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Критерії оцінювання 

виконання комплексних контрольних  робіт (завдань) 

 

1.Загальні положення 

Мета виконання ККР – визначити рівень підготовки студентів з 

навчальної дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати 

отриманні знання, навички для вирішення практичних комунікативних 

ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня 

підготовки пропонується виставляти з теоретичної та практичної  частин 

окремо, як середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. 

Загальна оцінка виконання студентами ККР визначається як 

середньоарифметичне з оцінок, зазначених розділів завдань. При 

середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала (2,5; 3,5; 4,5) 

оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється 

таким чином: 

«Відмінно»– не менше 90% правильних відповідей. 

«Добре»– 75-89% правильних відповідей.  

«Задовільно»– 60-74% правильних відповідей.  

«Незадовільно»– менше 60% правильних відповідей. 

2. Норми оцінювання 

2.1. Оцінка «відмінно», «A»  виставляється, якщо студент виконав ККР 

відповідно завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, 

аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосування знань для 

вирішення практичних ситуацій, творчо використовує знання для 

розв’язування практичних завдань. 

2.2. Оцінка «добре», «B, C»  виставляється студенту, який при додержані 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР,  допустив в 

розрахунках не принципові неточності, одиничні незначні недоробки. 

Можливі незначні (1-2) помилки в несуттєвих висновках, узагальнених 

розрахунках. 

2.3.Оцінка «задовільно», «D, E»  виставляється студенту, якщо ККР 

виконано відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при 

вирішенні практичних завдань здобуті знання студент застосовує з 

труднощами, технікою розрахунків володіє слабо. 

2.4.Оцінка «незадовільно», «FX»  виставляється студенту, якщо при 

виконанні ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів,  допущені 

принципові помилки в розрахунках і грубі помилки в кінцевих висновках. 
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Варіант № 1 

 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Види красномовства та сфери його застосування. 
2. Репліка адвоката. Альтернатива у захисній промові. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Аристотель виділив такі види промов: 

а) дорадчі, епідейктичні, судові;  
б) академічні, епідейктичні, судові; 
в) дорадчі, епідейктичні, політичні; 
г) політичні, канонічні, юридичні. 

2). Поява університетів у Західній Європі сприяла розвитку такого виду красномовства: 

а) судового; 

б) церковного; 

в) академічного; 

г) політичного. 
3). 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. 

4). Вимогою до ведення діалогу слідчого з процесуальним партнером є: 
а) суб’єктивність; 

б) ліберальність; 

в) об’єктивність; 
г) ієрархічність. 

5). У структурі судових дебатів виділяються такі функції судової промови: 
а) виховна і розвивальна; 
б) соціальна і виховна; 
в) комунікативна та інформативна; 
г) культуротворча та естетична. 
 

2. Скласти промову на тему: «Особливості суспільно-побутового красномовства».  
 
 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 2 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 
1. Невербальна риторика як система знаків.  
2. Допит свідка. Допит свідка-очевидця.  

 
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Риторика – це наука, яка вивчає: 

а) способи зв’язного 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). «Боже великий, що сотворив небо і землю! Поглянь на нові люди Свої! Дай же їм, Господи, 

узнати Тебе, істинного Бога, як ото узнали землі християнські, і утверди в них віру правдиву і 

незмінную. (А) мені поможи, Господи, проти врага-диявола, щоб, надіючись на Тебе і на Твою 

силу, одолів я підступи його». Це уривок з давньоруського тексту: 

а) «Слово» Володимира Великого після хрещення киян («Повість временних літ»); 

б) «Слово про Закон і Благодать» Іларіона  Київського; 

в) «Повчання дітям» Володимира Мономаха; 

г) «Слово про Ігорів похід». 

3). 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 

4).Законодавство забороняє ставити допитуваному, що містять готову відповідь або навіюють, 

підказують бажану відповідь. Як вони називаються? 

а) нагадувальні; 

б) уточнювальні; 

в) контрольні; 

г) навідні. 

5). 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. 

2.Складіть промову-розповідь на тему: «Ораторське мистецтво Античності в постатях». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 3 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Поняття конфронтаційної риторики.  

2. Допит потерпілого. 
 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Риторику як «мистецтво переконання» визначав: 

а) Аристотель;  

б) Квінтиліан; 

в) Сенека; 

г) Платон. 

2). У період Київської Русі простежується розквіт красномовства: 

а) академічного;  

б) гомілетичного; 

в) судового; 

г) побутового. 
3). Алгоритм попередньої підготовки до промови такий: 

а) вибір теми – формулювання мети – складання плану – збирання матеріалу – робота над 

конспектом – репетиція 

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

репетиція – вибір теми 

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

– формулювання мети 

г) збирання матеріалу – робота над конспектом – репетиція – вибір теми – 

складання плану – формулювання мети 

4). 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. 
5). У структурі судових дебатів виділяються такі функції судової промови: 

а) виховна і розвивальна; 
б) соціальна і виховна; 
в) комунікативна та інформативна; 
г) культуротворча та естетична. 

2. Складіть науково-популярне повідомлення на тему: «Філософська риторика Аристотеля». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 4 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Еристика: витоки та еволюція. Пояснення понять «суперечка», «полеміка», «дебати», 

«дискусія». 

2. Допит підозрюваного. 
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Риторику як «мистецтво говорити витончено» визначав: 

а) Аристотель;  

б) Квінтиліан; 

в) Сенека; 

г) Платон. 

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

а) 1 року;  

б) 2 років; 

в) 3 років; 

г) 4 років. 
3). Логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь положення (судження) за допомогою 

інших істинних суджень називається –  

а) реплікою; 

б) апеляцією; 

в) переконанням; 

г) доказом. 

4). 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. 

5). Український письменник, автор романів «Перехресні стежки» та «Для домашнього вогнища», 

сюжети яких узяті з кримінальних справ кінця ХІХ ст., пристрасний судовий оратор: 

а) І.Франко; 

б) М.Коцюбинський; 

в) В.Винниченко; 

г) В.Петров (Домонтович).  

2. Складіть есе на тему: «Видатний оратор Демосфен: талант чи праця?» 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 5 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Витоки риторики у культурі давніх цивілізацій. 

2. Допит обвинуваченого.  
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Предмет риторики – це  

а) текст промови; 

б) публічний виступ у процесі комунікації; 

в) усний виступ; 
г) письмовий текст 

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

а) Михайло Ломоносов;  

б) Феофан Прокопович; 

в) Клим Смолятич; 

г) Андрей Шептицький. 

3). При висуненні тези слід керуватися таким важливим правилом: 

а) теза має бути чіткою, точно сформульованою; 

б) теза повинна містити в собі логічної суперечності; 

в) теза має змінюватися протягом усього доведення; 

г) теза має бути складною й розпливчастою. 

4). 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. 

5). 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. 

2. Підготуйте колонку для студентської газети на тему: «Поетами народжуються, а ораторами 

стають» (Цицерон)». 

 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 6 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 
2. Пред’явлення доказів у судовій промові. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Компонентами риторичного трикутника є: 

а) оратор, промова, аудиторія;  

б) етос, логос, пафос; 

б) місце, час, простір; 

в) єдність мети, завдань і засобів реалізації промови. 

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). 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 аудиторіїє  

4). 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. 

5). У структурі судових дебатів виділяються такі функції судової промови: 

а) виховна і розвивальна; 

б) соціальна і виховна; 

в) комунікативна та інформативна; 

г) культуротворча та естетична. 
 

2. Підготуйте простий і складний плани промови на тему: «Риторичні одкровення Іоанна 

Златоуста». 
 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 8 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Римський період античної риторики.  
2. Логічні основи судового мовлення. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Закон риторики, сутність якого полягає в пошуку істини шляхом всебічного аналізу предмета 

(передбачення наслідків своїх дій, визначення мети діяльності, виділення головного і 

другорядного, логічна побудова діяльності тощо): 

а) концептуальний: 

б) тактичний; 

в) стратегічний; 

г) мовленнєвий. 

2). «Аби досягти цього, оратор має винаходити те, що найбільше сприяє справі: він повинен 

винайдене викласти у відповідному порядку, має сам те оформити добре підібраними словами, 

найкращими реченнями і формами речень і слів, обов’язково це все запам’ятати і, нарешті, 

виголосити усно, пристосовуючи до мови жести і рухи. Через те завдання оратора є, 

задовольнивши всі ці умови, винаходити, розкладати, мовно оформляти, охоплювати в пам’яті і 

виголошувати». Про яке завдання ритора говорить Феофан Прокопович? 

а) зачаровувати слухача; 

б) переконувати слухача; 

в) смішити слухача; 

г) розважати слухача. 

3). Одна з основних вимог до полеміки – 

а) визначеність предмета спору і вихідних позицій; 

б) упевненість оратора в тому, що його міркування – істина; 

в) пошуки слабких місць у характері опонента; 

г) перекручення позиції опонента. 

4). Вимогою до ведення діалогу слідчого з процесуальним партнером є: 

а) суб’єктивність; 

б) ліберальність; 

в) об’єктивність; 

г) ієрархічність. 

5). Перший етап ораторської діяльності прокурора включає в себе: 

а)  розробку промови; 

б) продумування репліки; 

в) репетиція промови; 
г) вивчення складу суду. 

2. Підготуйте науково-популярне повідомлення на тему: «Ораторський геній Іларіона Київського». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 9 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Формування нових засад європейської риторики в епоху Середньовіччя.  
2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації у юридичній 

риторичній практиці. 
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
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). 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»; 

б) «Ключ розуміння»; 

в) «Муза Роксоланська». 

3). Мета полеміки –  
а) здобути перемогу над опонентом, відстояти 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. 

4). Слід пам’ятати, що під час дискусії: 

а) треба вміти слухати (і чути) опонента, брати з його суджень раціональні зерна, а не 

збирати лише контр-аргументи, залишаючись глухим до його доводів; 

б) треба вступати в активні суперечки, за будь-яку ціну доводячи свою думку; 

в) необхідно часто використовувати засоби осміяння опонента; 

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

5). Аналіз матеріалів справи, як правило, носить попередній характер. Тому прокурор повинен: 

а) відокремити достовірно встановлені факти від сумнівних: усе «сумнівне» підлягає 

перевірці; 

б) задовольнятися готовими фактами; 

в) не кожен факт чи обставину аналізувати з позиції протилежної сторони (захисту, 

підсудного тощо). 

2. Підготуйте науково-популярне повідомлення на тему: «Правова думка Київської Русі». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 10 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Візантійська риторика.  

2. Полеміка у судовому мовленні: функції, принципи, прийоми. Характеристика запитань і 
відповідей у полеміці. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Промова, звернена до суду та інших учасників судочинства і присутніх при розгляді 

кримінальної, цивільної, адміністративної справи, в якій містяться висновки щодо тієї чи іншої 

справи, – це: 

а) лекція; 

б) інвектива; 

в) судова промова; 

г) диспут. 

2). Автор збірки проповідей «Труби словес проповідних»: 

а) Інокентій Гізель;  

б) Лазар Баранович;  

в) Іоаникій Галятовський;  

г) Антоній Радивиловський. 

3). 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. 

4). Із принципу усності судового розгляду випливає: 

а) можливість давати покази у письмовому вигляді; 

б) неприпустимість давати покази у письмовому вигляді; 

в) проведення перехресного допиту; 

г) проведення допиту експерта. 

5). Особливість мовної діяльності слідчого полягає в  

а) діалогізації спілкування; 

б) монологізації спілкування; 

в) полемічності спілкування; 

г) публіцистичності спілкування. 
 

2. Підготуйте правовий коментар для засобів масової інформації з проблеми: «Особливості 

працевлаштування школярів і студентів на канікулах».  

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 11 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Риторика середньовічного Заходу.  
2. Поняття та зміст захисної промови адвоката.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Заступницями риторики у Давній Греції є музи: 

а) Пейто і Талія; 

б) дві Ериди; 

в) Пейто і дві Ериди; 

г) Мельпомена і Терпсихора. 

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

переконання в його істинності, доцільності – це: 

а) логіка; 

б) план; 

в) аргументація; 

г) презентація.  

4). Допит, під час якого той, хто допитує, ставить паралельно запитання іншим особам з тих самих 

фактів і обставин, які в цей час досліджують у процесі основного допиту. 

а) прямий; 

б) перехресний; 

в) шаховий; 

г) додатковий. 

5). 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. 
2. Напишіть науково-популярне повідомлення: «Секрети жестів». 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 

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
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Варіант № 12 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Шляхи українського ораторського слова в ХІV- XX ст.  
2. Основні риторичні принципи судового розгляду.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 

1). Засновником риторики вважається: 

а) Горгій;  

б) Корак; 

в) Тісій; 

г) Цицерон. 

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). Засоби і прийоми вступної частини захисної промови можуть бути різними, її можна 

розпочати: 

а) зі згоди з промовою прокурора; 

б) з оцінки суспільного і правового значення справи, яка розглядається; 

в) зауваження типу «Я не заберу у вас багато часу…»; 

г) з виправдання злочину підсудного. 

4). Дехто з учених вважає, що промова прокурора має складатися з 3 частин. У третій (заключній) 

частині прокурор висловлює власну думку щодо: 

а) реплік захисника; 

б) суспільно-правової оцінки кримінального правопорушення; 

в) міри покарання, яка повинна бути призначена обвинуваченому; 

г) доказів, які викривають обвинуваченого у вчинені інкримінованого йому діяння 

5). 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. 

2. 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-правознавці І курсу, 

працівники дитячого садка, пенсіонери, підприємці, юристи-практики, викладачі кафедри 

правознавства, відвідувач юридичної клініки – учасник бойових дій. 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 13 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Розвиток риторики як науки в Україні (братські  школи, Харківський духовний 

колегіум, Ф. Прокопович, І.Рижський, К.Зеленецький). 
2. Види судового допиту.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Мистецтво ведення бесіди, метою якої є досягнення істинного знання, в епоху Античності 

називалось: 

а) діалектика;  

б) еристика; 

в) софістика; 

г) дидактика. 

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

а) Іван Франко; 

б) Дмитро Загул; 

в) Тарас Шевченко; 

г) Лазар Баранович. 
3). Літературна мова –  

а)  стиль художньої літератури, який використовується в художній творчості; 

б) це оброблена, унормована форма національної мови, як в писемних так і в усних 

різновидах, що обслуговує культурне життя народу та всі сфери його суспільної 

діяльності: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, 

освіту й побут людей; 

в) мовна система, яка функціонує в художній літературі як засіб створення естетичної 

реальності, найповніше виявляє творчі можливості кожної національної мови; 

г) особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-

чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність, на відміну від наукового 

пізнання, що подається у формі абстрактних понять. 

4). 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. 

5). Чим може бути спричинена репліка прокурора на судових дебатах? 

а) виникла неочікувана для прокурора суперечка щодо застосування кримінального закону; 

б) державний обвинувач у своїй промові повно висвітлив питання, які мають значення при 

ухваленні вироку, або допустив помилку чи обмовився; 

в) прокурор згоден з промовами інших учасників судових дебатів; 

г) захисник ретельно добирає факти, згоджується з позицією прокурора. 

2. 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. 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Варіант № 14 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Києво-Могилянська академія – навчальний заклад з пріоритетом  риторики. 
2. Допит обвинуваченого.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Видами риторичних вправ у античних риторичних школах були: 

а) декламації та контроверсії;  

б) декламації та суазорії; 

в) контроверсії та суазорії; 

г) діалоги та декламації. 

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). 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. 

4). Яке зі словосполучень – прикладів тавтології – у ораторському тексті є помилковим? 

а) «О тихий жах, о незабутній смуток!» 

б) «Живе життя» 

в) «Сумний і невеселий»; 

г) «Прекрасний красень». 

5). Спростовуючи доводи захисника, прокурору доцільно: 

а) не залишити без уваги його переконливі доводи, повторювати міркування, раніше 

висловлені в обвинувальній промові; 

б) не залишати без уваги його переконливі доводи, але не повторювати міркувань, раніше 

висловлених в обвинувальній промові; 

в) використовувати репліку для сумнівних доводів з другорядних, непринципових 

положень; 

г) заперечувати безсумнівні докази і правильність міркування захисту. 
2. Напишіть науково-популярний виступ на тему: «Емоційні моменти промови захисника». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 15 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Риторична спадщина Григорія Сковороди. 

2. Допит свідків. Послідовність допиту свідків. 
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
1). В епоху еллінізму на перший план виходять промови: 

а) епідейктичні;  

б) політичні; 

в) судові; 

г) академічні. 

2). Неориторика базується на: 

а) риторичних принципах софістів; 

б) 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). Судова полеміка – це: 

а) допит, який проводять для з’ясування якогось окремого факту; 

б) спір між процесуальними противниками тлумачення відповідної статті КПК; 

в) суперечка з метою встановлення істини, вирішення питань за широкого використання 

логічних і психологічних доказів; 

г) дискусія з наукових проблем криміналістики. 

4). «Чи насправді сміється той, хто сміється останнім?» Така стилістична фігура називається: 

а) риторичне питання; 

б) риторичний вигук; 

в) риторичне звертання; 

г) каламбур. 

5). Як правило, зміст захисної промови складається із двох основних елементів –  

а) фактів і оцінних міркувань; 

б) теми й стратегії; 

в) мети і тактики; 

г) висновків і порівнянь. 
 
2. 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. 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 16 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Сучасні західні риторичні моделі.  
2. Допит потерпілого.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Цицерон серед трьох компонентів, необхідних для красномовства, віддавав перевагу: 

а) природному обдарованню;  

б) навичкам; 

в) знанням; 

г) звичці. 

2). Засновником сучасного практичного напрямку комунікативного впливу на слухача став: 

а) Дейл Карнегі; 

б) Анатолій Коні; 

в) Феофан Прокопович; 

г) Стів Джобс. 

3). 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). 

4). 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. 
5. Обов’язковими вимогами до захисної промови є:  

а) композиційна стрункість, логічна послідовність, зв’язок частин; 

б) вживання риторичних фігур і тропів; 

в) суб’єктивність та особиста позиція захисника; 

г) повторення того, що сказав обвинувач. 
 
2. Використайте  у вступі промови відомий афоризм: «Слово – срібло, мовчання – золото». 
Вдавшись до міркування, спробуйте довести, що це не завжди так. 

–  
 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 17 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Риторика сучасного інтерактивного спілкування.  
2. Допит експерта. Допит експерта в суді та під час попереднього слідства: порівняльний 

аналіз. 
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Вищим ступенем у шкільній системі освіти Давнього Риму була: 

а) школа граматика;  

б) школа літератора; 

в) школа ритора; 

г) школа астролога. 

2). Автором книги «Основи мистецтва мовлення» є: 

а) Дейл Карнегі; 

б) Поль Сопер; 

в) Наполеон Хілл; 

г) Анатолій Коні. 
3). Судові дебати виконують такі функції: 

а) комунікативну та інформативну; 

б) полемічну і тлумачну; 

в) радикальну і ліберальну; 

г) риторичну і виховну 
4). 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. 

5). З огляду на конкретні обставини справи, захисник може: 

а) обґрунтовувати менший ступінь вини і відповідальності підсудного; 

б) обґрунтовувати більший ступінь вини і відповідальності підсудного; 

в) доказувати неосудність підсудного;  

г) згоджуватися з обвинуваченням загалом. 
 
2. Розкрийте тему «Риторика і житті юриста», 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. 
 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 18 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Сутність та проблеми взаємодії оратора і аудиторії. Об’єктивні перешкоди контакту 

оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії  
2. Виникнення судової риторики.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Більшість латинських апологетів і перших отців церкви до прийняття християнства були: 

а) риторами;  

б) ремісниками; 

в) юристами; 

г) землеробами. 

2). 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. 

3). 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 політність голосу; 

г) логічність і природність мовлення. 

4). Чи бере участь у судових дебатах підсудний? 

а) так, бере завжди; 

б) ні, не бере ніколи; 

в) так, може брати за відсутності захисника; 

г) так, бере на вимогу суду присяжних. 

5). Засоби і прийоми вступної частини захисної промови можуть бути різними, її можна 

розпочати: 

а) зі згоди з промовою прокурора; 

б) з оцінки суспільного і правового значення справи, яка розглядається; 

в) зауваження типу «Я не заберу у вас багато часу…»; 

г) з виправдання злочину підсудного. 
 
2. Напишіть науково-популярне повідомлення: «Риторична майстерність видатних адвокатів». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 19 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Стратегія оратора, її структура. 
2. Поняття судових дебатів. Зміст і структура судових дебатів. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Видатним ритором періоду пізньої Античності був: 

а) Лібаній;  

б) Ориген; 

в) Тертуліан; 

г) Цицерон. 

2). 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 

3). Швидкість загалом і тривалість звучання окремих слів, складів, а також пауз у поєднанні з 

ритмічною організованістю, розміреністю мовлення становлять його  

а) інтонацію; 

б) темпоритм; 

в) інтонаційний малюнок; 

г) партитуру. 
4). Послідовність виступів сторін у судових дебатах  установлюється законом. Визначте цю 

послідовність. 

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

обвинувач. 

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. 

5). Чи має адвокат у викладі фактичних обставин повторювати фабулу справи в тому вигляді, в 

якому вона викладена в обвинувальному висновку? 

а) так, завжди має; 

б) ні, ніколи не має; 

в) так, має, якщо фабула досить складна і допускає різні тлумачення з позицій 

обвинувачення і захисту; 

г) так, має лише за умови суспільного резонансу справи. 

2. Підготуйте виступ на тему: «Риторика юриста: наука чи мистецтво?» 
 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 20 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Тактика оратора: способи і прийоми. 
2. Риторичні особливості судового процесу. Судова полеміка.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). У Середні віки ораторське мистецтво Європи розвивалося переважно в руслі: 

а) церковної проповіді; 

б) судової промови; 

в) політичного диспуту; 

г) академічної лекції. 

2). Мета оратора, смисл його діяльності –  

а) емоційний вплив на слухача; 

б) перетворення знання на переконання; 

в) перетворення переконання на знання; 

г) самостверження перед аудиторією. 
3). Відповідь, заперечення одного учасника судових дебатів на заяву іншого, зроблені в судовій 
промові або репліці, – це: 

а) допит; 

б) зауваження; 

в) репліка; 

г) інтенція. 

4). При аналізі доказів у справі захиснику часто доводиться не лише спростовувати обвинувачення 

і висловлювати сумніви, але і доказувати. Це необхідно робити в тих випадках:  

а) коли захисник щось стверджує, висуває іншу версію, яка суперечить обвинувальній; 

б) коли захисник згоджується з обвинувальною промовою; 

в) коли судова справа має значний суспільний резонанс; 

г) коли підсудний заперечує свою провину. 

5). «В основі судового красномовства лежить необхідність доводити й переконувати». Це 

стверджував видатний судовий ритор: 

а) С.Пороховщиков (Сергеїч); 

б) А.Коні; 

в) М.Карабчевський; 

г) М.Холева. 
 

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

 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 21 

Теоретичне завдання 
Підготувати відповідь на питання: 

1. Зовнішня культура оратора-правника.  

2. Судові дебати у кримінальних справах. Судові дебати у цивільних справах. 
Практичне завдання 

1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Центром розвитку християнської філософії та риторики раннього Середньовіччя було місто: 

а) Єрусалим; 

б) Александрія; 

в) Афіни; 

г) Спарта. 

2). 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 

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

а) тактовність; 

б) самовпевненість; 

в) зверхність; 

г) свобода. 
4). Вимогою до захисника на етапі обґрунтування кваліфікації злочину є: 

а) вміння імпровізувати; 

б) абсолютна точність і чіткість юридичних формулювань і посилань на закон; 

в) повне заперечення фактичної сторони діяння; 

г) згода з промовою прокурора. 

5). 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  тішать самолюбство учасників судових дебатів. 

 
 

2. Напишіть коротку промову на тему: «Мій перший публічний виступ», використовуючи відомі 
вам тропи і фігури мовлення. 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 

 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 22 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Вербальні та невербальні засоби спілкування.  
2. Поняття та предмет судової промови. Види судових промов.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
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). 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. 
3). Відповідь, заперечення одного учасника судових дебатів на заяву іншого, зроблені в судовій 
промові або репліці, – це: 

а) допит; 

б) зауваження; 

в) репліка; 

г) інтенція. 

4). Для характеристики особи підсудного захисник зобов’язаний: 

а) віднайти негативні риси в характері підсудного; 

б) зібрати і доповісти суду все, що свідчить на користь підзахисного, що здатне полегшити 

його участь і що дозволить виявити обставини, сприятливі для підсудного; 

в) вигадувати чесноти підсудного, аби викликати співчуття й симпатію до нього; 

г) виправдовувати його злочин, адже хто з нас не без гріха? 

5). 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. 
2. 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». 

 

Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 23 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Поняття та елементи ораторської промови. Основні етапи підготовки тексту промови.  
2. Прокурорська риторика: різновиди та структура.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Крилатий вислів: «Душа людська – християнка» належить ритору: 

а) Орігену; 

б) Тертулліану; 

в) Августину Аврелію; 

г) Ієроніму. 

2). 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. 
3). 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. 

4). 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». 

5). Автором відомої праці з юридичного красномовства «Мистецтво промови на суді» є: 

а) С.Пороховщиков (Сергеїч); 

б) А.Коні; 

в) М.Карабчевський; 

г) М.Холева. 
 

2. Підготуйте опитувальник для проведення допиту: «Основні запитання, що ставлять під час 
допиту свідка-очевидця». 
 
Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 
 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 
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Варіант № 24 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Типи промов. Промови, що читаються за конспектом. Промови, які готують 

заздалегідь, але не вчать напам’ять. Промови, які готують заздалегідь і вчать 

напам’ять. Імпровізовані промови (експромти). 
2. Зміст і побудова обвинувальної промови.  

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Твір «Шестоднев» – коментар до біблійної оповіді про творення світу, в якому тогочасна 

вченість поєднується з живою манерою викладу, написав:  

а) Гермоген Тарсійський; 

б) Григорій Неокессарійський; 

в) Афанасій Александрійський;  

г) Василій Великий. 

2). 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 

3). 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. 

4). П. Пороховщиков був і залишається видатним теоретиком судової риторики. З-поміж них слід 

виокремити такі його поради: 

а) поважайте гідність осіб, які виступають у судовому процесі; 

б) не уникайте домислів про самого себе і про присяжних; 

в) інколи допускайте, щоб різкість переходила в грубість; 

г) говоріть складно, вишукано, квітчасто. 

5). Промови на захист самого себе, які писали у Греції для населення логографи-софісти, 

називаються: 

а) оди; 

б) антології; 

в) апології; 

г) сентенції. 
 
2. Підготуйте промову-міркування на тему: «Етичні аспекти судових дебатів». 
 
Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук 

 
Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Риторика» 

для студентів спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра  

Варіант № 25 
Теоретичне завдання 

Підготувати відповідь на питання: 
1. Поняття, зміст, роль та засоби створення образності. Тропи: поняття та види. 
2. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. 

Практичне завдання 
1. Розв’язати тестові завдання: 
1). Учені вважають, що вершиною візантійської риторики є творчість: 

а) Василія Великого; 

б) Григорія Богослова; 

в) Григорія Нісського; 

г) Іоанна Златоуста. 
2). А.Тимофеєв вважав одним із вданих прийомів подання доказів – їх повторення, тобто коротке і 
послідовне перелічення всіх доказів сторін. Мета такого повторення –  

а) оживити докази в пам’яті суддів і відновити загальний зв’язок між окремими 

доказами, який часом втрачається при тривалому обговоренні; 

б) згадати самому, в якій логічній послідовності були розміщені докази при підготовці 

промови; 

в) затягнути час розгляду судової справи; 

г) підготуватися до полеміки з опонентом. 
3). З огляду на теорію і практику 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. 

4). Видатний судовий оратор, учений, котрий розробив оригінальне розуміння творчого акту в 

словесній дії, переборов абстрактний розподіл слова й думки в процесі «породження думок», а 

потім розташування їх у процесі мислетворення. 

а) П.Пороховщиков; 

б) К.Зеленецький; 

в) С.Андрієвський; 

г) А.Коні. 

5). Для досягнення завдань, які стоять перед судовими риторами, їм необхідно  

а) впливати на суддю; 

б) впливати на всю судову аудиторію; 

в) впливати на прокурора; 

г) впливати на присяжних і пресу. 
 

2. Напишіть есе на тему: «Судова етика в сучасній Україні: виклики і перспективи».  
 
Завідувач кафедри      проф. Стрельніков В.Ю. 
 
Провідний викладач      доц. Сарапин В.В. 

. 


