичайна, виняткова ясність і чіткість. Слухачі мають усе розуміти 
відразу, без додаткових зусиль, ритор може розраховувати на їхню 
уяву, але не на їхній розум і проникливість. А тому слід говорити не 
так, щоб міг зрозуміти, а так, щоб не міг не зрозуміти вас суддя. 

У цьому зв’язку автор наголошував на особливій, суттєвій 
відмінності судової суперечки від наукової: «Наука вільна у виборі 
своїх засобів; учений вважає свою роботу завершеною лише тоді, коли 
його висновки підтверджені безумовними доказами; але він не 
зобов’язаний знайти рішення своєї наукової загадки; якщо у нього не 
вистачає засобів дослідження або відмовляється далі працювати 
голова, він закине свої креслення й обчислення і займеться іншим. 
Істина залишається не з’ясованою, і людство чекатиме, доки не 
знайдеться шукач, котрому більше поталанить. Не те в суді: там немає 
довільної відстрочки. Винуватий чи невинуватий? Відповідати треба». 

Щоб переконатися, наскільки глибоко й аргументовано 
розкривається в «Мистецтві промови на суді» зазначена тема, слід 
фрагментарно оглянути її структуру і зміст. 

Глава І. Про склад (Чистота стилю. Про точність стилю. Багатство 
слів. Знання предмета. Засмічені думки. Про порядність. Простота і 
сила. Про милозвучність). 

Глава II.  Квіти красномовства (Образи. Метафори і порівняння. 
Антитеза. Інші риторичні звороти. Загальні думки). 

Глава III. Медитація (Пошуки істини. Картини. Про безперервну 
роботу. Схема промови). 

Глава IV.  Про психологію в промові (Характеристика. Житейська 
психологія. Про мотив). 

Глава V. Попереднє опрацювання промови (Юридична оцінка 
діяння. Моральна оцінка злочину. Про творчість. Художня обробка. 
Ідея. Диспозиція). 

Глава VI. Судове слідство  (Про допит свідків. Про достовірність 
показань свідків. Про розбір показань свідків. Про експертизу). 
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Глава VII. Мистецтво дискусії на суді (Деякі правила діалектики. 
Перебільшення. Повторення. Про недомовки. Можливе і вірогідне чи 
ймовірне. Про здоровий глузд. Про моральну свободу ритора). 

Глава VIII.  Про пафос (Здоровий глузд і почуття. Почуття і 
справедливість. Пафос як неминуче, законне і справедливе. 
Мистецтво пафосу. Пафос фактів). 

Глава IX. Заключні зауваження (Письмова робота й імпровізація. 
Про увагу слухачів. Декілька слів обвинувачу. Декілька слів 
захиснику). 

Кілька слів про захисну промову.  
Замість післямови подається рецензія А.Ф. Коні «Мистецтво 

промови на суді». 
П. Пороховщиков був і залишається видатним теоретиком судової 

риторики. З-поміж них слід виокремити такі 
• поважайте гідність осіб, які виступають у судовому процесі; 
•уникайте домислів про самого себе і про присяжних; 
• не допускайте, щоб різкість переходила в грубість, але 

пам’ятайте й інше: непотрібна ввічливість також може різати вухо 
і, гірше того, може бути смішною; 

• говоріть просто, але водночас виразно й вишукано; 
• знайте ціну словам, пам’ятайте, що одне просте слово може 

інколи виражати всю суть справи з точки зору звинувачення або 
захисту; один вдалий епітет інколи вартий цілої характеристики. 

Костянтин Зеленецький (1812–1858). Професор Рішельевського 
ліцею в Одесі, автор багатьох книг, статей з питань філософії, логіки, 
естетики, словесності, історії, географії. Написав цікаві праці, які не 
втратили цінності й досі: «Дослідження про риторику», «Дослідження 
значення побудови й розвитку слова людського і додаток цього 
дослідження до мови російської». 

Учений розробив оригінальне розуміння творчого акту в словесній 
дії, переборов абстрактний розподіл слова й думки в процесі 
«породження думок», а потім розташування їх у процесі творення 
думки. К. Зеленецький першим серед вітчизняних учених повернув 
риторику обличчям до творчого винайдення й відповідального вчинку 
в мовленні. 

Серед популярних підручників риторики того часу, які багато разів 
перевидавалися, не втратили цінності й досі, мали певний вплив на 
формування української риторичної культури, були курси 
М. Сперанського, О. Мерзлякова, М. Кошанського та ін. 

Михайло Сперанський (1772–1839) – граф, відомий російський 
державний діяч, керував кодифікацією основних державних законів 
Російської імперії, автор «Правил вищого красномовства». 

У 1864 р. у Російській імперії, до складу якої входила Україна, 
було здійснено судову реформу, яка запровадила суд присяжних, 
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відділила суд від адміністрації, закріпила виборність суддів, 
змагальність кримінального процесу. Було створено адвокатуру. Між 
звинуваченням і захистом проходили публічні змагання, які 
викликали інтерес слухачів. Судові промови часто висвітлювалися в 
пресі. Усе це сприяло швидкому розвитку й удосконаленню судової 
риторики. 

З’явилося ціле сузір’я талантів, серед яких були і зірки з України: 
Сергій Андрієвський, Микола Карабчевський, Микола Холева. До них 
можна віднести й Анатолія Коні, мати якого була українкою з 
Полтавської губернії, а сам він з 1867 по 1870 рр. працював 
товаришем прокурора спочатку Сумського, а потім Харківського 
окружного суду. 

Основні особливості їхнього судового красномовства: 
1) широта гуманістичного підходу до фактів, що розглядалися в 

суді. На риторів дивилися як на виразників громадської совісті й 
моралі; 

2) громадська і правозахисна спрямованість; 
3) майстерне володіння усним і писемним мовленням (А.Коні, 

С.Андрієвський, М.Карабчевський публікували свої романи, збірки 
віршів). 

Характерною рисою діяльності цих особистостей є високий 
професійний рівень, прекрасна загальна та юридична підготовка, 
знання кількох іноземних мов. Вони дивилися на суд, як на «школу 
для народу», в якій, за висловом А.Коні, «повинні виноситися уроки 
служіння правди і поваги людської гідності».  

Сергій Андрієвський (1847–1918). Народився в Катеринославі. У 
1865 р. з золотою медаллю закінчив курс у місцевій гімназії і вступив 
на юридичний факультет Харківського університету. Після його 
закінчення в 1869 р. працював у прокуратурі Харківської судової 
палати, потім слідчим у м. Карачеві, товаришем прокурора 
Казанського окружного суду. У 1873 р., за безпосередньої участі А. 
Коні, з яким був близький за спільною роботою в Харківській судовій 
палаті, С.Андрієвський перевівся товаришем прокурора 
Петербурзького окружного суду. Працюючи в прокуратурі столиці 
Російської імперії, він зарекомендував себе першокласним оратором, 
одним із провідних державних звинувачів (обвинувачів). 

Уже перший процес, в якому виступав С.Андрієвський, створив 
йому репутацію сильного адвоката. Промова у справі Бекер принесла 
репутацію одного із найблискучіших риторів і популярність за 
межами Російської імперії. 

В основу судової промови С.Андрієвський завжди висував особу 
підсудного, умови його життя, внутрішні мотиви злочину. Він не 
відзначався глибоким всебічним аналізом матеріалів справи, 
недостатньо надавав уваги висновкам попереднього слідства. «Не 
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будуйте вашого рішення на доказаності його вчинку, – говорив він в 
одній справі, захищаючи підсудного, – а загляньте в його душу і в те, 
що неминуче призвело підсудного до його способу дій». 

С.Андрієвський – майстер психологічного захисту, оригінальний 
ритор, самостійний, з яскраво вираженою творчою індивідуальністю. 
Він уміло користувався влучними порівняннями, часто вживав гострі 
зіставлення. У своїй книзі «Драми життя. Захисні промови» С. 
Андрієвський писав: «...Взагалі ж для кримінального захисту, не 
рахуючись з видатними обдарованнями, швидше за все, корисні 
освічені, розумні, щирі, добрі люди, а менше за все потрібні казуїсти, 
або ж порожні фразери, які самовдоволено пропонують публіці 
пошарпані квіти красномовства». А ось ще один витяг із цієї книги, 
який засвідчує житєве і професійне кредо автора: «Якось у Вільні, 
один з приятелів мого клієнта, після дебатів сказав мені: «Що б про 
вас не думали, але кожен, хто слухає вас, мимоволі відчуває: ця 
людина говорить правду. І ні від кого іншого я не чув відгуку більше 
для мене цінного, більш відповідного тому, чого я завжди прагнув». 

Анатолій Коні (1844–1927). Народився в Санкт-Петербурзі в 
інтелігентній сім’ї. 1865 р. А.Коні закінчив юридичний факультет 
Московського університету.  

Починав помічником секретаря Петербурзької судової палати, 
потім – товаришем прокурора окружного суду в Сумах, Харкові, де 
звернув на себе увагу громадськості як сміливий, об’єктивний 
обвинувач. 

Двадцятисемирічний А.Коні став прокурором Петербурзького 
окружного суду, а через шість років був призначений головою 
столичного окружного суду – першого суду Російської імперії. Як 
голова суду пов’язав своє ім’я з одним із найвідоміших політичних 
процесів того часу – процесом Віри Засулич. 

Олександр II, висока судова адміністрація вимагали від голови 
суду винесення обвинувачувального вироку, причому 
якнайсуворішого. Проте А. Коні не лише не пішов на компроміс із 
власною совістю, але й відстояв незалежність своїх поглядів. Розгляд 
справи В. Засулич закінчився виправдувальним вердиктом. На 
непокірного суддю впав гнів начальства. Звільнити із суду його не 
могли, оскільки судді обиралися довічно, й А.Коні перевели у 
цивільну колегію «воювати з паперами», а його покровителя – 
міністра юстиції графа Палена звільнили «за недбале ведення справи 
В. Засулич». 

Після семирічного забуття, коли вляглися політичні пристрасті, 
вже за іншого царя, А. Коні присвоїли генеральський чин дійсного 
статського радника і призначили обер-прокурором Урядового Сенату, 
сенатором, членом Державної ради. У 1888 р. він знову в Україні, в 
Харкові, керував слідством у справі про аварію царського потягу в 
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районі ст. Борки. Невдовзі вченою радою Харківського університету 
йому присвоїли вчений ступінь доктора кримінального права за 
сукупністю праць. 

У 1917 р. указом Тимчасового уряду А. Коні було призначено 
головою касаційних департаментів Сенату. А через рік його обрали 
професором кафедри кримінального судочинства Першого 
Петроградського університету, професором Інституту живого слова – 
унікального навчального закладу, де готували судових ораторів, 
спеціалістів з мистецтва мовлення, письменників, акторів, На той час 
лише в Оксфордському університеті існувала кафедра поезії. 

До цього слід додати, що в 1910 р. Академією наук Російської 
імперії А. Коні (разом з Л. Толстим, А. Чеховим і В. Короленком) був 
обраний академіком словесності. За архівними даними, майже 150 
разів обирався почесним членом юридичних, медичних, філологічних 
та інших товариств. 

У 1927 р., читаючи лекцію в холодному приміщенні, А.Коні 
отримав запалення легенів, що призвело до смерті. Похований у 
Санкт-Петербурзі. На могилі зберігся надпис: «Мыслил, чувствовал, 
трудился». 

Праця А.Коні «Судові промови», що вперше вийшла 1888 р. і де 
зібрані обвинувальні промови, напутні слова присяжним засідателям, 
касаційні висновки, витримала кілька видань. Правознавець залишив 
багато корисних порад і рекомендацій судовим риторам. Він вимагав 
від прокурора й адвоката логічності, глибокої аргументації, 
об’єктивного й обґрунтованого розбору доказів. Сучасники визначали, 
що навряд чи існував тоді обвинувач більш небезпечний, стійкий і 
сильний завдяки такту і почуттю міри, відсутності натяжок і 
односторонності, ніж А. Коні. Він завжди глибоко вивчав і добре знав 
матеріали справи, хоча нотатки робив рідко. Сила ораторського 
мистецтва А. Коні виявлялась і в тому, що він умів показати не лише 
саму подію, але й ті умови, які до неї призвели. В А.Коні дар 
психологічного аналізу поєднувався з даром художника слова. Його 
промова була багата образами, порівняннями, узагальненнями, 
влучними зауваженнями. Це все надавало їй життєвої правдивості, 
захоплювало слухачів. 

Микола Карабчевський (1851–1915). Народився в Херсонській 
губернії. Після закінчення (із срібною медаллю) Миколаївської 
реальної гімназії вступив на юридичний факультет Петербурзького 
університету, який у 1874 р. успішно закінчив із ступенем кандидата 
права. 

Не отримавши посвідчення про благонадійність, яке вимагалося 
для роботи в установах міністерства юстиції, М. Карабчевський 
вступив до адвокатури Петербурзької судової палати. Досить швидко 
завоював популярність як один з найкращих захисників. З успіхом 
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виступав у багатьох «гучних» процесах: про інтендантські 
зловживання під час російсько-турецької війни (кримінальна справа 
розглядалася особливим присутствієм Петербурзького Військово-
окружного суду), на захист Ольги Палей, яка звинувачувалася в 
убивстві студента Довнара; братів Скитських; мултанських вотяків, у 
вирішенні долі яких активну участь брав його земляк письменник 
В. Короленко; широку популярність набула його промова у справі про 
катастрофу пароплава «Володимир», захисні промови з політичних 
справ. Захисні промови М.Карабчевського переконливі, впевнені, 
пристрасні. Він завжди детально вивчав матеріали попереднього 
розслідування, досить активним був на судовому слідстві, умів 
показати помилки і вади протилежної сторони. 

У 1894 р.М. Карабчевський проголосив знамениту промову у 
справі Сазонова, який звинувачувався в убивстві міністра внутрішніх 
справ Плеве. Надзвичайно збуджений, оратор проголосив; «Панове 
суд! Мабуть, бомба, яку кинув Сазонов, була наповнена не динамітом, 
а гнівом народу». Тут його перебив головуючий: «Це крамола». Але 
М. Карабчевський швидко зорієнтувався і відповів: «Так думав 
Сазонов». 

Помер Микола Платонович за кордоном в еміграції. 
Микола Холева (1858–1899). Народився в м. Керчі Таврійської 

губернії. Після закінчення курсу місцевої класичної гімназії вступив 
на юридичний факультет Санкт-Петербурзького університету, з 1881 
р. працював в адвокатурі при Петербурзькій судовій палаті. 

Характерною особливістю М. Холеви як адвоката є рідкісна 
сумлінність і виняткова працьовитість. Він завжди багато уваги 
надавав детальному вивченню справи, всіх її обставин. Його промови 
– це результат великої попередньої праці і ґрунтовної підготовки до 
процессу. Для адвоката не існувало дрібниць в обставинах справи. 
Будь-який факт – суттєвий чи другорядний – не проходив повз його 
увагу. Промови чіткі, послідовні. Доти, поки не закінчував всебічного 
розгляду одного питання, він не переключав своєї уваги на щось інше. 

Промова в справі Максименка дуже добре відбиває особливості 
ораторського обдарування М.Холеви. У ній плавно і послідовно 
висвітлюються всі події справи. Аналіз доказів вичерпний і всебічний, 
дуже ґрунтовний розбір висновків експертів. У захисній промові 
відсутні відступи з питань, що не стосуються справи. В інших 
промовах, наприклад, у справі про катастрофу пароплава 
«Володимир», вдало використано літературно-художній опис окремих 
подій, образні порівняння. 

Микола Йосипович займався літературною роботою, брав участь у 
виданні журналів і газет, працював секретарем комісії із збирання 
юридичних звичаїв при етнографічному відділенні Географічного 
товариства. 
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Роман Руденко (1907–1981). Народився у місті Носівка 
Чернігівської губернії. Закінчив Московську юридичну школу і Вищі 
юридичні курси при Всесоюзній правовій академії в 1941 р. У 1944–
1953 рр, – прокурор УРСР, а з 1953 р. – Генеральний прокурор СРСР. 
Почесний доктор юридичних наук університету ім. Гумбольдта 
(1960), Празького університету (1966). 

Виступав із обвинувачувальними промовами на відомих 
міжнародних процесах; у справі щодо обвинувачення головних 
німецьких військових злочинців у Нюрнберзі; справі американського 
льотчика-шпигуна Ф. Пауерса. 

Р.Руденко проголошував свої промови яскраво, сильно, глибоко 
аналізував міжнародну обстановку і політичне значення справ, які 
розглядалися. Був об’єктивним не тільки в дослідженні обставин 
справи, але й особи підсудного. Його заключна промова як головного 
обвинувача на Нюрнберзькому процесі була подією великої 
політичної значущості.  

Лекційне заняття 
План  

1. Поняття судової риторики. 
2. Виникнення й еволюція судової риторики. 
3. Видатні судові ритори. 

Практичне заняття  
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Виникнення юридичного красномовства в епоху Античності. 
2. Розвиток юридичного красномовства: від Середньовіччя до 

сучасності. 
3. Видатні оратори-юристи ХІХ ст. (Ф.Плевако, 

М.Карабчевський, А.Коні, М.Холева). 
4. Мистецтво обвинувальної промови ХХ ст. (М.Криленко, 

Р.Руденко). 
5. Юридичне красномовство сучасної України. 

 
Завдання 2. Підготуйте та виголосіть промову про  видатних 

судових ораторів ХІХ – початку ХХ ст. 
1. В.Спасович. 
2. Ф.Плевако. 
3. П.Александров. 
4. С.Андрієвський. 
5. П.Пороховщиков. 
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6. М.Карабчевський. 
7. М.Холева. 
8. А.Коні. 

Завдання 3. Прочитайте глави 5 («Попереднє опрацювання 
промови») та 6 («Судове слідство») з книги П.Пороховщикова 
(П.Сергеїча) «Мистецтво мовлення на суді». З’ясуйте погляди 
видатного теоретика судової промови на такі питання, як юридична 
оцінка діяння, моральна оцінка злочину, допит свідків; достовірність 
показань свідків; експертиза. 

Завдання 4. З’ясуйте сучасну значущість для судових ораторів 
порад, сформульованих П.Пороховщиковим. 

 Поважайте гідність осіб, які виступають у судовому процесі. 
 Уникайте домислів про самого себе і про присяжних. 
 Не допускайте, щоб різкість переходила у грубість, але 

пам’ятайте й інше: непотрібна ввічливість також може різати вухо і, 
гірше того, може бути смішною. 

 Говоріть просто, але водночас виразно й вишукано. 
 Знайте ціну словам, пам’ятайте, що одне просте слово може 

інколи виражати всю суть справи з точки зору звинувачення або 
захисту; один вдалий епітет інколи вартий цілої характеристики. 

Завдання 5. Сформулюйте професійне кредо юриста Сергія 
Андрієвського, ознайомившись із фрагментом його книги «Драми з 
життя. Захисні промови» (1916). 

Якось у Вільні один із приятелів мого клієнта після дебатів сказав 
мені: «Що б про вас не думали, але кожен, хто слухає вас, мимоволі 
відчуває: ця людина говорить правду». І ні від кого іншого я не чув 
відгуку більш для мене цінного, більш відповідного тому, чого я 
завжди прагнув. 

Завдання 6. Прокоментуйте сформульоване Анатолієм Коні 
твердження стосовно суду як школи для народу, де «повинні 
виноситися уроки служіння правді й поваги людської гідності». 

Завдання 7. Відомо, що важливе місце у творчості Івана Франка 
посіла критика кримінальної юстиції. З’ясуйте риторичні 
особливості політичних промов письменника. 

Звертаючись до характеристики суду, слідчого апарату, 
пенітенціарних закладів, І.Франко відзначав, що суд лише вдавав 
захист порядку, що першооснова незалежності суду – його 
віддаленість від адміністрації – існувала лише на папері: «Що нам від 
того, що на папері обіцяно рівність перед законом, коли в житті на 
кожному кроці бачимо, що це неправда, що на багатого немає 
однакового права, що бідний не може поскаржитися на свою неправду 
і за однакову провину бідного карають удвічі тяжче, ніж багатого», – 
вигукував він. 
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У своїх  промовах І.Франко підкреслював, що судовий процес 
формально побудований з обмеженням слідчого начала на користь 
обвинувального, що без дозволу прокурора відбуваються арешти, 
«заочне засудження», вимагав розглядати справи у присутності 
підсудних (В.Калинович). 

 Завдання 8. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. «В основі судового красномовства лежить необхідність доводити 
й переконувати». Це стверджував видатний судовий ритор: 

а) С.Пороховщиков (Сергеїч); 
б) А.Коні; 
в) М.Карабчевський; 
г) М.Холева. 
2. Ораторські виступи юристів, підсудного та цивільних осіб у 

процесі розгляду судової справи з позицій законодавства – це: 
а) судова (юридична) риторика; 
б) академічна риторика; 
в) політична риторика; 
г) побутова риторика. 
3. Промови на захист самого себе, які писали у Греції для 

населення логографи-софісти, називаються: 
а) оди; 
б) антології; 
в) апології; 
г) сентенції.  
4. Автором відомої праці з юридичного красномовства «Мистецтво 

промови на суді» є: 
а) С.Пороховщиков (Сергеїч); 
б) А.Коні; 
в) М.Карабчевський; 
г) М.Холева. 
5. П. Пороховщиков був і залишається видатним теоретиком 

судової риторики. З-поміж них слід виокремити такі його поради: 
а) поважайте гідність осіб, які виступають у судовому процесі; 
б) не уникайте домислів про самого себе і про присяжних; 
в) інколи допускайте, щоб різкість переходила в грубість; 
г) говоріть складно, вишукано, квітчасто. 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
 
Тема 11: Допит як діалог слідчого із процесуальним партнером 

Основні терміни та поняття: дискусія,  діалог, допит, 
запитання, зміст показань свідка, комунікація, лжесвідчення,  
монолог,  очна ставка, підозрюваний, потерпіла особа, предмет допиту 
свідка, процесуальний партнер, свідок, тактика допиту.  
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1.Діалог слідчого із процесуальним партнером 
Спілкування і комунікація під час попереднього слідства 

становлять собою обов’язковий компонент слідчої діяльності. 
Змістом цього спілкування є організація і тактика взаємодії 

слідчого з учасниками процесу на основі складних правовідносин у 
межах судочинства. 

У діяльності слідчого виокремлюються два види спілкування: 
1). Ділове співробітництво з посадовими особами у сфері 

практичної діяльності для вирішення завдань судочинства. 
Здійснюється у формі взаємодії  

–   з колегами-слідчими, об’єднаними в слідчо-оперативну групу,  
– зі співробітниками органу дізнання, що ведуть оперативно-

розшукову роботу зі справи або виконують окремі доручення 
слідчого,  

– з експертами й іншими особами, що заберпечують ефективність 
розслідування. 

2). Інформаційно-пізнавальна комунікація. Її здійснює слідчий 
щодо джерел відомостей про розслідувану подію у формі вербальних 
слідчих дій: допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання, виходу 
на місце події для перевірки показань. Сутність даних слідчих дій 
полягає насамперед у діалогізації. 

Основний зміст такої взаємодії становлять спонукальні 
повідомлення, а саме переконання, прохання, інструктування, 
стимулювання, пропозиція та ін. 

Зауважмо, що діалог – це форма усного мовлення, почергова 
розмова двох або кількох осіб. Кожен учасник діалогу вимовляє 
невеликий монолог, постійно змінюючи ролі. 

 
Вимоги до ведення діалогу. Під час діалогу слід дотримуватися 

принципу полемічного кодексу честі, яким передбачено загальні 
вимоги ведення діалогу: 

– рівність: жоден з учасників діалогу не має будь-яких переваг; 

 

Форми діалогу 

У монологічній за формою 

промові – виклад у вигляді 

запитань-відповідей, імітація 

розмови зі слухачами 

Обмін інформацією, переважно 

між двома учасниками 

спілкування за допомогою 

запитань і відповідей 
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– демократизм: забороняється підміна міркувань будь-якими 
формами переваги одного з учасників діалогу; 

– повага: не допускається заміна умовиводів міркуваннями, 
образливими для партнера; 

– об’єктивність: порушення її пов’язане з небезпекою перетворення 
інтелектуального двобою на змагання дотепників і демонстрацію 
порожнього красномовства, що не сприяє просуванню до істини. 

 
Особливості спілкування слідчого з учасниками карного процесу 
Діалог слідчого із процесуальним партнером має примусовий 

характер: функціональний обов’язок слідчого – запитувати, учасника 
карного процесу (потерпілого, свідка, експерта) – відповідати. 
Спілкування в цьому разі має особливу психологічну атмосферу. 
Допит та інші вербальні слідчі дії – це не бесіда на рівних. 

Особливість мовленнєвої діяльності слідчого полягає в діалогізації 
спілкування. Це визначено цілями і формами спілкування з 
учасниками карного процесу і характеризується такими 
особливостями: 

– Ініціатива в діалозі належить слідчому. У діалозі треба стежити 
за тим, щоб лідерство у спілкуванні залишалося за слідчим. 

– Роль процесуального партнера в діалозі зі слідчим другорядна. 
Він не має змоги активно ставити запитання слідчому. 

– Ставлячи запитання, слідчий прогнозує відповідь, тому що знає 
предмет запитання. Своїми запитаннями він спонукає процесуального 
супротивника чи партнера до самостійного викладу інформації. 

– Оскільки в питанні закладено певну вихідну інформацію, 
учасники діалогу стежать за тим, щоб не передати через запитання 
зайву інформацію супротивникові, використовуючи для цього 
рефлексивне мислення. 

– Діалог на попередньому слідстві фіксується процесуальним 
документом – протоколом слідчої дії. Протокол – результат діалогу, а 
не власне діалог, якщо н евелося фото- або відеозапису. 

2. Підготовка до допиту 
Підготовка до допиту – це попереднє проведення сукупності 

заходів з метою забезпечення результутів допиту та економії часу 
слідчого за повного забезпечення процесуальних гарантій 
допитуваних осіб. 

До підготовчих заходів належать: 
1). Збирання вихідних даних стосовно предмета допиту. Для цього 

ретельно вивчають матеріали кримінальної справи, матеріали, якими 
оперують органи внутрішніх справ щодо допитуваної особи. 

2). Визначення черговості допитів і способу виклику допитуваного: 
якщо у справі проходить небагато підозрюваних або свідків, тактично 
важливо правильно встановити послідовність їх допиту. 
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3). Місце допиту обирає слідчий з огляду на конкретні обставини 
розслідування. Свідків допитують у його кобінеті; обвинувачених, 
якщо їх утримують під вартою, – у слідчому ізоляторі; допит хворого 
проводять із дозволу лікаря там, де перебуває хворий; іноді 
доводиться допитувати людей за місцем їхнього проживання. 

4). Технічне забезпечення допиту: слідчий збирає докази й інші 
матеріали справи, які будуть потрібні для перевірки показань 
допитуваного та його викриття. 

5). Слідчий вивчає спеціальні питання, якщо в процесі допиту 
потрібні певні знання з науки, техніки, ремесла чи мистецтва. Під час 
підготовки до допиту, слідчий з’ясовує:  

– які питання можуть бути порушені; 
– з яких питань потрібні спеціальні знання; 
– вивчає відповідну літературу, документи, термінологію; 
– з цією метою може використовувати консультаційну допомогу 

фахівця. 
6). У процесі підготовки до допиту слідчий визначає, кого із третіх 

осіб потрібно запросити для участі в допиті. За загальним правилом, 
допит проводять у кабінеті слідчого без участі третіх осіб. Проте у 
деяких випадках закон допускає участь у допиті прокурора, 
перекладача, захисника, фахівця, начальника слідчого підрозділу. 

Завершальний етап підготовки допиту – складання плану й 
перевірка готовності до його проведення. 

3. Допит свідка 
Допит свідка – це ефективний засіб отримання доказів, який 

широко використовують у процесі розслідування злочинів. 
Свідок у карному процесі – це будь-який громадянин, який знає 

обставини розслідуваної справи або володіє відомостями щодо 
обвинувачуваного. 

Як свідки не можуть бути допитані такі особи: підозрюваний, 
захисник обвинувачуваного, лікар, прокурор, священнослужитель за 
обставинами, що стали відомі їм під час виконання професійних 
обов’зків; також особа, яка через фізичні або психічні вади не може 
правильно сприймати факти і давати за ними правдиві показання. 

Предметом допиту свідка є одержання інформації стосовно не 
тільки події злочину, а й відомостей про обставини, що передували 
злочину, супроводжували його або перебувають у причинному зв’язку 
з розслідуваним фактом, також тих даних, які можуть бути 
використані у процесі розслідування для виявлення нових доказів, 
перевірки й оцінки вже наявних. 

 Свідок може бути допитаний і за обставинами, що стосуються 
власне провадження у справі або окремих слідчих і судових дій. Він 
може надавати відомості, що  характеризують особистість 
обвинувачуваного, потерпілого та інших свідків і їхні взаємини. 
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Зміст показань свідка являє собою не тільки відомості про 
фактичні дані, а й аргументи, судження, умовиводи. 

Закон установив єдиний порядок допиту свідків: 
– допит свідків, викликаних у тій самій справі, нарізно; 
– роз’яснення свідкові перед допитом його прав і обов’язків; 
– попередження щодо кримінальної відповідальності у разі  

відмови або ухилення від давання показань і за надання свідомо 
неправдивих свідчень; 

– установлення стосунків свідка з учасниками процесу; 
– пропозиція свідкові розповісти на початку допиту все відоме 

йому про обставини, у зв’язку з якими його викликали, і тільки після 
вільної розповіді свідка слідчий має право ставити йому запитання. 

Неможливо дати в конкретній справі єдину схему постановки 
запитань свідкові, оскільки їх зміст дуже різноманітний. Запитання 
мають бути точно сформульованими, бо тільки в такому разі 
очікується, що на них буде отримана точна відповідь. Запитання 
повинні бути зрозумілими для допитуваного, не містити погроз і образ 
на його адресу, без підказки на відповідь. 

Запитання за цільовим призначенням 
Уточнювальні Ставлять у разі, якщо свідок виклав 

якийсь факт недостатню повно і 
коректно. Ці запитання мають важливе 
значення для перевірки показань, 
заявлених алібі, викриття лжесвідків 
тощо. 

Основне Ставлять для з’ясування предмета 
допиту загалом, з нього зазвичай і 
починають допит: «Що вам відомо про 
певний факт?» 

Нагадувальні Ставлять тоді, коли потрібно 
допомогти свідкові згадати забуту ним 
обставину. При цьому важливо, щоб 
слідчий був упевнений у тому, що цей 
факт добре відомий свідкові, але 
тимчасово забутий ним, і щоб допит 
стосувався не з’сованої сутності, а 
супутних йому обставин. 

Додаткові Ставлять, якщо в процесі вільного 
викладу показань свідок оминув увагою 
обставини, які мають значення для 
справи й відомі або можуть бути 
відомими допитуваному. 

Контрольні Ставлять для з’ясування джерела 
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поінформованості свідка, умов 
формування показань, установлення 
даних, що підтверджують показання. 

Навідні Законодавство забороняє ставити 
допитуваному навідні запитання, тобто 
такі, що містять готову відповідь або 
навіюють, підказують бажану відповідь. 
Навідним слід вважати і таке запитання, 
що закінчується підсилювальними 
частками «так» або «ні». Допитуваний за 
інтонацією робить висновок про те, яку 
відповідь чекає від нього слідчий. 

Запитання ставлять після вільної розповіді, якщо показання 
допитуваного неповні, невизначені або суперечать обставинам справи. 

Показання свідка. Залежно від того, правдиві чи свідомо 
помилкові показання дають свідки, їх показання поділяють на 
сумлінні та несумлінні. Поділ умовний, бо той самий свідок під час 
допиту може дати з одного факту показання правдиві, з іншого – 
помилкові. 

Лжесвідчення – це надання свідомо неправдивих свідчень, що 
може призвести або до засудження невинуватого, або, навпаки, до 
виправдання особи, що скоїла тяжкий злочин. 

Мають бути встановлені мотиви лжесвідчення. Іноді свідок 
ухиляється від надання правдивих показань тільки тому, що прагне 
обійти мовчанням свою малодушність, якщо він мав можливість 
надати допомогу потерпілому, але злякався і вчасно не зробив цього. З 
тактичних міркувань такій людині під час допиту не слід дорікати за 
це. 

4. Особливості допиту потерпілого 
Потерпіла особа – це особа, якій злочинними діями заподіяна 

моральна, фізична або майнова шкода. Підставою для визначення 
громадянина потерпілим  є наявність одного з цих видів шкоди, 
заподіяної в результаті вчинення злочину. Про визначення особи 
потерпілою слідчий виносить мотивовану постанову. Лише з цього 
моменту потерпілий набуває прав та обов’язків, передбачених 
нормами законодавства. 

Слідчий повідомляє про особу, що постраждала від злочину, про 
факт визнання її потерпілою і роз’яснює останній її права й обов’язки. 
Факт роз’яснення прав і обов’язків відображається у протоколі допиту 
потерпілого. 

Заява потерпілого, подана ним до органів міліції, прокуратури чи 
суду, є приводом щодо порушення кримінальної справи. За деякими 
злочинами кримінальні справи звичайно порушуються за заявою чи 
скаргою потерпілого. Заяву потерпілого можна подавати як у 
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письмовій, так і усній формі. Усну заяву оформляють належним 
протоколом. 

Потерпілий безпосередньо стикається з фактом злочину або 
злочинцем і тому більше за будь-кого обізнаний з обставинами 
злочину. Його показання переважно повніші за показання свідків і 
допомагають слідчому. Розслідування починається з допиту 
потерпілого. 

Потерпілий є переважно особою, зацікавленою у вирішенні справи. 
Тому показання можуть бути тенденційними і необ’єктивними. 

Давання показань потерпілим – це не тільки його право, а й 
процесуальний обов’язок. 

На відміну від свідка потерпілий наділений широкими правами 
учасника процесу, його показання є засобом захисту прав і законних 
інтересів. Потерпілий має право давати показання у будь-який момент 
розгляду справи, виявляти ініціативу. 

5.Допит підозрюваного 
Значення поняття «підозрюваний» 

Загальновживане Особа, щодо якої виникло 
припущення про її можливу 
причетність до злочину. 

Оперативно-
розшукове 

Особа, щодо якої є достовірні 
дані, які можуть бути підставою для 
вжиття оперативно-розшукових та 
інших заходів із метою запобігання 
підготовці і рокриттю вчиненого нею 
злочину 

Процесуальне Особа, затримана за підозрою у 
злочині, або особа, до якої 
застосований запобіжний захід до 
пред’явлення їй обвинувачення 

Допит підозрюваного, як правило, провадять відразу після 
затримання або обрання запобіжного заходу й лише у виняткових 
випадках – не пізніше 24 годин з моменту затримання або обрання 
будь-якого запобіжного заходу. 

Загальний процесуальний порядок допиту підозрюваного не 
відрізняється від порядку допиту обвинувачуваного. 

Тактика допиту підозрюваного й обвинуваченого. У допиті 
підозрюваного є особливі психологічні моменти: 1) у підозрюваного 
яскраво виражена оборонна домінанта, настанова на приховання 
об’єктивної інформації; 2) до слідчого він ставиться упереджено і 
насторожено; 3) для подальшого орієнтування підозрюваний прагне 
одержати інформацію про ступінь поінформованості слідчого; 4) він 
перебуває у стані розгубленості. Щойно затриманий підозрюваний 
психологічно не готовий до допиту. 
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Характерною ознакою допиту підозрюваного є й те, що підготовку 
до допиту слідчий проводить у короткий термін. 

Допит підозрюваного починають з установлення його прав 
(перелічіть їх).  

6. Допит обвинуваченого 
Допит обвинуваченого, тобто особи, щодо якої висунуто 

обвинувачення і яку притягнуто до кримінальної відповідальності, є 
обов’язковою слідчою дією. 

Показання обвинуваченого – це пояснення, повідомлення і заяви, 
які він дає у встановленому законом порядку щодо обставин, які 
становлять зміст пред’явленого обвинувачення, є процесуальними 
засобами його захисту, доказом провини або, навпаки, невинуватості,  
а також засобами встановлення обставин, які слід довести. 

Висунення обвинувачення. Особа, притягнута до кримінальної 
відповідальності, стає обвинуваченою, з моменту винесення 
постанови про притягнення її як обвинуваченого. Висунути 
обвинувачення означає: 

а) оголосити постанову про притягнення як обвинуваченого, тобто 
зачитати або дати обвинуваченому прочитати текст постанови; 

б) роз’яснити сутність сформульованого обвинувачення, 
викладеного в тексті постанови; 

в) запропонувати розписатися в тому, що постанову про 
притягнення як обвинуваченого оголошено; 

г) роз’яснити права й обов’язки на стадії дізнання і попереднього 
слідства. 

 Показання обвинуваченого. Обвинувачений дає показання у 
формі пояснення щодо інкримінованих фактів, які зазначено в 
постанові про притягнення його як обвинуваченого. 

Характерна ознака допиту і показань обвинуваченого щодо 
пред’явлення фактів – підтвердження або заперечення своєї провини. 

Умови допиту обвинуваченого. Загальні умови допиту 
обвинуваченого регламентовані, відповідно до них слідчий 
зобов’язаний допитати його негайно після пред’явлення 
обвинувачення. 

Допит обвинуваченого починають із запитання: чи визнає він себе 
винним у пред’явленому обвинуваченні. Після цього йому 
пропонують дати показання по суті обвинувачення. Від того, як він 
відповість на це запитання, залежить подальша тактика допиту. Він 
може визнати себе винуватим повністю, частково або невинуватим 
зовсім, нарешті, змінити показання. 

Назвіть типові слідчі ситуації. Поміркуйте, яку тактику має 
обрати слідчий щодо кожної з них. 

Тактика допиту обвинуваченого має відповідати: 
– вимогам законодавства; 
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– будуватися залежно від складу злочину, особистості 
обвинуваченого, наявності у справі доказів;  

– від того, чи визнає обвинувачений себе винним у 
пред’явленому йому обвинуваченні. 

7.Очна ставка 
Очна ставка – це слідча дія, що виникає за одночасного допиту 

двох осіб у присутності одне одного, раніше допитаних за тим самим 
фактом, для усунення істотних суперечностей, що містяться в їхніх 
показаннях; самостійна слідча дія, проведена з метою виявлання 
нових доказів і перевірки наявних. Очна ставка – різновид допиту, бо 
її сутністю є допит. 

Порядок проведення очної ставки.  
Відповідно до порядку проведення перед допитом на очній ставці 

запитують в осіб, між якими проводиться очна ставка, чи знають вони 
одне одного й  у яких стосунках перебувають між собою. Після 
з’ясування взаємин учасникам очної ставки пропонується по черзі 
дати показання щодо обставин, для встановлення яких проводиться 
ставка. З дозволу слідчого учасники очної ставки можуть ставити 
запитання одне одному, відповідно їхні свідчення вислуховують і 
записують. 

Психологічні особливості проведення очної ставки 
1. Очній ставці властива більш складна психологічна атмосфера, 

зумовлена конфліктністю ситуації, ефектом присутності другої особи, 
яка дає інші показання. На очну ставку залучають людей, які 
стверджують різне, їхні показання містять суттєві суперечності. 

2. На очній ставці один допитуваний дає правдиві показання, а 
інший – хибні. Слідчий розглядає учасника очної ставки, який дає 
правдиві показання, як свого союзника, і з його допомогою 
намагається отримати правдиві показання й від другого. При цьому 
посилюється позитивний вплив на допитуваного, який дає неправдиве 
свідчення. 

3. На очній ставці зустрічаються дві особи, пов’язані подією 
злочину, предметом допиту. Ефект присутності другої особи сприяє 
активізації пам’яті, згадування того, що пов’язано з цим учасником 
очної ставки. Це сприяє отриманню більш повних і точних показань, 
виправленню помилок, що виникли внаслідок суб’єктивності 
сприйняття. 

4. Учасники очної ставки мають бути психологічно до неї 
підготовлені. Свідка треба попередити про те, що буде проведена очна 
ставка між ним і обвинуваченим, запитати його, чи буде він 
обстоювати свої покази. Якщо обвинувачений стверджуватиме 
протилежне, перевірити, наскільки свідок упевнений у своїх 
показаннях, який у нього «запас міцності», чи не змінить він свої 
показання під впливом, чи не зізнається. Щодо обвинуваченого іноді 
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доцільно очну ставку для нього провести зненацька. Елемент 
раптовості, наявність у руках слідчого вагомого доказу, можливо, 
змусять його змінити свою позицію. Якщо обвинувачений боїться 
викриття на очній ставці, то його варто попередити, що між ним і 
свідком або співучасником, котрий дає правдиві показання, буде 
проведено очну ставку. Це може спонукати його до надання 
правдивих показань, і тоді не буде потреби у проведенні очної ставки. 

Тактичні прийоми проведення очної ставки: 
– деталізація показань учасників очної ставки, виявлення 

суперечностей у них і усунення причин цього; 
– пред’явлення доказів з метою активізації пам’яті 

допитуваних, відновлення у них асоціативних зв’язків; 
– використання правдивих показань раніше допитаних осіб; 
– повторення очної ставки; 
– проведення очної ставки на місці дії. 

Лекційне заняття 
План 

1. Діалог слідчого із процесуальним партнером.  
2. Підготовка до допиту. 
3. Допит свідка.  
4. Особливості допиту потерпілого.  
5. Допит підозрюваного.  
6. Допит обвинуваченого.  
7. Очна ставка. 

Практичне заняття  
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Діалог слідчого із процесуальним партнером.  
2. Допит свідка.  
3. Риторичні особливості допиту потерпілого.  
4. Допит підозрюваного.  
5. Допит обвинуваченого.  
6. Специфіка риторичної організації проведення очної ставки. 
 
Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із 

запропонованих тем. 
1. Підготовка до допиту.  
2. Предмет допиту свідка.  
3. Покази свідка. Поняття   лжесвідчення. 
4. Заява потерпілого. Особливості допиту потерпілого. 
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5. Права підозрюваного.  
6. Висунення обвинувачення.  
7. Покази обвинуваченого.  
8. Умови допиту обвинуваченого.  
9. Поняття та підстави для проведення очної ставки.  
10. Порядок проведення очної ставки. 
Завдання 3. Підготуйте опитувальники для проведення допиту. 
– Основні запитання, що ставлять під час допиту свідка-

очевидця. 
– Запитання під час допиту потерпілого. 
– Запитання під час допиту підозрюваного та 

обвинуваченого. 
Завдання 4.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 

до їх усного чи письмового відтворення. 
Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 

тестового контролю: 
1. У діяльності слідчого виокремлюються два види спілкування: 
а) ділове співробітництво з посадовими особами у сфері практичної 

діяльності для вирішення завдань судочинства та інформаційно-
пізнавальна комунікація; 

б) полілог і монолог; 
в) дискусія і самостійне вирішення професійних питань; 
г) попереднє проведення сукупності заходів з метою забезпечення 

результутів допиту та очна ставка. 
2. Вимогою до ведення діалогу слідчого з процесуальним 

партнером є: 
а) суб’єктивність; 
б) ліберальність; 
в) об’єктивність; 
г) ієрархічність. 
3. Слід пам’ятати, що під час дискусії: 
а) треба вміти слухати (і чути) опонента, брати з його суджень 

раціональні зерна, а не збирати лише контр-аргументи, залишаючись 
глухим до його доводів; 

б) треба вступати в активні суперечки, за будь-яку ціну доводячи 
свою думку; 

в) необхідно часто використовувати засоби осміяння опонента; 
г) ви володієте істиною, тому зобов’язані її доводити. 
4. Особливість мовної діяльності слідчого полягає в  
а) діалогізації спілкування; 
б) монологізації спілкування; 
в) полемічності спілкування; 
г) публіцистичності спілкування. 
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5. Попереднє проведення сукупності заходів з метою забезпечення 
результутів допиту та економії часу слідчого за повного забезпечення 
процесуальних гарантій допитуваних осіб – це: 

а) очна ставка; 
б) підготовка до допиту; 
в) протокол допиту; 
г) доручення слідчого. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29.  
 
Тема 12: Судове мовлення як процес 
Основні поняття та терміни: логіка, доказ, теза, антитеза,  

аргумент, демонстрація, аналіз, синтез, дедуктивний метод, 
індуктивний метод, спростування.   

1. Поняття й структура доказу 
Головним в ораторському мистецтві є майстерність переконання. 

Щоб переконати людину, потрібна логічна послідовність розвитку 
думки. Складаючи промову, слід дбати про логічний зв’язок усіх 
фактів, думок і положень, про поєднання їх навколо ключової ідеї. 

Логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь 
положення (судження) за допомогою інших істинних суджень 
називається доказом. Щоб володіти вмінням логічного доведення, 
треба знати структуру доказу і вимоги до нього.  

У кожному доведенні є три складові частини: 
– теза – положення, правильність якого треба обґрунтувати; 
– основи доведення (аргументи) – судження, за допомогою яких 

доводиться теза. Істинність основ вже встановлена, і тому їх наводять 
як достатні підстави для доведення істинності тези; 

– форма доведення (демонстрація) – способи логічного зв’язку 
між тезою й аргументами. 

2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і 
демонстрації 

У процесі доведення оратор керується правилами, які являють 
собою конкретизацію закону тотожності. 

Щоб забезпечити логічність міркування, слід пам’ятати, що 
центральним пунктом кожного доказу є теза – положення, 
правильність якого слід довести. Його обґрунтуванню 
підпорядкований увесь зміст промови. 

При висуненні тези слід керуватися такими важливими правилами: 
1. Теза має бути чіткою, точно сформульованою. 
2.Теза не повинна містити в собі логічної суперечності. 
3.Теза має залишатися незмінною протягом усього доведення. 
Перше правило потребує повної визначеності, ясності та 

доступності формулювання тези для аудиторії. Нерідко 
розпливчастість і нечіткість визначення ускладнюють процес доказу, 
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призводять до плутанини. Правило визначеності слід вживати не 
тільки щодо своєї тези, але й до тези опонента. Щоб не припуститися 
необґрунтованості й неправильної критики його суджень, корисно 
дотримуватись правила індійських мудреців: висловлюючи у 
суперечці думку супротивника, вони запитували: «Чи так я вас 
зрозумів?» – і тільки після позитивної відповіді переходили до 
критики цієї думки. 

Порушення другого правила – найбільш уразливе місце доказу. 
Впасти в протиріччя з самим собою – значить приректи виступ на 
невдачу. І навпаки, виявленням протиріччя в тезах або аргументах 
супротивника йому завдається серйозна поразка. 

Порушення третього правила призводить до серйозних логічних 
помилок, які називаються «утрата тези» та «підміна тези». Його суть 
зводиться до того, що, розпочавши доводити одну тезу, поступово 
переходять до доказу іншої, порушуючи закон тотожності. Дуже часто 
це простежується в промовах недосвідчених ораторів. Через 
хвилювання вони втрачають головну нитку міркування, збиваються на 
другорядне питання або починають говорити «взагалі». 

У промові, а особливо в суперечці, слід уважно стежити за ходом 
(розвитком) своєї думки, постійно перевіряючи себе («Чи те я довожу, 
чи не збочив я на манівці?»), бо, переходячи від одного положення до 
іншого, можна втратити вихідну думку та виявити, що говориш зовсім 
про інше. 

Підміна тези нерідко використовується як навмисний софістичний 
прийом, коли, будучи не в силах довести висунуте помилкове (хибне) 
положення, оратор намагається зробити це за допомогою підміни тези 
або штучного переведення уваги публіки на інше питання. 

Софістичні прийоми розраховані на те, щоб створити подобу 
істинності хибної тези чи, навпаки, хибності істинної тези. 

Іржі Томас у «Мистецтві говорити» висуває такі міркування. Якщо 
ви прагнете переконати слухачів у правильності того, про що 
говорите, то недостатньо буде сказати: «Це так і ось так». Не 
сподівайтеся, що аудиторія повірить вам лише тому, що ви про це 
говорите. Слухачі прийняли б ваші слова на віру лише в тому разі, 
якби ви були фахівцем з цього питання, й, отже, розумілися на тому, 
про що виголошуєте. Якщо ж ви не фахівець або хоч і фахівець, але 
торкаєтесь речей, які не мають нічого спільного з вашим фахом, то у 
слухачів можуть виникнути сумніви щодо правильності або 
правдивості того, що ви промовляєте. Для того щоб їх переконати, 
треба неодмінно потурбуватися про вагомі аргументи. 

Аргументами, або доводами, називають такі висловлювання, з 
яких випливає істинність тези. Аргументи відіграють роль підвалин, 
на яких засновується будова доказу. 
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Судді, наприклад, оцінюють правильність думки прокурора та 
адвоката насамперед за ступенем значущості та цінності фактичного 
матеріалу. Тільки сила аргументів, їх переконливість мають значення 
для повного внутрішнього переконання суддів. 

Особливо необхідні переконливі доводи на користь застосування 
тієї чи іншої статті кримінального закону. 

Розв’язання стратегічного завдання аргументації передбачає 
дотримання низки логічних правил оперування аргументами:  

1) аргументи доведення мають бути істинними, такими, що не 
підлягають сумніву; 

2) істинність аргументів доводиться незалежно від тези; 
3) необхідно, щоб аргументи не суперечили один одному; 
4) у сукупності аргументи мають бути достатніми для 

обґрунтування даної тези. 
В античній риториці аргументи розподілялися на внутрішні, тобто 

логічні, та зовнішні – факти, документи та ін., які вагомо та 
переконливо діють самі по собі. Крім того, виділялися ірраціональні 
доводи. Їх найбільш розповсюджені види: волання до жалю та 
симпатії; звернення до авторитетів, традицій, до почуття поваги; це 
так звані аргументи до співчуття, до особи, а не до сутності питання; 
вони використовуються замість об’єктивної оцінки злочину. Велике 
значення в таких випадках має красномовство оратора, його 
упевнений тон, пафос промови.  

Такі аргументи знаходимо в промовах Ф.Плевака, наприклад: 
«Плевако... згадавши слова обвинувача, сказав голосом, який ішов із 
душі в душу: «Вам говорять, що він високо стояв і низько впав, і в 
ім’я цього вимагають суворого покарання, бо з нього має «спитатися». 
Але, панове, ось він перед вами, він, який стояв так високо! 
Подивіться на нього, подумайте про його розбите життя – хіба з нього 
вже недостатньо запитано? Пригадайте, що йому довелось 
перетерпіти в неминучому очікуванні цієї лави і під час перебування 
на ній. Високо стояв... низько впав... адже це тільки початок і кінець, а 
що було пережито між ними. Панове, будьте милосердні та 
справедливі...». Так Ф. Плевако захищав священика. Психологами 
доведено, що на процес переконання впливає суб’єктивне ставлення 
слухачів до предмета промови. 

Аргументи можуть бути викладені у вигляді фактів або свідчень. 
Особливу силу переконання має приклад. Він вносить у виклад 
чіткість, конкретність, збуджує зацікавлення. 

Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже певна 
частина знань набувається не безпосередньо, шляхом спостереження 
або з власного досвіду, а й іншими способами. Отже, здебільшого 
знання опосередковано передаються людьми, які є фахівцями тієї чи 
іншої галузі. 

http://cinref.ru/razdel/02700kultura/19/289234.htm
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При доведенні правильності того, що для слухачів не відоме, слід 
послатися на авторитетного вченого або спеціаліста в даній галузі. 
Для того, щоб доказ був переконливим, треба назвати ім’я та прізвище 
авторитетної людини, на яку відбувається посилання. Не досить 
сказати: «Багато визначних учених вважають, що...» або «Авторитетні 
вчені у цій галузі підтверджують, що...». 

Іншою формою доказу є аргумент, який побудований на 
взаємозалежності причини й наслідку. 

У процесі доказів оратори часто припускаються таких помилок: 
1. Порушення правила про істинність аргументів призводить до 

логічної помилки («хибна основа (підстава)» або «основна помилка 
(омана)»). Помилка «хибної підстави» пов’язана з іншою логічною 
помилкою – «випередженням підстави», коли робиться неправильне 
припущення, що аргумент (або теза) є істинним, в той час як це ще 
потребує доказу. 

2. Недотримання другого правила аргументації призводить до 
логічної помилки – «хибне коло», коли теза доводиться за допомогою 
аргументів, останні ж обґрунтовуються тезою: «факти не залишають 
сумнівів у тому, що умови в країні є такими, якими вони в дійсності 
склались». У цьому разі і теза, й аргумент виявляються 
непідкріпленими, «зависають у повітрі». 

3. Порушення третього правила аргументації призводить до 
помилки – «недостатність підстави». У цьому випадку наводяться 
доводи, з яких не повністю випливає теза, яка доводиться. Наприклад, 
питання про народжуваність частіше за все всього пов’язується в 
нашій країні з економічними заходами, зокрема, забезпеченістю 
житлом, дитячими закладами. Частка істини в такому поясненні є. 
Але, як свідчить статистика, істина не тільки в цьому. Для вирішення 
даної проблеми необхідний цілий комплекс заходів включно з 
соціальними та виховними. 

4. Доказ тези підмінюється оцінкою особи. Така помилка в логіці 
зветься доведенням ad hominern («до людини»), її припускаються, 
наприклад, тоді, коли, доводячи тезу «він добрий оратор», 
посилаються на те, що він хороша людина, активний громадський діяч 
тощо. Такі аргументи характеризують дану особу, але не висунуту 
тезу. 

Цієї помилки припускаються й тоді, коли, ігноруючи факти і 
логічні докази, аргументують свою промову виключно посиланнями 
на авторитети, цитати. Зовні така промова може виглядати дуже 
переконливо, але тільки зовні. Посилання на авторитети – прийом, 
вартий уваги, але ним не слід зловживати. Передусім авторитет має 
бути безперечним не тільки для оратора, а й для слухачів. Широко 
застосовуються посилання на думки найвидатніших учених, 
письменників і громадських діячів. Коли оратор не впевнений, що ці 

http://cinref.ru/razdel/02700kultura/19/289234.htm
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авторитети відомі слухачам, він повинен стисло розкрити значення їх 
діяльності. 

5. Підміна доказу апелюванням до почуттів аудиторії (доказ «до 
публіки»). Як відомо, ораторське мистецтво – це вміння викликати 
певні почуття, емоції у слухачів. Однак чуттєве і раціональне в 
ораторській промові має перебувати в єдності, а не підміняти одне 
одним.  

6. Оратор не доводить те чи інше положення, а приховує свої 
твердження словами: «загальновідомо», «всі знають», «ви, звичайно, 
знаєте». Цей прийом називають «підмащуванням аргументів». У 
такому разі більшість слухачів не наважується заперечувати, щоб не 
виявити своєї необізнаності з питання, що обговорюється. 

Ураховуючи можливі логічні помилки у промові, вплив їх на 
слухачів, оратор повинен пам’ятати, що успіх промови досягається не 
кількістю аргументів, а якістю їх. «Аргументи не рахують, а 
зважують», – говорить давній вислів. 

Аргументації, докази можуть бути двох типів.  
Перший тип ґрунтується недійсних обставинах справи. Факти, які 

використовує в такому випадку оратор, істинні, логіка бездоганна, 
висновки правильні. Даний тип доказів називають логічним.  

Другий тип ґрунтується на думках, почуттях тих, кого 
переконують, випливає з їх зацікавлення. Оратор намагається довести, 
що те, про що він говорить, відбиває інтереси слухачів, і тому це 
правильно. Такий вид доказів називають психологічним. 

Слід мати на увазі певні переваги психологічних аргументів над 
логічними. Переконливість доказів визначається не стільки істинністю 
їх і логічною правильністю, скільки використанням шляхів, до яких 
звичайно вдається людина, коли робить умовивід і приводить нові 
положення відповідно до її минулого досвіду, поглядів, світогляду. 

На дієвість аргументів під час переконування впливають такі 
чинники: 

1) характер джерела інформації, тобто того, хто переконує; 
2) характер самої справи, тобто переконливість того, про що 

говориться; 
3) характер аудиторії (тобто її соціальний склад і погляди), яку 

переконують; 
4) характер і важливість погляду, який має бути змінений; 
5) характер слухачів. 
Оратор, який складає свою промову на дійсних обставинах справи 

(особливо це стосується судового оратора), повинен навчитися 
досконало володіти логічним типом доведення. 

Мистецтво переконання передбачає знання і вміле застосування 
демонстрації, способів поєднання тези й аргументів, тобто логічних 
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методів мислення, до яких належать аналіз, синтез, індукція, дедукція, 
аналогія. 

Аналіз – це розчленування, розкладання подумки або реально 
цілого на частини, елементи, компоненти, властивості. Синтез – 
поєднання подумки або реально окремих частин, елементів в єдине 
ціле. 

Ораторові необхідно логічно розчленувати об’єкт, про який 
ідеться, на складові частини, проаналізувати його. На цій стадії 
пізнання свідомо порушується цілісність предмета, об’єкта. Тому 
необхідно вдаватися до теоретичного синтезу результатів аналізу, щоб 
систематизувати знання про об’єкт. За допомогою аналізу і синтезу 
досягається більша повнота опису, виявляються зв’язки, 
встановлюються структура явища, його сутність і закономірності, 
створюється певна теорія. 

Індуктивний метод мислення передбачає перехід від часткового 
до загального. Спочатку оратор викладає окремі факти, часткові 
спостереження і випадки. Відтак після аналізу оцінка їх переходить до 
загальних висновків, рекомендацій, порад. 

Дедуктивний метод передбачає інший шлях мислення: перехід 
від сформульованого загального положення до окремих висновків, 
часткових прикладів і випадків. 

Кожен з цих методів має свої переваги і хиби. 
Індуктивний метод мислення дає змогу виходити з окремих 

життєвих фактів і тим самим робить промову чіткою, переконливою. 
У процесі застосування індуктивного методу мислення розвивається 
здатність узагальнювати факти, вміння висувати й обґрунтовувати 
гіпотези. Однак індуктивний метод висвітлення матеріалу має і свої 
вади. Він не оформлює знання в логічно струнку систему і не 
забезпечує завершеного логічного обґрунтування висновків. 

Дедуктивний метод мислення надає теоретичному матеріалу 
логічної зв’язаності, обґрунтованості, послідовності і систематичності. 
Даний метод розвиває хист до логічно правильного мислення як 
мислення послідовного, несуперечливого, обґрунтованого. Однак 
можливості дедукції обмежені сукупністю найзагальніших положень, 
які покладені в основу дедуктивної системи. 

Доведення за аналогією – це один з видів умовиводу, що виникає 
від часткового до часткового. Тут на основі схожості двох предметів 
за одними ознаками робимо висновок про подібність їх за іншими 
ознаками. Використовувати аналогію слід обережно. Перш ніж 
наводити порівняння, треба переконатися у можливості такого 
порівняння, у дійсній, об’єктивній схожості цих предметів, їх 
параметрів і властивостей. 

Іноді вправний оратор перетворює порівняння в алегорію, в 
розгорнутий образ, який не тільки переконує аудиторію, а й хвилює її, 
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впливає на почуття і волю слухачів. Часто такі порівняння є засобами 
доказу. Вмінням створювати такі образи, картини, які вражали суддів і 
всю аудиторію, відзначалися судові промови відомого адвоката 
Ф. Плевака. Адвокат вдавався до аналогії у справі люторицьких селян, 
яких звинувачували у спротиві поліції. Прокурор намагався виявити 
ватажків, і тому Ф. Плевако заперечив: «Ви не припускаєте такої 
незвичної солідарності, такої дивної одностайності без попередньої 
змови. Увійдіть у дитячу кімнату, де нянька забула вчасно нагодувати 
дітей, ви почуєте крики і плач, що лунають воднораз з декількох 
колисок. Була тут попередня змова? Хто викликав погодженість у 
дитячій кімнаті? Голод створив її, – зробив висновок Ф. Плевако. – 
Голод викликав одночасно непокору поліції з боку люторицьких 
селян». 

Впливова сила аналогії часто збільшується завдяки 
гумористичному порівнянню. Гумор прихиляє слухачів на бік 
промовця і нерідко допомагає йому зробити слухачів немовби своїми 
«спільниками», довести свою правоту. 

Окремі судження в промові підпорядковані логічним законам, 
правилам логіки. Логічний зв’язок суджень утворює, формує 
умовивід. Це, зокрема, стосується судової промови. Відомий юрист П. 
Сергеїч (П.Проховщиков) вважав, що промову слід складати і виголо-
шувати як докладне логічне міркування. Крім того, кожна окрема 
частина міркування має бути викладена як самостійне логічне ціле, а 
ці частини, у свою чергу, поєднані в єдине ціле. 

В ораторській промові використовується прямий доказ, в якому 
істинність тези безпосередньо випливає з істинних аргументів. 
Наприклад, у промові судового оратора прямий доказ 
використовується, коли роль аргументів виконують показання свідків, 
письмові документи, речові докази. Інформаційні докази (показання 
свідків, письмові документи) повинні бути обов’язково перевірені, і їх 
достовірність повинна бути доведена. Ефективним у публічній 
промові вважається також непрямий доказ, який затверджує 
істинність тези тим, що доводиться хибність антитези, тобто 
судження, яке суперечить тезі. 

Хоча, на думку фахівців, вплив прямого доказу вище, непрямий, у 
силу своєї «психологічності», також вельми ефективний у логіці 
викладання. 

Як приклад непрямого доказу можна навести промову А. Коні у 
справі про утоплення селянки Ємельянової її чоловіком, промову 
О. Урусова у справу Волохової, промову Я. Кисельова у справі 
Бердникова. 

Нерідко судовий оратор використовує непрямі докази, про 
складнощі вживання яких говорив ще М. Карабчевський; він же вдало 
сформулював вимоги, які висуваюються до них: «Непрямі докази, на 
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відміну від прямих, можуть бути дуже тонкими, дуже легковажними 
самі по собі, але одна внутрішня властивість їм обов’язково повинна 
бути притаманною: вони математично мають бути точними у сенсі 
достовірності, якості й обсягу. Друга неодмінна умова: щоб ці малі 
самі по собі величини давали все-таки певний реальний результат, 
щоб вони являли собою одне безперервне сплетення ланок». 

3. Закони логічного мислення 
Мистецтво переконання передбачає знання і вміле застосування 

законів логічного мислення. 
Логічно, цілеспрямовано розвиваючи тему, оратору необхідно 

пам’ятати, що викладати матеріал слід, ідучи від простого до 
складного, від відомого до невідомого. 

Логічне мислення, групування думок навколо центральної ідеї 
досягається за допомогою зосередження всіх засобів діалектичної 
логіки і формальної логіки, що вивчають закони логічного мислення. 
Тому доцільно розглянути закони і прийоми логічного мислення і 
розкрити їх значення для красномовства. 

Розглянемо окремі положення діалектичної логіки та її вимоги до 
оратора: 

– всебічність у підготовці і викладі матеріалу, вивчення матеріалу в 
усіх його зв’язках; 

– історичність – розгляд предмета в процесі становлення розвитку, 
в повній відповідності до основних законів матеріалістичної 
діалектики; 

– практичний підхід до змісту промови, тобто тісний зв’язок її з 
життям, характером аудиторії, практикою; 

– конкретність. 
Ораторське мистецтво вимагає також дотримання законів 

формальної логіки, до яких належать такі: закони тотожності, 
несуперечності, виключеного третього і закон достатньої підстави. 
Формально-логічні закони мислення вперше були сформульовані й 
розроблені Аристотелем. 

Розглянемо значення для красномовства кожного з цих законів 
формальної логіки. 

Закон тотожності відбиває визначеність думок. Думка оратора 
повинна цілком відповідати певному змісту. Необхідно чітко 
визначити предмет думки, протягом усієї промови мати на увазі саме 
цей предмет, а не інший. 

Закон несуперечності. Сутність закону полягає в тому, що два 
протилежні судження про один і той самий предмет, узятий в один і 
той самий час і в одному й тому ж відношенні, не можуть бути 
одночасно істинними; принаймні одне з цих суджень с хибним. 
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Закон виключеного третього стосується протилежних суджень. 
Якщо одне судження істинне, то друге – хибне, третього судження не 
існує. 

Закон виключеного третього вимагає давати прямі відповіді на 
поставлені запитання. 

Суперечність неправильного міркування слід відрізняти від 
суперечностей, які притаманні всім життєвим явищам. Життєві 
суперечності об’єктивні, вони є внутрішнім джерелом виникнення і 
розвитку всіх предметів і явищ. На відміну від них суперечність 
неправильного міркування породжує суперечності плутаного, 
непослідовного мислення, тобто логічні суперечності. 

Закон достатньої підстави вимагає, щоб будь-яка істинна думка 
мала достатню підставу. Що вважається достатньою підставою для 
доказової, логічно переконливої промови? Достатньою підставою 
насамперед є добре підібраний і перевірений фактичний матеріал. 
Необхідно брати не окремі факти, що стосуються питання, яке 
розглядається, а всю їх сукупність. 

4. Спростування 
Особливе місце в ораторському мистецтві посідає доказ хибності 

або безпідставності будь-якої тези – спростування, яке частіше 
використовується у дискусії або полеміці. 

Спростуванням називається логічна операція встановлення 
хибності або необґрунтованості положення, яке висунуте як теза. 

Поняття спростування – відносне поняття, тобто сама операція має 
смисл лише у відношенні процесу доказу, який відбувся, коли 
накреслюється дискусія між присутніми або відсутніми учасниками, з 
яких того, хто висунув тезу, називають пропонентом, а супротивну 
сторону, яка виступає із спростуванням, – опонентом. 

Будучи операцією, спрямованою на руйнування доказу, який 
відбувся раніше, спростування може бути виконано трьома 
способами. 

Перший спосіб – спростування тези, другий – спростування 
демонстрації, третій – спростування аргументів. 

Найбільше значення має перший спосіб – спростування тези. 
Мета його полягає в тому, щоб показати неспроможність – 
помилковість або хибність – положення, яке висунув пропонент. 

Другий спосіб – спростування демонстрації – спрямований на 
виявлення того, що теза супротивної сторони логічно не випливає з 
аргументів. У практиці публічних виступів бувають випадки, коли 
опонент для обґрунтування своєї тези наводить такі факти і думки 
авторитетів, які не мають з нею ні прямого, ні посереднього зв’язку. 
Щоб «переконливо» це подати, звичайно вдаються до фраз типу: 
«Таким чином, звідси виходить...», або «Всім зрозуміло, що звідси 
можна зробити лише один висновок...» тощо. Критика таких 
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міркувань саме і виражається в тому, що опонент аналізує хід 
міркування і засвідчує відсутність у ньому дійсного логічного зв’язку. 

Третій спосіб спростування – критика аргументів: виявивши 
хибність або необґрунтованість доводів пропонента, приходять до 
висновку, що тим самим його теза не доведена. 

Доказ і спростування виконують у процесі аргументації 
протилежні за своєю інформативною спрямованістю функції. Для 
доказу характерна конструктивна функція обґрунтування будь-якої 
ідеї. Операція спростування спрямована на руйнування 
обґрунтування, яке відбулося раніше, і тим самим виконує критичну 
функцію. 

На практиці використовуються три різних самостійних типи 
аргументації: 

1) розв’язання лише одного завдання: позитивне обґрунтування 
власної тези. Ідеї і пропозиції опонентів при цьому не аналізуються і 
не піддаються критиці; 

2) розв’язання лише одного, але протилежного завдання: критика 
міркувань опонента, яка не порушує і не розглядає, по суті, свою тезу. 
Тут працює лише операція спростування, успішне здійснення якої 
показує або хибність тези опонента, або її необґрунтованість за 
рахунок помилок у демонстрації або в аргументах. 

3) комплексний тип аргументації, який поєднує доказ і 
спростування. При аргументованому викладі конкретної теми 
однаковою мірою важливе не тільки позитивне обґрунтування 
основної тези, але також і посередній її захист. Вона здійснюється 
шляхом критики суперечних тезі тверджень і критичного аналізу як 
явних, так і явно не виставлених, але можливих контраргументів. 

Критиці піддаються аргументи, якими користувався опонент, у 
результаті чого руйнується вся будова доказу. Так, опонента можна 
«піймати» на перебільшенні, коли, аргументуючи, він надмірно 
захоплюється визначеннями «всі», «завжди», «ніколи». До даного 
прийому спростування примикає принцип «бити ворога його ж 
зброєю», тобто використовувати проти опонента його слова, 
принципи або доводи. 

Для доказу того, що теза хибна, тому що наслідки, які випливають 
з неї, суперечать дійсності, найчастіше використовується логічний 
прийом «зведення до абсурду» (лат. reductio ad absurdum). Звично це 
поєднується з мовним прийомом іронії або сарказму. Ефективним 
засобом спростування є «зворотний удар», коли репліка або аргумент 
обертаються проти того, хто їх висловив. Підхоплення репліки і 
звернення її проти опонента дозволяє миттєво перенести увагу 
аудиторії на того, хто говорить. 

Звичайно, реакція оратора на несподівану репліку, вигуки, гомін 
залежить від обставин, які частіше за все самі підказують рішення. У 
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всякому разі, самовладання оратора аудиторія сприймає як знак того, 
що він господар становища. По можливості слід ігнорувати вигуки, 
які переривають промову. Звично після двох-трьох реплік без 
відповіді зал заспокоюється. Але якщо по ходу промови можливо 
загострити деякі думки або ввести нові, які прозвучать як захована 
відповідь незадоволеним, від цього не слід відмовлятися. 

Для того, щоб досягти логічної доказовості промови, потрібно 
враховувати особливості сприйняття усного мовлення. Воно 
відрізняється від письмової насамперед неповторністю, 
необоротністю у часі. До будь-якого написаного звороту можна 
повернутися і перечитати його ще раз. Під час сприйняття усного 
повідомлення цього зробити неможливо: слухач не може повернутися 
до незрозумілих йому фраз, тверджень. Зважаючи на зазначену 
особливість усного мовлення, досвідчений оратор удається до 
повторів. 

Специфіка усного повідомлення зобов’язує оратора говорити 
уповільненим темпом, конкретизувати складні для розуміння 
теоретичні положення, по-різному ілюструвати одну й ту саму думку, 
використовувати наочність, образні засоби, художню літературу тощо. 

Оратор, який складає свою промову на дійсних обставинах справи 
(особливо це стосується судового оратора), повинен навчитися 
досконало володіти першим – логічним – типом доведення. 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Поняття і структура доказу. 
2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації. 
3. Закони логічного мислення. 
4. Спростування. 
Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із 

запропонованих тем. 
1. Думка, погляд, переконання: спільне і відмінне. 
2. Логічні операції обґрунтування істинності. 
3. Правила висунення тези. 
4. Стратегічні завдання аргументації в судовій промові. 
5. Емоційне й логічне у промовах Ф.Плевака. 
6. Формально-логічні закони мислення в риториці. 
Завдання 3. Напишіть есе на тему «Майстерність доказу у 

судових промовах А.Коні» . 
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Завдання 4.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь 
положення (судження) за допомогою інших істинних суджень 
називається –  

а) реплікою; 
б) апеляцією; 
в) переконанням; 
г) доказом. 
2. У кожному доведенні є три складові частини: 
а) теза, аргумент, демонстрація; 
б) вступ, основна частина, висновки; 
в) аналіз, синтез, узагальнення; 
г) ідея, принцип, контекст. 
3. При висуненні тези слід керуватися таким важливим правилом: 
а) теза має бути чіткою, точно сформульованою; 
б) теза повинна містити в собі логічної суперечності; 
в) теза має змінюватися протягом усього доведення; 
г) теза має бути складною й розпливчастою. 
4. Софістичний прийом підміни тези розрахований на те, щоб  
а) створити подобу істинності хибної тези чи, навпаки, хибності 

істинної тези. 
б) виявити невідповідності і суперечності у поглядах опонента; 
в) виявити тези опонента, близьких самому ораторові; 
г) розкрити правильність позиції опонента. 
5. Розв’язання стратегічного завдання аргументації передбачає 

дотримання низки логічних правил оперування аргументами, з-поміж 
яких слід виокремити таке:  

а) аргументи доведення мають бути істинними, такими, що не 
підлягають сумніву; 

б) істинність аргументів доводиться залежно від тези; 
в) необхідно, щоб аргументи суперечили один одному; 
г) не обов’язкове звернення до авторитетів. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
Тема 13: Принципи та засоби полеміки. Судова етика 
Основні поняття та терміни: аналогія, аргументація, гумор, 

дебати, дедукція, дискусія, етичні норми полеміки, жарт, індукція, 
полеміка, полеміст, принципи полеміки, сарказм, судова етика.  

1. Принципи і засоби ведення полеміки 
Теорія і методика красномовства розглядає методи ораторської 

діяльності, що являють собою основний спосіб зв’язку між оратором і 

http://cinref.ru/razdel/02700kultura/19/289234.htm
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аудиторією, завдяки якому передається і засвоюється інформація, 
здійснюється вплив на слухачів. 

Серед методів і прийомів спілкування з аудиторією важливе місце 
посідає полеміка – одна з ефективних форм впливу на слухачів, 
найважливіший засіб їх переконання. Уміння організовувати 
полеміку, скеровувати її потребує від оратора великої майстерності, 
глибоких знань. Гостра полемічна бесіда – найскладніша форма 
зближення з аудиторією. 

Термін «полеміка» походить від давньогрецького слова 
«полемікос» – войовничий, ворожий. Більш чітке визначення даного 
поняття можна знайти, наприклад, у енциклопедичному словнику, де 
зазначається, що полеміка – гостра дискусія стосовно будь-якого 
спірного питання. Це не звичайна суперечка, а таке публічне 
обговорення, при якому є конфронтація, протистояння, протиборство 
сторін, ідей і поглядів. Виходячи з цього, полеміку можна визначити 
як боротьбу принципово протилежних думок щодо того чи іншого 
питання, тобто публічний спір з метою захистити, обстояти свою 
точку зору і спростувати думку опонента. 

З даного визначення випливає, що полеміка відрізняється від 
дискусії, диспуту саме своєю цілеспрямованістю. Учасники дискусії, 
диспуту, зіставляючи суперечливі судження, намагаються дійти 
єдиної думки, знайти загальне рішення, встановити істину. Мета 
полеміки інша – потрібно здобути перемогу над опонентом, відстояти 
і затвердити власну позицію. Полеміка – це наука і мистецтво 
переконувати. Вона вчить стверджувати думки аргументованими, 
переконливими і безперечними науковими доказами. Отже, мета 
полеміки – досягнення істини чи її перевірка. 

Як слід вести полеміку, щоб вона була корисною і продуктивною? 
Насамперед необхідно оволодіти певними принципами полеміки. 
Один із принципів ведення полеміки – це чесність і принциповість 
ведення полеміки. Перед тим, як спростувати погляди опонента, 
потрібно точно і чітко сформулювати позицію, згідно з якою 
полемізують. Визначеність предмета спору і вихідних позицій – одна з 
основних вимог до полеміки. 

У жодному разі не можна перекручувати позицію опонента. Цим 
оратор підриває довіру до власної позиції у слухачів. Потрібно 
виявити дійсні й істинні положення опонента і вміти критикувати їх. 

Важливого значення набуває і принцип використання емоцій у 
полеміці. Не можна вести полеміку без емоційного, суб’єктивного 
ставлення до питань, що обстоюються. Проте не слід перебувати у 
полоні емоцій, тобто давати перевагу почуттям над розумом. 

Характерний принцип полеміки – виявлення невідповідностей і 
суперечностей у поглядах опонента, однобічності його позицій. 
Зрозуміло, воно потребує опанування діалектичною і формальною 
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логікою, наявності високої культури мислення. Якщо оратор глибоко і 
до кінця переконаний в істинності своєї позиції (а інакше немає сенсу 
її обстоювати), належить розкрити хибність позицій опонента: 
продемонструвати слухачам, чому вона помилково видається їм 
правильною, привабливою; висвітлити, внаслідок яких лавірувань 
опонент зміг зробити свою позицію зовні переконливою і логічною. 

Відомо, що істина потребує не декларування, а доказу. Не роблячи 
екскурсу в логіку, можна висловити низку міркувань про застосування 
різних способів аргументації. 

У дискусії з малопідготовленою аудиторією доречно застосувати 
метод індукції, тобто спочатку висунути тезу, а потім на 
переконливих прикладах довести її істинність. 

Для підготовленої аудиторії доцільніше використовувати метод 
дедукції. 

Існує й третій спосіб доказу – аналогія, яка відрізняється 
особливою наочністю. Вона дозволяє доступно пояснити, довести 
надто складні положення, активізує увагу слухачів і підвищує 
переконливість промови. 

Важливим принципом ведення полеміки є також уміле 
використання гумору, іронії, сарказму, сатири. Висміювання опонента 
– прийнятний захід у ході полемічної бесіди. Однак його застосування 
потребує дотримання певних вимог. 

По-перше, ніяким гумором, ніякою іронією, жодним сарказмом не 
можна підміняти логічну критику і розкриття позицій опонента. У 
полеміці сарказм, гумор, жарт над суперечником повинні вживатися в 
поєднанні, в сукупності з усіма іншими заходами розкриття і критики 
позиції опонента. 

По-друге, як у ході полеміки загалом, так і у використанні гумору 
необхідна тактовність. До гумору слід удаватися тактовно, не 
торкаючись гідності особистості. 

Перелічені принципи є обов’язковими під час ведення будь-якої 
полеміки, але це зовсім не означає, що ними вичерпуються всі поради 
і твердження. Щоразу полеміка вимагає, звичайна річ, своїх 
особливих засобів, своєї методики ведення. 

У процесі полеміки використовуються різні прийоми. Дуже добре, 
якщо сторона, яка стоїть на правильних позиціях, зможе передбачити 
можливі заперечення сторони протилежної і навіть відкрито 
висловити це передбачення: «нам скажуть…», « тут нам можуть, 
мабуть, заперечити…» і т. ін. 

Дозволеним у полеміці є прийоми доведення аргументів опонента 
до абсурду. Буцімто становлячись на його місце, мовби договорюючи 
за нього, можна показати, до якої безвиході за логікою приведуть його 
безпідставні судження.  
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Можна використовувати прийом «відтягування заперечення». Він 
означає, що заперечення можна, хоча і небажано, трохи відтягувати, 
якщо з якихось причин (розгубленість, безпам’ятність) у даний 
момент немає сил одразу заперечити і необхідний деякий час, щоб 
зібратися з думками. Зрозуміло, бажано бити одразу по головних і 
сильних аргументах супротивника. Але якщо проти них не знайшлося 
миттєвих вагомих заперечень, потрібно спочатку спростовувати 
другорядні доводи, а потім, зібравши сили, спрямувати удар на 
головні. 

У полеміці можна використовувати прийом «заковтування гачка», 
суть якого полягає в наведенні доводів на користь противника (з 
якими той згодний), а потім – несподівана демонстрація їх 
неспроможності. 

В окремих випадках доцільно застосовувати полемічні прийоми 
«зіставлення суб’єктивних прагнень опонента з об’єктивним 
значенням його позиції». Даний прийом роз’яснює тому, хто 
помиляється, істинний, певною мірою прихований від нього смисл 
його позиції. 

Усі ці прийоми вважаються припустимими, вони можуть 
використовуватися в публічній суперечці. Їх застосування не заважає 
з’ясуванню істини, не компрометує опонента. 

2. Судова етика. Етичні норми полеміки 
Судова етика – вчення про моральні ідеали, принципи й норми 

здійснення правосуддя, що визначають моральний зміст діяльності 
учасників судочинства. 

Судова етика – одна з прикладних галузей етики – покликана 
показати моральне тлумачення принципів і норм правосуддя, сприяти 
їх засвоєнню як важливих соціальних цінностей суспільства. Давні 
ритори завжди пов’язували позицію оратора з його моральним 
образом, з його прагненням до добра і справедливості, вважаючи, що 
своїми словами він має служити щастю людей. 

Етичні норми полеміки 
1. Полеміка – це співробітництво, а не конфлікт. 
2. Учасник полеміки має бути дисциплінованим. 
3. Полеміст повинен зважувати свої слова: висловлювання 

найрозумнішої думки невчасно і не за адресою може бути 
нерозумним. 

4. Полеміст повинен прагнути точно зрозуміти те, що 
стверджує протилежна сторона. 

5. Учасник полеміки не повинен приписувати опоненту 
побічні мотиви. 

6. Учасник полеміки має коротко резюмувати твердження 
опонента. 

7. Полеміст має коротко резюмувати твердження опонента. 
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8. Полеміст має уникати ефектних стилістичних прийомів, не 
піддаватися інерціям словесних форм. 

9. Учасник полеміки не повинен набридати супротивникові. 
10. Полеміст не повинен висловлюватися з питань, які погано 

знає. 
11. Учасник полеміки повинен говорити по суті, не хизуючись 

своєю незалежністю, але і не керуючись нею. 
3.Етичні основи судочинства 
Етичні основи судового розгляду найбільш яскраво виявляються:  

– у сумлінному виконання учасниками судових дебатів своїх  
функціональних обов’язків; 

– високому почутті відповідальності за доручену справу; 
– суворій принциповості кожного учасника судочинства під 

час здійснення своїх функцій; 
– прагненні уникати можливості прийняти помилкове судове 

рішення; 
– індивідуальному підході до кожної справи, що 

розглядається; 
– урахуванні особливостей осіб, які беруть участь у судовій 

справі; 
– неприпустимості приниження людської гідності будь-кого 

з учасників судового процесу; 
– об’єктивності оцінювання фактів і доказів; 
– запобіганні упередженості й однобічності у висвітленні 

обставин справи, у висловлюваннях щодо винуватості 
притягнутих до відповідальності осіб, характері їхнього 
покарання; 

– культурі поведінки і взаємин суб’єктів судових дебатів; 
– дотриманні правил полеміки. 

 
Практичне заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 
скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Принципи та засоби ведення полеміки. 
2. Судова етика. Етичні норми полеміки. 
3. Етичні основи судочинства. 
Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із 

запропонованих тем. 
1. Характеристика запитань і відповідей у полеміці. 
2. Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх нейтралізації. 
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3. А. Коні про етичні основи судочинства. 
4 Моральні засади суддівської діяльності. 
Завдання 3. Напишіть есе на тему «Судова етика в сучасній 

Україні: виклики і перспективи» . 
Завдання 4.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 

до їх усного чи письмового відтворення. 
Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 

тестового контролю: 
1. Термін «полеміка» походить від давньогрецького слова 

«полемікос» –  
а) войовничий, ворожий; 
б) доброзичливий, товариський; 
в) легкий, грайливий; 
г) важкий, занепадницький. 
2. Мета полеміки –  
а) здобути перемогу над опонентом, обстояти і затвердити власну 

позицію; 
б) зіставляючи суперечливі судження, намагатися дійти єдиної 

думки, знайти загальне рішення, встановити істину; 
в) дослідити природу предмета, явища; 
г) встановити зв’язки між причинами і наслідками дій. 
3. Одна з основних вимог до полеміки – 
а) визначеність предмета спору і вихідних позицій; 
б) упевненість оратора в тому, що його міркування – істина; 
в) пошуки слабких місць у характері опонента; 
г) перекручення позиції опонента. 
4. Одним із характерних принципів полеміки є 
а) виявлення невідповідностей і суперечностей у поглядах 

опонента, однобічності його позицій; 
б) виявлення тез опонента, близьких самому ораторові; 
в) порушення логіки і стилю полеміки для дезорієнтації опонента; 
г) розкриття правильності позиції опонента. 
5. У дискусії з малопідготовленою аудиторією доречно застосувати 

метод: 
а) дедукції; 
б) індукції; 
в) аналогії; 
г) сатири. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29.  

 
Тема 14: Судовий допит 

Основні поняття та терміни: безпосередність судового допиту, 
види судового допиту, додатковий допит, дослідження доказів, 
основний допит, перехресний допит, повторний допит, порядок 
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дослідження доказів, принцип усності судового допиту, судовий 
допит, тактика судового допиту, шаховий допит. 

1. Основні принципи судового розгляду. 
До основних принципів судового розгляду належить 

безпосередність судового розгляду. Вона означає, що судді, які ведуть 
конкретну кримінальну справу, особисто сприймають відомості про 
досліджувані факти; отримують їх безпосередньо з першоджерел; 
особисто вислуховують показання підсудних, свідків, потерпілих і 
висновки експертів.  

У дослідженні доказів, крім складу суду, беруть участь: 
–    державний обвинувач; 
– потерпілий; 
– захисник; 
– обвинувачений; 
– цивільний позивач та його представник; 
– цивільний відповідач та його представник; 
– експерт та фахівець. 

Обвинувачений, потерпілий, цивільний відповідач і цивільний 
позивач – ті, кого допитують, вони виражають різні, зазвичай 
діаметрально протилежні інтереси, що відповідають їхньому 
процесуальному становищу. 

Безпосередність судового розгляду нерозривно пов’язана з усним 
мовленням, заслуховуванням усних показань обвинувачених, 
потерпілих, свідків та експертів. Ці особи в судовому засіданні дають 
показання після допиту їх  слідчим. 

Із принципу усності судового розгляду випливає неприпустимість 
давати покази у письмовому вигляді. Документи, на які посилаються 
ті, кого допитують, оголошуються в суді. 

Порядок дослідження доказів визначає суд за узгодженням зі 
сторонами. Вирішення питання щодо порядку судового слідства судді 
іноді ставлять у залежність від визнання або заперечення вини 
підсудного. Якщо підсудний визнав свою вину, то дослідження 
доказів починають із допиту підсудного, а якщо не визнав – із допиту 
потерпілих і свідків. 

Види судового допиту 
Основний Допит, що припускає вільну розповідь 

обвинуваченого з наступною постановкою 
перед ним учасниками судового розгляду 
запитань з усіх обставин розглянутої 
справи. Перший допит обвинуваченого є 
основним. 

Повторний Потреба в повторному допиті виникає 
тоді, коли овинуваченого після 
дослідження доказів судом передопитують 
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за всіма суттєвими обставинами справи з 
метою отримання від нього правдивих 
показів. 

Додатковий Якщо окремі обставини не були 
висвітлені під час основного допиту, вони 
можуть бути з’ясовані у процесі 
додаткового допиту. Додатковий допит 
проводять для з’ясування якогось окремого 
факту, повторний – в обсязі, що дорівнює 
обсягу головного допиту.  

Перехресний Одну особу допитують кілька учасників 
судового слідства з приводу тої самої 
обставини. Перехресний допит впливає на 
психіку обвинувачених, бо відрізняється від 
звичайного допиту підвищеним 
психологічним навантаженням на 
допитуваних, тримає обвинувачених у стані 
неослабної напруги, дає змогу розкрити 
суперечності у показаннях обвинуваченого, 
який дає неправдиве свідчення, дозволяє 
виявити неспроможність позицій 
допитуваного. 

Шаховий Допит, під час якого той, хто допитує, 
ставить паралельно запитання іншим 
особам з тих самих фактів і обставин, які в 
цей час досліджують у процесі основного 
допиту. 

Мета шахового допиту – підтвердити чи 
спростувати покази допитуваного 
показаннями інших осіб. 

У процесі шахового допиту потрібно 
дотримуватися певних вимог: проводити 
його тільки щодо осіб, уже допитаних у 
судовому засіданні; мета запитань, які 
ставлять іншим особам, – підтвердити або 
спростувати показання допитуваного і не 
вести в інший бік від лінії основного 
допиту. Шаховий і перехресний допити 
проводять тільки в суді. 

Допит обвинуваченого, потерпілих, свідків, експертів спочатку 
проводять судді, а потім – державний обвинувач, потерпілий, цивільні 
позивачі, захисник, цивільний відповідач або їхні представники. 

2. Допит обвинуваченого 
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З моменту передачі суду обвинувачений стає підсудним, 
учасником судового розгляду. Давання показань обвинуваченим – це 
реальне забезпечення його права на захист, для реалізації якого він 
наділений певними процесуальними гарантіями: 

– має право висловлювати суду свою думку з приводу порядку 
допиту інших обвинувачених, потерпілих, експертів і свідків; 

– досліджувати докази, висловлювати суду власну думку про 
можливість розгляду справи у разі відсутності кого-небудь із тих, хто 
бере участь у справі; 

– брати участь у перевірці всіх доказів: ставити запитання 
потерпілому, свідкам, експертам та іншим обвинувачуваним; 

– давати показання у будь-який момент слідства; 
– брати участь у судових дебатах, якщо в судовому засіданні не 

бере участі  з цього приводу захисник; 
– перед тим, як суд залишить судову залу для постановлення 

вироку, обвинувачений має право на останнє слово,  а також 
ознайомитися з вироком судовго засідання і подати до нього свої 
зауваження.  

Перед допитом обвинуваченого голова роз’яснює йому право 
давати показання з приводу пред’явленого обвинувачення та інших 
обставин кримінальної справи і звертає його увагу на те, що все 
сказане ним може бути використане проти нього.  

За згоди обвинуваченого дати показання першою його допитує 
сторона обвинувачення, а потім – сторона захисту. 

Прокурор під час допиту обвинуваченого намагається показати 
суду необґрунтованість його захисних пояснень і довести 
обґрунтованість пред’явленого обвинувачення. Особливість допиту, 
проведеного прокурором, полягає в тому, що не висуваються нові 
обвинувачення, а лише тільки ті, які містяться у постанові про 
пред’явлення обвинувачення. 

Допит підсудного державним обвинувачем і потерпілим має, на 
відміну від допиту його захисником, викривальну спрямованість. 

Мета допиту обвинуваченого захисником – демонстрація перед 
судом усього, що може бути витлумачено на користь 
обвинувачуваного. 

Захисник, на відміну від прокурора, може надавати матеріали, які 
не були раніше предметом дослідження попередніх дій слідства 
обвинуваченого. 

Тактика судового допиту обвинуваченого багато в чому залежить 
від того, визнає  він себе винним чи ні. Допит обвинуваченого, який 
визнав свою провину, має бути спрямований на з’ясування всіх 
обставин злочину, встановлення причин і умов, які при звели його до 
злочину, мотивів і цілей його злочинної діяльності. 
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Якщо обвинувачений заперечує свою провину, змінює показання у 
судовому засіданні, суд аналізує причини зміни обвинуваченим 
показань, зіставляє їх з іншими доказами у справі; з’ясовує, на які 
докази той посилається. З цією метою оголошують його показання, які 
він дав на попередньому слідстві, і документи, що є у справі, 
оглядають речові докази, місця події, організують експеримент, 
ставлять  додаткові запитання перед експертами, демонструють 
фотографії, діафільми й кінофільми, прослуховують аудіо записи. При 
цьому дотримуються правила, що випливає із принципу 
безпосередності: викриття обвинуваченого можливе за допомогою тих 
доказів, які вже були досліджені на судовому слідстві. Для викриття 
обвинуваченого, що не визнає себе винуватим, можуть бути 
застосовані шаховий і перехресний допити, очна ставка між свідком і 
обвинуваченим. 

3.   Допит свідків 
Під час підготовки справи до розгляду в суді й призначенні 

судового розгляду суддя зобов’язаний визначити коло осіб, які 
потрібно викликати на судове засідання. Суд заздалегідь установлює 
послідовність допиту свідків відповідно до умов розглянутої справи. 

Перед допитом установлюють особистість свідка, пояснюють його 
громадянський обов’язок і обов’язок правдиво розповісти все відоме 
йому у справі, попереджають про відповідальність за відмову від 
давання показань і за давання свідомо неправдивих свідчень. 
Пояснюють кожному свідкові його обов’язки і попереджають 
безпосередньо перед допитом. 

Послідовність допиту свідків 
– допит свідків обвинувачення; 
– свідки захисту. 

Допитані свідки залишаються в залі судового засідання. Якщо 
свідок викликаний на судове засідання за клопотанням одного з 
учасників судового розгляду, цей учасник ставить йому запитання 
першим, оскільки він краще за інших знає, якими доказами оперує цей 
свідок і які варто поставити запитання.  

Допит свідка допускає його довільну розповідь і постановку йому 
запитань. Проте якщо свідкові важко викласти свої показання у 
вигляді зв’язної розповіді, то починають допит із запитань до нього. 

З дозволу голови запитання свідкові може ставити й експерт 
стосовно обставин, для з’ясування яких потрібно провести експертизу. 

Свідкові можуть бути поставлені питання, які стосуються 
винятково обставин, що підлягають доведенню у кримінальній справі, 
характеристики особи обвинуваченого й особистих якостей свідка, що 
стосуються його показань. Якщо запитання не стосуються справи, що 
розглядається, голова має право дозволити свідкові не відповідати на 
них. Якщо в процесі допиту виявиться, що свідок знає більше за те, 
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що розповів слідчому, суд має право запитати його і про ці нові 
обставини. 

4. Допит потерпілого  
Допит потерпілого проходить за правилами допиту свідків. Однак 

потерпілого, по-перше, не викликають до допиту, він має бути 
постійно присутнім у залі судового засідання як активний і 
рівноправний учасник судового розгляду. По-друге, потерпілого 
допитують раніше за свідків, щоб запобігти впливу показань свідків 
на показання потерпілого  і тим самим забезпечити їх вірогідність. 

На стадії судового розгляду потерпілий має право представляти 
докази і клопотання, аби були надані додаткові докази; просити суд 
оголосити документи або протоколи, наявні у справі; заявляти 
клопотання і висловлювати думку щодо клопотань, заявлених іншими 
учасниками судового розгляду; може вимагати призначення судової 
експертизи, подати в письмовому вигляді запитання експертові і брати 
участь у його допиті, а у справах, відкритих за його скаргою, брати 
участь у судових дебатах. 

Показання потерпілого на відміну від показань свідка – один із 
засобів захисту його законних прав та інтересів, порушених злочином. 
Потерпілий, знаючи матеріали кримінальної справи й бажаючи 
відновити свої права, іноді прагне дати такі показання, які б 
спонукали суд присудити обвинуваченого до найбільш суворого 
покарання. Або, навпаки, потерпілий, перебуваючи в близьких 
родинних або дружніх стосунках, із почуття жалю до обвинуваченого 
дає показання, що пом’якшують провину останнього. Звідси 
необ’єктивність і суб’єктивізм у показаннях потерпілого. Проте 
перекручування в його показаннях можуть бути і ненавмисними. 

Показання потерпілого потрібно ретельно оцінювати поряд з 
іншими доказами, використовуючи ті самі тактичні прийоми, що й 
при перевірці показань свідків. Однак при цьому слід враховувати, що 
потерпілий після закінчення попереднього слідства був ознайомлений 
із матеріалами кримінальної справи. 

5. Допит експерта. 
У стадії судового розгляду голова пропонує обвинувачеві, 

захисникові, обвинуваченому, а також потерпілому, цивільному 
позивачеві, цивільному відповідачеві та їхнім представниками 
поставити експертові в письмовому вигляді запитання, на які вони 
хотіли б отримати відповідь. 

Потім ці запитання оголошують, і учасникам судового розгляду 
пропонують висловитися з приводу них. Після цього суд, 
розглянувши запитання, своєю постановою усуває ті з них, які не 
стосуються справи або компетенції свого експерта, і формулює і 
остаточній редакції запитання, які й ставлять експертові. Завершивши 
дослідження, він у письмовій формі подає висновок і оголошує його 
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на судовому засіданні, потім долучає до справи разом із запитаннями. 
Суд і учасники судового розгляду, вислухавши висновок експерта, 
можуть допитати його.  Мета цього допиту – перевірити правильність 
його висновку, отримання пояснення і доповнення відповідей. Якщо 
під час допиту йому поставили запитання, стосовно суті експертизи, їх 
подають письмово, і експерт також дає на них письмові відповіді. 

Допит експерта в суді порівняно з його допитом на попередньому 
слідстві має деякі особливості. 

1. На судовому засіданні роль експерта більш активна, ніж на 
попередньому слідстві. Він бере участь у судовому слідстві, 
ознайомлюється з матеріалами справи, які стосуються предмета 
експертизи, подає клопотання про отримання додаткових матеріалів, 
потрібних для формулювання висновку, з дозволу голови судового 
засідання може ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, 
свідкам щодо обставин, які мають значення для висновку. Проте 
участь експерта в дослідженні доказів завжди обмежена предметом 
експертизи. 

2. На попередньому слідстві експерта допитує лише слідчий, у 
судовому засіданні – суддя й учасники судового розгляду. Запитання 
експертові ставлять сторони, причому першою – сторона, за 
клопотанням якої призначена експертиза. Суд має право запитувати 
експерта в будь-який момент допиту. Оскільки експерта можуть 
одночасно допитувати кілька людей, можливий перехресний допит. 
Якщо експертизу проводили кілька експертів, що дійшли єдиного 
висновку, допитують не всіх експертів, а одного з них: на розгляд суду 
та за попередньою домовленістю експертів між собою. У разі 
розбіжності між експертами кожний із них може бути допитаний для 
пояснення й уточнення зробленого ними висновками. 

3. Оформляючи процесуально показання експерта в суді, окремого 
протоколу, в якому вони були б записані (як це робиться на 
попередньому слідстві), не складають. Показання експерта заносяться 
до протоколу судового засідання разом з показаннями всіх інших осіб, 
допитаних у судовому засіданні. 

Практичне заняття  
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Основні принципи судового розгляду. 
2. Допит обвинуваченого. 
3. Допит свідків. 
4. Допит потерпілого. 
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5. Допит експерта. 
Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із 

запропонованих тем. 
1. Послідовність допиту свідків. 
2. Особливості допиту експерта в суді. 

Завдання 3. Підготуйте опитувальники для допиту свідка, 
потерпілого, експерта. 

Завдання 4.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до 
їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. До основних принципів судового розгляду належить:  
а) безпосередність судового розгляду; 
б) опосередкованість судового розгляду; 
в) домінування писемного мовлення; 
г) коректне ставлення до суб’єктивних показань свідка. 
2. Безпосередність судового розгляду нерозривно пов’язана:  
а) з усним мовленням; 
б) з писемним мовленням; 
в) з проведенням слідчого експерименту; 
г) виїздом суду на місце злочину. 
3. Із принципу усності судового розгляду випливає: 
а) можливість давати показання у письмовому вигляді; 
б) неприпустимість давати показання у письмовому вигляді; 
в) проведення перехресного допиту; 
г) проведення допиту експерта. 
4. Допит, під час якого той, хто допитує, ставить паралельно 

запитання іншим особам з тих самих фактів і обставин, які в цей час 
досліджують у процесі основного допиту. 

а) прямий; 
б) перехресний; 
в) шаховий; 
г) додатковий. 
5. Перехресний допит – це: 
а) допит, який проводять для з’ясування якогось окремого факту; 
б) допит,  що припускає вільну розповідь обвинуваченого з 

наступною постановкою перед ним учасниками судового розгляду 
запитань з усіх обставин розглядутої справи; 

в) допит, при якому одну особу допитують кілька учасників 
судового слідства з приводу тої самої обставини; 

г) це допит, коли обвинуваченого після дослідження доказів судом 
передопитують за всіма суттєвими обставинами справи з метою 
отримання від нього правдивих показів. 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
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Тема 15: Судові дебати 
Основні поняття та терміни: зміст судових дебатів, принцип 

змагальності, спір, структура судових дебатів, судова полеміка, 
судовий процес, судові дебати.  

1. Судовий процес 
Одним із основних принципів кримінального процесу є 

змагальність, відповідно до якої судовий розгляд справи ведуть у 
формі полеміки. Відомий судовий ритор, адвокат П.Пороховщиков 
так охарактеризував цей принцип: «Судовий процес – це словесне 
змагання захисту й обвинувачення». 

Тож судочинство здійснюється на основі змагальності і 
рівноправності сторін. Судовий процес – це розгляд судом певної, 
конкретної справи, дослідження всіх матеріалів, пов’язаних з ним, і 
він проходить в обстановці напружених пошуків юридичної істини, 
боротьби думок процесуальних противників. Його призначення – 
захист прав і законних інтересів громадян та організацій, потерпілих 
від правопорушення чи злочину, захист особи від незаконного та 
необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і 
свобод. Його кінцева мета – прийняти законне й обґрунтоване 
рішення. Необхідною частиною судового розгляду є судові дебати або 
дебати сторін, які проводяться після закінчення судового слідства. Для 
того, щоб суд ухвалив правильне рішення, необхідно знати позицію 
щодо даної справи обвинувачення і захисту в кримінальному процесі, 
знати висновки, до яких сторони дійшли у результаті судового 
слідства. У кримінальних справах, що розглядаються судом за участю 
присяжних засідателів, судові дебати проводяться у два етапи: до 
винесення вердикту присяжних – у межах питань, що підлягають 
розгляду присяжними засідателями, і після постановлення 
обвинувального вердикту.  

2. Судова полеміка 
Судові дебати складаються в основному з монологічних промов 

державного обвинувача і захисника у кримінальному процесі або 
представників позивача і відповідача у цивільних, арбітражних 
процесах. І вони являють собою публічний спір про обставини однієї 
й тієї ж справи з точки зору обвинувачення і захисту.  

Спір – це словесне змагання при обговоренні будь-чого,  в якому 
кожна із сторін відстоює свою думку, свою правоту і прагне 
спростувати доводи іншої сторони. Спір становить важливий засіб 
прояснення і вирішення питань, що викликають розбіжності. Спір між 
процесуальними противниками в судових дебатах ведеться з приводу 
оцінювання одних і тих самих обставин справи, про затвердження 
власних оцінок і спростування оцінок супротивної сторони. Це 
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основна ознака полеміки, яка ведеться з метою спростування точки 
зору іншої сторони і доведення правильності своєї  позиції. 

Тож судова полеміка – це суперечка з метою встановлення істини, 
вирішення питань за широкого використання логічних і 
психологічних доказів.  

3. Функції, зміст і структура судових дебатів 
Судові дебати – це форма мовного спілкування учасників судового 

процесу, спосіб передачі інформації, переконання суду та осіб, 
присутніх у залі судового засідання, в істинності висунутих 
суб’єктами судових дебатів тез і обґрунтованості пропонованих ними 
рішень.  

Отже, судові дебати виконують дві функції:  
– комунікативну – сприяють обміну думками й судженнями 

учасників судового процесу; 
– інформативну – містять інформацію про досліджувані події й 

дані, що підтверджують обґрунтованість висновків і пропозицій. 
Вимоги до ведення судових дебатів 

Компетентність  Професійне судження прокурора і 
захисника про зміст, причини чи наслідки 
розглянутих фактичних обставин справи, 
аналіз доказів, кваліфікацію злочину. У 
викладі обставини справи опираються на 
конкретні матеріали, докази й документи. 

Докладність  Висвітлення всіх основних елементів 
справи, які впливають на ступінь 
відповідальності, правильне вирішення 
судового розгляду, залишаючи за рамками 
дебатів другорядне, випадкове. 

Адекватність Застосування закону відповідно до 
розглянутої ситуації, міри покарання – 
вчиненому. Адекватність – це відчуття міри, 
доречності. 

Об’єктивність Повне висвітлення протилежних позицій 
обвинувачення й захисту. Об’єктивність 
виключає упередженість у висвітленні фактів і 
суб’єктивізм у їх тлумаченні. 

Конструктивність Наявність позитивних пропозицій у 
ситуації, що склалася. Мало констатувати стан 
злочинності, характеризувати учасників 
судового розгляду, важливо ще прогнозувати 
злочинність, показати перспективу можливого 
виправлення правопорушників. 

Завершеність У гарній судовій промові заключна частина 
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завжди пов’язана з її початком. Тоді вона 
сприймається як єдине ціле, суспільно значуще 
й переконливе. Мовні засоби слід добирати 
відповідно до чітко усвідомленої цільової 
настанови оратора. Опираючись на матеріали 
справи, свій виступ учасники судових дебатів 
часто супроводжують посиланнями на джерела 
інформації: «за словами такого-то…», «як 
стверджують такі-то…», «за свідченням…» 

Судові дебати мають велике значення як для захисту учасниками 
дебатів своїх інтересів, так і для допомоги суду в правильному 
розгляді справи. Це зумовлено тим, що кожна сторона зі своїх позицій 
доводить власні висновки судовому слідству, аналізує й оцінює 
докази, висловлює і подає на розгляд суду свої міркування про 
доведеність або недоведеність обвинувачення про всі обставини 
справи, які, на її думку, повинні вплинути на зміст вироку. Кожна 
сторона подає на розгляд суду свої пропозиції про бажаний характер 
розгляду справи, виходячи з результатів судового слідства та 
аналізування правових норм, що стосуються обставин справи. Правом 
промови під час судових дебатів користуються обвинувачі, захисники, 
а якщо захисник у судовому засіданні не бере, то й підсудний. 

Потерпілий і підсудний зазвичай не мають права на промову по 
закінченні судового слідства. Потерпілий бере участь у судових 
дебатах лише за справами приватного обвинувачення. Участь 
потерпілого у судових дебатах є виявом установленої законом 
рівноправності учасників судового розгляду. Вона забезпечує його 
рівну можливість з іншими учасниками відстоювати свою позицію за 
справою. Тому потерпілому як стороні в кримінальному судочинстві 
необхідно надати право виступати в судових дебатах в усіх 
кримінальних справах. 

Послідовність виступів сторін у судових дебатах  установлюється 
законом. Першим у дебатах виступає обвинувач, останнім – захисник, 
а в разі його відсутності – підсудний. Якщо у справі беруть участь 
кілька захисників, черговість їх виступів встановлюється судом з 
урахуванням пропозицій захисників. 

Суд встановлює послідовність судових дебатів також у випадках 
заявлення зустрічного обвинувачення і розгляду справи одночасно за 
двома скаргами. 

Суд не може обмежити тривалість судових дебатів певним часом, 
але голова може зупиняти осіб, які беруть участь у дебатах у 
випадках, коли вони стосуються обставин, що не стосуються справи, 
яка розглядається. 

Учасник судових дебатів повинні поважати моральні норми, 
прийняті в суспільстві, і дотримуватися їх. Вони не мають права 
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пропонувати аморальні погляди, демонструвати зневажливе ставлення 
до моральних цінностей і в такий спосіб відстоювати свої позиції. 
Ніхто з учасників судових дебатів не має права принижувати гідність 
осіб, що беруть участь у справі, та інших осіб, починаючи зі своїх 
«процесуальних противників» і закінчуючи тими, хто у справі участі 
не бере, але згадується за тією чи іншою справою. Негативна 
характеристика особистості, що базується на встановлених у суді 
фактах, є допустимою, але не може використовуватися для 
принизливих оцінок будь-кого з осіб, яких згадують у судових 
дебатах. Що стосується оцінок особи супротивної сторони в процесі, 
то вони в принципі завжди неприпустимі.  Під час судових дебатів 
кожний з учасників має дотримуватися такту в спорі з тими, чию 
думку він не поділяє, а також бути стриманим в оцінці особистості і 
поведіні на суді експертів, сівдків, перекладачів. Сторони в судових 
дебатах повинні демонструвати повагу до суду, підтримувати його 
авторитет. Оцінювання поведінки суддів учасниками судових дебатів 
узагалі є недопустимим. 

Сторони у судових дебатах частіше займають різні позиції щодо 
питання про недоведеність обвинувачення, суттєвих для справи 
обставин, а також про юридичні оцінки поведінки підсудного і 
потерпілого, інших осіб та обставини, що підлягають урахуванню при 
покаранні, яке застосовує суд. У зв’язку з цим виникає проблема 
моральної свободи учасника судових дебатів,  а у більш конкретному 
її вияві – проблема обов’язковості говорити суду правду і при судовій 
промові. Якщо захисну промову вимовляє сам підсудний, що можливо 
у разі відсутності у справі на законних підставах захисника, то 
претензій правового характеру, у разі, якщо він говорить суду 
неправду, до нього пред’явити не можна. Але в моральному плані 
підсудний не звільняється від зобов’язання буит правдивим, уникати 
брехні. 

Інші сторони – державний обвинувач (прокурор) і захисник 
(адвокат), потерпілий знаходяться в іншому правовому становищі, і 
моральні вимоги, адресовані ними, є іншими. Ні прокурор, ні адвокат, 
ні потерпілий не мають права брехати суду, надавати йому наперед 
брехливі свідчення і на цьому здебільшого будувати свої судові 
промови. 

Але й професійні учасники кримінального процесу – прокурор і 
адвокат – по-різному оперують фактами й аргументами під час 
судових дебатів. Це зумовлено відмінностями в їх ролі, як і 
процесуальному середовищі. Якщо прокурор мусить бути 
об’єктивним і не має права ігнорувати те, що говорить на користь 
захисту, він повинен відмовитися від обвинувачень, коли в суді вони 
не підтверджуються, тоді як захисник-адвокат діє тільки в інтересах 
захисту і його позиція, природно, є однобічною. 



 191 

Після промов сторони судових дебатів можуть виступати один раз 
із реплікою, яка є обов’язковим елементом дебатів. Репліка – це 
відповідь, заперечення одного учасника судових дебатів на заяву 
іншого, зроблені в судовій промові або репліці. Прокурор з реплікою 
виступає лише у випадках, коли, на його думку, у промові захисника 
перекручені факти, надана неправильна юридична оцінка справи 
тощо. Репліка не повинна бути використана прокурором для 
повторення вже сказаног або заперечення за питаннями, що не мають 
принципового значення. Для захисника і підсудного репліка слугує 
засобом викладання думок з приводу положеньі доводів, висунутих у 
репліках прокурора. Право останньої репліки завжди належить 
захиснику і підсудному. 

По закінченні судових дебатів, але до того часу, коли суд перейде в 
нарадчу кімнату, обвинувач, захисник, підсудний, а також потерпілий 
можуть подати суду в письмовій формі формулювання рішення з 
приводу питань, що були обговорені. Ці формулювання не мають для 
суду обов’язкової сили, але вони мусять обговорюватися суддями в 
нарадчій кімнаті і можуть бути враховані при постановці рішення. 

Значення судових дебатів полягає в тому, що вони повинні сприяти 
формуванню полемічної культури підсудного, потерпілого, свідка, 
інших осіб, які беруть участь у справі, а також публіки, що присутня в 
залі суду. Свідчення про зміст судових промов, а також видання 
судових промов за справами, що становлять загальний інтерес, 
оприлюднені в засобах масової інформації, можуть слугувати засобом 
формування вмінь і навичок участі в полеміці. 

Таким чином, опанування мистецтва полеміки загалом, її основних 
принципів і прийомів, з’ясування логіки запитань і відповідей у 
перебігу полеміки, полемічних «хитрощів», які іноді застосовуються в 
діяльності оратора, – важливі вимоги полемічного мистецтва. Тільки 
після усвідомлення теорії і методики полеміки вона зможе принести 
справжню користь, сприятиме подоланню помилок і знаходженню 
істини в різних видах соціальної діяльності людей, у тому числі і 
діяльності юристів. 

Практичне заняття  
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми  та рекомендованою 
літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному 
занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами 
(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Судовий процес. 
2. Судова полеміка. 
3. Функції, зміст і структура судових дебатів. 
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Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із 
запропонованих тем. 

1. Функції судових дебатів. 
2. Риторичні особливості судової полеміки. 
3. Специфіка судового мовлення. 
4. Етичні аспекти судових дебатів. 

Завдання 3. Підготуйтеся до судових дебатів за запропонованою 
викладачем фабулою. 

Завдання 4.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до 
їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Одним із основних принципів кримінального процесу є 
змагальність, відповідно до якої судовий розгляд справи ведуть у 
формі:  

а) полеміки; 
б) допиту; 
в) листування; 
г) експертизи. 
2. З якою метою проводяться судові дебати? 
а) для продовження судового розгляду щодо кримінальної справи;  
б) для встановлення позиції щодо даної справи обвинувачення і 

захисту в кримінальному процесі, з’ясування висновків, до яких 
сторони дійшли у результаті судового слідства; 

в) для формування громадської думки щодо кримінальної справи; 
г) для вправляння в дотепності сторони обвинувачення і сторони 

захисту. 
3. Судова полеміка – це: 
а) допит, який проводять для з’ясування якогось окремого факту; 
б) спір між процесуальними противниками тлумачення відповідної 

статті КПК; 
в) суперечка з метою встановлення істини, вирішення питань за 

широкого використання логічних і психологічних доказів; 
г) дискусія з наукових проблем криміналістики. 
4. Судові дебати виконують такі функції: 
а) комунікативну та інформативну; 
б) полемічну і тлумачну; 
в) радикальну і ліберальну; 
г) риторичну і виховну. 
5. Професійне судження прокурора і захисника про зміст, причини 

чи наслідки розглянутих фактичних обставин справи, аналіз доказів, 
кваліфікацію злочину, – це такий аспект судових дебатів: 

а) докладність; 
б) компетентність; 
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в) адекватність; 
г) конструктивність. 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
 

Тема 16: Судова промова 
Основні поняття та терміни: судова промова, судова промова 

державного обвинувача, судова промова громадського обвинувача, 
судові промова цивільного позивача, судова промова цивільного 
відповідача, судова промова громадського захисника, судова промова 
захисника, репліка, види судових промов, судова аудиторія, 
представлення доказів у судовій промові, доказування. 

1. Поняття та предмет судової промови 
Судова промова – це промова, звернена до суду та інших учасників 

судочинства і присутніх при розгляді кримінальної, цивільної, 
адміністративної справи, в якій містяться висновки щодо тієї чи іншої 
справи. 

Виступаючи в суді з промовою, прокурор і адвокат підбивають 
підсумки не лише судового розгляду справи, але і всієї своєї попе-
редньої праці, аналізують докази, висловлюють свою позицію у 
справі, міркування з питань, на які суду необхідно дати відповідь під 
час складання вироку, рішення, постанови, ухвали. 

Судова промова обвинувача у кримінальному процесі своїм 
змістом має: правову оцінку злочину й особи підсудного; 
характеристику складу злочину, який, на його думку, знайшов своє 
підтвердження в судовому засіданні; вичерпний аналіз зібраних і 
перевірених на судовому слідстві доказів і обгрунтування ними своєї 
позиції щодо вини підсудного, кваліфікації його дій та міри 
покарання. Крім того, прокурор у своїй промові підтримує 
пред’явлений ним або цивільним позивачем позов, якщо цього 
вимагає охорона державних чи громадських інтересів або прав 
громадян, а також висловлює й обґрунтовує свою думку з усіх інших 
питань, які належить вирішити судові під час встановлення вироку. 

Судова промова захисника зумовлена його функцією у кримі-
нальному процесі – функцією захисту і повністю підпорядковується 
відстоюванню законних інтересів свого підзахисного. За своєю 
структурою вона, як правило, є аналогічною промові обвинувача. 
Проте за своєю спрямованістю – різко відмінною від промови 
прокурора. Захисник у своїй промові всі факти і докази розглядає під 
кутом інтересів підсудного, тлумачить їх так, щоб спростувати 
обвинувачення, а якщо воно безсумнівно доведене – пом’якшити його 
вину і відповідальність. 

Репліка – частина судової промови, основне призначення якої 
коротко, в стислій формі звернути увагу суду на перекручення фактів, 
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домисли та принципово неправильні судження, допущені учасниками 
дебатів у своїх промовах . 

Судові промови впливають на формування внутрішнього пере-
конання судді, допомагають суду глибше розібратися у всіх обста-
винах справи, всебічно, повно й об’єктивно дослідити ці обставини, 
встановити істину у справі і прийняти правильне рішення. 

До предмета судової промови в кримінальних справах у суді пер-
шої інстанції входять: 

• фактичні обставини справи; 
• аналіз та оцінка доказів ; 
• юридична оцінка встановлених фактичних обставин – квалі-

фікація злочину; 
• характеристика особи підсудного, а в необхідних випадках й 

інших учасників процесу; 
• питання, пов’язані із застосуванням кримінального покарання або 

звільнення від нього; 
• питання, пов’язані з вирішенням цивільного позову; 
• інші питання, які вимагають свого вирішення; 
• аналіз причин і умов, які сприяли вчиненню злочину. 
Предметом судової промови в цивільних справах у суді 

першої інстанції є: 
1) фактичні обставини справи; 
2) оцінка доказів; 
3) пропозиції про застосування того чи іншого закону у справі; 
4) пропозиції про винесення окремої ухвали при наявності для 

цього підстав. 
Виступаючи з судовою промовою в адміністративних справах, 

учасники розгляду повинні з’ясувати: 
• чи було вчинено адміністративне правопорушення; 
• чи винна дана особа в його вчиненні; 
• чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 
• чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення до товариського суду, громадської організації; 
• інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. 
Предметом судової промови в суді другої інстанції при розгляді 

справи в касаційному порядку є: 
• критика або обґрунтування правильності вироку чи рішення; 
• обґрунтування касаційного подання чи касаційної скарги або їх 

критика; 
• аналіз і оцінка додаткових матеріалів; 
• пропозиції про винесення певної ухвали касаційної інстанції.  
Таким чином, до змісту судової промови обов’язково входять ті 

елементи, які утворюють її предмет. Одначе слід мати на увазі, що на 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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зміст і форму судової промови великий вплив мають характер і обсяг 
справи, особа ритора, судова аудиторія. Особа промовця і судова 
аудиторія визначають певну побудову і виклад судової промови. Як 
немає однакових справ і людей, так не може бути й однакових 
судових промов. 

Вільне володіння формами судової промови є мистецтвом, яке, як і 
всяке інше мистецтво, може набути у деяких риторів трафарету. 
Головними в судовій промові є її зміст і думки ритора. 

2. Види судових промов 
У судовому засіданні при розгляді кримінальних, цивільних, 

адміністративних, господарських справ можна виділити такі види 
судових промов: 

1. Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах у суді 
першої інстанції. 

2. Промова прокурора в кримінальній справі при відмові від 
обвинувачення в суді першої інстанції. 

3. Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої 
інстанції. 

4. Промова адвоката – представника потерпілого, цивільного по-
зивача і цивільного відповідача. 

5. Самозахисна промова підсудного. 
6. Промова потерпілого і його представника. 
7. Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх 

представників (у межах цивільного позову в кримінальних справах). 
8. Промови прокурора й адвоката в цивільних справах у суді пер-

шої інстанції. 
9. Промови прокурора й адвоката в адміністративних справах. 
10. Промови прокурора й адвоката в кримінальних і цивільних 

справах у суді другої інстанції. 
11. Промови позивача та відповідача або їхніх представників у 

цивільних справах. 
12. Промови третіх осіб або їхніх представників у цивільних 

справах. 
13. Промови уповноважених органів державного управління, 

профспілок, підприємств, установ, кооперативних організацій та їх 
об’єднань у цивільних справах. 

14. Промови осіб, які притягаються до адміністративної 
відповідальності, та їхніх представників. 

15. Промова потерпілого в адміністративній справі.  
16. Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклувальників 

підсудного в кримінальній справі. 
17. Промова адвоката (представника сторони) при веденні 

господарських справ в арбітражному суді.  
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18. Промова прокурора при підтриманні позову в арбітражному 
суді. 

З огляду на предмет судової промови, пропонується структура та 
зміст промови прокурора при вимові від обввнувачевня: 

• викладення фактичних обставин справи, як вони були встановлені 
попереднім слідством; 

• заява про непідтвердження обвинувачення в суді – про відмову 
від обвинувачення; 

• аналіз та оцінка доказів, зібраних і досліджених під час 
попереднього і судового слідства; 

• фактичні обставини та юридичні підстави відмови від державного 
обвинувачення; 

• причини необґрунтованого притягнення особи як обвинуваченого 
до кримінальної відповідальності, пропозиції щодо їх усунення; 

• пропозиції про поновлення порушених прав підсудного; 
• пропозиції про подальшу долю справи. 
3. Характеристика судової аудиторії 
Відомий американський фахівець із соціальної психології 

Д. Майєрс писав: «Ми можемо розглядати зал суду як соціальний світ 
у мініатюрі, у якому повсякденні соціальні процеси посилюються і 
мають найсерйозніші наслідки для всіх учасників. Тут, як і скрізь, 
люди розмірковують про думки інших і впливають один на одного». 

Аудиторія, перед якою доводиться виступати судовому ораторові, 
дуже різнорідна за своїм складом і функціональним ролям. Крім 
професійних учасників процесу (суддя, прокурор, адвокат, що беруть 
участь у розгляді справи в силу своїх професійних і процесуальних 
обов’язків), у суді можуть бути присутні присяжні, представники 
громадськості, інші учасники процесу (підсудний, потерпілий, свідки, 
експерти, спеціалісти, які захищають свої інтереси або надають 
допомогу у розгляді справи, виконуючи покладені на них законом 
процесуальні обов’язки), родичі, близькі, друзі підсудного і 
потерпілого, зацікавлені в результаті справи, публіка (особи, які 
прийшли в суд за різними мотивами. Це може бути професійний 
інтерес, стурбованість соціальними проблемами, порожня цікавість 
тощо). 

Кожен із присутніх виконує свої процесуальні обов’язки або грає 
певні функціональні ролі. 

Присутність різних адресатів у залі суду значно ускладнює 
діяльність оратора, зобов’язує його ретельно продумувати свій виступ, 
добирати відповідні мовні засоби, використовувати спеціальні 
прийоми впливу на слухачів. Його мова має бути, з одного боку, 
досить професійною, відображати юридичні тонкощі справи, а з 
другого боку, бути зрозумілою навіть недосвідченому слухачеві. 
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Слід ураховувати, що присутні в залі суду являють собою два 
протилежні табори – обвинувачення і захисту. Як образно писав 
великий фахівець з кримінального права Л. Є. Владимиров, «суд – не 
вчений Олімп, а площа, на якій борються дві партії: одна хоче 
підсудного закувати в кайдани, а інша бажає його відбити і 
врятувати». Кожна сторона прагне справити вплив на суддів, 
присяжних засідателів і на супротивну сторону, щоб домогтися 
бажаного результату. Тому зал суду нерідко називають полем битви за 
розуми. 

Усі учасники судових дебатів певною мірою відчувають також 
тиск громадської думки, керуються юридично-правовими і 
моральними установками суспільства. 

4. Спілкування із судовою аудиторією 
Для досягнення завдань, які стоять перед судовими риторами, їм 

необхідно впливати на всю судову аудиторію. Для цього слід добре 
знати аудиторію, її мотиви, інтереси, переконання. З одного боку, 
судовим риторам легше від інших риторів, оскільки вони мають час 
для вивчення аудиторії під час судового слідства. Але з іншого, – 
склад слухачів вельми неоднорідний і в цьому полягають труднощі в 
установленні контакту з аудиторією. Слід також ураховувати вік, 
емоційний стан, рівень уваги, готовність вступити в контакт, 
зацікавленість слухачів, щоб досягти взаєморозуміння з судовою 
аудиторією, спонукати слухати себе. 

Увагу аудиторії можна притягнути і втримати певний час деякими 
прийомами, які одночасно є засобами виразності судової промови, 
посилення її емоційного впливу і виразності. Ось ці прийоми. 

Пряма вимога уваги від слухачів 
Досягається виголошенням початкових фраз, наприклад: 

«Вельмишановні судді! Послухайте, будь ласка!», «Прошу звернути 
на це увагу», «Я ще раз звертаю Вашу увагу на дану обставину», 
«Переходжу до аналізу доказів» тощо. 

Пауза 
Якщо судовий ритор бачить, що його не слухають або слухають 

неуважно, він може зупинитися у викладенні змісту промови, що 
притягує увагу до виступаючого. Крім того, пауза дозволяє виділити 
те головне, що настає за нею. 

Голосові прийоми 
Щоб активізувати увагу аудиторії, ритор підвищує або понижує 

голос, змінює темп промови. Бажаючи підкреслити значущість тієї чи 
іншої фрази, судовий ритор промовляє її повільно, голосно, виразно, 
підкреслює інтонаційно окремі слова, подовжуючи навіть окремі 
голосні. 

Звернення до слухачів з питанням, пов’язаним зі змістом 
промови 
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Такі питання загострюють і активізують увагу аудиторії. 
Наприклад: «Андреєв мав повне право вважати себе щасливим 
чоловіком. Запитують: «Як чоловіком? Адже Левіна майже 14 років 
була у нього на утриманні»... Чи варто заперечувати? В житті, із ли-
цемірства, люди придумали багато фальшиво презирливих слів. Якщо 
чоловік повінчався з жінкою, про неї кажуть «дружина, жінка». А 
якщо ні, її називають «утриманка, наложниця». Але хіба законна 
дружина не знає, що таке «ложе»? Хіба чоловік майже завжди не 
утримує свою дружину?» 

Несподіване переривання думки 
З процитованої промови адвоката С. Андрієвського у справі Ан-

дреєва: «Не маю сумніву, що Сара Левіна, завдяки своєму легкому 
поглядові на чоловіків і хтивому темпераменту, віддалася своєму 
здоровому чоловікові з найповнішою для нього ілюзією гарячої 
взаємності. Чого б іще він міг вимагати? І в такій омані він прожив, 
настільки це можливо, протягом майже сімнадцяти років… і раптом! 
Але тут ми залишаємо чоловіка і звернемося до дружини». 

Заздалегідь сказати про те,  
про що передбачається говорити пізніше 

Наприклад: «Вельми суперечливим у справі є питання про 
доказаність умислу мого підзахисного на здійснення убивства. Але 
про це я скажу пізніше, а зараз я хочу звернути Вашу увагу на...». 

Засоби мовної виразності  
(прислів’я, приказки, гумор, яскраві образи) 

З промови адвоката М. Холеви у справі Максименко: «Панове! 
Один римський імператор, підписуючи смертний вирок, вигукнув: 
«Який я нещасливий, що вмію писати!» Я впевнений, що старшина 
ваш скаже інше; він скаже: який щасливий я, що вмію писати!» 

Із промови С. Андрієвського: «З весни зірка пана Лютостанського 
почала тьмяніти і чадіти». Метафори і порівняння також притягують 
увагу судової аудиторії, посилюють емоційний вплив промови. 

Із промови адвоката М. Карабчевського на засіданні суду другої 
інстанції: «Із усіх жахів, властивих нашій думці і нашій уяві, 
найбільший жах – бути живцем похованим. Цей жах тут наяву. 
Правосуддя справило велику тризну в цій справі. Тальма похований, 
але він живий. Він стукає у віко своєї труни, його необхідно 
відкрити». 

Адвокат Л. Ветвінський, викриваючи наперед неправдиві по-
казання підсудних, які обмовили його підзахисного, використав при-
слів’я, щоб створити антитезу, розвинути думку, яка заперечує зак-
ладений в неї зміст: «Кажуть, що у брехні короткі ноги. Я в цьому не 
дуже впевнений, тому, зокрема, що дана брехня, хоча і в дещо 
зміненому вигляді, проникла все ж із показань названих мною осіб 
спочатку до обвинувального висновку, а потім, на жаль, до промови 
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прокурора. Мабуть, з більшою підставою можна сказати, що у брехні 
довгі вуха віслюка, які обов’язково виявляються при зіставленні з 
дійсністю, оскільки це відбулося в даному випадку». 

Жести, міміка, рухи 
У поєднанні з іншими прийомами вони допомагають зосередити 

увагу судової аудиторії. Не варто стояти нерухомо, слід допомагати 
собі жестами, мімікою. Заклякле або скам’яніле обличчя мовця не 
викликає довіри і залишає враження напруженості. Рухи і 
жестикуляція – природні елементи поведінки ритора, додатковий засіб 
впливу на учасників судового процесу, публіку в залі судового 
засідання. 

Рухи, жести, міміка належать до індивідуального стилю судового 
ритора. Виникають вони ніби самі собою, виходячи із змісту, 
емоційного настрою промови, пов’язані з рухом думки і почуттями 
виступаючого. Кроки вперед в необхідний момент підсилюють 
значущість того чи іншого місця промови, допомагають зосередити на 
ньому увагу аудиторії. Відступаючи назад, ритор ніби дає аудиторії 
можливість «відпочити» і потім переключає увагу на іншу частину 
промови. 

В мистецтві судового ритора, поряд з вказівними і описовими, 
використовуються жести емоційні, такі як стиснутий кулак, витягнута 
рука, рухи головою, руками. Ці жести викликають аналогічні прихо-
вані рухи у слухачів, настроюють їх відповідним чином. Міміка рито-
ра – стимулятор емоцій аудиторії. Вона здатна передати радість і 
печаль, сумніви й іронію, рішучість і презирство. У гарного ритора 
«обличчя говорить разом з язиком» говорив А.Коні. 

5. Пред’явлення доказів у судовій промові 
Доказування займає головне місце в судовій практиці. У 

кримінальному процесі доказування – це регламентована 
кримінальним процесуальним законом діяльність органів дізнання, 
попереднього слідства, прокурора і суду за участю інших суб’єктів 
кримінального судочинства щодо збирання, перевірки та оцінки 
фактичних даних про обставини, встановлення яких необхідне для 
правильного вирішення кримінальної справи. Під доказуванням у 
кримінальному процесі розуміють також діяльність представника 
обвинувачення і захисту з метою переконати суд за допомогою 
кримінально-процесуальних засобів в наявності всіх значущих для 
прийняття рішення фактів. 

Предметом доказування під час судового розгляду є факти, які 
обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше 
значення для вирішення справи (причини пропуску строку позовної 
давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні судового 
рішення. 
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Елементами предмета доказування в суді за кримінальною справою 
є: 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 
обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 
правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 
також розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 
кримінального правопорушення, характеризують особу 
обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які 
виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 
кримінального провадження; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 
відповідальності або покарання.  

У цивільному, господарському та адміністративному процесі 
підлягають доказуванню сукупність юридичних фактів матеріально-
правового характеру, тобто фактів, з якими закон пов’язує 
виникнення, зміну й припинення правовідносин між сторонами та на 
які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. 
Предметом доказування під час судового розгляду є факти, які 
обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше 
значення для вирішення справи і підлягають встановленню при 
ухваленні судового рішення

.
 

Доказування – це робота з доказами, тобто будь-якими фактичними 
даними, що мають значення для правильного вирішення справи. Мета 
доказування – встановлення об’єктивної істини у справі.  

У кримінальному процесі ці дані встановлюються: показами 
свідків, показами підозрюваного, показами обвинуваченого, 
висновком експерта, актами ревізій і документальних перевірок, 
речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій та іншими 
документами; у цивільному, господарському, адміністративному 
процесах – поясненнями сторін і третіх осіб, показами свідків, 
письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. 

У юридичній літературі дається класифікація доказів. Вони 
поділяються на особисті і речові, обвинувальні і виправдувальні, 
первинні і похідні, прямі і непрямі. 

Докази, які використовуються в ході судового розгляду, повинні 
відповідати ряду вимог. Найважливішими ознаками доказів 
вважаються їх належність (докази повинні ставитися до даного 
конкретного справі; інформація повинна підтверджувати висновок про 
час, місце вчинення дій конкретною особою, результати цих дій та 
інших обставин, що підлягають доказуванню) і допустимість 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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(придатність доказів з точки зору законного джерела, методів і 
прийомів його отримання; докази, отримані з порушенням закону, не 
мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу 
обвинувачення або захисту). 

Докази повинні бути також достовірними, а всі зібрані докази в 
сукупності – достатніми для вирішення даної справи. 

Суд зобов’язаний при оцінці доказів керуватися законом і 
правосвідомістю. 

Значний вплив на внутрішнє переконання суддів може надати 
виступ судового оратора. Тому як в обвинувальної, так і в захисній 
промовах важливо вміло представити наявні у справі докази. 

Велика увага раціональному і переконливого розподілу доказів у 
промові приділяли теоретики і практики судового красномовства, 
починаючи з античних часів. Так, Цицерон вважав, що в процесі 
доказування доцільно користуватися системою розташування 
грецьких військ в бою, описаної Гомером в «Іліаді». Нестор розставив 
війська так, що попереду і позаду були кращі, а в середині – слабші. 
Відповідно до цього промову треба починати впевнено й енергійно, 
використовуючи досить вагомі докази, щоб відразу справити сильне 
враження, але найголовніші і переконливі докази необхідно 
приберігати для завершення промови. У середину можна вставити ті, 
які є посередніми за своєю силою, але які в загальній групі можуть 
видатися за хороші. 

Цікаві міркування щодо подання доказів містяться у Квінтіліана. 
Він вважав, що докази повинні бути розподілені «за властивостями і 
особливостям справи» так, щоб враження від них безперервно 
посилювалося в міру їх надання. Сильні докази, на думку оратора, не 
варто давати разом. Він писав: «Якщо у вас є сильні докази, уявляйте 
їх порізно і спирайтеся на кожний окремо; якщо вони слабкі, 
поєднуйте їх, щоб дати їм щільність, силу. Перші можуть тільки 
втрачати від змішування їх з іншими, їх начебто затушовує; їх 
потрібно показати індивідуально; інші, менш сильні, слід показати у 
взаємній підтримці; якщо вони не мають внутрішньої сили, кожне 
окремо, вони отримують значення своїм числом і тим, що прямують 
до однієї мети. Наприклад, людина обвинувачується у вбивстві з 
метою отримання спадщини; поєднайте свої докази ось так: «Ви 
сподівалися на спадщину, на багату спадщину; ви були без засобів, 
вас мучили ваші кредитори; ви образили того, чиїм спадкоємцем ви 
були, і вам було відомо, що він хотів змінити заповіт». Кожен із цих 
доказів, узятий сам по собі, звучатиме легковажно і банально, але 
поєднані разом, вони справляють враження якщо не грому, то, 
принаймні, граду». 
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Ці поради Квінтіліана актуальні і нині, оскільки і сучасні оратори 
дбають про те, щоб вплинути на думку суддів, викликати у них певне 
переконання. 

Цікаві зауваження про порядок викладу доказів знаходимо в 
А. Левенегіма у праці «Промова державного обвинувача в 
кримінальному суді» (С.-Петербург, 1894): «Звичайно, не можна 
встановити порядок, в якому обвинувач повинен викладати свої 
докази, бо це залежить від сили і характеру окремих доказів, проте 
необхідно пам’ятати наступне правило: щоб увага слухачів не 
слабшала, слід розподілити факти таким чином, щоб жива розповідь 
була ближча до кінця, ніж до початку, інакше враження, що 
залишається від промови, буде бліде. Крім того, при початку промови 
розум слухачів свіжий, а до кінця увага слабшає і має бути підігріта 
штучно. При викладі доказів слід почати зі слабких і закінчити 
сильними. Така побудова промови оратори стародавнього світу 
називали сходами (climax). Але оскільки не завжди можливо 
триматися подібного порядку, то слід уникати викладу доказів у такій 
послідовності, що найсильніший із них, тобто кульмінаційний пункт 
аргументації, виявиться в середині, а слабкі докази на початку і кінці 
промови (anticlimax). Якщо ж не вдається влаштувати climax, то 
необхідно розташувати докази таким чином, щоб сильні чергувалися 
зі слабкими». 

К. Луцький у книзі «Судове красномовство» зазначав, що в судовій 
промові потрібно думати не тільки про розподіл доказів. «Оскільки 
серед них у оратора є завжди більш надійні і менш переконливі, – 
писав він, – йому необхідно потурбуватися, щоб не позбавити перших 
їх сили і значення; а для того слід не давати їм загубитися і начебто 
розчинитися серед інших доказів. Їх слід виділяти і підкреслювати». 
Прекрасним засобом цього автор вважав так зване «ораторське 
поширення», яке є «душею переконання». Суть цього прийому 
полягає в тому, що до наведеного доказу додаються нові міркування 
оратора, що збільшують силу доказу. У праці наводиться приклад 
вдалого поширення в промові М.Плевака з приводу злочинних діянь 
ігумені Митрофанії. Оратор користувався релігійністю присяжних і 
підкреслював думку, що Богу не бажані приношення, здобуті 
нечесним шляхом. 

К. Луцький указвав також на два недоліки при приведенні доказів, 
які досить часто зтрапляються в судових промовах. Перший – 
доводити положення, які не викликають сумнівів у суду. Другий – 
зупинятися занадто довго на одному доказі. 

Багато уваги проблемі розміщення доказів надавав і А. Тимофєєв. 
У практичному посібнику «Промови сторін у кримінальному процесі» 
він підкреслював, що навіть сильні аргументи, розташовані невдало, 
заслонені іншим матеріалом, не дають такого враження, якого можна 
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досягти порівняно слабкими, але вигідно розміщеними доказами. 
«Звичайно, – писав юрист, – якщо справа безумовно ясна, доказів 
мало і вартість їх безсумнівна, успіх забезпечений при будь-якому 
розміщенні, навпаки, якщо справа сумнівна та докази, якими 
розпоряджається оратор, найрізноманітнішої якості, але все-таки 
більш-менш потрібні для справи, то питання про найвигідніше 
розміщення доказів стає тоді дуже істотним, і правильне вирішення 
його значно полегшить роботу оратора » . 

Автор розглядав ще один прийом подання доказів – повторення їх, 
тобто коротке і послідовне перелічення всіх доказів сторін. Мета 
такого повторення – оживити докази в пам’яті суддів і відновити 
загальний зв’язок між окремими доказами, який часом втрачається 
при тривалому обговоренні. 

Таке перелічення може бути зроблено і до подання доказів, в цьому 
разі воно є не чим іншим, як програмою доказів. Оратор може 
повторити не тільки свої докази, а й докази противника, для того щоб 
рельєфно представити суддям, які вони нечисленні і непереконливі. У 
цьому випадку відтіняются завжди найслабші докази. Перерахування 
власних доказів починається зі слабких, але це не становить 
небезпеки. Судді вже знайомі з усіма доказами оратора і не складуть 
думки щодо його аргументів тільки за першими, тобто більш 
слабкими. Оскільки перерахування буває дуже коротким, воно не 
порушує цілісності враження. 

Дослідники, які аналізували обвинувальні промови А. Коні, 
звертали увагу на його мистецтво поєднувати переказ фактів з їх 
розбором. Він уміло «вбудовував» докази в зображення картин 
злочину. Наприклад, у промові у справі Штрамила вирішення питання 
про місце, спосіб, часу і мети вбивства розгортається на тлі опису 
подій, що відбулися. 

Молодий Штрамило, який убив дядька, щоб заволодіти його 
чековою книжкою, всю провину взяв на себе. Однак обставини справи 
засвідчували, що він не міг вчинити злочин самостійно, без 
співучасників. У приховуванні злочину йому допомагала мати. Ось 
яку картину вбивства змалював А. Коні: «... старий Штрамило був 
убитий уранці, коли лежав ще в ліжку; Іда Штрамило (сестра 
молодого Штрамила) пішла на ринок, а мати залишалася вдома і 
стояла біля вікна; підсудний узяв сокиру і завдав ударів по голові 
дядька; почувши передсмертні стогони, побачивши кров, Єлизавета 
Штрамило (мати молодого Штрамила) знепритомніла. Дядько 
незабаром помер, а вона потроху прийшла до тями. Вона бачить, що 
син бабрається з трупом, а навкруги все так і волає про скоєний 
злочин. І ось вона починає затирати сліди, допомагає стягувати 
наволочку з матраца і спалює те, що в ній знаходилося. Підсудний 
зав’язує труп нашвидку в наволочку, захоплюючи при цьому волосся 
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вбитого, і тягне його по кімнаті. Це було необхідно зробити, бо тягти 
сундук з трупом через кімнати на горище було неможливо самому, 
для цього потрібна була б величезна сила; його можна було б тільки 
пересувати вгору по сходах, але тоді б і на них, і на сходах з’явилася б 
кров, а зайвих слідів крові уникає інстинктивно всякий убивця! Тому 
після трупа на горище вкочується порожній сундук; у нього кладеться 
замотаний труп; сюртук, що лежав, імовірно, біля Штрамила, 
кидається туди ж; виправлений на швидку руку сундук замикається. 
Мати тим часом вимила підлогу, так що коли повертається сестра, то 
нічого не помічає». 

Досвід подання доказів у промові, накопичений століттями 
майстрами слова, безперечно, становить інтерес і для сучасних 
судових ораторів у зв’язку з змагальним характером судових дебатів і 
введенням суду присяжних. 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Поняття та предмет судової промови.  
2. Види судових промов.  
3. Характеристика судової аудиторії.  
4. Спілкування із судовою аудиторією 
5. Пред’явлення доказів у судовій промові. 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 
1. Засади і функції судової промови. 
2. Етапи підготовки судової промови. 
3. Збір і аналіз матеріалів до судової промови. 
4. Систематизація матеріалів і письмова підготовка судової 

промови. 
5. Емоційні складники судової промови. 
Завдання 3. Підготуйтеся до виконання тренувальних вправ на 

практичному занятті. 
Завдання 4. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 

їх на практичному занятті. 
Творчі завдання 

1. Підготуйте кросворд за темою: «Судова промова». 
2. Напишіть науково-популярне повідомлення: «Доказування у 

судовій промові. Секрети видатних риторів». Доберіть ілюстрації  до 
нього (фото- і відеоматеріали, уривки з художніх і публіцистичних 
текстів). 
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Завдання 5.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся до 
їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 6. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Промова, звернена до суду та інших учасників судочинства і 
присутніх при розгляді кримінальної, цивільної, адміністративної 
справи, в якій містяться висновки щодо тієї чи іншої справи, – це 

а) судова; 
б) академічна; 
в) теологічна; 
г) повчальна. 
2. Відобразити ставлення до вчиненого злочину та особи 

підсудного громадської організації або колективу трудящих, які 
уповноважили його для участі в судовому розгляді справи, покликана 
судова промова: 

а) цивільного позивача; 
б) громадського обвинувача; 
в) громадського захисника; 
г) державного обвинувача. 
3. Судова промова державного обвинувача у кримінальному про-

цесі своїм змістом має:  
а) ставлення до вчиненого злочину та особи підсудного 

громадської організації або колективу трудящих, які уповноважили 
його для участі в судовому розгляді справи; 

б) висвітлення питання, які стосуються відшкодування завданої 
злочином майнової шкоди: доведення чи недоведення факту вчинення 
злочину, наявність чи відсутність підстав для пред’явлення і 
задоволення позову, його предмета та розміру відшкодування; 

в) правову оцінку злочину й особи підсудного; характеристику 
складу злочину, який, на його думку, знайшов своє підтвердження в 
судовому засіданні; вичерпний аналіз зібраних і перевірених на 
судовому слідстві доказів і обґрунтування ними своєї позиції щодо 
вини підсудного, кваліфікації його дій та міри покарання; 

г) виклад міркувань з приводу обставин, що пом’якшують вину 
підсудного або виправдовують його; можливості пом’якшення йому 
покарання; умовного засудження чи відстрочки виконання вироку, 
можливості передати підсудного на поруки громадській організації чи 
трудовому колективу, від імені яких громадський захисник бере 
участь у розгляді справи. 

4. «Ми можемо розглядати зал суду як соціальний світ у мініатюрі, 
у якому повсякденні соціальні процеси посилюються і мають 
найсерйозніші наслідки для всіх учасників. Тут, як і скрізь, люди 
розмірковують про думки інших і впливають один на одного», – 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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стверджував Д.Майєрс. Як позначається на виступі оратора 
присутність різних адресатів у залі суду?  

а) значно ускладнює діяльність оратора, зобов’язує його ретельно 
продумувати свій виступ, добирати відповідні мовні засоби, 
використовувати спеціальні прийоми впливу на слухачів; 

б) значно полегшує діяльність оратора, допомагає його 
імпровізувати; 

в) змушує змінювати свою думку; 
г) змушує уникати юридичних тонкощів справи, пристосовуватись 

до потреб непрофесійних і недосвідчених слухачів. 
5. Для досягнення завдань, які стоять перед судовими риторами, їм 

необхідно  
а) впливати на суддю; 
б) впливати на всю судову аудиторію; 
в) впливати на прокурора; 
г) впливати на присяжних і пресу. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 29. 
 
Тема 17: Промова державного обвинувача 
Основні поняття та терміни: промова державного обвинувача, 

етапи підготовки промови, зміст обвинувальної промови, композиція 
обвинувальної промови, репліка прокурора.,  

1. Зміст і побудова обвинувальної промови 
Промова державного обвинувача як форма участі в судовому 

розгляді у кримінальному провадженні вимагає від прокурора значних 
зусиль, зібраності, ретельної підготовки до її виголошення. Промова 
прокурора завжди має бути підготовлена у вигляді детального і 
логічного плану. Це дає змогу заздалегідь продумати свій виступ і 
відповідно до вимог закону здійснити від імені держави 
обвинувачення у провадженні. 

Вимоги щодо цього закріплено у наказі генерального прокурора 
України №4 від 19 грудня 2012 року «Про організацію діяльності 
прокурорів у кримінальному провадженні», де зазначено, що, 
«готуючись до судових дебатів, складати письмові промови або їх 
тези, у яких  викладати міркування щодо обсягу обвинувачення, 
оцінки доказів, застосування кримінального злочину, призначення 
покарання та вирішення інших питань, передбачених ст. 368 КПК 
України». 

На практиці одні прокурори пишуть виступи повністю, інші 
обмежуються письмовим планом (тезами) виступу, треті дуже активно 
працюють під час судового розгляду, роблячи нотатки, що дає їм 
змогу на достатньо високому рівні здійснити державне 
обвинувачення.  
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Вибір варіанта підготовки промови залежить від багатьох 
чинників: практичного досвіду, особистої ерудиції прокурора, 
кількості обвинувачених у провадженні, складності й обсягу 
матеріалів кримінального провадження. 

Підготовка судової промови розподіляється на кілька етапів: 
 вивчення фактичних обставин справи; 
 збирання доказових матеріалів; 
 аналіз доказових матеріалів; 
 систематизація матеріалів; 
 письмова підготовка промови. 
Важливо досконало знати матеріали кримінального провадження 

(кримінальної справи), вільно ними оперувати. Починати збирання 
матеріалів доказової бази, яка буде використана в промові, необхідно 
під час досудового і судового провадження, зробити при цьому 
нотатки, якими можна буде скористатися як під час судового розгляду 
(для постановки питань учасникам судового процесу), так і під час 
судових дебатів. 

 Аналіз матеріалів справи, як правило, носить попередній 
характер.  

Тому прокурор повинен: 
1) відокремити достовірно встановлені факти від сумнівних: усе 

«сумнівне» підлягає перевірці; 
2) не задовольнятися готовими фактами, в яких відсутній 

внутрішній зв’язок подій; 
3) кожен факт чи обставину аналізувати з позиції протилежної 

сторони (захисту, підсудного тощо). 
Фіксування прокурором найсуттєвіших джерел доказів та 

групування їх за епізодами звинувачення, показаннями підсудних, 
документальними і речовими доказами, висновками експертиз тощо 
без перебільшення є основою усієї підготовчої роботи. Активна участь 
прокурора у дослідженні доказів у суді значно сприяє продуктивному 
й ефективному збиранню доказової бази. Це єдиний безперервний 
процес, який має безпосередній вплив на підготовку прокурором 
промови. 

Перший етап ораторської діяльності прокурора включає в себе 
розробку промови. Її основу складають знання державним 
обвинувачем матеріалів кримінальної справи, судової практики, а 
також попередня підготовку тексту або тез обвинувальної промови. 
Тільки повсякденна праця над собою навчить прокурора розробляти 
змістовні промови, оволодіти засобами ораторського мистецтва. 

Готуючись до промови, прокурор має з’ясувати три питання: 
 що трапилося і чому трапилося? 
 що потрібно довести суддям? 
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 чим можна вплинути на їхнє рішення? 
Це основні питання, на які має бути однозначна відповідь у 

промові прокурора в будь-якій кримінальній справі. Прокурор, 
виходячи з конкретних матеріалі справи, обравши індивідуальний 
підхід до висвітлення фактичних обставин вчиненого кримінального 
правопорушення і доказів вини обвинуваченого, визначає зміст та 
структуру промови в судових дебатах. 

Зміст промови має містити 5 частин: 
1) суспільно-правову оцінку кримінального правопорушення 

(вступ), а також фактичні обставини справи (фабулу обвинувачення); 
2) думку прокурора про застосування кримінального закону, тобто 

позицію щодо кваліфікації кримінального правопорушення; 
3) викладення доказової бази, тобто аналіз та оцінку доказів, що 

підтверджують вину обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення;  

4) пропозиції прокурора щодо міри (виду, розміру) покарання, 
враховуючи тяжкість вчиненого злочину, особу винуватого, 
обтяжуючі та пом’якшуючі обставини; 

5) думку прокурора щодо цивільного позову і судових витрат у 
кримінальній справі, долі речових доказів тощо. 

Проте щодо структури промови (її складових), то дехто з учених 
вважає, що промова прокурора має складатися з 3 частин: 

1) у першій частині має бути дана суспільно-правова оцінка 
кримінального правопорушення (вступ), фактичні обставини справи 
(ким, коли і що було вчинено), кваліфікація злочинного діяння; 

2) друга частина повинна містити аналіз доказів, що викривають 
обвинуваченого у вчинені інкримінованого йому діяння. Також 
наводиться характеристика особи обвинуваченого, зазначаються 
обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання, дається аналіз 
причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального 
правопорушення, вносяться пропозиції щодо їх усунення; 

3) у третій (заключній) частині прокурор висловлює власну думку 
щодо: а) міри покарання, яка повинна бути призначена 
обвинуваченому; б) розміру відшкодування заподіяної шкоди; в) 
порядку і способу задоволення цивільного позову (якщо такий було 
заявлено); г) долі речових доказів тощо. 

Якій із цих структур надати перевагу, не так важливо. Головне, 
щоб промова була побудована в такій послідовності, яка була б 
зрозумілою, легко сприймалася слухачами (учасниками процесу), щоб 
кожна наступна частина була логічним продовженням попередньої.  

Зміст промови прокурора має відповідати вимогам КПК України, 
яка відображає перелік питань, що вирішуються судом при 
встановленні вироку, зокрема:   
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1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується 
підсудний; 

2) чи має це діяння склад кримінального правопорушення і якою 
саме статтею про кримінальну відповідальність він передбачений; 

3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального 
правопорушення; 

4) чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним 
кримінальне правопорушення; 

5) чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують 
відповідальність обвинуваченого, і які саме; 

6) яка саме міра покарання має бути призначена обвинуваченому і 
чи повинен він її відбувати; 

7) чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов, і якщо 
так, на чию користь, в якому розмірі та в якому порядку; 

8) чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення у стані 
обмеженої осудності; 

9) чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив 
кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, 
примусового заходу медичного характеру, передбаченого  частиною 
другою ст.94 КК України; 

10) чи слід у випадках, передбачених ст. 96 КК України, 
застосувати до обвинуваченого примусове лікування; 

11) чи необхідно призначити неповнолітньому громадського 
вихователя; 

12) що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, 
речовими доказами і документами; 

13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому 
розмірі; 

14) як вчинити із заходами забезпечення кримінального 
провадження. 

Ідучи до суду, прокурор повинен знати, що він буде говорити, мати 
тези чи принаймні план.  

Ось план промови одного з київських прокурорів: 
1. Суть висунутого обвинувачення. 
2. Що пояснює підсудний. 
3. Неправдивість його показів підтверджується: 
• протоколом огляду від 10.03.20... р. (а. с. 16); 
• протоколом обшуку (а. с. 19); 
• показами свідка – дружини підсудного (а. с. 28); 
• висновком криміналістичної експертизи (а. с. 41). 
4. Матеріальні цінності розтратив підсудний, що побічно 

підтверджується: 
• показами працівників магазину і сусідів про те, що підсудний 

часто пиячив; 
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• показами продавця, що за випивку завжди розплачувався 
підсудний; 

• показами дружини підсудного, що зарплату чоловік повністю їй 
віддавав. 

5. Обгрунтування юридичної кваліфікації. 
6. Пропозиції про міру покарання і долю цивільного позову.  
Прокурор має підтримувати державне обвинувачення тільки за 

умови, якщо в результаті судовго розгляду переконається, що докази 
зібрано у передбаченому законом порядку, і вони підтверджують 
висунуту обвинуваченим підозору. Інакше він повинен відмовитися 
від обвинувачення, як цього вимагає КПК України. 

Ось чому перед промовою прокурор має чітко уявляти, що саме він 
буде доводити у справі та бути глибоко переконаним в істинності 
того, що збирається доводити 

2. Репліка прокурора 
Факультативною формою участі прокурора в судових дебатах є 

репліка прокурора.  
Репліка прокурора – це  повторний виступ, передбачений КПК 

України у судових дебатах щодо певних обставин промов інших 
учасників розгляду справи (захисника, обвинуваченого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача та їх  представників). Покурора на 
репліку можуть спонукати тільки екстраординарні обставини, які він 
не мін і не повинен був передбачити. 

Реплікою прокурору доцільно користуватися у випадках, коли: 
 захисник перекрутив факти, обставини справи, обвинувальну 

промову прокурора, дав завідомо неправдиве тлумачення закону, 
допустив неетичні висловлювання або образу на адресу органу 
розслідування, державного обвинувача, перекрутив характеристики 
потерпілих, принизив їх честь та гідність; 

 виникла неочікувана для прокурора суперечка щодо 
застосування кримінального закону; 

 державний обвинувач у своїй промові недостатньо висвітлив 
питання, які мають значення при ухваленні вироку, або допустив 
помилку чи обмовився; 

 з’явилися нові міркування після промови захисника; 
 державний обвинувач під впливом промови захисника змінив 

свою позицію щодо кваліфікації кримінального правопорушення, 
дійшов висновку про необхідність виключення з обвинувачення 
окремих епізодів; 

 виникли заперечення щодо промов інших учасників судових 
дебатів. 

 Репліка прокурора, як правило, має полемічний характер. Це 
своєрідне реагування прокурора н епромову захисту. У репліках 
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відбувається змагання процесуальних супротивників, в якому кожен 
відстоює сої погляди. 

 Спростовуючи доводи захисника, прокурору доцільно: 
 не залишати без уваги його переконливі доводи, але не 

повторювати міркувань, раніше висловлених в обвинувальній 
промові; 

 відповідати фактами на слова; 
 не заперечувати безсумнівних доказів і правильність міркування 

захисту. 
 Неприпустимо використовувати репліку для сумнівних доводів 

з другорядних, непринципових положень. 
На відміну від обвинувальної промови репліка не має структури, її 

побудова визначається змістом заперечення на промову, виголошену 
захисником; необхідністю скорегувати і доповнити деякі положення 
промови прокурора після виступу захисника. Прокурор стримано, 
коректно звертається до суддів та інших учасників процесу і 
роз’яснює причини, що спонукали його виголосити репілку. Після 
цього він коротко перераховує питання, з якими не згоден у промові 
захисника, заперечує йому, викладає суть своїх зауважень. 

 Репліку можна використати лише один раз. 

3. Промова прокурора при відмові від обвинувачення 

Коли в результаті судового розгляду прокурор прийде до 

переконання, що дані судового слідства не підтверджують 

пред’явленого підсудному обвинувачення, він повинен відмовитися 

від обвинувачення і викласти суду мотиви відмови. 

Відмовитися від обвинувачення прокурор може лише після того, як 

досліджено докази, коли закінчено судове слідство. Закон не вказує 

мотивів і причин відмови прокурора від обвинувачення. Практика 

показує, що ними найчастіше бувають: 

• виявлення в ході судового розгляду нових обставин, які 

спростовують обвинувачення; 

• інша оцінка прокурором зібраних у справі доказів. 

В основі промови прокурора при відмові від обвинувачення має 

бути глибокий всебічний аналіз зібраних і перевірених у суді доказів. 

Прокурор не може безпідставно, без аргументації заявити суду, що не 

підтримує обвинувачення і відмовляється від нього. 

Відмова прокурора від обвинувачення не звільняє суд від обов’язку 

розглядати справу далі й на загальних підставах вирішувати питання 

про винність підсудного. Тому, щоб переконати суд в обґрунтованості 

і правильності своєї відмови, прокурор має довести, чому підсудний 

повинен бути виправданий. 
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Побудова промови, головним чином, повинна бути спрямована на 

обґрунтування мотивів відмови від обвинувачення. Навряд чи 

доцільним буде тут вступ про суспільну і правову оцінку 

інкримінованого злочину, оскільки прокурор перед промовою вже 

втратив переконання в законності та обґрунтованості обвинувачення. 

При відмові від обвинувачення прокуророві слід розпочати свою 

промову з роз’яснення суті і значення вимог ч. 2 ст. 36 Закону України 

«Про прокуратуру», розкрити роль прокурора в судовому розгляді, 

його завдання. 

Далі, виходячи з предмета судової промови, пропонується її 

структура: 

• викладення фактичних обставин справи, як вони були 

встановлені попереднім слідством; 

• заява про непідтвердження обвинувачення в суді – про відмову 

від обвинувачення; 

• аналіз та оцінка доказів, зібраних і досліджених під час 

попереднього і судового слідства; 

• фактичні обставини та юридичні підстави від державного 

обвинувачення; 

• причини необґрунтованого притягнення особи як 

обвинуваченого до кримінальної відповідальності, пропозиції щодо 

їх усунення; 

• пропозиції з поновлення порушених прав підсудного; 

• пропозиції про подальшу долю справи . 

Психологічно прокурору важко відмовитися від обвинувачення, 

особливо тоді, коли він сам затверджував обвинувальний висновок, 

чим і пояснюється та обставина, що на практиці відмов від 

обвинувачення мало. Частіше прокурори йдуть на компроміс, про-

сять суд направити справу на додаткове розслідування, в ході якого 

закривають справу. 

Обґрунтована відмова прокурора від обвинувачення переконує 

присутніх у залі судового засідання, що прокурор справді стоїть на 

сторожі закону, обвинувачуючи тільки винних. Такі прокурори 

закінчують свою судову промову словами: «Тому я відмовляюся від 

обвинувачення і прошу суд винести виправдальний вирок». 

Лекційне заняття 

План 

1. Зміст і побудова обвинувальної промови. 

2. Репліка прокурора. 
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3. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. 

 
Практичне заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 
скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відео прикладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Зміст і побудова обвинувальної промови.  
2. Риторика прокурора у судових дебатах. 
3. Репліка прокурора.  
4. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. 
Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із 

запропонованих тем. 
1. Вступна частина промови.  
2. Виклад програми виступу.  
3. Виклад фактичних обставин злочину (фабула справи). 
4. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів.  
5. Обґрунтування кваліфікації злочину. 
6. Характеристика особи підсудного.  
7. Необхідна оборона.  
8. Співучасть. 
Завдання 3. Підготуйте судову промову обвинувача за такою 

фабулою кримінальної справи. 
Сьомін зайшов до Данилова. Той попередив, що в квартирі 

знаходиться Митюхін, який раніше неодноразово вимагав у нього та в 
інших підлітків гроші, а при відмові – бив. Сьомін не зайшов у 
квартиру, а спустився вниз. Згадавши, що в нього є ніж і, вважаючи, 
що в разі присікувань Митюхіна він зможе захистити себе, вирішив 
повернутись. Митюхін дійсно почав чіплятися, ударив Сьоміна в 
коридорі, вимагаючи 5 тис. грн.. Коли Сьомін прийшов на кухню, 
туди ж попрямував і Митюхін, погрожуючи і вимагаючи гроші, 
вдарив Сьоміна ногою по руках, кулаком у скроню. Прохання 
Данилова й Ожигіна припинити побиття Сьоміна ні до чого не 
призвели. Митюхін одягнув рукавиці та сказав, що коли Сьомін не 
дістане гроші, то пожалкує, що народився, і з загрозливим виглядом 
посунув на нього. Не чекаючи нових ударів, Сьомін вихопив з кишені 
ніж і ударив ним Митюхіна в живіт, спричинивши тяжкі тілесні 
ушкодження, що викликали смерть. Митюхін був значно сильніший за 
Сьоміна. (Див.: Кримінальне право України: Практикум: навч.посіб./ 
За ред.. С.С.Яценка. – 3-тє вид., перероб і доповн. – К.: Алерта, КНТ; 
Центр учбової літератури, 2010. – С.413-414). 
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 Завдання 4.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 5. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Промова прокурора завжди має бути підготовлена у такому 
вигляді:  

а) детального і логічного плану; 
б) повного конспекту виступу у кількох варіантах, залежно від 

перебігу судового засідання; 
в) стислих нотаток щодо особи підсудного; 
г) емоційних зауважень щодо особи підсудного. 
2. Вибір варіанта підготовки обвинувальної промови залежить від 

таких чинників: 
а) практичного досвіду прокурора;  
б) особистої ерудиції прокурора; 
в) наказу судді; 
г) потреби судової аудиторії; 
д) кількості обвинувачених у провадженні;  
е) наявності преси у залі судового засідання. 
3. Перший етап ораторської діяльності прокурора включає в себе: 
а)  розробку промови; 
б) продумування репліки; 
в) репетиція промови; 
г) вивчення складу суду. 
4. Підготовка судової промови розподіляється на такі послідовні 

етапи: 
а) вивчення фактичних обставин справи, збирання доказових 

матеріалів, аналіз доказових матеріалів, систематизація матеріалів, 
письмова підготовка промови; 

б) збирання доказових матеріалів, аналіз доказових матеріалів, 
систематизація матеріалів, письмова підготовка промови, вивчення 
фактичних обставин справи; 

в) аналіз доказових матеріалів, систематизація матеріалів, письмова 
підготовка промови, вивчення фактичних обставин справи, збирання 
доказових матеріалів; 

г) систематизація матеріалів, письмова підготовка промови, 
вивчення фактичних обставин справи, збирання доказових матеріалів, 
аналіз доказових матеріалів. 

5. Аналіз матеріалів справи, як правило, носить попередній 
характер. Тому прокурор повинен: 

а) відокремити достовірно встановлені факти від сумнівних: усе 
«сумнівне» підлягає перевірці; 

б) задовольнятися готовими фактами; 
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в) не кожен факт чи обставину аналізувати з позиції протилежної 
сторони (захисту, підсудного тощо); 

г) покладатися на висновки слідства та аргументи захисника. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 27, 33. 
 
Тема 18: Захисна промова 
Основні поняття та терміни: захисна промова, факти, оцінні 

міркування, структура захисної промови, установлення фактичних 
обставин справи, аналіз і оцінка доказів, обґрунтування кваліфікації 
злочину, характеристика особи підсудного, міркування про цивільний 
позов, міру покарання, репліка адвоката, заключна частина захисної 
промови. 

1. Зміст захисної промови адвоката 
Виконуючи покладену законом функцію захисту, адвокат, як і 

прокурор, повинен домагатися того, щоб у результаті дослідження 
доказів у суді була встановлена істина, сприяє здійсненню прав і 
захисту законних інтересів підсудного. 

Захисник висловлює свою думку про значення перевірених доказів 
у справі, про наявність обставин, які виправдовують підсудного чи 
пом’якшують його відповідальність, а також свої міркування щодо 
застосування кримінального закону та міри покарання. На відміну від 
прокурора, відмова захисника в судовому засіданні від захисту 
підсудного не допускається. Захисник не заміняє підсудного, а діє 
поряд з ним. Водночас він є самостійним учасником кримінального 
процесу і, як правило, не залежить від підсудного у визначенні 
тактики захисту, своєї позиції у справі. Навіть якщо підзахисний 
визнає себе винним, захисник вправі за наявності для цього підстав 
відстоювати перед судом його невинність або меншу винність. 

Коли ж підсудний заперечує свою вину, а захисник переконаний у 
його винності, то розбіжність позицій підзахисного і захисника в 
даному питанні недопустима. У цьому випадку захисник не має права 
діяти за своїм внутрішнім переконанням, бо він фактично стає 
своєрідним обвинувачем і суддею, який вирішує питання про винність 
свого підзахисного. Така позиція захисника, якщо вона призведе до 
погіршення становища підзахисного, не може бути встановлена. 
Захисник повинен побудувати захист, визначити його засоби, 
ґрунтуючись на показаннях підзахисного, в яких він заперечує свою 
вину, і на оцінці інших доказів у справі. 

Отже, захисна промова – це промова в судових дебатах, в якій з 
точки зору захисту підсудного дається аналіз доказів, викладаються 
міркування по суті обвинувачення, кваліфікації злочину, пропозиції 
про міру покарання, інші питання, які мають значення для 
правильного вирішення справи. 
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Зміст захисної промови визначається темою виступу, матеріалами 
кримінальної справи, позицією, яку зайняв захисник у конкретній 
справі. Як правило, зміст складається із двох основних елементів –
 фактів і оцінних міркувань. 

Оскільки адвокат проголошує свою промову після прокурора, він 
має внести щось нове у висвітленні фактів, по-новому дослідити 
докази, розкрити характеристику підсудного. Але захисник не 
повинен забувати про об’єктивність, не перекручувати факти. 

Про особливості діяльності захисника, зокрема й ораторської, 
відомий адвокат М. Казарінов влучно зазначав: «Будь-який захист 
припустимий. Чи буду я захищати людину, яка випадково відхилилася 
від прямого і чесного шляху, чи людину, яка все життя, як шаховий 
кінь, ходить кривими шляхами, – захист мій у принципі є справою 
благородною і високою. Але засоби і прийоми можуть бути 
непорядними і неприпустимими. І якщо, захищаючи шахового коня, я 
буду доказувати, що кінь ходить прямо, а дошка крива, і  кінь не 
чорний, а білий, і щоб створити ілюзію білизни, стану завзято чорнити 
все довкола, то захист мій, побудований на засадах фальші й омани, 
буде гідний тільки осуду; він мало прислужиться обвинуваченому, а 
моїй добрій славі прислужиться ще менше». 

Наведіть приклади необ’єктивності, маніпуляції фактами, 
емоційну фальш, до яких інколи вдаються захисники.  

Деякі адвокати не зупиняються і перед виправданням самого 
злочину. А. Коні писав з цього приводу: «Неможливо було без 
справедливої тривоги бачити, як в окремих випадках захист злочинця 
перетворюється на виправдання злочину...» 

Для того, щоб виступ адвоката був успішний з професійної точки 
зору і відповідав етичним вимогам, потібні: 

– внутрішня переконаність,  
– впевненість у власній правоті, 
– особиста порядність,  
– професійна майстерність, належна кваліфікація. 
Побудова захисної промови подібна до промови прокурора. До 

обов’язкових вимог до такої промови слід віднести: композиційну 
стрункість, логічну послідовність, зв’язок частин.  

Схематично промова поділяється на частини:  
 вступна;  
 аналіз фактичних обставин справи;  
 обґрунтування кваліфікації злочину; 
 характеристика особи підсудного; 
 міркування про цивільний позов, міру покарання. 
Захищати підсудного важче, ніж обвинувачувати. Після 

обґрунтованого виступу, з яким погодилася аудиторія, встає адвокат і 
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пропонує глянути на справу з іншого боку, часом протилежного. З 
огляду на конкретні обставини справи, захисник може: 

• заперечувати обвинувачення загалом, доказуючи невинність 
підсудного за відсутністю в його діях складу злочину, за відсутністю 
самої події злочину або недоведеності участі підсудного у вчиненні 
злочину; 

•   заперечувати обвинувачення щодо окремих його частин; 
• заперечувати правильність кваліфікації, доказуючи необхідність 

зміни пред’явленого обвинувачення на статтю КК України, яка 
передбачає легше покарання; 

• обґрунтувати менший ступінь вини і відповідальності підсудного; 
•  доказувати неосудність підсудного. 
2. Вступна частина захисної промови 
Чим менше шаблонів і кліше (повторення фабули злочину, 

зауваження типу «Я не заберу у вас багато часу…» тощо), тим краще 
сприймається судова промова.  

Засоби і прийоми вступної частини можуть бути різними, її можна 
розпочати: 

• з оцінки суспільного і правового значення справи, яка 
розглядається; 

•   вказівкою на специфічні особливості кримінальної справи; 
•   з викладу програми промови; 
•   посиланням на окремі положення промови прокурора; 
•  характеристикою особи підсудного тощо. 
Наведемо для зразка вступну частину захисної промови адвоката Я. 

Кисельова у справі Ковальова: 
«Товариші судді! В одній середньовічній легенді розповідається 

про дзвін, який мав чарівну властивість: у його звуках кожен чув той 
наспів, який йому хотілося почути. 

Як часто дебати сторін нагадують цей дзвін із легенди: одні і ті ж 
факти, одні і ті ж обличчя, але як по-різному, як неоднаково вони 
бачаться обвинувачем і захисником? 

Правий був товариш прокурор, провіщаючи у своїй промові, що ми 
будемо з ним по-різному, кожен по-своєму пояснювати ту велику і 
гірку біду, яка прийшла в сім’ю Ковальових. Але в одному з 
найголовніших питань, питанні про те, що ж спонукало Ніну 
Федорівну Ковальову, молоду жінку, матір двох дітей, 4 серпня о 
п’ятій годині після полудня відчинити вікно своєї квартири на п’ятому 
поверсі, стати на карниз, постояти там кілька секунд, повернутися 
обличчям до кімнати, щось вигукнути і враз метнутися вниз, щоб 
розбитися, – ось у цьому питанні: чому шукала смерті Ніна Федорівна, 
і в обвинувачення, і в захисту немає розходжень. Дзвін загубив свою 
чарівність, і ми з товаришем прокурором відповідаємо однаково: 
глибока сімейна драма, нестерпні стосунки між чоловіком і дружиною 
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– Миколою і Ніною Ковальовими. Але так відповісти – значить 
зробити тільки перший і найлегший крок на довгому шляху, кінець 
якого приводить до вирішення справи. 

Так, розлад був, він ставав усе глибшим і загрожував сім’ї  
руйнуванням. Усе це мучило Ніну Федорівну. Але чи означає це, що в 
розвалі сім’ї і трагічній кінцівці винен Микола Ковальов? 

У товариша прокурора немає ніяких сумнівів, усе йому гранично 
зрозуміло: винен Ковальов, тільки він, і ніхто інший!.. 

Я уважно слухав обвинувальну промову і ловив себе на думці: яка 
велика могутність слова! Як примхливо, вільно і несподівано воно 
міняє зміст і значення фактів. 

До промови товариша прокурора мені здавався беззаперечним той 
факт, що в справі Ковальова в тісно сплетений вузол зібралися високі і 
ниці почуття: кохання і ненависть, помста і прощення, заздрість і 
великодушність. Мені здавалося беззаперечним: суду доведеться 
розібратися у великотрудній сімейній драмі, такій складній, що і 
самим учасникам її далеко не все зрозуміле. 

Але ось прокурор проголосив промову. І що ж? Виявляється, 
ніяких складнощів у справі немає й близько. Виявляється, істина крізь 
неї так і прозирає. І секрет перетворення справи, в якій на кожному 
кроці виникають психологічні загадки, в справу найпростішу, як 
таблицю множення, розкритий надзвичайно відверто: для цього 
необхідно було не поскупитися на чорну фарбу, малюючи образ 
Ковальова... 

Як бачите, фарби, якими користувався товариш прокурор, не дуже 
різноманітні, хоча згущення і соковитості в них надмірно. Але вже 
давно відомо, що однією фарбою, навіть найгустішою, дуже тяжко 
надати портрету життєвої достовірності. А правильно і точно 
розібратися в моральному обличчі Ковальова необхідно, без цього не 
можна вирішити справу. 

Мені не здається достовірною та характеристика, яка дана 
Ковальову в промові прокурора. Між обвинуваченням і захистом тут 
неминуча суперечка, суперечка велика і серйозна» (Див.: 
Молдован В.В. Судова риторика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 
2006. – С.92-93 ). 

3. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінка 
доказів 

Виступаючи із захисною промовою в суді, адвокат передусім 
повинен висвітлити передбачені кримінально-процесуальним законом 
обставини, установлення яких необхідно для вирішення кримінальної 
справи, а також для прийняття процесуальних профілактичних заходів 
у справі. 

Ця сукупність обставин, установлення яких необхідно для 
правильного  вирішення справи, передбачена КПК України, де 
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говориться, що при розгляді кримінальної справи підлягають 
доказуванню: 

• подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення 
злочину); 

•   винність підсудного у вчиненні злочину і мотиви злочину; 
• обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності 

підсудного, а також інші обставини, що характеризують особу 
підсудного; 

• характер і розмір шкоди, заподіяної злочином, а також розмір 
витрат на лікування потерпілого від злочинного діяння; 

•  причини і умови, які сприяли вчиненню злочину. 
Виклад фактичних обставин не повинен повторювати фабулу 

справи в тому вигляді, в якому вона викладена в обвинувальному 
висновку. В такому вигляді виклад фактичних обставин справи лише 
стомить суддів і всіх присутніх у залі судового засідання і викличе у 
них байдужість. 

Як окрема і самостійна частина захисної промови, виклад 
фактичних обставин справи доречний у справах: 

• в яких фабула досить складна і допускає різні тлумачення з 
позицій обвинувачення і захисту; 

• в яких захисник доказує наявність обставин, які усувають 
протиправність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність); 

• за відсутності суб’єктивних умов відповідальності (наприклад, за 
відсутності у підсудного мети присвоєння чужого майна). 

У цих випадках виклад фактичних обставин справи починається в 
такій послідовності, в якій вони містяться в обвинувальному висновку 
і промові прокурора. Потім захисник дає свою версію. 

Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів складає, як правило, 
основну частину захисної промови. Аналізуючи й оцінюючи 
процесуальні докази, захисник обґрунтовує ними свої міркування про 
те, чому ті чи інші докази він вважає достовірними, а інші – ні, чому ті 
чи інші докази є сумнівними, суперечливими. 

Обсяг цієї центральної частини визначається конкретними 
обставинами справи і тією позицією, яку займають підсудний та його 
захисник щодо пред’явленого обвинувачення. Спрямованість і 
методика аналізу доказів залежить від того, заперечує чи ні 
пред’явлене обвинувачення підсудний. Вимагаючи винесення 
виправдувального вироку, захисник спрямовує всі свої зусилля на 
спростування доказів обвинувачення. 

При аналізі доказів у справі захиснику часто доводиться не лише 
спростовувати обвинувачення і висловлювати сумніви, але і 
доказувати. Це необхідно робити в тих випадках, коли він щось 
стверджує, висуває іншу версію, яка суперечить обвинувальній. Якщо 
у справі про вбивство захисник стверджує, що підсудний діяв у стані 
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необхідної оборони, він повинен це доказати і переконати суд, що 
стан необхідної оборони дійсно мав місце. Якщо в подібній справі 
захисник стверджує, що вбивство було здійснено у стані сильного 
душевного хвилювання, яке виникло несподівано внаслідок 
протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, він 
повинен це доказати. Спростовуючи в промові звинувачення в 
умисному вбивстві і протиставляючи йому твердження про вбивство з 
необережності, захисник повинен переконати суд у тому, що 
підсудний не хотів смерті потерпілого. 

Захисник має готуватися ще на етапі судового слідства. Необхідні 
факти й обставини мають бути дослідженими в процесі судового 
розгляду і тоді їх аналіз і оцінка в захисній промові матимуть 
особливо переконливий характер. 

Адвокатська практика рекомендує аналіз доказів давати судові в 
такій послідовності: 

1. Аналіз та оцінка доказів, поданих обвинуваченням, які 
підтверджують наявність події злочину.  

2. Аналіз доказів, які свідчать про наявність чи відсутність у діях 
підсудного складу злочину.  

3. Подання й аналіз доказів, які встановлюють обставини, що 
виключають можливість порушення кримінальної справи.  

4. Аналіз характеру вини (крайня необхідність, наявність 
необережності, необхідна оборона тощо) . 

5. Аналіз мотивів, якими керувався підсудний.  
6. Аналіз ступеня і характеру відповідальності.  
7. Аналіз причинного зв’язку між діянням, у якому 

обвинувачуються підсудні, і наслідками.  
8. Аналіз причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.  
9. Питання, які належать до характеру і розміру шкоди. 
Темою захисної промови найчастіше буває доказування обставин 

справи, що пом’якшують відповідальність підсудного. 
Якщо підсудний визнає себе повністю винним у пред’явленому 

йому обвинуваченні, інші докази також підтверджують його вину, 
завдання захисника – виключити можливість якої-небудь помилки і 
довести суду щире розкаяння підсудного, інші пом’якшуючі 
обставини. 

Перелічіть обставини, які пом’якшують вину підсудного. 
Якщо підсудний визнає себе винним частково, заперечуючи 

обвинувачення в одній його частині і визнаючи в іншій, аналіз доказів 
у захисній промові будується таким чином: 

• аналізуються докази щодо обвинувачення, яке заперечується, 
залежно від підстав для заперечення; 

• аналізуються докази стосовно обвинувачення, яке не 
заперечується. 
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У багатоепізодних справах методика аналізу буде найбільш 
правильною, якщо епізоди згрупувати за ознаками їхньої 
однорідності, визнання їх або заперечення. Для учасників суду будуть 
зрозумілішими докази захисної промови, якщо спочатку захисник 
відзначає те, що не заперечується, а потім аналізує докази за 
епізодами, які заперечуються. 

Аналізуючи показання потерпілого, підсудного, свідків, захисник 
повинен зіставити: 

• показання однієї і тієї ж особи на попередньому слідстві і в суді; 
•   показання різних свідків; 
•   показання учасників процесу і документи; 
•   показання підсудного, потерпілого і незаперечні факти; 
• вільну розповідь на перших і наступних допитах на попередньому 

слідстві і в суді тощо. 
Не слід залишати поза увагою і висновки експертів. Це вимагає від 

адвоката серйозної підготовки, як загальної, так і щодо конкретної 
справи. Аналіз висновку експерта вимагає спеціальних знань, умілого 
зіставлення фактів.  

Дослідження й оцінка речових доказів, протоколів слідчих дій, 
інших документів залежно від обставин справи може посісти певне і 
навіть значне місце в захисній промові. Аналізуючи докази, захисник 
не повинен замовчувати те, що невигідно для його підзахисного, 
оскільки це може лише зашкодити. Закінчивши аналіз доказів, давши 
оцінку кожному з них і всім доказам у сукупності, захисник повинен 
зробити мотивовані висновки, які відповідають доказам. 

4. Обґрунтування кваліфікації злочину 
Кваліфікувати в праві означає підібрати ту правову норму, яка 

передбачає дане діяння; підвести це діяння під правову норму; дати 
цьому діянню юридичну оцінку; вказати конкретну статтю Особливої 
частини Кримінального кодексу України. 

Правильна кваліфікація злочину є однією з гарантій здійснення 
правосуддя, оскільки кримінальній відповідальності і покаранню 
підлягає лише особа, яка винна у вчиненні передбаченого 
кримінальним законом суспільне небезпечного діяння. Помилка у 
кваліфікації може потягнути безпідставне засудження особи, діяння 
якої не є протиправним; конфіскацію майна; застосування амністії, 
судимість тощо. 

Тому судовому ритору слід серйозно поставитися до цієї частини 
промови.  

Вимоги до захисника на етапі обґрунтування кваліфікації 
злочину: 

• абсолютна точність і чіткість юридичних формулювань і 
посилань на закон; 
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• ретельна підготовка до обґрунтування кваліфікації злочину 
(переглянути постанови Пленуму Верховного Суду України, 
теоретичні статті, судову практику; порадитися з колегами). 

Питання про кваліфікацію злочину ставиться захисником, коли 
обвинувачення повністю або частково визнається, а кваліфікація 
злочину, запропонована слідчим, заперечується. Правові міркування 
адвоката мають бути аргументовані, а висновки – обґрунтовані 
перевіреними доказами. 

Які ситуації найпоширеніші у судовій практиці? 
 захисник не заперечує фактичної сторони діяння, але стверджує, 

що воно передбачено не тим кримінальним законом, яким його 
кваліфікує обвинувачення; 

 захисник заперечує окремі елементи діяння, наприклад, розмір 
викраденого, мотив убивства і на підставі цього пропонує іншу 
кваліфікацію. 

Якщо захисник стверджує, що запропонована обвинуваченням 
кваліфікація неправильна, що діяння не відповідає складу злочину, то 
він повинен дати фактичну і юридичну характеристику діяння 
підсудного, а також розкрити зміст закону, застосування якого 
заперечується. Захисник повинен довести, що саме запропонована 
кваліфікація відповідає тій злочинній події, яка визнається доказаною.  

Аналізувати, залежно від конкретних обставин справи, слід: 
• об’єкт злочину і його об’єктивну сторону (дія чи бездіяльність, їх 

наслідки, причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і 
суспільно небезпечним наслідком, спосіб вчинення злочину, 
обстановка, при якій вчинено злочин, тощо); 

• суб’єкт злочину і його суб’єктивну сторону (умисел, 
необережність, мотив, ціль або мету злочину). 

5. Характеристика особи підсудного 
Завдання захисника – розкрити світогляд і світосприймання 

підсудного, зрозуміти його психологію, переживання і пояснити їх 
суддям. І коли захисник зможе це зробити, його промова стане 
яскравою, переконливою, а отже, вплине на всіх учасників судового 
розгляду. 

Захисник зобов’язаний: зібрати і доповісти суду все, що свідчить 
на користь підзахисного, що здатне полегшити його участь і що 
дозволить виявити обставини, сприятливі для підсудного. 

«Закон вимагає, щоб поблажливість базувалася на обставинах 
справи. Але з усіх обставин справи, звичайно, найголовніша – сам 
підсудний. Тому, якщо в його житті, в його особі, навіть у слабкостях 
його характеру, які випливають із його темпераменту і його фізичної 
природи, ви знайдете підстави для поблажливості чи милості, – ви 
можете до судового голосу засудження приєднати голос милосердя», –  
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підкреслював видатний прокурор, суддя і судовий ритор Анатолій 
Коні.   

Якщо захисник не заперечує кваліфікацію злочину, а звертається 
до суду з проханням, то він може говорити: 

• про відвернення винним шкідливих наслідків вчиненого злочину. 
Підсудний після вчинення злочину, бажаючи уникнути тих наслідків, 
які цей злочин може спричинити, вчинює певні дії щодо їх 
недопущення, і це призводить до того, що такі наслідки не 
наступають. Наприклад, заволодівши майном у результаті розбою, 
винний зразу ж повертає це майно потерпілому або, спричинивши 
тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент 
заподіяння, надає потерпілому допомогу, і тим самим відвертає 
смерть останнього; 

• про вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих або 
сімейних обставин. Це поєднання істотних для підсудного факторів 
фізичного, матеріального чи морального характеру, що негативно 
впливають на його особисте або сімейне життя. Наприклад, значні 
матеріальні труднощі, тяжка хвороба підсудного або членів його сім’ї, 
несприятливі побутові чи житлові умови, жорстоке поводження 
батьків з дітьми, чоловіка з дружиною; 

• про вчинення злочину під впливом погрози чи примусу або через 
матеріальну чи іншу залежність. Погроза пов’язувалась із 
заподіянням фізичної, матеріальної чи моральної шкоди шляхом 
вчинення незаконних дій як щодо самого підсудного, так і щодо 
близьких йому осіб; у діях підсудного відсутні ознаки крайньої 
необхідності; винний вчинив злочин, прагнучи відвернути 
несприятливі для себе чи для своїх близьких наслідки, з якими 
пов’язувалась погроза. Під примусом слід розуміти всі інші, крім 
погрози, форми примушування винного вчинити злочин (фізичне 
насильство, позбавлення волі, їжі, води). Матеріальна залежність 
підсудного означає повне або часткове перебування винного на 
утриманні, залежність боржника від кредитора, спадкоємця від 
спадкодавця тощо; 

• про вчинення злочину під впливом великого душевного хвилювання, 
викликаного неправомірними діями потерпілого. Вчинення підсудним 
злочину у стані фізіологічного афекту, коли винний усвідомлює 
характер і значення своїх дій. Захиснику слід довести, що: стан 
великого душевного хвилювання у підсудного мав місце під час 
вчинення ним злочину; такий стан був викликаний неправомірними 
діями іншої особи чи осіб; злочин вчинено щодо саме тієї особи, 
неправомірні дії якої викликали у підсудного стан великого 
душевного хвилювання; 

• про вчинення злочину при захисті від суспільне небезпечного 
посягання, хоч і з перевищенням меж необхідної оборони. Для 
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наявності цієї обставини необхідно встановити, що особа перебувала в 
стані необхідної оборони, але при цьому перевищила її межі. 
Вбивство і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні 
меж необхідної оборони є привілейованими видами злочинів, 
відповідальність за які передбачена ст. 97 та 104 КК України. Для 
кожного конкретного випадку існують свої межі необхідної оборони, 
які випливають з конкретних обставин справи, і завдання захисника 
довести їх до суддів; 

• про вчинення злочину неповнолітнім. Під неповнолітнім 
розуміється особа, якій на момент вчинення злочину не виповнилося 
вісімнадцять років. Закон у даному випадку враховує наступне: 

формування неповнолітнього як особистості ще не скінчилося; 
емоційно-вольова сфера його психіки ще не набула стійкості; 
підсудний не має належного життєвого досвіду, сталих орієнтирів, 

і вчинення злочину, як правило, тією чи іншою мірою зумовлено 
даними факторами; 

• про вчинення злочину жінкою в стані вагітності. Захиснику у 
своїй промові слід вказати, що стан вагітності супроводжується рядом 
психічних та фізіологічних особливостей, які значною мірою 
знижують здатність жінки повністю контролювати свою поведінку. 
Термін вагітності на момент вчинення злочину, а також обізнаність 
про такий стан самої жінки в даному разі значення не мають; 

• про щире розкаяння, або явку з повинною, або сприяння 
розкриттю злочину. Захисник указує, що це конкретні прояви 
усвідомлення його підзахисним своєї вини у вчиненні злочину. Щире 
розкаяння має місце в тих випадках, коли особа повністю визнає свою 
вину у вчиненні злочину, дає своїй поведінці належну оцінку і готова 
нести передбачену законом відповідальність. Явка з повинною 
передбачає, що особа добровільно приходить до правоохоронних 
органів, зізнається у вчиненому нею злочині і висловлює готовність 
нести за нього передбачену законом відповідальність. Сприяння 
розкриттю злочину означає, що винний у будь-якій формі надає 
допомогу органам правосуддя в з’ясуванні тих обставин вчинення 
злочину, які мають істотне значення для повного його розкриття. 
Йдеться про викриття інших співучасників злочину, передачу речових 
доказів, предметів, здобутих злочинним шляхом, та ін. 

Передбачений у кримінальному законодавстві перелік обставин, 
що пом’якшують відповідальність підсудного, не є вичерпним. 
Захисник може вказувати у своїй промові й інші обставини: 

•   вчинення його підзахисним злочину вперше; 
•   вчинення злочину внаслідок збігу обставин; 
• вчинення злочину внаслідок протиправної поведінки потерпілого; 
•   часткове усунення підзахисним заподіяної шкоди тощо. 
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Зверніть увагу на аналіз характеристик особи підсудного у працях 
відомого адвоката Петра Пороховщикова. 

Працюючи над підготовкою й особливо проголошуючи цю частину 
промови в залі судового засідання, не варто забувати про почуття 
міри. К. Арсеньєв писав, що, читаючи промови адвоката Мішеля Дало, 
починаєш переконуватися, що кращих людей Франції необхідно 
шукати на лаві підсудних, і що його клієнти, у більшості випадків, 
справжні ангели доброти і невинності. В одній справі захисник так 
захопився пошуком пом’якшуючих обставин для підсудного, який 
здійснив злочин у нетверезому стані, що висловив думку, нібито всі 
присутні в залі теж вживають алкоголь і що в тому немає нічого 
шкідливого. Суд прореагував на такий виступ адвоката окремою 
ухвалою на адресу юридичної консультації. 

Об’єктивність має домінувати в характеристиці підсудного. 
Водночас така характеристика потребує ретельної підготовки, 
деталізації, ретельної підготовки. 

6. Міркування про цивільний позов, міру покарання 
Визначення збитків, завданих злочином, – це тема, яку не може 

обійти захисник у своїй судовій промові, якщо фактичні обставини 
справи вимагають постановки таких питань, які стосуються 
цивільного позову. Саме захисник повинен поставити ці питання у 
своїй промові і вирішити їх відповідно до матеріалів справи і вимог 
закону. 

Нерідко від правильного вирішення питання про шкоду залежить 
кваліфікація злочину. У справах про розкрадання державного чи 
іншого майна розмір крадіжки (дрібний, великий, дуже великий) 
визначає кваліфікацію вчиненого. Розмір збитків визначає 
кваліфікацію злочину в ряді інших випадків. У групових справах, у 
яких ідеться про шкоду, завдану спільними злочинними діями двох і 
більше осіб, правильне вирішення питання про збитки з дотриманням 
принципу індивідуалізації вини і відповідальності набуває особливого 
значення. 

Захисник повинен потурбуватися про те, щоб майнова 
відповідальність його підзахисного не виходила за межі шкоди, 
завданої його діями. Інколи в групових справах підсудним ставляться 
у вину окремі самостійні злочини і вирішується питання про часткову 
або солідарну відповідальність. Щоб солідарна відповідальність 
необґрунтовано не застосовувалась, – про це має подбати адвокат. 

При підготовці цієї частини промови особливу увагу слід звернути 
увагу на постанови Пленуму Верховного Суду України, практику 
судів України у кримінальних справах і використати її у своїй 
захисній промові. Захисник не має права недооцінювати питання 
шкоди і її відшкодування, питання цивільного позову. 
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Обставиною, пом’якшуючою відповідальність підсудного, є 
добровільне відшкодування завданої втрати, усунення заподіяної 
шкоди і навіть часткове усунення винним заподіяної шкоди. На це 
слід звернути увагу суддів у своїй захисній промові. Пасивність 
захисника може привести до задоволення позову, не обґрунтованого 
матеріалами кримінальної справи. 

Висновки захисника в судовій промові повинні бути послідовними, 
обґрунтованими, принциповими, чітко сформульованими. Всі доводи, 
які наводить адвокат, мають підвести його до прохання про міру 
покарання, до формулювання остаточних висновків у справі. Якщо в 
результаті належного аналізу доказів захисник приходить до 
висновку, що подія злочину відсутня, в діянні підзахисного немає 
складу злочину або недоведено участь підсудного у вчиненні злочину, 
він просить суд постановити виправдувальний вирок. Що стосується 
цивільного позову, заявленого у справі, то захисник просить 
відмовити в цивільному позові, якщо він ставить питання про 
винесення виправдувального вироку за відсутністю складу злочину 
або за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину; або про 
залишення цивільного позову без розгляду, якщо йдеться про 
виправдання за відсутністю в діях підсудного складу злочину, 
оскільки в цьому випадку у потерпілого залишається право звернутися 
з позовом знову в порядку цивільного судочинства. 

Коли захисник не заперечує факту здійснення злочину, він 
зобов’язаний висловити свої міркування про міру покарання. Не 
рекомендується вказувати конкретну міру покарання. Найчастіше ж у 
залі судового засідання звучать фрази: «Прошу визначити мінімальну 
міру покарання, вказану у статті... Кримінального кодексу України»; 
«прошу призначити покарання нижче від найнижчої межі, 
передбаченої законом за даний злочин, і застосувати ст. 445 КК 
України»; «прошу призначити м’якшу міру покарання, ніж просив 
товариш прокурор» тощо. 

7. Заключна частина захисної промови 
Вона є обов’язковою в кожній судовій промові. Але у великих 

захисних промовах буває корисним підсумувати висновки захисту. 
Якщо прокурор відмовився підтримувати обвинувачення і просить суд 
виправдати підсудного, це не звільняє захисника від обов’язку 
мотивувати у своїй захисній промові необхідність виправдання, а в 
заключній частині промови подати суду своє прохання. Захиснику 
необхідно так переконливо сформулювати висновки, щоб суду стало 
очевидним, що виправдання в цьому випадку – єдино правильний 
шлях правосуддя. Йдеться про те, щоб переконати не лише суддів, але 
й всіх присутніх у залі засідання. 

Адвокат М. Карабчевський так закінчив свою захисну промову в 
справі братів Скитських: 
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«Я відчуваю, що пора закінчувати, панове судді! Але я боюся 
кінчати. Коли я закінчу, – черга вашому вироку. Може настати 
жахливе, те жахливе, яке ми вже переживали. Невже це насправді 
можливе? Суд і засудження близькі. Але закон не хоче, не вимагає від 
вас неможливого. У подібних випадках він, навпаки, сам приходить 
вам на допомогу, сам береже вас. Чи вам, юристам-суддям, 
нагадувати мені про це? Самонавіяність завжди сліпа. Сумніви ж – 
супутники розуму. Сказати, що в цій справі все для вас зрозуміле і 
немає сумнівів, ви не можете... Я прошу для Скитських 
виправдувального вироку». 

8. Репліка адвоката 
Якщо репліку проголошує прокурор, він висловлює в ній 

заперечення проти положень захисної промови. Захисник у своїй 
репліці заперечує певні твердження прокурора. 

Захисник реплікою не повинен виступати проти основної промови 
прокурора, оскільки це мало місце в захисній промові, крім тих 
виняткових випадків, коли заперечення необхідне для обґрунтування 
певних положень репліки. Прогалини, які допустив захисник у 
промові, не можуть слугувати підставою для репліки. Голова судового 
засідання у цьому випадку має право відмовити захиснику в наданні 
додаткового слова під виглядом репліки. 

Репліку не слід зводити до обговорення другорядних, дрібних і 
приватних запитань. У ній повинні бути чітко виділені і 
сформульовані: 

• суть розходжень, суперечностей між учасниками судових дебатів; 
• висновки, які спростовують заперечення суперника, і факти, які 

підкріплюють ці висновки; 
• кінцеві висновки, які випливають із усієї системи аргументації 

захисника. 
У репліці захисник, як правило, не повинен торкатися інших 

питань, не порушених у репліці прокурора; захисник може зупинитися 
не на всіх пунктах заперечень державному обвинувачу, а лише на 
основних найважливіших моментах; в окремих випадках, коли репліка 
прокурора дає привід дія додаткової аргументації, це повинно бути 
зроблено коротко, щоб репліка не перетворювалася у другу захисну 
промову. 

Репліка, на відміну від промови, побудована на полеміці із 
супротивником. Стислість репліки обумовлює велику напруженість, 
пристрасність, заповзятливість і запальність, але не повинна перейти у 
лайку. 

Основні правила, яких мають дотримуватись під час судових 
дебатів учасники процесу, – ввічливість, коректність, культура. 
Передусім це стосується адвоката. Його висока культура, вишукана 
поведінка, особливо перед виходом суддів до нарадчої кімнати для 
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винесення вироку у справі, принесе користь і йому, і його 
підзахисному. 

Лекційне заняття 
План 

1. Зміст захисної промови адвоката.  
2. Вступна частина захисної промови.  
3. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінка 

доказів. 
4. Обґрунтування кваліфікації злочину.  
5. Характеристика особи підсудного.  
6. Міркування про цивільний позов, міру покарання. 
7. Заключна частина захисної промови. 
8. Репліка адвоката. 

Практичне заняття 
Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, 

скориставшись матеріалами теми та рекомендованою літературою. 
Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. Ілюструйте 
свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 
телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання для обговорення 
1. Зміст захисної промови адвоката.  
2. Вступна частина захисної промови.  
3. Фактичні обставини справи, аналіз і оцінка доказів. 
4. Особливості обґрунтування кваліфікації злочину.  
5. Характеристика особи підсудного.  
6. Міркування про цивільний позов, міру покарання. 
7. Заключна частина захисної промови. 
8. Репліка адвоката. 
 
Завдання 2. Підготуйте реферати і науково-популярні 

повідомлення на запропоновані теми (за бажанням). 
1. Промови видатних адвокатів: М.Карабчевський. 
2. Аналіз характеристик особи підсудного у працях відомого 

адвоката П.Пороховщикова. 
3. Побудова вступної частини захисної промови. 
4. Особливості характеристики особи підсудного. 
5. Вимоги до промови захисника на етапі обґрунтування 

кваліфікації злочину. 
Завдання 3. Підготуйтеся до виконання тренувальних вправ на 

практичному занятті. 
1) Напишіть текст захисної промови за запропонованою фабулою, 

підготуйтеся до її усного виголошення. 
Волошин, який систематично пиячив протягом 10 років і ображав 

дружину, вкотре прийшов додому п’яним. Як завжди, він почав її 
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ображати, вдарив у голову. Через систематичне знущання чоловіка у 
Волошиної виник стан сильного душевного хвилювання і вона 
вдарила його в груди ножем, яким у цей момент чистила огірок. Ніж 
ушкодив серце, чоловік помер. Волошину засуджено за умисне 
вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання. Захисник 
оскаржив вирок, вважаючи, що злочин вчинено в стані неосудності. 

(Див.: Кримінальне право України: Практикум: навч.посіб./ За ред.. 
С.С.Яценка. – 3-тє вид., перероб і доповн. – К.: Алерта, КНТ; Центр 
учбової літератури, 2010. – С.267). 

2) Підготуйте коментар захисника для представників ЗМІ щодо цієї 
судової справи. 

Завдання 4. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте 
їх на практичному занятті. 

Творчі завдання 
3. Підготуйте кросворд за темою: «Захисна промова». 
4. Напишіть науково-популярне повідомлення: «Риторична 

майстерність видатних адвокатів». Доберіть ілюстрації  до нього 
(фото- і відеоматеріали, уривки з художніх і публіцистичних текстів). 

Завдання 5.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуйтеся 
до їх усного чи письмового відтворення. 

Завдання 6. Виконайте тестові завдання і підготуйтеся до 
тестового контролю: 

1. Як правило, зміст захисної промови складається із двох основних 
елементів –  

а) фактів і оцінних міркувань; 
б) теми й стратегії; 
в) мети і тактики; 
г) висновків і порівнянь. 
2. Обов’язковими вимогами до захисної промови є:  
а) композиційна стрункість, логічна послідовність, зв’язок частин; 
б) вживання риторичних фігур і тропів; 
в) суб’єктивність та особиста позиція захисника; 
г) повторення того, що сказав обвинувач. 
3. З огляду на конкретні обставини справи, захисник може: 
а) обґрунтовувати менший ступінь вини і відповідальності 

підсудного; 
б) обґрунтовувати більший ступінь вини і відповідальності 

підсудного; 
в) доказувати неосудність підсудного;  
г) згоджуватися з обвинуваченням загалом. 
4. Засоби і прийоми вступної частини захисної промови можуть 

бути різними, її можна розпочати: 
а) зі згоди з промовою прокурора; 
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б) з оцінки суспільного і правового значення справи, яка 
розглядається; 

в) зауваження типу «Я не заберу у вас багато часу…»; 
г) з виправдання злочину підсудного. 
5. Чи має адвокат у викладі фактичних обставин повторювати 

фабулу справи в тому вигляді, в якому вона викладена в 
обвинувальному висновку? 

а) так, завжди має; 
б) ні, ніколи не має; 
в) так, має, якщо фабула досить складна і допускає різні 

тлумачення з позицій обвинувачення і захисту; 
г) так, має лише за умови суспільного резонансу справи. 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, 
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативні частини модулів, а їх виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи 
студентів: 

Підготовка аналітичного огляду наукових публікацій, усної 
доповіді, доповіді-презентації з визначеної теми 

Написання і захист реферату з визначеної теми. 
Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в студентській 

науковій конференції. 
Підготовка публікації в наукових виданнях. 
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 

для самостійної роботи студентів 
Рекомендована тематика презентацій: 

Модуль І. Загальна риторика 
1. Проблема співвідношення риторики і поетики. 
2. Закони риторики: від Античності до початку ХХІ століття. 
3. Жанри академічної риторики. 
4. Особливості сучасної політичної риторики. 
5. Епідейктичне красномовство: жанри і стиль. 
6. Суспільно-побутова риторика: жанри і стиль. 
7. Особливості конфронтаційної риторики. 
8. Еристика: витоки та еволюція. 
9. Витоки риторики у культурі давніх цивілізацій. 
10. Риторика Стародавньої Месопотамії. 
11. Риторика епохи Шумеру. 
12. Риторика Стародавнього Єгипту. 
13. Риторика Стародавньої Індії. 
14. Риторика Стародавнього Ірану. 
15. Риторика Стародавнього Китаю. 
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16. Риторична теорія і практика Сократа. 
17. Теорія риторики Аристотеля. 
18. Педагогічна риторика Квінтіліана. 
19. Аврелій Августин  та його трактат «Про християнську 

доктрину». 
20. Іоанн Златоуст як видатний майстер гомілетики. 
21. «Слова» Кирила Туровського як взірець риторики Київської 

Русі. 
22. Релігійна риторика – основа коранічної мови. 
23. Розвиток риторики як науки в Україні. 
24. І.Рижський як теоретик і практик красномовства. 
25. Риторична спадщина Г.Сковороди. 
26. Кращі українські оратори: І. Огієнко. 
27. Феномен харизматичних тоталітарних лідерів: риторичний 

вимір. 
28. Риторика сучасного інтерактивного спілкування. 
29. Телериторика: жанри, стилі, функції. 
30. Монолог як риторичний дискурс. 
31. Сократівська маєвтика та іронія як спосіб знаходження істини 

у процесі діалогу. 
32. Стилі ораторського твору.  
33. Логіка та емоції в промові. 
34. Поняття, зміст, роль та засоби створення образності в 

ораторському творі. 
35. Поняття та категорії техніки мовлення. 

 
Модуль ІІ. Судова риторика 

 
1. Анатолій Коні – видатний судовий ритор. 
2. П.Пороховщиков (Сергеїч) – видатний судовий ритор. 
3. Промови видатних адвокатів. 
4. Гумор у судових промовах. 
5. Психологічні аспекти допиту. 
6. Специфіка спілкування з судовою аудиторією. 
7. Риторичні аспекти судових дебатів. 
8. Етика судового оратора.  
9. Судове мовлення як процес. 
10. Прокурорська риторика: різновиди та структура. 
11. Допит експерта в суді та під час попереднього слідства: 

порівняльний аналіз. 
12. Полеміка як форма риторики: функції, принципи, прийоми. 
13. Запитання-відповіді у процесі судочинства. 
14. Риторичні особливості допиту свідка. 
15. Діалог слідчого із процесуальним партнером. 
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Однією з форм індивідуальної творчої роботи студентів є 
написання та захист реферату. 

Робота над рефератом складається з таких етапів: 
 вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 
 накопичення інформаційного матеріалу; 
 підготовка та написання реферату; захист реферату. 
Реферат повинен мати таку структуру: 
– план; 
– короткий вступ; 
– виклад основного змісту теми; 
– висновки; 
– список використаної літератури. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 
якої складається попередній план із 2-3 пунктів. План не слід занадто 
деталізувати: в ньому даються основні, центральні питання теми у 
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 
реферату узгодити на консультації із викладачем. Маючи попередній 
план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву допомогу в 
ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги 
(алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література 
(енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична 
література (монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно 
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 
розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи значну увагу слід надати глибокому 
теоретичному аналізові як теми загалом, так і окремих її питань, 
правильно пов’язати теоретичні положення із практикою, розкрити 
матеріал відповідно до складеного плану. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, викладені в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші подається план 
реферату із позначенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на 
джерела та оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша цифра – номер 
джерела за списком використаної літератури, а друга вказує на номер 
сторінки. Текст реферату має бути набраний на комп’ютері з одного 
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боку аркуша формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: 
верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 1,5 інтервал. 
Кожний розділ плану починається з нової сторінки. Сторінки повинні 
бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12-
15 сторінок . 

У кінці реферату друкується список використаної літератури (8-
10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, 
з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 
загальної кількості сторінок за кожним літературним джерелом. 

Підготовлений реферат захищається на практичному занятті. 
Аргументом для підготовки до захисту реферату є позитивна рецензія 
наукового керівника, в іншому разі його необхідно доопрацювати 
відповідно до наданих у ній рекомендацій. Реферат не допускається до 
захисту, якщо його текст є компіляцією тексту підручника; основні 
питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить 
помилки; реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та 
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме 
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і 
вільному його викладу під час захисту . 

Рекомендована тематика наукових рефератів 
Модуль І. Загальна риторика 

1. Види риторики та сфери їх застосування. 
2. Військова риторика: жанри і стиль. 
3. Жанри політичної риторики. 
4. Невербальна риторика як система знаків. 
5. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 
6. Вплив конфуціанства та даосизму  на розвиток релігійної 

риторики Стародавнього Китаю. 
7. Роль риторики в античному суспільстві. 
8. Афіни як колиска грецького риторичного мистецтва. 
9. Роль Сократа, Платона та Аристотеля в усвідомленні природи 

риторики. 
10. Схема та елементи побудови давньоримських промов. 
11. Гомілетика: поняття та етапи розвитку.   
12. Риторика середньовічного Заходу. 
13. Іларіон Київський та його «Слово про Закон і Благодать». 
14. «Повчання» Володимира Мономаха у контексті давньоруського 

красномовства. 
15. Риторика Корану. 
16. Києво-Могилянська академія – навчальний заклад з пріоритетом  

риторики. 
17. Риторика доби української бароко в Україні. 
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18. Іоаникій Галятовський як видатний ритор. 
19. Риторична спадщина Лазаря Барановича. 
20. Риторична майстерність Антонія Радивиловського. 
21. Риторика революцій.  
22. Сутність та проблеми взаємодії оратора і аудиторії. 
23. Об’єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх 

урахування в організації аудиторії. 
24. Зовнішня культура оратора. 
25. Основні характеристики мовлення оратора. 
26. Структура та прийоми побудови монологу. 
27. Аксіологічні начала промови. 
28. Структура ораторського твору. 
29. Типологія промов. 
30. Фігури риторики. 
31. Тропи: поняття та види. 
32. Інтонаційно-виразні засоби мовлення. 

 
Модуль ІІ. Судова риторика 

1. Виникнення судової риторики. 
2. Особливості допиту свідка-очевидця. 
3. Тактика допиту обвинуваченого. 
4. Особливості судової промови. 
5. Судова етика. Етичні норми полеміки. 
6. Види судового допиту. 
7. Зміст і структура судових дебатів. 
8. Судові дебати у кримінальних справах.  
9. Судові дебати у цивільних справах. 
10. Доведення у цивільному і господарському процесі. 
11. Зміст і побудова обвинувальної промови. 
12. Поняття та зміст захисної промови адвоката. 
13. Промови видатних судових риторів. 
 
 
Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних 

завдань: 
– написання і захист реферату з визначеної теми 
10 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості, 

виклад матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на 
основі глибоких знань правових джерел і наукової літератури, 
вільного володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та 
самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну 
структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам. 

8 балів – у рефераті повно розкриті питання теми, студент 
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але 
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відсутні елементи наукової творчості. 
6 балів – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент 

не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі 
теоретичні положення. 

Студентам, які беруть участь у позанавчальній науковій роботі – в 
роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – 
нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю. 
При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за 
поточну роботу, не перевищуватиме 100 балів. Виконання 
індивідуальних завдань для самостійної роботи розраховано на 
встигаючого студента і рекомендовано студентам, які опанували 
базовий зміст навчальної програми і мають здібності та інтерес до 
наукової роботи. Враховуючи рівень складності цих завдань, студент 
не може виконати більше двох з них протягом семестру. 
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента 
з навчальної дисципліни «Риторика» здійснюється за модульно-
рейтинговою системою. 

Модульно-рейтингова система організації навчального процесу – 
це така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом 
навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 
ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості 
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за 
рейтинговою системою. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка 
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу 
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи: 
0,01 б. – за кожне відвідане лекційне заняття (за наявності конспекту); 
0,1-1 б. – усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного 

характеру) на лекційному чи практичному занятті в ході 
фронтального опитування; 

0,1-1 б. – змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини); 
0,5-1 б. – тест (10 питань – 0,5 балів, 20 питань – 1 бал); 
0,5-1 б. – формулювання змістовних запитань до доповідача; 
0,1-1 б. – складання словника основних понять і термінів 

(глосарію) до теми на занятті біля дошки; 
0,5-1 б. – творче завдання на картці не тестового характеру 

(залежно від рівня складності – максимально 3 бали 
(визначається за конкретне завдання)); 

1-6 б. – виготовлення наочності з глибоким смисловим 
навантаженням до теми лекційного чи практичного заняття (за 
погодженням з викладачем); 

1-5 б. – підготовка есе чи презентації; 
1-5 б. – виконання практичного завдання (виконання 

тренувальних вправ; підготовка промови); 
1-10 б. – підготовка реферату (вимоги: повинен мати науковий 

характер, написаний з використанням не тільки 
підручників, але й наукових статей, монографій тощо, 
максимальна оцінка залежить від складності теми); 

1-20-40 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових 
конференціях, публікація тез та статей (залежно від 
досягнень, зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо) 
(додаткові бали). 

Середня оцінка за практичне заняття – 6 балів. Вона може не 
обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових завдань. 
Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів між усіма 
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студентами, які прагнуть отримати максимальний бал. Обов’язком 
викладача є забезпечення дидактичними завданнями всіх студентів, які 
бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач рівномірно 
розподіляє завдання між студентами. 

Приклад: відповідь – 1 б. (усна відповідь на конкретне питання на 
практичному занятті) +1 б. (складання словника основних термінів і 
понять до теми практичного заняття) + 1 б. (виконання практичного 

завдання) + 1 б.  (розв’язання тестового завдання) = 6 балів. 
Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після кожної 

теми практичного заняття, а їх виконання є частиною оцінки з 
навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 
на практичному занятті: 

1 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання практичного 
заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й глибоке знання 
матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову літературу з теми, 
рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не 
прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється багатством і 
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й 
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент 
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді 
відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При цьому 
викладач має право поставити до трьох коротких питань за темою 
заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент). 

0,5 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну 
літературу, рекомендовану викладачем у плані практичного заняття. 
Дає відповіді на запитання викладача та одногрупників. Часто 
звертається до конспекту. 

0,4 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому 
для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково 
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

0,3 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту 
(«ксерокопії»), без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, 
допускає принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. 
Відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,2 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває 
проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 
студентів відповісти не може. 

0, 1б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності 
питання. 
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Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг 
студента. (За повний конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Риторика» студент має можливість отримати 20 балів, за підготовку 
всіх практичних занять з цієї дисципліни – 30 балів. Оцінка за кожне 
практичне заняття складає 6 балів). 

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчально-
методичного забезпечення підготовки фахівців є інформаційно-
дидактичне забезпечення всіх елементів навчального плану. Особливу 
увагу необхідно приділити методичному забезпеченню організації 
самостійної роботи та виконанню індивідуальних завдань студента. 

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями 
професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і 
високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання 
відповідного ступеня складності. 

Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний 
характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми, 
передбачає опанування понять і термінів, основних категорій, 
забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні 
завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та 
ведення словника риторичної термінології, систематична робота на 
заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер, 
вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених 
програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та 
здатності представити матеріал належним чином, вміння 
застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних 
ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі 
видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модуля, 
оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку. 

Третя група завдань носить науково-дослідний характер, спонукає 
до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної 
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується 
додатковою сумою балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, 
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного 
тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний 
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених 
на самостійне опрацювання (4-6 балів за кожну із тем) (зокрема, під 
час практичних занять). Використання тестів для поточного контролю 
дозволяє раціонально використовувати навчальний час і виключити 
суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента. 
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Водночас у рамках навчального навантаження студента з 
навчальної дисципліни «Риторика» передбачено 24 години на 
виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, тобто на 
написання есе, реферату чи підготовку презентації в аудиторії. 
Наголошуємо на тому, що індивідуальна робота студента може 
виконуватися впродовж усього часу вивчення дисципліни, що сприяє 
її інтегральному характеру, дозволяє студентам глибше зосередитися 
на проблемі, що їх цікавить. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Риторика» слід 
самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її 
програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка 
словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на 
теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для 
самостійної роботи, виконання тренувальних вправ, складання і 
виголошення ораторських промов різних типів). У додатковому 
контролі засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне 
опрацювання, потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний 
контроль (модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений 
увесь навчальний матеріал змістового модуля. 

Поточна модульна робота (ПМР) складається із різнорівневих 
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання 
з курсу «Риторика», орієнтовані на з’ясування рівня сформованості 
знань з курсу, функціонально спрямовані на розвиток професійного 
мовлення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує, шукаючи 
правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною 
передумовою виконання останнього, а не самоціллю тестування. 



 241 

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

Поточна модульна робота  
з навчальної дисципліни «Риторика» 

Варіант 1 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Види красномовства та сфери його застосування. 
2. Структура ораторського твору. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1. Аристотель виділив такі види промов: 

а) дорадчі, епідейктичні, судові;  
б) академічні, епідейктичні, судові; 
в) дорадчі, епідейктичні, політичні; 
г) політичні, канонічні, юридичні. 

2. Слово чи фраза у переносному значенні, образний вираз, зрушення в 
семантиці слова від прямого до переносного значення – це: 

а) фігура; 
б) троп; 
в) аргумент; 
г) антитеза. 

3. Поняття «виразність мовлення» поєднує в собі два окремі, але взає-
мозалежні аспекти, що становлять діалектичну єдність:  

а) емоційну насиченість та образність;  
б) тембр мовлення і дикцію; 
в) гучність і помітність голосу; 
г) логічність і природність мовлення. 

4. Вимогою до ведення діалогу слідчого з процесуальним партнером є: 
а) суб’єктивність; 

б) ліберальність; 

в) об’єктивність; 
г) ієрархічність. 

5. У структурі судових дебатів виділяються такі функції судової 
промови: 

а) виховна і розвивальна; 
б) соціальна і виховна; 
в) комунікативна та інформативна; 
г) культуротворча та естетична. 

2. Скласти промову на тему: «Особливості суспільно-побутового 
красномовства».  
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Підсумкове оцінювання знань студентів (ПМК) з дисципліни 
«Риторика» проводиться за результатами поточного контролю. До 
підсумкового балу зараховуються також додаткові бали, які Ви 
отримали за виконання додаткових завдань або за участь у 
позанавчальній науковій роботі (див. табл.). 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 
оцінювання, що використовується у ПУЕТ з обов’язковим 
переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЄКТС у такому 
порядку: 

 
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Шкала 

оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 
повторного підсумкового 

контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням навчальної 

дисципліни та підсумковим 
контролем 
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Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни «Риторика» 

 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
1 2 3 

Модуль І. Загальна риторика 
Тема 1. «Риторика та її 
роль у професійній 
діяльності юриста» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 2. «Розвиток 
риторики у Стародавньому 
світі» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 3. «Історичний 
розвиток риторики епохи 
Середньовіччя та Нового 
часу» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 

Разом: 1 

Тема 4. «Розвиток 
риторики в Україні» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
Разом: 1 

Тема 5. «Сучасний етап 
розвитку риторики» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 6. «Оратор і 
аудиторія. Зовнішня 
культура оратора» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 1 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 1 
Разом: 2 

Тема 7. «Методика та етапи 
підготовки промови» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 1 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 1 
Разом: 2 

Тема 8. «Елементи 
художності та літературні 
прийоми в мові оратора. 
Культура мови оратора» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 

Разом: 1 

Тема 9. «Основи техніки 
мовлення і виразного 
читання» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Поточна модульна робота І 20 
Модуль ІІ. Судова риторика 

Тема 10. «Судова 
риторика» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 11. «Допит як діалог 
слідчого із процесуальним 
партнером» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0.5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 12. «Судове мовлення 
як процес» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 13. «Принципи та 
засоби полеміки. Судова 
етика» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 14. «Судовий допит» 
1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 15. «Судові дебати» 1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
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Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
1 2 3 

2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 16. «Судова промова» 
1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 17. «Промова 
державного обвинувача» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Тема 18. «Захисна 
промова» 

1. Обговорення теор. питання на практ. занятті 0,5 
2. Виконання завдань, передбачених планом сам. роб. 0,5 
Разом: 1 

Поточна модульна робота ІІ 20 
Разом за семестр  100 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

1. Предмет і завдання риторики як навчальної дисципліни. 

2. Риторика як наука і мистецтво. 

3. Види красномовства і сфери його застосування. 

4. Невербальний блок комунікації у риториці. 

5. Періоди у розвитку риторики. 

6. Витоки риторики у культурі давніх цивілізацій. 

7. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 

8. «Риторика» Аристотеля. 

9. Риторика Сократа. 

10. Риторика Платона. 

11. Теорія і практика проповіді Василія Великого. 

12. Іоанн Златоуст. Типи проповідей. 

13. Римський період античної риторики. 

14. Риторика та раннє християнство. 

15. Видатні візантійські ритори. 

16. Формування нових засад європейської риторики в епоху 

Середньовіччя.  

17. Стиль і жанри середньовічної риторики Заходу. 

18. Середньовічна гомілетика: ідеї та їх реалізація. 

19. Періодизація розвитку риторики в Україні. 

20. Стиль і жанри красномовства Київської Русі. 

21. Іларіон Київський – видатний оратор Київської Русі. 

22. Проповідницька майстерність Кирила Туровського. 

23. «Слово про Ігорів похід» як пам’ятка літератури і красномовства. 

24. Розвиток ораторського мистецтва в Україні ХІV–ХVІ ст. 

25. Послання як жанр красномовства. Іван Вишенський. 

26. Українське ораторське мистецтво XVII – XVIII ст. Риторична 

традиція Києво-Могилянської академії. 

27. Інокентій Гізель – український Аристотель. 

28. Теорія і практика красномовства у творчості Антонія 

Радивиловського. 

29. Теорія і практика ораторського мистецтва Феофана Прокоповича. 

30. Риторична спадщина Григорія Сковороди. 

31. Риторика в Україні XVIIІ – початку XX ст.  

32. Іван Франко як оратор. «Промова на ювілеї з приводу його 25-

літньої діяльності». 

33. Митрополит Андрей Шептицький як проповідник. 

34. Сучасні західні риторичні моделі.  
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35. Риторика сучасного інтерактивного спілкування.  

36. Сутність та проблеми взаємодії оратора й аудиторії. Об’єктивні 

перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в 

організації аудиторії. 

37. Структура стратегії оратора. 

38. Тактика оратора: способи і прийоми. 

39. Зовнішність оратора як запорука успішного виступу. 

40. Вербальні та невербальні засоби спілкування.  

41. Стилі мовлення (стилі ораторського твору).  

42. Поняття та елементи ораторської промови.  

43. Основні етапи підготовки тексту промови.  

44. Типи промов. Промови, що читаються за конспектом. Промови, 

які готують заздалегідь, але не вчать напам’ять. Промови, які 

готують заздалегідь і вчать напам’ять. Імпровізовані промови 

(експромти). 

45. Поняття, зміст, роль та засоби створення образності. Тропи: 

поняття та види. 

46. Поняття та категорії техніки мовлення.  

47. Засоби емоційно-образної та логічної виразності.  

48. Поняття судової риторики.  

49. Виникнення судової риторики.  

50. Запитання-відповіді у процесі судочинства. 

51. Видатні судові оратори. Творча спадщина А.Коні. 

52. Видатні судові оратори. Творча спадщина П.Пороховщикова. 

53. Судове мовлення як процес.  

54. Діалог слідчого із процесуальним партнером. Підготовка до 

допиту.  

55. Допит свідка. Допит свідка-очевидця.  

56. Допит потерпілого. 

57. Допит підозрюваного. 

58. Допит обвинуваченого.  

59. Пред’явлення доказів у судовій промові. 

60. Логічні основи судового мовлення. 

61. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації. 

62. Полеміка як форма риторики: функції, принципи, прийоми. 

Характеристика запитань і відповідей у полеміці. 

63. Види полемічних «хитрощів». Шляхи їх нейтралізації. 

64. Поняття про судову етику. 

65. Етичні норми полеміки. 
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66. Етичні основи судочинства, їх риторичний вимір. 

67. Основні принципи судового розгляду.  

68. Види судового допиту.  

69. Допит обвинуваченого в суді.  

70. Допит свідків у суді. Послідовність допиту свідків. 

71. Допит потерпілого в суді.  

72. Допит експерта. Допит експерта в суді та під час попереднього 

слідства: порівняльний аналіз. 

73. Поняття судових дебатів. Зміст і структура судових дебатів. 

74. Судовий процес. Судова полеміка.  

75. Судові дебати у кримінальних справах.  

76. Судові дебати у цивільних справах. 

77. Поняття та предмет судової промови.  

78. Види судових промов.  

79. Характеристика судової аудиторії.  

80. Спілкування із судовою аудиторією. 

81. Пред’явлення доказів у судовій промові. 

82. Підготовка судової промови.  

83. Прокурорська риторика: різновиди та структура. 

84. Зміст і побудова обвинувальної промови. 

85. Риторика прокурора у судових дебатах.  

86. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. 

87. Поняття та зміст захисної промови адвоката.  

88. Міркування про цивільний позов, міру покарання. 

89. Репліка адвоката.  

90. Альтернатива у захисній промові. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Агітаційна промова – це промова, яка має основне завдання – 
роз’яснити щось, зорієнтувати в чомусь; вона звернена насамперед до 
емоцій, до почуттів і уяви слухачів. 

Агон – змагання (спортивні, поетичні, музичні, театральні) під 
час релігійних свят у Давній Греції. В Афінах перший агон відбувся 
534 до н. е. як змагання серед трагічних поетів. 

Агора – – у давніх греків назва міської площі. 
Аналогія – це такий умовивід, у якому рух думки відбувається від 

окремого до окремого, від часткового до часткового.  
Анатомія промови – органічна побудова промови, завдяки якій 

інформація передається через багаторівневе проникнення одне через 
одного чітко відібраних логічних, дидактичних, мовних, техніко-
інтонаційних прийомів. 

Апологет – запальний прихильник якоїсь ідеї, напряму, вчення. 
Спочатку апологетами називали захисників 
християнського богослов'я і релігії; у переносному розумінні – 
беззастережні захисники і вихвалячі певних ідейних течій або систем. 

Апологетика – система раціоналістичних аргументів, що має на 
меті довести істинність тієї чи іншої релігії, системи вірувань чи 
поглядів.  

Аргументація – риторичний прийом, який засновується на 
логічному обґрунтуванні суб’єктом тези шляхом доказу, переконання; 
комунікативне явище, яке містить два аспекти: гносеологічний 
(пізнання предмета, поглиблене його розуміння, пошук істини, 
поширення істинних думок та їх обстоювання) й етичний (оратор та 
аудиторія визнають себе рівноправними сторонами пізнання істини). 

Аттикізм – літературний напрям у давньогрецькій та почасти у 
римській літературі, розвинувся як реакція на азіатам, обстоював 
культ класиків, збереження мовних норм аттичних прозаїків V ст. до 
н.е. Хоч А. на теренах стилю поступався азіанізму, однак у мовній 
сфері спромігся на такі зразки, які пізніше правили за основу 
елліністичного красномовства. 

Аудиторія – це група людей, у думках чи поведінці яких мають 
відбутися зміни, до яких прагне оратор. 

Вплив – це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за 
допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої 
відбуваються зміни в поглядах чи поведінці. 

Гомілетика – християнська риторика, зосереджена на тлумаченні 
Біблії через проповідь чи повчальну бесіду. 

Гомілія – промова перед народом, бесіда з кількома людьми. 
Гумор – 1) доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, 

спрямоване на викриття вад. Фізична або вербальна дія, яка має на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
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меті розсмішити. В основі лежить протиставлення кількох частин 
буття, вихоплених гумористом з контексту історичного розвитку. 
Поняття гумору ґрунтується на спостережливості та аналітичності 
мислення, тому бути в доброму гуморі – бути спостережливим та 
мислити філософськи – підмічати єдність та боротьбу протилежностей 
у межах однієї сутності. 2) Художній прийом у творах літератури або 
мистецтва, заснований на зображенні чого-небудь у комічному 
вигляді, а також твір літератури або мистецтва, що використовує цей 
прийом. 

Дебати – чітко структурований і спеціально організований 
публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми. 
Цей різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують на 
переконання в своїй правоті третьої сторони, а не одне одного. Тому 
вербальні і невербальні засоби, що використовуються учасниками 
дебатів, мають на меті отримання певного результату – сформувати у 
слухачів позитивне враження від власної позиції. 

Дедукція – спосіб мислення від загального до одиничного. 
Декламація – виразного читання (декламування), або мистецького 

виголошування, здебільшого з пам’яти літературних творів, 
зокрема віршів У переносному розумінні декламація є манера 
говорити піднесено; пишномовні слова, промови; говорення гарних 
слів без змісту; пусті фрази. 

Дискусія – це форма колективного обговорення, мета якого 
виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання 
через висловлення власних міркувань  та 
зіставлення поглядів опонентів на проблему. Під час такого 
обговорення виявляються різні позиції, озвучуються протилежні 
думки, аемоційно-інтелектуальний стимул підштовхує до 
активного мислення. 

Диспут – різновид дискусії, публічне обговорення тієї чи іншої 
важливої для присутніх проблеми, яке, як правило, завчасно готується 
і пов’язане з реальним життям, власним досвідом учасників. Диспут – 
це спеціально організоване подання, в ході якого відбувається 
демонстративне зіткнення думок з будь-якого питання (проблеми). 
Взагалі диспут трактується у словниках як вид діалогічного мовлення, 
публічна суперечка на злободенну наукову або розмовно-побутову 
тему. Щодо даної проблеми учасники диспуту висловлюють різні 
думки і судження. 

Діалектика – це певне мистецтво ведення бесіди, коли шукаються 
першооснови якоїсь науки, особливо філософії. 

Діалог – це форма усного мовлення, почергова розмова двох або 
кількох осіб. 

Ділова доповідь – це виступ, який містить виклад певних питань із 
висновками та пропозиціями. У такій доповіді порушуються і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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розв’язуються назрілі в певній галузі життя проблеми й часто 
визначається практична мета. Тому вона містить певні рекомендації, 
підказує шляхи розв’язання досить чітко сформульованих завдань. 
Особливість ділової доповіді у тому, що вона сама може бути 
предметом обговорення, зазнавати критики, доповнюватися новими 
положеннями. 

Догмат – основне положення віровчення, яке визнають як 
незаперечну істину, що має силу непохитного авторитету і не підлягає 
критиці. Вимога беззастережного визнання догматів є однією з 
головних у християнстві. 

Догматика – розділ богослів’я, в якому дається систематизований 
виклад догматів (положень) якої-небудь релігії. Систему догматів 
мають християнство, іслам, буддизм та інші релігії. Часто догматизм 
виражається коротко письмово у вигляді офіційного віросповідного 
документа – сповідання віри або катехізису. 

Додатковий допит – допит, який проводять для з’ясування 
якогось окремого факту. 

Доповідь – один із видів монологічного мовлення: публічне, 
розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на 
залученні документальних даних. Зміст доповіді – це представлена 
інформація, що відображає суть питання або дослідження щодо даної 
ситуації. Часто складається з інформації про службову справу, що 
спрямовується керівництву або вищій посадовій особі. Мета 
доповіді – інформування кого-небудь про що-небудь. Тим не менше, 
доповіді можуть включати в себе такі елементи як рекомендації, 
пропозиції або інші мотиваційні пропозиції. Доповідь часто має 
структуру наукового дослідження: вступ, методи, результати та 
обговорення. 

Евфонія мовлення – властивість усного публічного мовлення, що 
полягає у плавності, мелодійності, інтонаційній виразності мовлення, 
у відсутності різкозвучних звукосполучень, слів-паразитів, вставних 
звуків (м-м-м, е-е-е), суворе дотримання орфоепічних норм. 

Екзегетика – врахування прихованого значення тексту, підтексту, 
символіки, алегорії тощо. 

Експромт – прозовий, віршований твір, створений без підготовки, 
попереднього обдумування. 

Елокуція – це словесне оформлення думки, тобто власне 
творення тексту. Основними одиницями елокуції є тропи і фігури. 

Емоційні жести − це жести, що підсилюють виразність промови, 
прикрашають її, допомагають у виділенні основних думок. 

Епідейктична промова – урочиста, похвальна промова.  
Еристика – мистецтво вести спір, діалог, дискусію, полеміку, 

диспут, дебати тощо; будувати переконливу аргументацію, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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ефективно критикувати погляди опонентів. Це риторика діалогічного 
мовлення, вчення успішної комунікації. 

Етос –  узагальнена характеристика культури певної соціальної 
спільноти, яка виражена в системі її панівних цінностей і норм 
поведінки. Втілюваний і обов’язковий у соціальній 
групі, суспільстві чи суспільній категорії чітко визначений набір 
ідеальних культурних взірців (ідеалів). Через залучення в реалізацію 
цих еталонів поведінки чіткіше окреслюються цінності відповідної 
групи, формується та відтворюється стиль життя. 

Єресь – переконання або вчення, сильно відмінні від 
загальноприйнятих або традиційних поглядів, зокрема релігійне 
вчення, сукупність теологічних або релігійних доктрин, ідей, що 
суперечать визнаному в церкві або релігійній громаді догмату віри або 
не збігаються з ним, і пов'язане із цим виділення зі складу церкви 
нової громади, релігійне вчення, що заперечує основи (догми) та 
організаційні форми панівної церкви. Засновників єресі 
називають єресіархами, а прибічників – єретиками. Впродовж століть 
єретиків часто переслідували й карали, іноді смертю. 

Жарт – фраза або параграф з гумористичним змістом. 
Звітна доповідь – це промова, в якій офіційна особа повідомляє 

уповноваженому зібранню про здійснену колективом роботу, аналізує 
і оцінює її результати. У такій промові говориться також про завдання 
на майбутнє, які стоять перед колективом. Звітна доповідь не лише 
обговорюється, а й схвалюється зібранням; до окремих її частин 
можуть бути внесені корективи; за доповіддю обов’язково 
приймається рішення - програма майбутніх дій. 

Ілюстративні жести − це жести, які зображують те, про що 
йдеться.  

Імпровізація – виконання твору (музичного, поетичного, 
сценічного, риторичного) в момент його виконання без попередньої 
підготовки. 

Індукція – спосіб мислення від одиничного до загального. 
Каданс – тип мелодики мовлення, характерний для кінця фрази. 
Какофонія – немилозвучне сполучення звуків, що болісно вражає 

слух. 
Канон – незмінна (консервативна) традиційна, що не підлягає 

перегляду сукупність законів, норм і правил у різних царинах 
життєдіяльності людини.  

Комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, 
поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, 
спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою 
передавання та одержання інформації. 

Контроверсії – це судові промови щодо вигаданих справ.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Літургія – Божественна літургія або Свята літургія  – 
традиційна назва служби Божої у православній та греко-католицькій 
церквах, а точніше – богослужіння з приношенням Святих Дарів. 
Свята Літургія займає в згаданих церквах центральне місце: її 
основою є святе таїнство євхаристії, оскільки в християнській традиції 
прийнято вважати, що встановив євхаристію та виконував її сам Ісус 
Христос – і відтоді церква її постійно практикує. Вважається теж, що 
через євхаристію Христос є присутній у церкві тілом і кров'ю, котрі 
подаються вірним за посередництвом хліба і вина. У традиційному 
християнстві дослівно вірять, що у святій літургії хліб і вино 
посвячуються і переміняються на Тіло і Кров Христа Спасителя 
(див. трансубстанціація і Таємна вечеря). 

Логограф – це та людина, яка створювала промови для інших. 
Логос – це засоби впливу, що апелюють до розуму. 
Механічні жести − це жести, що супроводжують промову без 

зв’язку з її змістом, тобто робляться автоматично. 
Монолог – компонент художнього твору, що становить мовлення, 

яке звернене до самого себе чи інших (мовлення від 1-ї особи), на 
відміну від діалогу. Мовленнєві типи монологу зумовлені 
притаманними йому комунікативними функціями 
(розповідь, роздум, опис, оцінка, сповідь, самохарактеристика тощо). 
Монолог наближається до письмового мовлення, його характеризують 
складні синтаксичні конструкції. Невербальні компоненти 
використовуються в монолозі обмежено.  

Навіювання – це процес впливу на психічну сферу людини, 
пов’язаний зі зниженням свідомості й критичності при сприйнятті й 
реалізації змісту інформації, що сприймається, з відсутністю 
цілеспрямованого активного його сприйняття, розгорнутого логічного 
аналізу й оцінки у співвідношенні з минулим досвідом і станом 
суб’єкта сприйняття (аудиторії). 

Оратор – це людина, яка переконує інших прийняти певні 
твердження або виконати певні дії. 

Ораторський метод декламації – урочистий, піднесений спосіб 
виголошування. Відрізняється від говірного більшою силою голосу, 
різноманітністю інтонації, старанністю артикуляції, повільнішим 
темпом.  

Основний допит – допит,  що припускає вільну розповідь 
обвинуваченого з наступною постановкою перед ним учасниками 
судового розгляду запитань з усіх обставин розглядутої справи. 

 Очна ставка – це слідча дія, що виникає за одночасного допиту 
двох осіб у присутності одне одного, раніше допитаних за тим самим 
фактом, для усунення істотних суперечностей, що містяться в їхніх 
показаннях; самостійна слідча дія, проведена з метою виявлання 
нових доказів і перевірки наявних. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Пайдейя (виховання) – те, що передається і прищеплюється дитині. 
Патристика – сукупність літературних творів Отців Церкви. 
Пафос – це засоби впливу, що апелюють до почуттів. 
Переключення уваги – це зміна спрямування свідомості одного 

об’єкта на інший. 
Переконання – це свідома аргументована дія на інших людей з 

метою прийняття ними певних тверджень або намірів. 
Перехресний допит – допит, при якому одну особу допитують 

кілька учасників судового слідства з приводу тої самої обставини. 
Підозрюваний – учасник процесу, щодо якого зібрано докази, 

достатні для обґрунтованого припущення про здійснення ним злочину 
і затримання або обрання запобіжного заходу до пред’явлення 
обвинувачення. Особа визнається підозрюваною на підставі даних, які 
дають змогу припускати здійснення нею злочину, але які ще 
недостатні для пред’явлення їй обвинувачення. 

Повторний допит – це допит, коли обвинуваченого після 
дослідження доказів судом передопитують за всіма суттєвими 
обставинами справи з метою отримання від нього правдивих показів. 

Полеміка  – стан суперечки, диспут при обговоренні або вирішенні 
проблем. Різновид суперечки, що відрізняється тим, що основні 
зусилля сторін, що сперечаються, направлені на затвердження своєї 
точки зору з обговорюваного питання. Разом з дискусією полеміка є 
однією з найпоширеніших форм суперечки. З дискусією її зближує 
наявність достатньо певної тези, виступаючої предметом 
розбіжностей, відома змістовна зв’язність, що припускає увагу до 
аргументів осоружної сторони, черговість виступів що сперечаються, 
деяка обмеженість прийомів, за допомогою яких спростовується 
осоружна сторона й обґрунтовується власна точка зору. Разом з тим 
полеміка істотно відрізняється від дискусії. Якщо метою дискусії є 
передусім пошуки загальної згоди, того, що об’єднує різні точки зору, 
то основне завдання полеміки – затвердження однієї з протилежних 
позицій. 

Полеміст– той, хто вправно володіє мистецтвом полеміки або 
любить полемізувати; головний учасник полеміки. 

Поставити голос – допомогти своєму голосові виявити 
максимальною мірою властивості, які він повинен мати: а) 
благозвучність – наявність «металу», відсутність носового та інших 
неприємних відтінків; б) діапазон (обсяг від найвищої ноти до 
найнижчої) – не менший за півтори октави; в) витриманість – 
здатність дового, не стомлюючись говорити повними, чистими, тобто 
без усяких сторонніх призвуків, звуками; г) рухомість – здатність 
володіти так званими важелями тону: висотою, силою і тривалістю, 
самовільно змінюючи їх у той чи інший бік, а також мистецтво 
змінювати тембр, забарвлення звука. 
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Предмет риторики – це публічний виступ у процесі комунікації. 
Прийоми тактики являють собою певні мовні форми, в яких 

передається інформація та сукупність конкретних дій, які є 
неодмінною умовою реалізації цілі. 

Притча – це повчальна розповідь з історії чи навколишнього 
життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини. На відміну від 
багатозначності тлумачення байки, у притчі зосереджена 
певна дидактична ідея. 

Промова – це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається 
до аудиторії. 

Психічне зараження – це процес передачі емоційного стану від 
однієї людини до іншої (інших) на психофізіологічному рівні 
контакту, окрім власного смислового впливу або додатково до нього. 

Репліка – частина судової промови, основне призначення якої 
коротко, у стислій формі звернути увагу суду на перекручення фактів, 
домисли та принципово неправильні судження, допущені учасниками 
дебатів у своїх промовах . 

Риторика – це наука про способи підготовки та виголошення 
промови з метою певного впливу на аудиторію.  

Розподіл уваги – одночасна спрямованість свідомості на кілька 
різнорідних об’єктів (або дій), об’єднаних однією діяльністю. 

Сарказм – зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії, троп і 
засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, 
сповнений презирства. Сарказм заснований не лише на посиленому 
контрасті між тим, що мається на увазі, і тим, що висловлюється, але і 
на безпосередньому навмисному оголенні того, що мається на увазі. 
На відміну від іронії сарказм нічим не прикритий. Це аморальні речі, 
різко негативні. 

Свідок – особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що 
мають значення для розслідування і вирішення кримінальної, 
адміністративної чи цивільної справи, і яка викликана для дачі 
свідчень. Зазвичай під словом «свідок» розуміють свідка в суді, проте 
це слово має ширше значення. У більш широкому сенсі свідок – це 
людина, яка була очевидцем якої-небудь події і готова про це 
свідчити. 

Софізм –  висновок або міркування, що обґрунтовує яку-небудь 
явну безглуздість, абсурд або парадоксальне твердження, що 
суперечить загальноприйнятим настановам.  

Спір – це словесне змагання при обговоренні будь-чого,  в якому 
кожна із сторін відстоює свою думку, свою правоту і прагне 
спростувати доводи іншої сторони. 

Способи тактики – це комплекс логічних, мовних, дидактичних, 
техніко-інтонаційних заходів, методів для організації впливу на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
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аудиторію, за допомогою яких посилюється її інтелектуальна, 
пізнавальна діяльність. 

Стратегія оратора – це загальний, всебічний план досягнення 
цілей, вона представляє собою розробку основних напрямків промови.  

Суазорії – промови на вигадані політичні теми. 
Судова етика – вчення про моральні ідеали, принципи й норми 

здійсненя правосудя, що визначають моральний зміст діяльності 
учасників судочинства. 

Судова полеміка – це суперечка з метою встановлення істини, 
вирішення питань за широкого використання логічних і 
психологічних доказів.  

Судова промова – це промова, звернена до суду та інших учасників 
судочинства і присутніх при розгляді кримінальної, цивільної, 
адміністративної справи, в якій містяться висновки щодо тієї чи іншої 
справи. 

Судовий процес – це розгляд судом загальної юрисдикції, судом за 
участі присяжних засідателів, арбітражним судом певної, конкретної 
справи, дослідження всіх матеріалів, пов’язаних з ним, і він проходить 
в обстановці напружених пошуків юридичної істини, боротьби думок 
процесуальних противників.  

Судові дебати – це форма мовного спілкування учасників судового 
процесу, спосіб передачі інформації, переконання суду та осіб, 
присутніх у залі судового засідання, в істинності висунутих 
суб’єктами судових дебатів тез і обґрунтованості пропонованих ними 
рішень.  

Тактика – це сукупність прийомів, методів реалізації стратегії, це 
зовнішньомовна структура промови, форма розкриття основної ідеї 
виступу оратора. 

Теза – це провідна ідея, сукупність тверджень, що розгортаються 
оратором під час спілкування з аудиторією. 

Тембр голосу – звукове забарвлення, характерне як для типу голосу 
(бас, баритон, тенор, сопрано, альт тощо), так і для голосу конкретної 
людини. Постійне забарвлення голосу людини зумовлене 
індивідуальними особливостями її мовного апарату (розміром і 
формою готані, ротової і носової порожнини, які слугують 
резонаторами при відтворенні звуків). 

Теологія (богослів’я) – вчення, предметом пізнання якого є Бог і 
все що з Ним пов’язано. Одним з основних методів теології з 
найдавніших часів і до нашого часу залишається дослідження і 
осмислення священних текстів відповідних віровчень, а також 
коментарів до них, які були зроблені відомими богословами в різні 
часи. Відповідно до існуючих віровчень про Суще у складі теології 
можна виділити юдейську, християнську, мусульманську, індуїстську, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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буддійську та інші теології. Представник теології, хто пише 
богословські твори – є теолог (богослов). 

Тон – висота звука, його якість, що визначається частотою 
ритмічних коливань напружених голосових зв’язок: чим більше 
коливань припадає н аодиницю часу, тим вищий звук. 

Тональність – 1) акустична характеристика звука, яка 
визначається концентрацією енергії у межах верхніх  і нижніх частот; 
2) основна емоційна настроєність ораторського тексту. 

Троп – слово чи фраза у переносному значенні, образний вираз, 
зрушення в семантиці слова від прямого до переносного значення, як-
от: метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, алегорія та ін. 

Фігури – незвичайні синтаксичні звороти мови, які застосовуються 
для підсилення виразності виступу та впливу на почуття слухачів. 

Шаховий допит – допит, під час якого той, хто допитує, ставить 
паралельно запитання іншим особам з тих самих фактів і обставин, які 
в цей час досліджують у процесі основного допиту. 

Ювілейна промова – це промова, яка зазвичай присвячується 
певній даті (ювілею установи чи окремої особи).  
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