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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Київський професійно-педагогічний коледж  

імені Антона Макаренка                                                    
 
 

     «Затверджую» 
Заступник директора 

_________ В.П.Кондратьєва  
«____»_________2012 р. 

 
 
 

Питання для заліку 
З дисципліни „ Ораторське мистецтво” 

Спеціальності 5.030101 «Правознавство» 
 

                             
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.  
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. 
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17. Методика та етапи підготовки промови. Типи  промов.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. Голос оратора. Місце 

промови. 
28. Культура мови  оратора. Літературна норма. Лексичний рівень тексту.  
29. Зовнішня культура оратора. Вигляд оратора. Міміка, погляд, жести. 
30. Види судових промов. Засади і функції судової промови. 
31. Спілкування з аудиторією. Встановлення контактів. Утримання уваги. 

Як перебороти страх? 
32.  Культура усного мовлення.Артикуляція. Дикція.  
33.  Мистецтво полеміки (суперечки). Прийоми маніпулювання в 

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

занятті.  
35.  Форми діалогу зі слухачами: колоквіум, дискусія, диспут. 
36.  Парламентська та мітингова промови. 
37. Ювілейна промова, привітальне слово, тост. 
38. Найпоширеніші мовні помилки, яких слід уникати. 
39.  Вживання тропів та їх загальна характеристика. 
40.  Синтаксичний рівень тексту. Синтаксичні фігури та їх значення в 

тексті. 
41. Зовнішня культура оратора. Вигляд оратора. Міміка, погляд, жести. 
42. Судова промова. Предмет судової промови. 
43. Види судових промов. Засади і функції судової промови. 
44. Підготовка судової промови. Аналіз матеріалів. Тези промови. 
45. Зміст захисної промови адвоката.  
46. Основні жанри ораторського мистецтва . „ Риторичне дерево” 
47. Стилістика. Функціональні стилі мовлення. Стилістичний рівень 

тексту. 
48. Фонетична сторона усного мовлення. Артикуляція. Дикція.  
49. Комунікативні якості культури мовлення:точність, чистота,багатство і 

різноманітність мовлення,доречність і виразність мовлення. 
50. Антиетикет у спілкуванні. Невербальні антиетикетні знаки, табу і 

евфемізми. Мова арго. 
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Практичні завдання 
1. Підготувати письмове повідомлення на тему: „Секрети 

майстерності Цицерона”. 
2. Законспектувати  один із розділів „Риторики”  

Ф. Прокоповича „Про риторичне мистецтво”; „Про похвалу 
красномовству  передусім, про переваги”; „ Про корисність 
красномовства”. 

3. Письмово підготувати повідомлення на тему: „ Риторика” 
Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства”. 

4. Написати коротку промову  «Скажи будь-що, щоб я тебе 
побачив”(Сократ). 

5. Підготувати рекламу на тему: «Що таке риторика і для чого 
вона потрібна людям?» 

6. Виконайте вправи І, ІІ (Див.: Абрамович С.Д., Чікарькова 
М. Ю. Риторика. –Л.: Світ, --2001. –с.171.). 

7. Підготувати і виголосити промову з однієї і тієї самої теми 
для трьох різних аудиторій. 

8.  Виголосити промову на (3-5хв.)За вибраним афоризмом. 
«Заговори, щоб я тебе побачив»(Сократ). 

9. Підготувати промову на тему „Сучасний шлюб та його 
перспективи” за поданими тезами: 

- любов як основа шлюбу; 
- церковний та світський погляди на шлюб; 
- проблема розлучення: причини та моральні аспекти; 
- зміна ставлення до вільного кохання в сучасному  
   суспільстві; 
- нетрадиційні форми шлюбних відносин і ставлення до них 

суспільства. 
10. Провести репетицію виходу до аудиторії зі своїми 

товаришами. Відзначити один в одного всі можливі 
недоречності(заціпеніння, незграбну поставу, кам‘яне 
обличчя, переляканий погляд, невпевнену або занадто 
швидку ходу). 

11. Виконати кілька вправ на тренування уваги: 
а) Подивіться на свій робочий стіл і опишіть побачене. Знову  
  подивіться і порівняйте з написаним.(мале коло уваги). 
б) Розгляньте частину кімнати навколо столу(обов‘язково  
   визначити межі) та опишіть побачене ( середнє коло уваги) 
в) Розгляньте пейзаж за вікном і опишіть його за пам‘яттю  
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   (велике коло уваги). 
г) Візьміть жменю грошей, перераховуючи їх, водночас   
    розповідайте зміст книги, фільму чи якусь історію  
    (багатоповерхове коло уваги). 
12. Читаючи текст, перевірте звичайний темп мовлення          

( норма 120-150 слів за хвилину). 
13. Запам‘ятайте класифікацію невербальних засобів 

спілкування, поясніть, який ефект можливий від 
застосування кожного з них: 

а) Оптичні засоби спілкування: жести, міміка, поза, хода,  
    контакт очей, одяг, косметика; 
б) Акустичні: темп мовлення, тембр голосу, сила голосу,  
     паузи, інтонація; 
в) Тактико-кінетичні: дотик, потиск руки, поцілунок; 
г) Ольфакторні: запах тіла, запах косметики; 
д) Просторово-часові: відстань між співбесідниками,  
    тривалість контакту, ступінь пунктуаційності в часі. 
14. Підготуйте виступи на тему: «Характерні особливості 

усного мовлення в порівнянні з писемним». 
15. Запишіть 10-15 приповідок, у яких відображено 

народний погляд на вербальне спілкування. 
 
 
Викладач:                                М. С.Лозова 
 
Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії філологічних 
дисциплін 
 
Протокол № ___ від ________р. 
 
Голова методичної комісії                                Н. В. Хорошилова  


