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Пояснювальна записка 
 

У сучасних умовах державотворення України кожен зацікавлений в 
тому, щоб уміти правильно, гарно і переконливо говорити. А для того, щоб 
справді оволодіти словом, необхідні глибокі і різнобічні знання теорії 
ораторського мистецтва. Сучасне ораторське мистецтво—це теоретична і 
прикладна дисципліна. Це –  мистецтво переконуючої комунікації, наука, що 
становить фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професії і 
найперше—юридичної. 

Мистецтвом слова сьогодні має володіти і проповідник, і викладач, і 
державний діяч, і юрист, і бізнесмен, бо чим розвиненіше суспільство, тим 
більше в ньому цінується вміння володіти переконливим словом. Висока 
культура правника—це не тільки високий рівень його інтелекту, естетичного 
смаку, світосприйняття, але й високий ступінь володіння мовою як 
найважливішим засобом людського спілкування. Мова, як відомо, 
нерозривно зв‘язана з мисленням, вона виступає соціальною зброєю охорони 
та передачі інформації, є засобом управління людською поведінкою. На цій 
основі ораторському мистецтву відводиться важливе місце у виховній та 
пропагандистській роботі, безпосередньо пов‘язаній з юридичною 
практикою. Адже саме юрист формує суспільну думку про закон, 
правосуддя, демократію. Тому постійне вдосконалення мовлення слід 
розглядати як основний напрямок до всебічного розвитку особистості 
юриста. Сюди відносимо вміння застосовувати спеціальні засоби впливу в 
умовах публічного виступу. Кожен правник займається правовою 
пропагандою, проводить бесіди, читає лекції, доповіді з різних галузей знань. 
А виголошення промови в суді є частиною функціональних обов‘язків 
прокурора, адвоката, яким  обов‘язково належить володіти навиками 
спілкування з аудиторією. Водночас успішний виступ неможливий без 
достатніх знань законів логіки, психології, педагогіки. З їх допомогою оратор 
отримує ключ до розкриття соціальної суті висвітлених ним проблем. В 
успішному оволодінні ораторським мистецтвом вирішальну роль відіграє 
знання основ судової промови. Ознайомившись з історією риторики 
Давнього Риму і Давньої Греції, відомими ораторами Київської Русі, Києво-
Могилянської академії, судовими ораторами Російської імперії можна 
пересвідчитись в тому, що  ораторське мистецтво постійно розвивається , 
збагачується і вдосконалюється. Ми пересвідчимось, що всі відомі оратори 
мали свій  ораторський стиль і безперервно шліфували свою майстерність, 
були передовими людьми свого часу. 

Предметом ораторського мистецтва як прикладної дисципліни 
виступає фактична діяльність оратора, в якій можна виділити два етапи—
підготовку до виступу і сам виступ, що є кульмінацією ораторської 
діяльності. 
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 Мета навчання—осмислення риторичної скарбниці людства й 
рідного народу стосовно власних можливостей, конкретної ситуації 
спілкування, вироблення свого оригінального ораторського стилю. 
Вивчивши теоретичний матеріал, здобувши  навички ведення суперечок 
кожен студент-правник зможе якнайкраще  наблизитись до професійної  
майстерності юриста. 

Студенти повинні оволодіти: 
1. Культурою мови; 
2. Науковими основами ораторського мистецтва; 
3. Методикою підготовки публічного виступу; 
4. Основними критеріями оцінки публічного виступу; 
5. Засобами активного словесного впливу на аудиторію. 
Студенти повинні вміти: 
1. Самостійно мислити; 
2. Підбирати і осмислювати інформацію; 
3. Якісно оформлювати підготовлені до виступу матеріали; 
4. Точно і ясно передавати зміст промови; 
5. Активно впливати на аудиторію; 
6. Оцінювати та аналізувати прослухані виступи; 
7. Враховувати склад аудиторії під час підготовки та виголошення 

промови; 
8. Вільно почувати себе під час спілкування у різних ситуаціях. 
На вивчення дисципліни відводиться 54 години програмного 

матеріалу. З них 18- лекційні, 10-практичних, 26 - самостійна робота 
студентів. Форма підсумкового контролю знань —  залік. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

Кількість годин 
В тому числі 

 Назва розділу 
Всього 

Лекції Семінари 
та 
практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

І. Вступ. Історико-
теоретичні аспекти 
риторики. 

     18 8 4 6 

1. Предмет, мета  і 
завдання курсу 
„Основи ораторського 
мистецтва”. 
Методологічні підходи і 
принципи до вивчення 
ораторського мистецтва. 
Визначення основних 
понять. Риторика як 
наука і навчальна. 
дисципліна.  

 2   

 Риторика в системі інших 
наук . 

           1 

2. Питання формування 
мовної особистості в 
Україні. Історичний 
розвиток ораторського 
мистецтва. Сучасний 
риторичний  ідеал 
оратора.  

 2   

2.1. Історичний розвиток 
ораторського 
мистецтва. 

  2  

 Античне ораторське 
мистецтво Греція, Рим. 

   1 

 Розвиток ораторського 
мистецтва на території 
України в ХVI-XVIIст.; 
риторика Києво-
Могилянської академії; 
риторика Російської 
імперії; вітчизняне 
ораторське мистецтво. 

   2 
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3. Основні закони 
риторики.  
Інвенція. 
Концептуальний закон. 
Закон моделювання 
аудиторії. Стратегічний 
закон. Тактичний закон. 
Мовленнєвий закон. 
Закон ефективної 
комунікації. Системно-
аналітичний закон. 

 2   

4. Основні жанри (роди, 
види) красномовства і  
сфери його 
застосування.  
Наукові підходи до 
класифікації 
красномовства. 
Політичне 
красномовство. 
Суспільно-побутове 
красномовство. 
Академічне 
красномовство. Церковне 
красномовство.  
Судове(юридичне) 
красномовство. 

  
2 

  

 Дипломатичне 
красномовство. Рекламне 
красномовство. 
Діалогічне 
красномовство. 
Еристика. 

   1 

 Методи викладу 
матеріалу: дедуктивний, 
індуктивний, 
аналогійний, стадійний, 
концентричний. 

   1 

4.1. Слухання та обговорення 
самостійно 
підготовлених промов 
різних жанрів. 
Підсумковий контроль. 

  2  

ІІ. Сучасна теоретична 
риторика. Основні 

18 4 2 12 
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вимоги до ораторської 
творчості. 

5. Основні етапи 
підготовки публічного 
виступу. Диспозиція. 
Методика та етапи 
підготовки промови. 

 2   

 Типи промов за знаковим 
оформленням та 
закріпленням. 

   2 

 Композиція публічного 
виступу. 

   2 

6. Елокуція. Мова і стиль 
публічної промови. 
Стиль ораторського 
твору. 

 2   
 

 Тропи та риторичні 
фігури. 

   2 

  Комунікативні ознаки 
культури мовлення 

   2 

 Зовнішня культура 
оратора 

   2 

 Головні критерії оцінки 
промови.  

   2 

6.1. Залікові промови. 
Риторичний аналіз  
промови. 
Підсумковий контроль. 

  2  

ІІІ. Судова риторика. 
Мистецтво судового 
оратора. 

18 6 4 8 

7. Поняття та зміст 
судової промови. 
Особливості підготовки 
судової промови. 
Порядок виголошення 
судової промови. 
Різновиди Судових 
промов.  

 2   

 Засади, функції, 
специфічні риси та статус 
судових промов 

   2 

 Традиції слов‘янської 
судової риторики 

   2 
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8. Акція. Виголошення 
промови.  Взаємодія 
оратора з аудиторією. 
Канали впливу на судову 
аудиторію. Шляхи 
подолання опору 
аудиторії. Образ оратора 
і образ аудиторії. 
Риторичний ідеал. 

 2   

8.1. Конкурс ораторів.   2  

9. Судові дебати та їх роль 
у судочинстві. 
Спілкування із судовою 
аудиторією 

 2   

 Аргументація. Логічна 
аргументація. Логічні 
помилки. 

   2 

 Діалогічне 
красномовство. Еристика 
(дискусія, полеміка, 
диспут, дебати, 
суперечка). 

   2 

9.1. Ділова гра «Судові  
дебати». 
Підсумковий контроль.  

  2  

 Всього 54 18 10 26 
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Зміст дисципліни 
«Основи ораторського мистецтва» 

 
І. Вступ. Історико-теоретичні аспекти риторики. 
 

Тема 1. Предмет, мета  і завдання курсу „ Основи ораторського 
мистецтва”. 
 Предмет, мета і завдання дисципліни „ Основи ораторського 
мистецтва”. Методологічні підходи і принципи до вивчення ораторського 
мистецтва. Визначення основних понять. Риторика як наука і навчальна 
дисципліна. Риторика в системі інших наук.  

 
 Неориторика та її зв‘язки з іншими науками. 
Основні терміни і поняття дисципліни.  

 
Тема 2. Питання формування мовної особистості в Україні.  
 Історичний розвиток ораторського мистецтва. Сучасний риторичний  
ідеал оратора. Питання формування мовної особистості в Україні. Статус 
сучасної риторики. Основні поняття та розділи класичної риторики.
 Ораторське мистецтво на різних етапах розвитку: античне 
ораторське мистецтво; історія риторики Київської Русі; розвиток 
ораторського мистецтва на території України в ХVI-XVIIст.; риторика Києво-
Могилянської академії; риторика Російської імперії; вітчизняне ораторське 
мистецтво. 
 
Тема 3.Теоретичні засади  класичної риторики. Основні закони 
риторики. 

Закони риторики. Концептуальний закон. Закон моделювання 
аудиторії. Стратегічний закон. Тактичний закон. Мовленнєвий закон. Закон 
ефективної комунікації. Системно-аналітичний закон.  
 
Тема 4. Види та жанри красномовства та сфери його застосування. 
 Наукові підходи до класифікації красномовства. Політичне 
красномовство. Суспільно-побутове красномовство. Судове(юридичне) 
красномовство. Академічне красномовство. Церковне красномовство. 
Рекламне красномовство. Діалогічне красномовство. Еристика. 
 Диспозиція. Методи викладу матеріалу: дедуктивний, індуктивний, 
аналогійний, стадійний, концентричний. 
 Риторичне дерево. Риторичний ідеал.  
Слухання та обговорення самостійно підготовлених промов різних жанрів. 
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ІІ. Сучасна теоретична риторика. Основні вимоги до 
ораторської творчості. 

 
Тема 5. Основні етапи підготовки публічного виступу.  

Методика та етапи підготовки публічного виступу. Структура 
ораторського твору. Типи промов за знаковим оформленням. Композиція 
усного публічного виступу. 

 
Тема 6. Мова і стиль публічної промови.  
 Культура ораторської мови. Звуковий рівень тексту. Лексичний, 
синтаксичний, стилістичний рівні тексту. Стиль ораторського твору. Логічні 
та емоційні засади промови. Елементи художності  та літературні прийоми в 
мові оратора. Зовнішня культура оратора. 
  Головні критерії оцінки промови. Залікові промови. Риторичний 
аналіз  промови. 
 

ІІІ. Судова риторика. Мистецтво судового оратора 
 

Тема 7. Поняття та зміст судової промови.  
 З історії судового красномовства. Судова промова. Зміст і предмет 
судової промови. Види судових промов. Засади і функції судової промови.  

 Структура судових промов. Промова державного обвинувача. Захисна 
промова.  Особливості підготовки та виголошення судової промови.  

 
Засоби спілкування оратора з аудиторією. Канали впливу ритора на 

судову аудиторію. Підготовка судової промови.  
 
Тема 8. Акція. Виголошення промови.  
  Інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення. Взаємодія оратора з 
аудиторією. Шляхи подолання опору аудиторії. Образ оратора і образ 
аудиторії. Риторичний ідеал. Взаємодія оратора з аудиторією. Шляхи 
подолання опору аудиторії. 

Слухання та обговорення самостійно підготовлених виступів студентів. 
Конкурс ораторів. 

 
Тема 9. Судові дебати та їх роль у судочинстві. 
  Предмет судових дебатів. Репліка. Судова етика. Спілкування із 
судовою аудиторією. Ф.Прокопович про судову аудиторію. Аргументація. 
Логічна аргументація(закони тотожності, суперечності, виключення 
третього, достатньої підстави). Логічні помилки.  
Ділова гра   „ Судові дебати”.  

Еристика (дискусія, полеміка, диспут, дебати, суперечка). Теза і 
аргумент як основні категорії диспозиції.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. Співвідношення  культури 
мовлення-- риторики—ораторського мистецтва. 

2. Зв’язок риторики з іншими дисциплінами. Значення  ораторського 
мистецтва для юриста. 

3. Роль ритора в античному суспільстві. Демосфен як оратор. Навести 
приклади демосфенового стилю. 

4. Виникнення і розвиток риторики в Давній Греції.  Сократ як оратор. 
Платон як оратор. 

5. Судове красномовство у Стародавній Греції. Аристотель та його внесок 
у судове красномовство. 

6. Софісти і логографи та їх внесок у судове красномовство Стародавньої 
Греції. 

7. Римський період розвитку античного красномовства. Цицерон як 
оратор.  

8.  Загальна характеристика основних розділів класичної 
риторики(інтенція, диспозиція, елокуція, меморія, акція). 

9. Закони риторики та їх загальна характеристика. 
10. Функція ораторства в сучасному світі. Неориторика. 
11. Розвиток українського красномовства. Київська школа риторики. 

Феофан Прокопович. 
12. Судова реформа в Російській імперії кінця 19 поч. 20 ст. Ф. Плєвако, 

 С. Алєксандров, О. Коні та ін. 
13. Роди, види і жанри красномовства та їх загальна характеристика. 
14. Церковне красномовство та його жанри. 
15.  Риторика Київської Русі. „ Повчання” Володимира Мономаха. 
16. Суспільно-побутове красномовство. Ювілейна промова, привітальне 

слово, тост. 
17. Методика та етапи підготовки промови. Структура ораторського твору.   
18. Логічні та емоційні засади промови. Вміння переконувати. 
19. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Поняття 

про художній образ. 
20. Стиль ораторського твору. Поняття про авторський стиль. 
21. Судова промова. Предмет судової промови. 
22. Академічне красномовство( його структура і мовні ознаки).  
23.  Діалогічне красномовство. Мистецтво ведення діалогу. Полеміка, 

дискусія, диспут. 
24.  Політичне красномовство. Парламентська та мітингова промови. 
25. Функція ораторства в сучасному світі. 
26. Церковне і суспільно-побутове красномовство. 
27. Звуковий рівень тексту. Орфоепічні норми мови. 
28. Літературна норма. Лексичний рівень тексту. Культура мови  оратора.  
29. Зовнішня культура оратора. Вигляд оратора. Міміка, погляд, жести. 
30. Голос оратора. Місце промови. 
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31. Види судових промов. Засади і функції судової промови. 
32. Спілкування з аудиторією. Встановлення контактів. Утримання уваги. 

Як перебороти страх? 
33.  Артикуляція. Дикція.  
34.  Мистецтво полеміки (суперечки). Прийоми маніпулювання в 

суперечках. 
35. Академічне красномовство. Основні жанри. Виступ на семінарському 

занятті.  
36.  Форми діалогу зі слухачами: колоквіум, дискусія, диспут. 
37.  Парламентська та мітингова промови. 
38. Ювілейна промова, привітальне слово, тост. 

 
 

 
Орієнтовні теми рефератів, доповідей та виступів 
 
1. Правильність і точність як комунікативна ознака мовлення. 
2. Орфоепічна норма : еталон і мовленнєва практика. 
3. Інтонація—важливий елемент культури мовлення. 
4. Майстерність усних виступів видатних українських культурних 
    діячів. 
5. Мовна агресія як антипод культури мовлення. 
6. Юридична риторика в античному світі. 
7. Визначні постаті в ораторському мистецтві України. 
8. Феномен милозвучності української мови. 
9. Українське публічне мовлення : від стагнації до нових 
       параметрів мовлення. 
10. Розвиток української неориторики на зламі тисячоліття. 
11.  Біблія як джерело риторичних засобів. 
12. Античний риторичний ідеал. 
13. Риторика «Слова о полку Ігоревім». 
14. Патристика як ораторська проза. 
15. Особливості судової риторики. 
16.  Мій риторичний ідеал. 
17. Риторика Послань апостолів. 
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Критерії оцінки промови 
 
Оратору потрібно вміти написати рецензію на публічний виступ. 

Рецензія потрібна для того, щоб грамотно, доказово, ясною мовою дати 
оцінку публічному виступу, допомогти товаришеві осмислити позитивні і 
негативні сторони його промови, показати, що було цінним, чого слід 
уникати в наступних виступах. Рецезія — це вид педагогічної діяльності. 
Студенти, пишучи рецензію один на одного, навчаться глибоко розбирати всі 
достоїнства і недоліки промови, чітко, гарно, доброзичливо обґрунтовувати 
свої рекомендації. Так вона дасть користь промовцю, та моральне 
задоволення рецензенту. 

Оціночна шкала вміщує десять показників: науковість теми виступу, 
захист інтересів конкретної групи людей, зв‘язок з життям, інформативність, 
логічність побудови виступу, ступінь аргументованості кожного 
висловлювання оратора, контакт оратора з аудиторією, ступінь володіння 
матеріалом, використання оратором ораторських прикрас(лекіфів), володіння 
оратором технікою мови. В схему внесені і такі показники, як „ найбільш 
вдале в ораторській промові”, і „ суттєві недоліки в ораторській промові”. 
Розділ „ Побажання” можна адресувати не тільки оратору, але й 
організаторам виступу( не приготовлений мікрофон, крейда, магнітофон 
тощо). Запропонована схема оцінки ораторського виступу стане в пригоді і 
ораторові початківцю і викладачеві при оцінюванні студентських виступів. 
Рецензент має уважно прослухати виступ—одночасно слухати, аналізувати 
почуте і записувати свої спостереження. Така навичка дається не відразу. 
Лише шляхом наполегливої спрямованої роботи можна розвинути в 
студентів це мистецтво. 
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Додаток 1 
 
СХЕМА ОЦІНКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ 
(для практичного заняття з курсу „ основи ораторського мистецтва”) 
№_____                                                              Дата________ 
ЛИСТ ОЦІНКИ ПРОМОВИ 

1)Оратор а) Прізвище, ім.‘я, по батькові_________________ 

_____________________________________________________ 

б) Освіта_(посада, курс)_________________________ 

в)Місце роботи, навчання_______________________ 

2) Виступ а)Тема______________________________________ 

                   б) тривалість__________________________________ 

                    в) кі-сть слухачів, їх склад_______________________ 

                     г)місце проведення_____________________________ 

3) Критерії оцінки промови: 5 4 3 2 0  

а) науковий рівень (ерудиція, аналіз, врахування 

нового)___________________________________________________ 

 б) ідейна  спрямованість___________________________________ 

в) зв‘язок з життям ( врахування  практичних завдань країни, колективу, нових 

направлень тощо)________________________ 

г) інформативність на рівні: 1) фактів; 2) зв‘язків, підходів, 

висновків_________________________________________________ 

д) побудова виступу (логіка плану, частин, послідовності, вступу, 

закінчення)________________________________________ 

__________________________________________________________ 

е) аргументованість( логіка доведення, адекватність прикладів теорії під час 

відповідей на запитання)_______________________ 

ж) контакт з аудиторією ( врахування психології, реакції)______ 

__________________________________________________________ 

з) володіння матеріалом (ступінь знання тексту, володіння 

картою,таблицями)________________________________________ 

і) культура мови ( правильність, багатство, емоційність, використання ораторських 

прийомів)_______________________ 

к) техніка мови (дикція, інтонація, темпоритм) _______________ 

__________________________________________________________УСЬОГО ЗА ВЕСЬ 

ВИСТУП: 

4) Найбільш вдале у виступі_______________________________ 
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5) Суттєві недоліки  _______________________________________ 

6) Побажання_____________________________________________ 

7) Про рецензента  а) професія______________________________ 

                                    б) стать ________________________________ 

                                      в) вік _________________________________ 

                                        г) освіта ______________________________ 

                                         д) сам рецензент виступає з промовами з_______________ року 

                                         е) тема_________________________________ 

8) Примітка: а) оцінюючи виступ, виставляйте оцінку за кожен із критеріїв і за весь 

виступ в цілому; б) якщо виступ заслуговує оцінки, наприклад, „ 4+” аба „ 4 –„ 

поставте її, якщо вам складно оцінити, поставте „ 0”; в) намагайтеся висловити 

об‘єктивну, аргументовану думку: Ваші оцінки допоможуть ораторові в його 

діяльності. 

Мета рецензування може бути різною: виявити у того, кого рецензують, плюси і 

мінуси під час виступу; для підвищення свого ораторського мистецтва тощо. 
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Додаток 2 
Карта спостереження 

ЕЛЕМЕНТИ МОВЛЕННЯ ДОБРЕ МОЖНА ПОПРАВИТИ 

Фонаційне дихання   

Темп мовлення(повільний, середній, 
швидкий) 

  

Ритм   

Паузи   

Сила голосу   

Інтонація   

Дикція   

Артикуляційна база   

Орфоепічні норми   

Слововживання(зрозумілість слів, 
правильна сполучуваність) 

  

Грамматична правильність   

Образні засоби   

НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ДОБРЕ МОЖНА ПОПРАВИТИ 

Зоровий контакт   

Поза тіла   

Жестикуляція   

Міміка обличчя   

Динаміка поведінки (психологічна 
характеристика) 
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