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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 1 

 

Варіант 1 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. 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. 

2. Професор-ритор Києво-Могилянської академії, автор посібника з ораторського 

мистецтва: 

а) Михайло Ломоносов;  

б) Феофан Прокопович; 

в) Клим Смолятич; 

г) Андрей Шептицький. 

3. Автором книги «Основи мистецтва мовлення» є: 

а) Дейл Карнегі; 

б) Поль Сопер; 

в) Наполеон Хілл; 

г) Анатолій Коні. 

4. Розгортання тези у вигляді поєднання у свідомості різних образів, який можна 

застосовувати в аудиторії, де домінують люди з образним мисленням, – це: 

а) асоціативний спосіб викладення інформації; 

б) контрастний спосіб викладення інформації; 

в) ступінчатий спосіб викладення інформації; 

г) спіральний спосіб викладення інформації. 

5. Структура усного виступу містить у собі такі елементи: 

а) аргументи і факти; 

б) вступ, основна частина, висновки; 

в) мета і завдання; 

г) план, конспект, презентація. 

6. Поняття «виразність мовлення» поєднує в собі два окремі, але взаємозалежні 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. 

7. Законодавство забороняє ставити допитуваному, що містять готову відповідь або 

навіюють, підказують бажану відповідь. Як вони називаються? 

а) нагадувальні; 

б) уточнювальні; 

в) контрольні; 

г) навідні. 

8. Наведенні доводів на користь противника (з якими той згодний), а потім – несподівана 

демонстрація їх неспроможності. Такий метод полеміки називається; 

а) «відтягування заперечення»; 

б) «заковтування гачка»; 



в) «смаження риби»; 

г) «віддзеркалення». 

9. Судові дебати виконують такі функції: 

а) комунікативну і нормативну; 

б) полемічну і тлумачну; 

в) радикальну і ліберальну; 

г) риторичну і виховну. 

10. «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», – 

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) уникати юридичних тонкощів справи, пристосовуватись до потреб 

непрофесійних і недосвідчених слухачів. 

 

 
Завдання 2. Схарактеризуйте риторичні особливості допиту обвинуваченого 
(максимальна кількість балів – 5). 
 
Завдання 3. Підготуйте колонку для студентської газети на тему: «Поетами 

народжуються, а ораторами стають» (Цицерон)» (максимальна кількість балів – 5). 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 2 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Риторику як «мистецтво переконання» визначав: 

а) Аристотель;  

б) Квінтіліан; 

в) Сенека; 

г) Платон. 

2. Видатним представником українського ораторства у кінці ХІХ - на поч. ХХ ст. є: 

а) Лазар Баранович; 

б) Іван Франко; 

в) Феофан Прокопович; 

г) Іларіон Київський. 

3. 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. 

4. Жести, що підсилюють виразність промови, прикрашають її, допомагають у виділенні 

основних думок: 

а) механічні; 

б) ілюстративні; 

в) емоційні; 

г) раціональні. 

5. Процес обґрунтування людиною певного положення (твердження, гіпотези, концепції) з 

метою переконання в його істинності, доцільності – це: 

а) логіка; 

б) план; 

в) аргументація; 

г) презентація.  

6. Швидкість загалом і тривалість звучання окремих слів, сладів, а також пауз у поєднанні 

з ритмічною організованістю, розміреністю мовлання становлять його  

а) інтонацію; 

б) темпоритм; 

в) інтонаційний малюнок; 

г) партитуру. 

7. У допиті підозрюваного є особливі психологічні моменти: 

а) у підозрюваного яскраво виражена оборонна домінанта, настанова на 

приховання об’єктивної інформації; 

б) підозрюваний налаштований на активну співпрацю зі слідством;  

в) до слідчого підозрюваний ставиться упереджено і насторожено;  

г) до слідчого підозрюваний ставиться з довірою; 

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


д) для подальшого орієнтування підозрюваний прагне одержати інформацію про 

ступінь поінформованості слідчого. 

8. Етичні основи судового розгляду найбільш яскраво виявляються  

а) у сумлінному виконання учасниками судових дебатів своїх  функціональних 

обов’язків; 

б) у високому почутті відповідальності за доручену справу; 

в) у суворій принциповості кожного учасника судочинства під час здійснення своїх 

функцій; 

г) у стандартизованому підході до кожної справи, що розглядається; 

д) у суб’єктивності оцінювання фактів і доказів 

9. 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; 

в) адекватність; 

г) конструктивність. 

10. 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. 
Завдання 2. Розгляньте особливості полеміки  як форми риторики: назвіть її функції, 
принципи, прийоми, схарактеризуйте запитання і відповіді у полеміці (максимальна 
кількість балів – 5). 
 

Завдання 3. Підготуйте колонку для студентської газети на тему: «Поради ораторові від 

Дейла Карнегі» (максимальна кількість балів – 5). 

 
 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
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Поточна модульна робота 1 

Варіант 3 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Компонентами риторичного трикутника є: 

а) оратор, промова, аудиторія;  

б) етос, логос, пафос; 

в) місце, час, простір; 

г) єдність мети і засобів реалізації. 

2. Найбільш видатною постаттю у сфері риторики був ректор Києво-Могилянської 

академії Іоанникій Галятовський. Його риторичний твір став першим друкованим 

посібником з гомілетики в Україні. Як називався цей твір? 

а) «Оратор могилянський...»; 

б) «Комора Тулліанського красномовства»; 

в) «Ключ розуміння»; 

г) «Муза Роксоланська». 

3.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. 

4. 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. 

5. Немилозвучне сполучення звуків, що болісно вражає слух, – це: 

а) евфонія; 

б) какофонія; 

в) тембр голосу; 

г) виразність мовлення. 

6. 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) діалог і монолог; 

в) дискусія і самостійне вирішення професійних питань; 

г) попереднє проведення сукупності заходів з метою забезпечення результутів 

допиту та очна ставка. 

7. Термін «полеміка» походить від давньогрецького слова «полемікос» –  

а) войовничий, ворожий; 

б) доброзичливий, товариський; 

в) легкий, грайливий; 

г) важкий, занепадницький. 

8. 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. 

9. Чи бере участь у судових дебатах підсудний? 

а) так, бере завжди; 

б) ні, не бере ніколи; 

в) так, бере за відсутності захисника; 

г) так, бере за вимогою суду присяжних. 

10. Якщо судовий ритор бачить, що його не слухають або слухають неуважно, він може: 

а) не зважати на це і продовжувати говорити; 

б) почати промову спочатку; 

в) зупинитися у викладенні змісту промови; 

г) попросити допомоги у судді. 
 
Завдання 2. Визначте види полемічних «хитрощів», назвіть шляхи їх нейтралізації 
(максимальна кількість балів – 5). 
 

Завдання 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 (максимальна кількість балів – 5). 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
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Поточна модульна робота 1 

Варіант 4 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Ораторська діяльність науковця, викладача, що доповідає про результати дослідження, 

популяризує досягнення науки, – це вид риторики: 

а) політичне красномовство; 

б) судове красномовство; 

в) академічне красномовство; 

г) церковне красномовство. 

2. Автор збірки проповідей «Труби словес проповідних»: 

а) Інокентій Гізель,  

б) Лазар Баранович,  

в) Іоаникій Галятовський,  

г) Антоній Радивиловський. 

3. Мета оратора, смисл його діяльності –  

а) емоційний вплив на слухача; 

б) перетворення знання на переконання; 

в) перетворення переконання на знання; 

г) самостверження перед аудиторією. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Вимогою до ведення діалогу слідчого з процесуальним партнером є: 

а) суб’єктивність; 

б) ліберальність; 

в) об’єктивність; 

г) ієрархічність. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Послідовність виступів сторін у судових дебатах  установлюється законом. Визначте цю 

послідовність. 

а) Першим у дебатах виступає захисник, а в разі його відсутності – підсудний, 

останнім – захисник. 

б) Першим у дебатах виступає обвинувач, останнім – захисник, а в разі його 

відсутності – підсудний. 

в) Першим у дебатах виступає голова судового засідання, останнім обвинувач. 

г) Першим у дебатах виступає обвинувач, потім  голова судового засідання. 

10. Звернення до слухачів з питанням, пов’язаним зі змістом промови 

а) загострюють і активізують увагу аудиторії; 

б) виявляють некомпетентність оратора; 

в) дратують суддю; 

г) розважають присутніх. 

 
Завдання 2. Схарактеризуйте риторичні особливості судової етики (максимальна 
кількість балів – 5). 
 

Завдання 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 (максимальна кількість балів – 5). 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
Кафедра педагогіки та суспільних наук 

 

Поточна модульна робота 1 

Варіант 5 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

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

а) церковної проповіді; 

б) судової промови; 

в) політичного диспуту; 

г) академічної лекції. 

2 .«Проповідь Слова Божого на рождество Пресвятой Богородици» Маркіяна Шашкевича 

– це зразок: 

а) філософської проповіді; 

б) церковної проповіді; 

в) наукового виступу; 

г) судового виступу. 

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. 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. 

5. Гучність, потужність голосу, які залежать від активності роботи огранів мовленнєвого 

апарату: 

а) сила голосу; 

б) темп мовлення; 

в) тембр голосу; 

г) діапазон голосу. 

6. 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 оппонента; 

г) ви володієте істиною, тому зобов’язані її доводити. 

7. 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. 



8. 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. 

9. Чи допустиме оцінювання поведінки суддів учасниками судових дебатів?  

а) так; 

б) ні; 

в) залежно від обставин справи; 

г) залежно від поведінки суддів. 

10. Виходячи з теорії і практики судової риторики, можна виділити такі основні засади 

судової промови: 

а) філософську і юридичну; 

б) психологічну, етичну й логічну; 

в) дидактичну й соціальну; 

г) ідеальну і раціональну. 
 
Завдання 2. Схарактеризуйте основні принципи судового розгляду (максимальна 
кількість балів – 5). 
 
Завдання 3. Напишіть науково-популярне повідомлення: «Секрети жестів» (максимальна 
кількість балів – 5). 
 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота 2 

Варіант 1 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

 

1. Центром розвитку християнської філософії та риторики раннього Середньовіччя було 

місто: 

а) Єрусалим; 

б) Александрія; 

в) Афіни; 

г) Спарта. 

2. Першим відомим на сьогодні риторичним курсом, прочитаним у Києво-Могилянській 

академії в 1635/36 навчальному році, був курс  

а) Феофана Прокоповича; 

б) Йосипа Кононовича-Горбацького; 

в) Стефана Яворського; 

г) Лазаря Барановича. 

3. 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. 

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; 

в) орієнтуватися тільки на емоційні потреби аудиторії; 

г) не прилаштовуватися до пізнавальних потреб та настроїв аудиторії.  

5. 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. 

6. Особливість мовної діяльності слідчого полягає в  

а) діалогізації спілкування; 

б) монологізації спілкування; 

в) полемічності спілкування; 

г) публіцистичності спілкування. 

7. 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. 

8. Допит підсудного державним обвинувачем і потерпілим, на відміну від допиту його 

захисником,  має таку спрямованість: 

а) викривальну; 

б) полемічну; 



в) радикальну; 

г) безапеляційну. 

9. Відповідь, заперечення одного учасника судових дебатів на заяву іншого, зроблені в 

судовій промові або репліці, – це: 

а) допит; 

б) зауваження; 

в) репліка; 

г) інтенція. 

10. 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. 

 
Завдання 2. Схарактеризуйте види судового допиту (максимальна кількість балів – 5). 
 

Завдання 3. Сформулюйте мету, завдання і план промови на тему: «Права дитини в 

Україні». Підготуйте вступну частину промови, яка б стимулювала пізнавальну активність 

слухачів – учнів 9 класу (максимальна кількість балів – 5). 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота Варіант 2 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. 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. 

2. Видатним теоретиком і практиком українського красномовства першої третини ХХ ст. 

був: 

а) Іван Франко; 

б) Дмитро Загул; 

в) Іван Кочерга; 

г) Лазар Баранович. 

3. 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. 

4. Мета виступу буває: 

а) загальні і конкретна; 

б) інформаційна і розважальна; 

в) тематична і загальна; 

г) описова і розповідна. 

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.  

6. 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. 

7. У дискусії з малопідготовленою аудиторією доречно застосувати метод: 

а) дедукції; 

б) індукції; 

в) аналогії; 

г) сатири. 

8. Послідовність допиту свідків така: 

а) допит свідків обвинувачення, допит свідків захисту; 

б) допит свідків захисту, допит свідків обвинувачення; 

в) допит експертів, допит свідків обвинувачення; 

г) допит свідків захисту, допит експертів. 

9. У чому полягає значення судових дебатів? 



а) Вони сприяють формуванню полемічної культури підсудного, потерпілого, 

свідка, інших осіб, які беруть участь у справі, а також публіки, що присутня в залі 

суду. 

б) Вони виявляють низький рівень компетентності учасників судового засідання. 

в) Вони формують приватну думку щодо конкретної судової справи. 

г) Вони  підвищують самооцінку учасників судових дебатів. 

10. Найбільш оптимальною формою підготовки судової промови є: 

а) складання тез промови; 

б) складання деталізованого конспекту промови; 

в) цитатний план; 

г) імпровізація без будь-яких нотаток. 
 
Завдання 2. Схарактеризуйте риторичні особливості допиту обвинуваченого 
(максимальна кількість балів – 5). 
 

Завдання 3. 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                                (максимальна кількість балів – 5). 
 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 
 

Поточна модульна робота Варіант 3 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Учені вважають, що вершиною візантійської риторики є творчість: 

а) Василія Великого; 

б) Григорія Богослова; 

в) Григорія Нісського; 

г) Іоанна Златоуста. 

2. Сучасна риторика – це  

а) наука переконання засобами мови; 

б) наука про маніпулювання свідомістю; 

в)  наука про естетичну природу слова; 

г) наука про мораль. 

3. Тактика оратора являє собою  

а) варіант реалізації концепції виступу; 

б) особистісний і соціальний інтерес оратора; 

в) систему дій, спрямованих на ефективну реалізацію стратегії; 

г) систему ідей, спрямовану на втілення мети виступу 

4. Промова, яка зазвичай присвячується певній даті (ювілею установи чи окремої особи), 

називається: 

а)  академічна; 

б) судова; 

в) ювілейна; 

г) мітингова. 

5. У якому рядку всі слова наголошені правильно?  

а) випа'док, верба', гра'блі, ки'шка, ко'лесо, ко'лія, нена'висть, оле'нь,  

б) ви'падок, верба', граблі', ки'шка, ко'лесо, ко'лія, нена'висть, о'лень,  

в) ви'падок, верба', граблі', кишка', колесо', колія', нена'висть, о'лень,  

г) ви'падок, верба', граблі', ки'шка, ко'лесо, ко'лія, не'нависть, оле'нь. 

6. Предметом допиту свідка є: 

а) 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, аткож тих даних, які можуть бути 

викоритані у процесі розслідування для виявлення нових доказів, перевірки й 

оцінки вже наявні; 

б) надання свідомо неправдивих свідчень, що може призвести або до засудження 

невинуватого, або, навпаки, до виправдання особи, що скоїла тяжкий злочин; 

в) 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 виявлення нових доказів і перевірки наявних; 

г) заява потерпілого, подана ним до органів міліції, прокуратури чи суду. 

7. Як у ході полеміки загалом, так і у використанні гумору необхідна така моральна якість: 

а) тактовність; 

б) самовпевненість; 

в) зверхність; 

г) свобода. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

 
Завдання 2. Схарактеризуйте невербальну риторику як система знаків (максимальна 
кількість балів – 5). 
 

Завдання 3. Складіть твір-міркування на тему: «Ораторське мистецтво Античності в 

постатях» (максимальна кількість балів – 5). 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
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Поточна модульна робота Варіант 4 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 

бал) 

1. У період Київської Русі спостерігається розквіт красномовства: 

а) академічного;  

б) гомілетичного; 

в) судового; 

г) побутового. 

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; 

г) новітніх досягненнях лінгвопсихології, відкидає попередню класичну традицію. 

3. Зацікавити аудиторію, тобто передати емоційно-естетичний мотив адресату, можна 

завдяки використанню: 

а) мовленнєвих прийомів; 

б) мовних прийомів; 

в) психологічних прийомів; 

г) філософських прийомів. 

4. 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. 

5. Функція інтонації, завдяки якій відбувається вираження ставлення мовця до 

повідомлюваної думки; надання відтінку висловлювання (ствердження, заперечення, 

сумнів, упевненість, можливість чи неможливість).  

а) комунікативна; 

б) граматична; 

в) модальна; 

г) експресивна. 

6. Тактика допиту обвинувачуваного має: 

а) відповідати інтересам обвинувачуваного; 

б) відповідати інтересам слідчого; 

в) будуватися залежно від складу злочину, особистості обвинувачуваного, 

наявності у справі доказів;  

г) спрямовуватися на перевиховання обвинувачуваного. 

7. Дозволеним у полеміці є прийоми доведення аргументів опонента  

а) до абсурду; 

б) до логічного завершення; 

в) до згоди; 

г) до сліз. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Перший етап ораторської діяльності прокурора включає в себе: 

а)  розробку промови; 

б) продумування репліки; 

в) репетиція промови; 

г) вивчення складу суду. 

 
Завдання 2. Перелічіть види риторики та сфери їх застосування (максимальна кількість 
балів – 5). 
 

Завдання 3. Складіть промову про сучасну значущість для судових ораторів порад, 

сформульованих П.Пороховщиковим: «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» (максимальна кількість балів – 5). 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
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Поточна модульна робота Варіант 5 
Завдання 1. Оберіть правильну відповідь на питання тесту  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

 

1. Курс риторики в Києво-Могилянській академії студенти вивчали протягом: 

а) 1 року;  

б) 2 років; 

в) 3 років; 

г) 4 років. 

2. Засновником сучасного практичного напрямку комунікативного впливу на слухача 

став: 

а) Дейл Карнегі; 

б) Анатолій Коні; 

в) Феофан Прокопович; 

г) Стів Джобс. 

3. 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), – 

це: 

а) навіювання; 

б) психічне зараження; 

в) переконання; 

г) дедукція. 

4. Внутрішніми передумовами плідної підготовки ораторської промови є: 

а) систематична робота над текстом, поєднання частин, раціональна організація 

матеріалу й ефективна розробка визначень; 

б) використання загальновизнаних способів визначень; 

в) формулювання чітких і ясних пунктів основного плану; 

г) складання цитатного плану промови. 

5. Психологічна пауза має такі ознаки: 

а) пов’язана з розділовими знаками, а вибір і розстановка пунктуаційних знаків 

залежить від задуму, змісту й художніх прийомів, використаних автором; 

б) з’являється як результат збігу логічної і граматичної пауз; 

в) зберігає ритмічну організацію мови; 

г) допомагає передати почуття (схвильованість, радість, несподіваність, сумнів, 

здивування, страх тощо). 

6. Питання, які 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. Як вони називаються? 

а) нагадувальні; 

б) уточнювальні; 

в) контрольні; 

г) навідні. 

7. У полеміці прийом «відтягування заперечення» полягає: 

а) заперечення можна, хоча і небажано, трохи відтягувати, якщо з якихось причин 

(розгубленість, безпам’ятність) у даний момент немає сил одразу заперечити і 

необхідний певний час, щоб зібратися з думками; 



б) заперечення можна відкласти до наступної зустрічі з опонентом; 

в) заперечення не можна відкладати, його слід висловити негайно; 

г) заперечення не варто висловлювати взагалі: навіщо травмувати добру людину? 

8. 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. 

9. Судова промова державного обвинувача у кримінальному процесі 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) громадсько-політичну 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. 

10. Зміст обвинувальної промови має містити: 

а) суспільно-правову оцінку кримінального правопорушення; 

б) широкий моралізаторський контекст; 

в) аналіз роботи експертів; 

г) велику імпровізаційну частину. 

 
Завдання 2. Визначте поняття та предмет судової промови, схарактеризуйте види судових 
промов (максимальна кількість балів – 5). 
 
Завдання 3. Напишіть коротку описову промову на тему: «Мій перший публічний 
виступ», використовуючи відомі вам тропи і фігури мовлення  (максимальна кількість 
балів – 5). 
 

 

 

Провідний викладач       доц. Сарапин В.В. 
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