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Опис навчальної дисципліни
Формування знань про теоретичні основи риторики та судового красномовства,
застосування на практиці набутих ораторських умінь і навичок
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота
58 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу теми; виконання
практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях; поточна модульна робота;
виголошення та аналіз промов.
Підсумковий контроль: залік
Наявність базових знань з української мови
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і  Здатність до усного та письмового спілкування
письмово, правильно вживаючи правничу термінологію
державною мовою (ЗК 1)
(ПРН 9)
 Здатність до навчання з деяким ступенем автономії
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних
(ЗК 3)
обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5)
 Здатність аналізувати правові проблеми та
Володіти базовими навичками риторики, доносити до
формувати правові позиції, здійснювати публічні
респондента матеріал з певної проблематики доступно і
виступи, брати участь у дискусіях з правових
зрозуміло (ПРН 10)
питань (ФК 10)

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Риторика та
її роль у професійній
діяльності юриста

Тема 2. Еволюція
риторики:
від
Античності
до
початку ХХІ ст.

Тема 3. Оратор і
аудиторія. Стратегія
й тактика оратора

Тема 4. Методика та
етапи
підготовки
промови

Тема 5. Еристика.
Теорія аргументації
та
заперечення.
Правила
ведення
суперечки

Тема

6.

Стилі

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Предмет і завдання риторики як навчальної дисципліни.
навчальних та практичних завдань; 2. Риторика як наука і мистецтво.
завдання
самостійної
роботи; 3. Види красномовства і сфери його застосування.
4. Невербальний блок комунікації у риториці.
вибіркове тестування
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Написання есе на тему: «Риторика у моїй майбутній
професії».
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Періоди у розвитку риторики.
навчальних та практичних завдань; 2. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції.
завдання
самостійної
роботи; 3. Римський період античної риторики.
4. Риторика та раннє християнство.
вибіркове тестування
5. Середньовічна гомілетика: ідеї та їх реалізація.
6. Видатні візантійські ритори.
7. Стиль і жанри середньовічної риторики Заходу.
8. Європейська риторикаВідродження і Нового часу.
9. Генеза українського ораторського мистецтва.
10. Концепції і види сучасної риторики.
Написання есе на тему: «Поетами народжуються, а
ораторами стають»
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Особливості взаємодії оратора з аудиторією.
навчальних та практичних завдань; 2. Структура стратегії оратора.
завдання
самостійної
роботи 3. Тактика оратора, її компоненти.
4. Види мовленнєвої діяльності оратора.
5. Монолог як риторичний дискурс.
6. Типи діалогу.
7. Проблеми ефективного слухання.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Моделювання ситуацій із теми «Ефективні ораторські
стратегії».
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Поняття ораторської промови, її типи.
навчальних та практичних завдань; 2. Основні етапи підготовки тексту промови.
завдання
самостійної
роботи; 3. Структура ораторського твору.
вибіркове тестування
4. Види підготовки до ораторського виступу.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Написання науково-популярного виступу на одну із
запропонованих тем:
1. Логіка в промові. Аксіологічні начала промови.
2. Емоційні моменти промови.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. З історії мистецтва суперечки.
навчальних та практичних завдань; 2. Полеміка, дискусія, диспут, діалог: спільне і відмінне.
завдання
самостійної
роботи; 3. Основні принципи ведення різного роду суперечок,
умови їх застосування.
вибіркове тестування
4. Поняття про аргументацію. Структура аргументації.
Методи аргументації. Правила ефективної аргументації.
Практичне завдання
Виконання вправ і творчих завдань, запропонованих за
НМП чи в системі дистанційного навчання.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання

Назва теми

Види робіт

публічного виступу
оратора.
Основи
техніки мовлення і
виразного читання

матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема
7.
Судова
риторика:
поняття,
історія, постаті

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема
8.
Судове
мовлення як процес.
Комунікативні
стратегії юриста

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема
дебати

Судові

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 10. Судова
промова:
поняття,
функції, різновиди

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 11. Підготовка,
виголошення
та
аналіз
промови
прокурора

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

9.

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
1. Основні елементи техніки мовлення.
2. Техніка мовлення оратора: поняття, складники.
3. Дихання – фізіологічна основа мовлення оратора.
4. Голос – головний інструмент оратора.
5. Дикція, її ознаки. Робота оратора над розвитком дикції.
6. Правильна літературна вимова як складник ораторської
майстерності.
7. Елементи виразного читання тексту.
Практичне завдання
Виконання вправ і творчих завдань, запропонованих за
НМП чи в системі дистанційного навчання.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття судової риторики.
2. Виникнення й еволюція судової риторики.
3. Видатні судові ритори.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Підготовка і виголошення промови на тему: «Визначний
судовий оратор».
Питання для самостійного опрацювання
1. Принципи й закони судового мовлення.
2. Запитання-відповіді у процесі судочинства.
3. Правила судового мовлення П. Пороховщикова.
4. Комунікативні норми, особливості їх реалізації.
5. Поняття і складники ефективної комунікації.
6. Засоби маніпулювання. Типи маніпуляторів у судовій
комунікації.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Питання для самостійного опрацювання
1. Функції судових дебатів.
2. Зміст і структура судових дебатів.
3. Досудовий етап судових дебатів.
4. Підготовка до дебатів під час судового слідства.
5. Завершальний етап підготовки до судових дебатів.
6. Етичні аспекти судових дебатів.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Написання есе на тему: «Етичний простір судових дебатів».
Питання для самостійного опрацювання
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..
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.
Написання і виголошення промови на тему: «Судові
промови в сучасній Україні: виклики й перспективи».
Питання для самостійного опрацювання
1. Зміст обвинувальної промови.
2. Композиція обвинувальної промови.
3. Репліка прокурора, її місце в судових дебатах.
4. Промова прокурора при відмові від обвинувачення.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі

Назва теми

Види робіт

Тема 12. Захисна
промова:
зміст
і
форма

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи
Поточна
модульна
робота
(тестування,
демонстрація
творчого завдання)

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
дистанційного навчання.
Питання для самостійного опрацювання
1. Змістові особливості захисної промови.
2. Складники захисної промови.
3. Аналіз характеристики особи підсудного в працях
відомих адвокатів.
4. Побудова вступної частини захисної промови.
5. Вимоги до промови захисника на етапі обґрунтування
кваліфікації злочину.
6. Заключна частина промови адвоката.
7. Секрети ефективної репліки адвоката.
Практичне завдання
Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі
дистанційного навчання.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Основні рекомендовані джерела інформації
Гриценко Т. Б. Риторика: Навчальний посібник / Т. Б. Гриценко. – Київ: НАУ, 2016.
Колотілова Н. А. Риторика. Навч. посібн./ Н. А. Колотілова. – Київ: ЦУЛ, 2012. – 232 с.
Молдован В. Судова риторика: теорія і практика / В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 496 с.
Ораторське мистецтво: підручник / М. П. Требін, Г. П. Клімова, Н. П. Осипова та ін. – Харків : Право, 2018. – 208 с.
Олійник О. Юридична риторика. Теорія і практика. Навч. посіб. / О. Олійник, В. Молдован. – Київ: Кондор, 2009. –
245 с.
Олійник О. Б. Прокурорська риторика: Підручник / О. Б. Олійник. – Київ: Алеути, 2008. – 304 с.
Олійник О. Правова риторика: Навч. посіб. / О. Олійник. – Київ: Кондор, 2010. – 166 с.
Олійник О. Б. Юридична риторика: теорія і практика: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Олійник. –
Київ: Кондор, 2009. – 216 с.
Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / Вольфганг Ментцель. – 5-е изд., стер. – Москва : СмартБук,
2011. – 132 с.
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.
Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів / В.В. Молдован. – К. : Кондор, 2010. – 496 с. \
Ухач В. З. Судова риторика. Навч.-метод. мат-ли для студ. / В. З. Ухач. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 124 с.
Ухач В. З. Судова риторика (опорні конспекти лекцій). Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. /
В. З. Ухач. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 114 с.
Юридична риторика: теорія і практика: навчальний посібник для студентів вузів / О. Б. Олійник, В. В. Молдован. –
Київ : Кондор, 2009. – 213 с.
Яновська О. Г. Адвокатура та судова риторика / О. Г. Яновська. – Київ: КНЕУ, 2008. – 156 с.
Додаткові джерела інформації
Бєлякова В. Риторичні фігури в ораторському мистецтві / В. Бєлякова // Завуч. – 2002. – Жовт. (№ 29). – С.1–16.
Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова / К. Бредемайер. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. –
222 с.
Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник для студентів вузів /
В. М. Вандишев. – Київ: Кондор, 2006. – 263 с.
Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі: монографія / Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова. –
Черкаси: Брама-Україна, 2008. – 400 c.
Гончарова О. Давньогрецька риторика як теоретичний дискурс. Аристотель: від метатеорії до інструменталістської
теорії риторики / О. Гончарова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2008. – № 4 . –
С.26–31.
Каменков В. Судові дебати і репліки при закінченні (поновленні) розгляду справи / В. Каменков // Право України. –
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