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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування знань про теоретичні основи риторики та судового красномовства, 

застосування на практиці набутих ораторських умінь і навичок 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна 

робота 58 год.) 

Форми та методи 

навчання 
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу теми; 

виконання практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях; поточна 

модульна робота; доповіді з рефератами та їх обговорення. 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  Наявність базових знань з української мови 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Володіти базовими навичками риторики, доносити до 

респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло (ПРН 10) 

 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію 

(ПРН 9). 

 Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами 

(ПРН 6). 

 Здатність аналізувати правові проблеми та 

формувати правові позиції, здійснювати публічні 

виступи, брати участь у дискусіях з правових 

питань (ФК-10) 

 Здатність до усного та письмового спілкування 

державною мовою (ЗК-1) 

 Здатність до навчання з деяким ступенем автономії 

(ЗК-3) 

 
 

http://schedule.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Історико-теоретичні і практичні аспекти риторики 

Тема 1. Риторика та її 

роль у професійній 

діяльності юриста 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Предмет і завдання риторики як навчальної дисципліни. 
2. Риторика як наука і мистецтво. 
3. Види красномовства і сфери його застосування. 
4. Невербальний блок комунікації у риториці. 
Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 
Написання есе на тему: «Риторика у моїй майбутній 
професії». 

Тема 2. Розвиток 

риторики у 

Стародавньому світі 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Періоди у розвитку риторики. 
2. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. 
3. Римський період античної риторики. 
4. Риторика та раннє християнство. 
Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Написання есе на тему: «Поетами народжуються, а 

ораторами стають» 

Тема 3. Історичний 

розвиток риторики 

епохи Середньовіччя  

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Середньовічна гомілетика: ідеї та їх реалізація. 
2. Видатні візантійські ритори. 
3. Стиль і жанри середньовічної риторики Заходу. 
4. Особливості ораторського мистецтва Київської Русі. 
Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 
Написання промови в жанрі середеьовічного «слова» на 
тему: «Слово про вічні цінності духу». 

Тема 4. Розвиток 

риторики в Україні 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Періодизація розвитку риторики в Україні. 

2. Стиль і жанри красномовства України-Русі. 

3. Розвиток ораторського мистецтва в Україні ХІV–ХVІ ст. 

4. Українське ораторське мистецтво XVII – XVIII ст.  

5. Риторика в Україні ХІХ – початку XX ст.  

6. Проблеми розвитку риторики ХХ – початку ХХІ ст.  

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 
Підготовка тез доповіді на тему: «Іван Франко як оратор. 
«Промова на ювілеї з приводу його 25-літньої діяльності». 

Тема 5. Сучасний 

етап розвитку 

риторики 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості сучасної риторики. Неориторика. 

2. Видатні теоретики і практики риторики ХХ ст. 

3. Українська риторика кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Підготовка мультимедійної презентації з теми «Видатний 

сучасний оратор». 

Тема 6. Оратор і 

аудиторія. Зовнішня 

культура оратора 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сутність та проблеми взаємодії оратора й аудиторії.  

2. Стратегія оратора, її структура. 

3. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми. 

4. Зовнішня культура оратора. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Моделювання ситуацій із теми «Як зовнішня культура 

оратора впливає на успіх його виступу?». 
Написання науково-популярного повідомлення «Секрети 
жестів».  

Тема 7. Методика та 

етапи підготовки 

промови 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття ораторської промови, її типи.  

2. Основні етапи підготовки тексту промови.  

3. Структура ораторського твору. 

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 та емоції в промові. Аксіологічні начала промови. 
2. Логіка як метод переконання аудиторії. Закони логіки. 
Види логічних помилок. 
3. Емоційні моменти промови. 

Тема 8. Елементи 

художності та 

літературні прийоми 

в мові оратора. 

Культура мовлення 

оратора 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття художності у риториці. 
2. Звуковий і лексичний рівні тексту. 
3. Тропи, їх різновиди. 
4. Синтаксичний рівень тексту. 
5. Стилістичний рівень тексту. 
6. Стиль ораторського твору. 
Практичне завдання 

Виконання вправ і творчих завдань, запропонованих за 

НМП чи в системі дистанційного навчання. 

Тема 9. Основи 

техніки мовлення і 

виразного читання 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Поточна модульна робота 

(тестування, демонстрація 

творчого завдання) 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Поняття про техніку мовлення. 
2. Дихання. 
3. Голос. 
4. Дикція. 
5. Ритміка. 
6. Виразне читання текстів. 
7. Орфоепічні норми української мови. 
8. Засоби емоційно-образної та логічної виразності. 
Практичне завдання 

Виконання вправ і творчих завдань, запропонованих за 

НМП чи в системі дистанційного навчання. 

Модуль 2. Судова риторика 

Тема 10. Судова 

риторика: поняття, 

історія, постаті 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

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». 

Тема 11. Допит як 

діалог слідчого із 

процесуальним 

партнером 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Діалог слідчого із процесуальним партнером.  
2. Допит свідка.  
3. Риторичні особливості допиту потерпілого.  
4. Допит підозрюваного.  
5. Допит обвинуваченого.  
6. Специфіка риторичної організації проведення очної 
ставки. 
Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 12. Судове Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

мовлення як процес 

 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

1. Поняття і структура доказу. 

2. Правила і помилки висунення тези, аргументації й 

демонстрації. 

3. Закони логічного мислення. 

4. Спростування. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Написання есе на тему: «Майстерність доказу в судових 

промовах Анатолія Коні». 

Тема 13. Принципи 

та засоби полеміки. 

Судова етика 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Характеристика запитань і відповідей у полеміці. 
2. Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх 
нейтралізації. 
3. А. Коні про етичні основи судочинства. 
4. Моральні засади суддівської діяльності. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Написання і виголошення промови на тему: «Судова етика 

в сучасній Україні: виклики і перспективи». 

Тема 14. Судовий 

допит 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Основні принципи судового розгляду. 

2. Допит обвинуваченого. 

3. Допит свідків. 

4. Допит потерпілого. 

5. Допит експерта. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 15. Судові 

дебати 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Функції судових дебатів. 

2. Зміст і структура судових дебатів. 

3. Риторичні особливості судової полеміки. 

4. Специфіка судового мовлення. 

5. Етичні аспекти судових дебатів. 

Практичне завдання 

Виконання вправ, запропонованих за НМП чи в системі 

дистанційного навчання. 

Тема 16. Судова 

промова 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи 

 

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. 

Тема 17. Промова 

прокурора 

 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

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 

дистанційного навчання. 

Підготовка, виголошення та аналіз обвинувальної промови.  

Тема 18. Захисна 

промова 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу теми; виконання 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Змістові особливості захисної промови. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 

 

навчальних та практичних завдань; 

завдання самостійної роботи; 

вибіркове тестування 

Поточна модульна робота 

(тестування, виконання творчого 

завдання) 

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. 

Написання, виголошення й аналіз захисних промов.  
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які складаються з порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються нижчим балом (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається з дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час онлайн тестування та підготовки практичних завдань на занятті. 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (як-от 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, із використанням 

онлайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-9): відвідування занять (2 бали); обговорення матеріалу теми (18 балів); 

виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування 

(загалом – 18 балів); поточна модульна робота (тестування) (12 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 10-18): відвідування занять (2 бали); обговорення матеріалу теми (18 балів); 

виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування 

(загалом – 18 балів); поточна модульна робота (тестування) (12 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

