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Модуль І. Загальна риторика 

Тема 1. Риторика та її роль у професійній діяльності юриста 

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, відео прикладами (фрагменти телевізійних 

програм, фільмів тощо). 

Питання, які виносяться на 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. Жанри ораторського мистецтва. 

4. Стилі мовлення. 

5. Мова і мовлення як основи ораторської майстерності. 

6. Вимоги до зовнішнього вигляду оратора. 

 

Завдання 3. Підготуйте творчі завдання (за вибором). Апробуйте їх на практичному занятті. 

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

2. Напишіть есе на тему: «Риторика у моїй майбутній професії». 

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. 

Глосарій 

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. 

Етос – це засоби впливу, що апелюють до моральних принципів, до норм людської 

поведінки. 

Логос – це засоби впливу, що апелюють до розуму. 

Оратор – це людина, яка переконує інших прийняти певні твердження або виконати певні 

дії. 

Пафос – це засоби впливу, що апелюють до почуттів. 

Переконання – це свідома аргументована дія на інших людей з метою прийняття ними 

певних тверджень або намірів. 

Предмет риторики – це публічний виступ у процесі комунікації. 

Промова – це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається до аудиторії. 

Риторика – це наука про способи підготовки та виголошення промови з метою певного 

впливу на аудиторію. 

 

Література 

1. Ораторське мистецтво юриста. Навчальний посібник / О.Б.Олійник. – К.: Кондор, 2009. – 

С.8-30. 



2. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / О.Б.Олійник – К. : Кондор, 

2010. – С.6-10.  

3. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель. – 5-е изд., 

стер. – М. : СмартБук, 2011. – 132 с. 

4. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. 

спец.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Рогожкин; Донец. юрид. ін-т. –  Вид. 2-ге, 

допов. –  Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. –  298 с.  

5. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О.Б. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.  

6. Юридична риторика: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. 

Олійник, В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2009. – С.8-31.  

7. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова риторика / В.В.Молдован // 

[Електронний ресурс]. Режим доступу. –  http://uchebniks.net/book/147-yuridichnij-

praktikum-kriminalnij-proces-sudova-ritorika-pidruchnik-moldovan-vv/3-peredmova.html 

 

Тема 2. Розвиток риторики у Стародавньому світі 

Практичне заняття  
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, які виносяться на обговорення 

1.Періоди у розвитку риторики. 

2.Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 

3.Римський період античної риторики. 

4. Риторика та раннє християнство. 

 

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. 

Індивідуальні 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. Підготуватися до їх усного чи письмового 

відтворення. 

Глосарій 

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. 

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. 

http://uchebniks.net/book/147-yuridichnij-praktikum-kriminalnij-proces-sudova-ritorika-pidruchnik-moldovan-vv/3-peredmova.html
http://uchebniks.net/book/147-yuridichnij-praktikum-kriminalnij-proces-sudova-ritorika-pidruchnik-moldovan-vv/3-peredmova.html


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. 

Діалектика – це певне мистецтво ведення бесіди, коли шукаються першооснови якоїсь 

науки, особливо філософії. 

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. 

Епідейктична промова – урочиста, похвальна промова.  

Еристика – мистецтво вести спір, діалог, дискусію, полеміку, диспут, дебати тощо; 

будувати переконливу аргументацію, 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. 

Контроверсії – це судові промови щодо вигаданих справ.  

Логограф – це та людина, яка створювала промови для інших. 

Пайдейя (виховання) – те, що передається і прищеплюється дитині. 

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. 

Софізм –  (від грец.(грецький) sóphisma – прийом, хитрування, вигадка, головоломка), 

висновок або міркування, що обгрунтовує яку-небудь явну безглуздість, абсурд або парадоксальне 

твердження, що перечить загальноприйнятим виставам. Аристотель називав С. «уявні докази», в 

яких обгрунтованість висновку здається і зобов’язана чисто суб’єктивному враженню, 

викликаному недостатністю логічного або семантичного аналізу.  

Стоїцизм – вчення однієї з найвпливовіших філософських шкіл античності, заснованої 

близько 300 р. до н. е. Своє ім’я школа отримала від назви портика Стоя Пойкиле (грец. στοά 

ποικίλη, букв. «розписний портик»), де засновник стоїцизму, Зенон із Кітіона, вперше виступив як 

самостійний учитель. Стоїки вважали логіку, фізику і етику частинами філософії. Відоме їх 

порівняння філософії з фруктовим садом, де логіка – садова огорожа, фізика – фруктове (фруктові) 

дерево(а), а етика – плоди дерева, тобто результат, що базується на певних (зумовлено-

визначених) принципах і обмежений певними рамками.  

Суазорії – промови на вигадані політичні теми. 

Троп – це використання слів у непрямому значенні для краси промови. 

Фігура – це мовленнєвий зворот, що відступає від загальноприйнятого виразу думки. 

Література  
1. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель. – 5-е 

изд., стер. – М. : СмартБук, 2011. – 132 с. 

2. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів 

юрид. спец.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Рогожкин; Донец. юрид. ін-т. –  Вид. 2-ге, 

допов. –  Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. –  298 с.  

3. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / В.В. Молдован. – К. : 

Кондор, 2006. – С.10-32. 

4. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О.Б. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.  

 

 

Тема 3. Історичний розвиток риторики епохи Середньовіччя 

План практичного 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). 

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%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
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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D1%96%D0%B7_%D0%9A%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Питання, які виносяться на 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.  

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. Підготуватися до їх усного чи письмового 

відтворення. 

Глосарій 

Апологетика – система раціоналістичних аргументів, що має на меті довести істинність 

тієї чи іншої релігії, системи вірувань чи поглядів.  

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. 

Гомілетика – християнська риторика, зосереджена на тлумаченні Біблії через проповідь 

чи повчальну бесіду. 

Гомілія – промова перед народом, бесіда з кількома людьми. 

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. 

Екзегетика – врахування прихованого значення тексту, підтексту, символіки, алегорії 

тощо. 

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 

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%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%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%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


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. 

Канон – незмінна (консервативна) традиційна, що не підлягає перегляду сукупність 

законів, норм і правил у різних царинах життєдіяльності людини.  

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). 

Патристика – сукупність літературних творів Отців Церкви. 

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, буддійську та інші 

теології. Представник теології, хто пише богословські твори – є теолог (богослов). 

Література  
1. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель. – 5-е 

изд., стер. – М. : СмартБук, 2011. – 132 с. 

2. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів 

юрид. спец.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Рогожкин; Донец. юрид. ін-т. –  Вид. 2-ге, 

допов. –  Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. –  298 с.  

3. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / В.В. Молдован. – К. : 

Кондор, 2006. – С.10-32. 

4. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О.Б. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.  

 

Тема 4. Розвиток риторики в Україні 

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, які виносяться на обговорення  
План практичного заняття 

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 XVIIІ – початку XX ст.  

6.Проблеми розвитку риторики ХХ – початку ХХІ ст.  

Практичні завдання 

Завдання 1. 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.   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
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%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%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%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
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


 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 

Сковорода 

Виробив цілу філософію слова. Він 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 2. 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 3. 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». 

Література 

1. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / О.Б. Олійник – К. : Кондор, 

2010. – 166 с.  

2. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель. – 5-е изд., 

стер. – М. : СмартБук, 2011. – 132 с. 

3. Рогожкін О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. 

спец.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Рогожкин; Донец. юрид. ін-т. –  Вид. 2-ге, 

допов. –  Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. –  298 с.  

4. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів /                              В.В. Молдован. 

– К. : Кондор, 2010. – 496 с.  

5. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О.Б. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.  

6. Юридична риторика: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. 

Олійник, В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2009. – 213 с.  

 

 

 

 



Тема 5. Сучасний етап розвитку риторики 

План практичного 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, які виносяться на 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. 

 

Завдання 3. Прочитайте книгу П.Сопера «Основи мистецтва мовлення» (Сопер П. Основы 

искусства речи. – [Електронний 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. 

 
Література 

7. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. – [Електронний ресурс]. Режим доступу. –   
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8. Карнегі  Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Д.Карнегі. – К.: Країна Мрій, 2015. – 

208 с. 

9. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / О.Б. Олійник – К. : Кондор, 

2010. – 166 с.  

10. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель. – 5-е изд., 
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спец.: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Рогожкин; Донец. юрид. ін-т. –  Вид. 2-ге, 

допов. –  Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2012. –  298 с.  

12. Сопер Л.Поль. Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону: Издательство Феникс, 1995. – 448 

с. [Електронний ресурс]. Режим доступу. –  http://www.e-reading.by/book.php?book=112462). 

13. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів /                              В.В. Молдован. 

– К. : Кондор, 2010. – 496 с.  

14. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О.Б. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.  

 

Тема 6. Оратор і аудиторія. Зовнішня культура оратора 

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). 

План практичного заняття 

Питання, які виносяться на обговорення 

1. Особливості взаємодії оратора з аудиторією. 

2. Структура стратегії оратора. 

3. Тактика оратора, її компоненти. 

4. Зовнішність оратора як запорука успішного виступу. 

http://www.e-reading.by/book.php?book=112462
http://www.e-reading.by/book.php?book=112462
http://www.fkotler.narod.ru/download/kak_vyrabatyvat_uverennost_v_sebe.pdf
http://www.e-reading.by/book.php?book=112462


 

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 ресурс]. Режим доступу. –  

http://archivebag.ru/v2/08102015/0/8/3/f/6/e1433e3c5b4ef12e5a3a05c1837bf9a1442/3de85cfb1a0c64860

eaf2e8178e4d190336205bc/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-прктики, викладачі 

кафедри правознавства, відвідувач юридичної клініки – учасник бойових дій. 

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

занятті. 

Індивідуальні 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. Підготуватися до їх усного чи 

письмового відтворення. 

Глосарій 

Аналогія – спосіб доведення від одиничного до одиничного. 

Анатомія промови – органічна побудова промови, завдяки якій інформація передається 

через багаторівневе проникнення одне через одного чітко відібраних логічних, дидактичних, 

мовних, техніко-інтонаційних прийомів. 

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). 

Дедукція – спосіб мислення від загального до одиничного. 

Емоційні жести − це жести, що підсилюють виразність промови, прикрашають її, 

допомагають у виділенні основних думок. 

Ілюстративні жести − це жести, які зображують те, про що йдеться.  

Індукція – спосіб мислення від одиничного до загального. 

Механічні жести − це жести, що супроводжують промову без зв’язку з її змістом, тобто 

робляться автоматично. 



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). 

Переключення уваги – це зміна спрямування свідомості одного об’єкта на інший. 

Прийоми тактики являють собою певні мовні форми, в яких передається інформація та 

сукупність конкретних дій, які є неодмінною умовою реалізації цілі. 

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. 

Розподіл уваги – одночасна спрямованість свідомості на декілька різнорідних об’єктів (або 

дій), об’єднаних однією діяльністю. 

Способи тактики – це комплекс логічних, мовних, дидактичних, техніко-інтонаційних 

заходів, методів для організації впливу на аудиторію, за допомогою яких посилюється її 

інтелектуальна, пізнавальна діяльність. 

Стратегія оратора – це загальний, всебічний план досягнення цілей, вона представляє 

собою розробку основних напрямків промови.  

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. 

Література 

1. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / О.Б. Олійник – К. : Кондор, 
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Олійник, В. В. Молдован. – К. : Кондор, 2009. – 213 с.  

 

Тема 7. Методика та етапи підготовки промови 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами лекції №5 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання, які виносяться на 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. 

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. 

Індивідуальні 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. 

Глосарій 

Агітаційна промова – це промова, яка має основне завдання – роз’яснити щось, 

зорієнтувати в чомусь; вона звернена насамперед до емоцій, до почуттів і уяви слухачів.  

Аргументація – в загальному значенні – це процес обґрунтування людиною певного 

положення (твердження, гіпотези, концепції) з метою переконання в його істинності, доцільності.  

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. 

Діалог – це двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома людьми  у 

вигляді питань та відповідей. 

Ділова доповідь – це виступ, який містить виклад певних питань із висновками та 

пропозиціями. У такій доповіді порушуються і 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. 

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. 

Експромт – прозовий, віршований твір, створений без підготовки, попереднього 

обдумування. 

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. 

Імпровізація – виконання твору (музичного, поетичного, сценічного, риторичного) в 

момент його виконання без попередньої підготовки. 

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. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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


Фігури – незвичайні синтаксичні звороти мови, які застосовуються для підсилення 

виразності виступу та впливу на почуття слухачів. 

Ювілейна промова – це промова, яка зазвичай присвячується певній даті (ювілею установи 

чи окремої особи).  

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 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? 

 

Тема 8. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.  

Культура мовлення оратора 

Практичне заняття 

Завдання 1. Законспектуйте основні теоретичні положення теми, підготуйтеся до 

співбесіди за запропонованим планом. 

План 

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. Проставте наголос. Звірте розставлені вами наголоси 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. 

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. Виправте граматико-стилістичні помилки в поданих далі реченнях: 

Добра людина – це котра думає насамперед про інших. Київ – це буде столиця України. 

Юність – це коли вам двадцять. Вулиця Франка – це де тролейбусна зупинка. Горілка – це буде 

алкогольний напій. Гарні книги – це які примушують замислитися. Синтаксис – це буде один з 

розділів науки про мову. 

IV. 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. 

V. 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! 

VI. 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. 

VIІ.  Замініть у поданих нижче реченнях вульгаризми на евфемізми та перифрази. 

У неї морда – хоч пацюки бий! Не лізь своїми ратицями до мене обійматися! 

VIІІ. 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? 

IХ. 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. 

Х. 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. 

XI. Вимовте подані далі фрази зі звичайною та іронічною інтонацією: 

Андрій розумний хлопець. Зарплату обіцяли видати вчасно. Ось приклад шляхетності. 

XІI. Відокремте серед поданих виразів каламбури від парадоксів. 

Гірше за все ми знаємо своїх близьких (Ф. Моріак). Як всі оратори, що ставлять собі за 

мету вичерпати тему, він вичерпав терпіння слухачів (О.Вайльд). Не стільки того плачу, скільки за 

те я плачу (нар.). Якщо дотримуєшся маленьких правил, то можна порушувати великі (Дж. Оруел). 

Кто не бачив Іспанії – сліпий, хто її бачив – засліплений (П. Борель). Не заводьте дітей! Ви їм 

даруєте життя, вони вам – смерть. Ви їх породжуєте на світ, вони вас зживають зі світу (О. 

Бальзак). 

XІІІ. Виокремте  серед поданих виразів алюзії та ремінісценції. 

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). 



XIV. Переробіть послідовно на риторичний вигук, риторичне звертання, риторичне 

питання таку фразу: 

Український фольклор є скарбницею нашої духовності. 

XV. 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. 

XVI. Спробуйте перевірити лексичне багатство своєї мови за формулою Б. Головіна: 

К = N/n , де N – число лексем, an – число слововживань. Для цього використайте 

написаний вами текст (максимально великий за обсягом). Чим більшим виявиться десятковий 

дріб, тим багатший лексикон оратора. 

XVIІ. Визначте, як змінюється в наведеному далі короткому оповіданні стиль спілкування 

героя. Подумайте, як краще: відверте хамство чи «лицемірна» риторика? Чи не варто бути в 

цьому разі «лицемірним» і в глибині душі? 

Юрко біг собі додому зі школи. Раптом, коли він зльоту загнув за ріг будинку, то всім 

тілом вдарився в щось велике і м’яке. Воно похитнулося, але встояло. Переляканий Юрко підвів 

голову і побачив розлючене обличчя літньої пані в окулярах. 

– Перепрошую дуже, – пробелькотів він, задихаючись. – Я не хотів... Це сталося 

випадково. Прийміть мої вибачення. 

Обличчя просяяло усмішкою. Пані вже не гнівалася. 

– Гарний хлопчику, – промовила вона. – Що ж, з усяким буває. Добре, що тебе навчили 

гарно вибачатися. Бувай! 

«Щоб ти ноги переламала, стара корово! Пре, як танк! Сиділа б удома, смерті чекала», – 

подумав Юрко, попрямувавши своєю дорогою. 
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Тема 9. Основи техніки мовлення і виразного читання 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 9 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами 

(фрагменти телевізійних програм, фільмів тощо). 
Питання, які виносяться на обговорення 

1. Дихання. 

2. Голос. 

3. Дикція. 

4. Ритміка. 

5. Виразне читання текстів. 

6. Орфоепічні норми української мови. 

7. 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. Логічні паузи. Граматичні паузи. Логічно-граматичні паузи. 

Ритмічна пауза. Психологічна пауза. Темп.  
 
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 сек.). 

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 вивитися в зростанні 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 хв. Робіть усе (збирайте розкидані книги, пишіть на аркуші тощо) 

сповільнено й плавно, потім 1-2 хв. – швидко й різко, імітуючи метушливість і 

знервованість. Далі знову повільно і т.д. Так само читайте уривки зі знайомих творів. 

3.2. 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. 

3.3. 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… 

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 чого якості. Поміркуйте, які 

властивості власного голосу ви хотіли б розвинути, яких вад позбутися. 

Завдання 5.  Запишіть у зошити основні терміни. Підготуватися до їх усного чи 

письмового відтворення. 

Глосарій 

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. 

Каданс – тип мелодики мовлення, характерний для кінця фрази. 

Какофонія – немилозвучне сполучення звуків, що болісно вражає слух. 

Ораторський метод декламації – урочистий, піднесений спосіб виголошування. 

Відрізняється від говірного більшою силою голосу, різноманітністю інтонації, старанністю 

артикуляції, повільнішим темпом.  

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 довго, 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. 

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 гортані, 

ротової і носової порожнини, які слугують резонаторами при відтворенні звуків). 

Тон – висота звука, його якість, що визначається частотою ритмічних коливань 

напружених голосових зв’язок: чим більше коливань припадає на одиницю 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. 
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Модуль ІІ. Судова риторика 

Тема 10.  Судова риторика 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись матеріалами теми 

10 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на практичному занятті. 

Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти телевізійних програм, 

фільмів тощо). 

Питання, які виносяться на 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. 

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) «Искусство речи на суде». 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 вдава 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. 

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). 
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5. Юридична риторика: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вузів / 
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Тема 11. Допит як діалог слідчого із процесуальним партнером 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 11 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

 

Питання, які виносяться на обговорення 

1. Діалог слідчого із процесуальним партнером.  

2. Допит свідка.  

3. Допит потерпілого.  

4. Допит підозрюваного.  

5. Допит обвинуваченого.  

 

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. 

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. Підготуватися до їх усного чи 

письмового відтворення. 

Глосарій 

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. У переносному значенні (розмовне слово) дискусія – це спір, суперечка 

окремих осіб, співбесідників. 

Діалог – це форма усного мовлення, почергова розмова двох або кількох осіб. 
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. 

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.  

 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%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%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


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. 

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. 

Література 

 1. Молдован В.В. Судова риторика: Навчальний посібник / В.В.Молдован. – К.: Кондор, 

2006. – 328 с. 

 2. Молдован В.В., Кацавець Р.С. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова 
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/ О.Олійник, В.Молдован. – К.: Кондор, 2009. – 214 с. 

 5.Ораторське мистецтво: підручник / М.П.Требін, Г.П.Клімова, Н.П.Осипова та ін..; за ред. 
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Тема 12. Принципи та засоби полеміки. Судова етика 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 13 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

 

Питання, які виносяться на обговорення 

1. Принципи та засоби ведення полеміки. 

2. Етичні норми полеміки. 

3. Етичні основи судочинства. 

 

Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із запропонованих тем. 

Характеристика запитань і відповідей у полеміці. 

Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх нейтралізації. 

А.І.Коні про етичні основи судочинства. 

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. Підготуватися до їх усного чи 

письмового відтворення. 

Глосарій 

Аналогія – це такий умовивід, у якому рух думки відбувається від окремого до окремого, 

від часткового до часткового.  

Гумор – 1) доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття вад. 

Фізична або вербальна дія, яка має на меті розсмішити. В основі лежить протиставлення кількох 

частин буття, вхоплених 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. 

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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%85


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 – процес виведення висновку, що гарантовано слідує, якщо вихідні 

припущення істинні то висновок на їх підставі є чинним. Висновок повинен базуватись винятково 

на основі попередньо наведених доказів та не повинен містити нової інформації про предмет, що 

досліджується.  

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. У переносному значенні (розмовне слово) дискусія – це спір, суперечка 

окремих осіб, співбесідників. 

Жарт – фраза або параграф з гумористичним змістом. 

Індукція – це процес судження, котрий досягає висновку, що при наявному стані знань є 

напевно істинний, але не гарантує його. Індуктивний висновокможе бути спростований або 

узагальнений при наявності додаткових фактів. Інакше, індукція полягає у формулюванні закону, 

ґрунтуючись на обмеженому обсягу спостережень повторюваних подій. 

Полеміка (грец. πολεμικά від πολέμιον, «ворожнеча») – 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. 

Сарказм (від грец. σαρκασμός, буквально «розривати [м’ясо]») – 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. 

Судова етика – вчення про моральні ідеали, принципи й норми здійсненя правосудя, що 

визначають моральний зміст діяльності учасників судочинства. 
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/ О.Олійник, В.Молдован. – К.: Кондор, 2009. – 214 с. 
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Тема 14. Судовий допит 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 14 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%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


 

Питання, які виносяться на обговорення 

1. Основні принципи судового розгляду. 

2. Допит обвинувачуваного. 

3. Допит свідків. 

4. Допит потерпілого. 

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. Доберіть відеоматеріали (епізоди художніх і документальних фільмів, 

телепрограм тощо) для ілюстрації основних положень теми . 

 

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

відтворення. 

Глосарій 

Додатковий допит – допит, який проводять для з’ясування якогось окремого факту. 

Основний допит – допит,  що припускає вільну розповідь обвинуваченого з наступною 

постановкою перед ним учасниками судового розгляду запитань з усіх обставин розглядутої 

справи. 

Перехресний допит – допит, при якому одну особу допитують кілька учасників судового 

слідства з приводу тої самої обставини. 

Повторний допит – це допит, коли обвинуваченого після дослідження доказів судом 

передопитують за всіма суттєвими обставинами справи з метою отримання від нього правдивих 

показів. 

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. 

 

Література 
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/ О.Олійник, В.Молдован. – К.: Кондор, 2009. – 214 с. 

 5.Ораторське мистецтво: підручник / М.П.Требін, Г.П.Клімова, Н.П.Осипова та ін..; за ред. 

М.П.Требіна і Г.П.Клімової. – Х.: Право, 2013. – 208 с.  

 

Тема 14. Судові дебати 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 14 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

 

Питання, які виносяться на обговорення 

1. Судовий процес. 

2. Судова полеміка. 

3. Функції, зміст і структура судових дебатів. 

4. Етичні аспекти судових дебатів. 

 

Завдання 2. Підготуйте та виголосіть повідомлення на одну із запропонованих тем. 



3. Функції судових дебатів. 

4. Риторичні особливості судової полеміки. 

5. Специфіка судового мовлення. 

 

Завдання 3. Доберіть відеоматеріали (епізоди художніх і документальних фільмів, 

телепрограм тощо) для ілюстрації основних положень теми . 

 

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

письмового відтворення. 

Глосарій 

 

Спір – це словесне змагання при обговоренні будь-чого,  в якому кожна із сторін відстоює 

свою думку, свою правоту і прагне спростувати доводи іншої сторони.Перехресний допит – 

допит, при якому одну особу допитують кілька учасників судового слідства з приводу тої самої 

обставини. 

Судова полеміка – це суперечка з метою встановлення істини, вирішення питань за 

широкого використання логічних і психологічних доказів.  

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.  
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Тема 15. Судова промова 

Практичне заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 16 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відеоприкладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

Питання, які виносяться на 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. 

Індивідуальні 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). 

 

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

відтворення. 

Глосарій 

Дока зування – розумова і практична діяльність компетентних учасників процесуальних 

відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що 

мають значення для правильного вирішення справи. Метою доказування є встановлення істини у 

конкретній справі і вирішення спору між сторонами. 

Репліка – частина судової промови, основне призначення якої коротко, в стислій формі 

звернути увагу суду на перекручення фактів, домисли та принципово неправильні судження, 

допущені учасниками дебатів у своїх промовах . 

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. 

Судові дебати – це частина судового розгляду, в якій особи, які беруть участь у справі, у 

своїх промовах підводять підсумки своїх пояснень, дають оцінку дослідженим доказам, наводять 

власну точку зору щодо того, яким повинен бути результат розгляду та вирішення справи. 
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Тема 16. Промова державного обвинувача 

План практичного заняття 

Завдання 1. У робочі зошити занотуйте відповіді на питання, скориставшись 

матеріалами теми 17 та рекомендованою літературою. Підготуйтеся до обговорення на 

практичному занятті. Ілюструйте свої відповіді презентаціями, відео прикладами (фрагменти 

телевізійних програм, фільмів тощо). 

 

Питання, які виносяться на 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). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-23.html
http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-23.html
http://pravouch.com/page/ritorika/ist/ist-23--idz-ax296--nf-33.html


4. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів.  
5. Обґрунтування кваліфікації злочину. 
6. Характеристика особи підсудного.  
7. Необхідна оборона.  
8. Співучасть. 

 

Завдання 3. Доберіть відеоматеріали (епізоди художніх і документальних фільмів, 

телепрограм тощо) для ілюстрації основних положень теми . 

 

Завдання 5. 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 

присукувань 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). 

  

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

письмового відтворення. 

Глосарій 

Лжесвідчення – це завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 

неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, проведення 

розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України 

або у суді. Лжесвідчення є також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у 

таких самих випадках. За завідомо неправдиве показання (лжесвідчення) законодавством України 

встановлено кримінальну відповідальність. 

Необхідна оборона – дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів 

особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від 

суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і 

достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при 

цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. 

Репліка прокурора – це  повторний виступ, передбачений ч.7 ст.364 КПК України у 

судових дебатах щодо певних обставин промов інших учасників розгляду справи (захисника, 

обвинуваченого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх  представників).  

Судова полеміка – це суперечка з метою встановлення істини, вирішення питань за 

широкого використання логічних і психологічних доказів.  

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.  

Література 

 1. Молдован В.В. Судова риторика: Навчальний посібник / В.В.Молдован. – К.: Кондор, 

2006. – 328 с. 

 2. Молдован В.В., Кацавець Р.С. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова 

риторика / В.В. Молдован, Р.С.Кацавець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с. 

3. Олійник О. Правова риторика: Навчальний посібник / О.Олійник. – К.: Кондор, 2010. – 

166 с. 



 4. Олійник О., Молдован В. Юридична риторика. Теорія та практика. Навчальний посібник 

/ О.Олійник, В.Молдован. – К.: Кондор, 2009. – 214 с. 

 5.Ораторське мистецтво: підручник / М.П.Требін, Г.П.Клімова, Н.П.Осипова та ін..; за ред. 

М.П.Требіна і Г.П.Клімової. – Х.: Право, 2013. – 208 с.  

 

 
 


