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Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Освітньо-професійна програма «Право» 
Галузь знань: 08 Право 
Спеціальність: 081 Право 
Компонент освітньої програми – вибіркова дисципліна 
 
Рік підготовки –  4 (2) рік, семестр – VIІ (V) 
Кількість кредитів: 5        
Мова викладання: українська 
 
Дні занять на VIІ (V) семестр: 
   
Консультації: 
 

Керівник курсу  – викладач юридичних дисциплін Скиба Віталій Михайлович 
Контактна інформація – vitaliyskiba123@gmail.com  тел.  380985059882 

 

Риторика як наука і мистецтво ефективної усної переконуючої комунікації, безумовно, 
становить фундамент професіоналізму лідерів суспільства різних сфер діяльності, зокрема 
адвоката, прокурора, судді. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є  формувати уміння та навички ораторського 
мистецтва, розвинути майстерність створювати і виголошувати промови. 

У час розбудови Української держави відродження національної української культурної 
спадщини, зокрема й риторичної, необхідні інтелектуальні особистості, професійні правники, 
політики, викладачі. Майстерне володіння словом набуває особливо великого значення. На 
якість судових процесів впливають: загальна ерудиція, професійна майстерність оратора, 
уміння публічно говорити, підготовка до промови. Зрештою, культура мовлення – специфічний 
індикатор комунікативної культури, яка є обов'язковим компонентом гуманістичного мислення, 
риторичної культури особистості. Настав час змінити ставлення до базових класичних наук, з-
поміж яких, на чільному місці й судова риторика адвоката, прокурора, судді. 

Судове (юридичне) красномовство (судова риторика) – це ораторські виступи учасників 
судочинства в процесі розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ. 

Дисципліна орієнтується на формування, розвиток та удосконалення фахових 
компетентностей, зокрема, здатності аналізувати  зміст обвинувальної промови прокурора та 
захисної промови адвоката, здатності до логічного, критичного і системного аналізу  складових 
культури судової промови та етичних вимог до судового ритора. 

   
У результаті засвоєння матеріалу курсу «Судова риторика» студенти повинні знати:  
- історичні витоки риторики, риторичні традиції Античності, Середньовіччя, 

Відродження, Нового часу, головні напрями неориторики;  
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- становлення, особливості та традиції української школи красномовства на різних етапах 
історичного розвитку;  

- сутність основоположних розділів класичної риторики;  
- специфіку, різновиди і жанри публічного мовлення;  
-особливості судового (юридичного) красномовства , праці видатних ораторів; 
- процес підготовки (збирання, аналіз та систематизацію матеріалів), предмет, види, 

засади і функції судової промови;  
- особливості спілкування із судовою аудиторією; 
- зміст та побудову промов державного обвинувача і захисника;  
- сучасний етикет, стратегію, тактику і концепцію публічного виступу. 
Студенти повинні набути:  
а) мисленнєві уміння (креативні, логічні якості мислення);  
б) мовленнєві уміння (техніку та якість мовлення, мовленнєву виразність);  
в) комунікативні уміння (інтерактивні, емоційно-експресивні, комунікативні).  
вміти:  
- аналізувати та оцінювати усні виступи (знати критерії оцінки усної розмови); 
- складати план виступу; 
- складати тези виступу; 
- виступати публічно. 

 
 

Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

22/40 Змістовний модуль І.  ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ РИТОРИКИ. ТЕОРІЯ РИТОРИКИ. 

4/10 
Тема 1. Вступ у риторику. Структура і 
завдання курсу 

Знати визначення риторики від давнини до 
сучасності. Риторика й ораторське мистецтво. 
Професійна риторика. Місце риторики серед 
інших наук. 

Питання,  ситуації 
для аналізу, тести 

6/10 
Тема 2. Риторика в епоху Античності, 
Середньовіччя та Нового часу. 
Українська риторика. 

Знати поняття риторики, класичної риторики (V 
ст. до н.е. - середина XX ст.), неориторики (з 
середини XX ст. - до сучасності) та їх 
розмежовувати. Знання про софістів, суспільно - 
побутове красномовство, епідейктичне 
(урочисте) красномовство, ювілейна промова, 
привітальне, застільне, надгробне слово, 
евристика, логографи, горгієві фігури, азіанізм, 
слово, житіє, полемічна література, казанє, 
національна ідея, національна мова. 

Питання, практичні 
завдання 

4/10 
Тема 3. Основні поняття і закони 
риторики 
Мова і мовлення. 

Знати та ідентифікувати сім законів риторики.  
Питання, практичні 

завдання 

8/10 
Тема 4. Теорія риторики. Інвенція. 
Диспозиція. Елокуція. 
Меморія та акція. 

Знати аналогічну аргументацію, розмежовувати 
види аргументів, інвенція, критика аргументів, 
тези та форми, пряма та непряма аргументація. 
Визначення стратегії оратора (тези, топіка, вступ, 
головна частина, диспозиція, завершення), 
авфемізм та дисфемізм, елокуція, іронія, 
метафора, метонімія, риторичне запитання, 
риторичні фігури, тропи, акція. Застосування 
вербальних засобів оратора, "ефект рамки", 
меморія, невербальні засоби оратора.. 

Питання, практичні 
завдання  

42/46 Змістовний модуль ІІ. СУДОВЕ КРАСНОМОВСТВО. 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

10/10 Тема 5. Судова промова 

Знати термінологічні значення понять, види та 
елементний склад  структури судової промови 
(психологічна, етична, логічна). Комунікативна та 
інформативна функції судової промови, звукові 
та візуальні канали впливу, тези промови, 
обвинувач, захисник, позивач, репліки, етика, 
дебати, аудиторія, провадження, досьє 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

10/12 
Тема 6. Промова державного 
обвинувача 

Знати зміст і побудова обвинувальної промови 
(вступна частина,фабула справи (виклад фактичних 
обставин злочину),  вміння здійснення аналізу та 
оцінки доказів, обґрунтування кваліфікації злочину 
та характеристика особи підсудного, 
обґрунтування пропозицій про міру покарання.  
Формування заключної частини промови. Репліка 
прокурора. 

Питання, практичні 
завдання/задачі 

Міні проекти. 

12/12 ТЕМА 7. Захисна промова 

Знати зміст та побудову захисної промови. 
Структура захисної промови, вступна частина 
промови захисника, установлення фактичних 
обставин справи; аналіз і оцінка доказів. Вміти 
будувати стратегію промови. Репліка захисника. 

Питання, практичні 
завдання/задачі. 

Міні проекти. 

10/12 
Тема 8. Культура судової промови та 
етика судового ритора. 

Знати трактування культури судової промови та 
її складових, про моральні витоки судочинства. 
Уміння роз’яснити вимоги до ритора 
(зовнішність, манери, жести, міміка, теза). 
Вимоги до голосу та мови. Поняття психологічної 
підготовки ритора. Етика судового рішення. 

Захист міні-
проектів, питання 

Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в 
усіх видах навчальної діяльності:  лекції, семінарські та практичні заняття, консультації,  
самостійна робота як індивідуальна, так і під керівництвом викладача. 

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-
диференційовані, особистісно-орієнтовані форми проведення занять та технології 
компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються  активні форми їх проведення: 
евристичні бесіди, дискусії, ділові ігри, ситуативні кейси, розв’язування практичних задач. 

На  лекціях у формі активної бесіди з елементами дискусії розглядаються основні  
теоретичні положення теми, які вимагають роз’яснення та уточнення з боку викладача. На 
лекціях вимагається активна участь студентів у обговоренні ключових положень теми, ведення 
стислого конспекту лекції. 

Теоретичні знання, отримані студентами під час лекцій, обговорюються більш детально на 
практичних (семінарських) заняттях  у формі міні-дискусій, представлення міні-проектів, 
заслуховування  та аналізу тематичних доповідей та рефератів, а також шляхом розв’язування 
практичних задач. 

В процесі практичного (семінарського) заняття студенти вчаться формулювати свою точку 
зору, логічно викладати матеріал, підбирати докази у підтвердження своїх думок, вчаться 
публічно виступати, володіти і правильно застосовувати розрахункові формули для 
розв’язування практичних задач. 
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Питання для обговорення, практичні та індивідуальні завдання для підготовки  до 
семінарських та практичних занять, конкретні вимоги до окремих тем занять подані у 
відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за адресою 
http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=439.  
 

Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок самостійного 
опрацювання фахових  інформаційних джерел та оволодіння практичними навичками 
застосування методів та прийомів виступу у судових процесах (засіданнях) різних за видом 
(кримінальних, цивільних, адміністративних). 

Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі індивідуального переліку 
питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Крім 
того, по деяких темах передбачається написання рефератів, міні-проектів. Обсяг самостійної 
роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 

 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  
оцінювання навчальних досягнень студентів  за кредитно-модульною системою. 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 
контрольних заходів, які включають: 
- поточний контроль,  
- модульний контроль,  
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання,  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять 
і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 
конкретної роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

- робота в малих групах  спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних 
питань з наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 
- презентація - виступи перед аудиторією для висвітлення окремих питань, 
індивідуальних завдань, реферативних досліджень, захист міні-проектів тощо; 
- дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 
- кейс-метод - аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 
реальної практичної діяльності. 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 
закінчення логічно завершеної частини лекційних та практично-семінарських занять з певного 
змістового модуля.  
 Основною формою  модульного контролю є завдання, які включають як і перевірку 
теоретичних положень курсу, так і розв’язування практичних завдань. 
 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 
студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 
робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 
отриманих у процесі лекційних, семінарських занять, охоплює тему, декілька тем або зміст 
навчальної дисципліни в цілому. 
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 ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  

та відповідними ваговими коефіцієнтами 
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою розраховується як середня у відповідності з 

ваговими коефіцієнтами, величина яких залежить від значення кожного з контрольних заходів, 
що проводяться під час вивчення навчальної дисципліни.  

 

 
Модуль 1 
(поточне 

опитування) 

Модуль 2 
(підс. мод. контр.) 

 

Модуль 
3 

(ІНДЗ) 

Підсумкова 
оцінка 

Вагові 
коефіцієнти, 
% 

70 20 10 100 

Оцінка в 
балах 

80 85 90 82 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки:  
 

О= 80*0,7+85*0,2+90*0,1=82 
 

Студенти як відповідальні  учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 
доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

Письмові роботи, презентації перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. 

Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 

 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
незадовільні оцінки (поточний контроль, ПМК) повинні бути відпрацьовані згідно графіку 
консультацій викладача. 

ІНДЗ, ПМК, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінкую. 

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи  і отримати 
по кожному з Модулів 1, 2 не менше 60 балів.  

Студент має право оскаржити оцінку, отриману за результатами підсумкового 
семестрового контролю у формі іспиту (крім незадовільної оцінки).  Такі  випадки регулюються 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів. 
Перескладання незадовільних оцінок здійснюється відповідно до Порядку ліквідації 
академічної заборгованості  у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 
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Основні джерела 
1. Діомідова О. Ю. Еволюція мовного дискурсу в судових промовах видатних юристів XIX – XX 

ст. : монографія / О. Ю. Діомідова. Харків : Друкарня МАДРИД, 2015. 199 с. 
2. Кацавець Р. Ораторське мистецтво : підручник. Київ : Прав. єдність, 2014. 238 с. 
3. Кацавець Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. Київ : Алерта, 2017. 110 с. 
4. Кони А. Ф. Избранные труды и речи. М. : Юрайт, 2011. 589 с. 
5. Молдован А. В. Судова промова : навч. посіб. Київ : Прав. єдність : Алерта, 2014. 288 с. 
6. Молдован В. В. Судова риторика: теорія і практика. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : 

Юрінком Інтер, 2010. 496 с. 
7. Олійник О. Б. Мистецтво судових дебатів. Київ : Кондор, 2010. 258 с. 
8. Ораторське мистецтво : підручник / за ред.: М. П. Требін, Г. П. Клімова. 2-е вид. Харків : 

Право, 2015. 208 с. 
9. Ясинок М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика : монографія / М. М. Ясинок. Київ : 

Прав. єдність : Алерта, 2014. 156 с. 
 

Додаткові джерела 
1. Абрамович С. Д., Молдаван В. В., Стец В. А., Стец І. І., Костючик М. Ю. Основи ораторського 

мистецтва: Навчальний посібник. Тернопіль : Економічна думка, 1998. 360 с. 
2. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): учебное пособие. М. 

: Юристъ, 2007. 455 с. 
3. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. К. : Вища шк. 2003. 311 с. 
4. Михайличенко Н. А. Основи риторики. К. : Вища шк. 1994. 199 с. 
5. Молдован В. В. Судова риторика. Навч. Посібник. К. : Юрінком, 1998. 320 с. 
6. Ораторське мистецтво: Навч.посібник для студентів вищ. навч. закл.юрид.спец. Видання 

друге / Н. П. Осіпова, В. Д. Воднік, Г. Д. Клімова. Х. : Одісей, 2006.  144 с. 
7. Стец В.А., Стец І.І., Костючик М.Ю. Основи ораторського мистецтва: Навчальний посібник. 

Економічна думка, Тернопіль, 1998. 60 с. 
8. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: Навч. посібник. Київ : Юрінком, 2001. 192 с. 

 
 

Інформаційні ресурси 
1. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12. 
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15  
3. Кодекс законів про працю України. Кодекс України від 10.12.1971. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08  
4. Кримінальний кодекс України. Закон від 05.04.2001. URL: http:// zakon2. rada. 

gov.ua/laws/show/2341-14  
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон від 13.04.2012. URL: http: //zakon2 

rada. gov.ua/laws/show/4651%D0%B6-17  
6. Цивільний  кодекс  України  від  16.01.2003.  URL: http// zakon2. rada. gov. ua/ laws/ 

show/435-15  
7. Цивільний процесуальний кодекс. Закон від 18.03.2004. URL: http: //zakon2. 

rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

__________________________ 
      !!! Навчальні посібники, виділені кольором, наявні у бібліотеці коледжу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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Лекції 
Л1 С1 С2 Л3 С3 С4 Л5 С5 С6 Л7 С7 С8  

Практичні 
С1 Л2 Л3 С3 Л4 Л5 С5 Л6 С6 С7 Л8 С8  

Контроль 
знань 

 Т    МК1     ІНДЗ МК2 залік 

Л1 – лекційне заняття по темі 1 
С1 – семінарське заняття по темі 1  


