
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦИПЛІНИ  

«РИТОРИКА» 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Риторика» є вироблення 

навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на 

співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних 

ораторських прийомів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; 

сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології 

свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування 

різними типами словників, зв'язок  питань культури з питаннями права, 

законодавства у галузі культури, з основними проблемами взаємодії мовної 

культури і права; вміння не тільки засвоювати готові знання, але й розв’язувати 

пошуково-творчі завдання, що сприятиме успішній професійній роботі у 

майбутній професійній діяльності. 

 навчальна: розкриття особливостей мовних засобів передусім у межах 

офіційно-ділового стилю та його підстилів – адміністративного, законодавчого, 

юридичного; комплексний аналіз мови спеціальності, розкриття принципів 

структурної будови та мовних особливостей україномовного фахового тексту 

щодо його комунікативних властивостей у конкретних сферах функціонування 

(офіційно-діловому та науковому стилях мовлення), особливостей 

документування, напрацювання навичок свідомого вибору й використання 

правничих термінів; 

 розвиваюча: підвищення загальномовної культури як в усній, так і в 

писемній формах; збагачення лексичного запасу; вивчення українського 

мовного етикету, особливостей його функціонування в офіційних ситуаціях; 

 виховна: сприяти формуванню національно-мовної свідомості 

майбутнього правника. 

В основу курсу покладені принципи навчання: 

 філологічності – спрямованості на розвиток мовних і мовленнєвих знань, 

умінь та навичок; 

 комплексності – урахування всіх мовних рівнів у їх комплексі; 

динамічної структурності і системності виявлення системи взаємопов’язаних, 

ієрархічних відносин у мові, змін, що відбулися в процесі історичного розвитку 

мови; 

 інтегративності – зв’язок з іншими дисциплінами, передбаченими 

навчальними планами і програми з підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Риторика» є 

підвищення загальномовної культури студентів як в усній, так і в писемній 

формах; забезпечення досконалого володіння нормами сучасної української 

літературної мови та дотримання вимог культури мовлення; сприяння 

збагаченню лексичного запасу, вивченню українського мовного етикету; 

ознайомлення студентів з багатим фактичним матеріалом з історії вітчизняного 

та зарубіжного ораторського мистецтва, з етапами його розвитку; сприяння 
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вихованню патріотів своєї держави, культурних особистостей; формуванню та 

вихованню у дусі гуманізму, розвитку тих рис та навичок майбутніх юристів, 

які необхідні для успішної професійної діяльності. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Кількість кредитів 

ЄКТС на рік – 3  

Галузь знань 

Правознавство 

  
 

денна  

форма навчання   

Варіативна 

Загальна кількість 

годин на рік – 90 год 

Спеціальність: 

6.030401 Правознавство 

 

Рік підготовки – 2 

Семестр – осінній 

Лекції – 14 год. 

Модульних  

контролів 2 год 

Рівень вищої освіти- 

перший (бакалаврський) 

 

Семінарські 

заняття – 6 год. 

Семінарські 

заняття – 8 год. 

Самостійна робота – 

30 год. 

Індивідуальна 

робота – 30 год. 

Форми підсумкового 

контролю:  

залік (3 семестр) 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 1:3 
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2. Заплановані результати навчання 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Риторика» є вироблення 

навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на 

співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних ораторських 

прийомів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й 

відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір 

комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами 

словників, зв'язок  питань культури з питаннями права, законодавства у галузі 

культури, з основними проблемами взаємодії мовної культури і права; вміння 

не тільки засвоювати готові знання, але й розв’язувати пошуково-творчі 

завдання, що сприятиме успішній професійній роботі у майбутній професійній 

діяльності. 

 навчальна: розкриття особливостей мовних засобів передусім у межах 

офіційно-ділового стилю та його підстилів – адміністративного, законодавчого, 

юридичного комплексний; аналіз мови спеціальності, розкриття принципів 

структурної будови та мовних особливостей україномовного фахового тексту 

щодо його комунікативних властивостей у конкретних сферах функціонування 

(офіційно-діловому та науковому стилях мовлення), особливостей 

документування, напрацювання навичок свідомого вибору й використання 

правничих термінів; 

 розвиваюча: підвищення загальномовної культури як в усній, так і в 

писемній формах; збагачення лексичного запасу; вивчення українського 

мовного етикету, особливостей його функціонування в офіційних ситуаціях; 

 виховна: сприяти формуванню національно-мовної свідомості 

майбутнього правника. 

В основу курсу покладені принципи навчання: 

 філологічності – спрямованості на розвиток мовних і мовленнєвих знань, 

умінь та навичок; 

 комплексності – урахування всіх мовних рівнів у їх комплексі; 

динамічної структурності і системності виявлення системи взаємопов’язаних, 

ієрархічних відносин у мові, змін, що відбулися в процесі історичного розвитку 

мови; 

 інтегративності – зв’язок з іншими дисциплінами, передбаченими 

навчальними планами і програми з підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Риторика» є 

підвищення загальномовної культури студентів як в усній, так і в писемній 

формах; забезпечення досконалого володіння нормами сучасної української 

літературної мови та дотримання вимог культури мовлення; сприяння 

збагаченню лексичного запасу, вивченню українського мовного етикету; 

ознайомлення студентів з багатим фактичним матеріалом з історії вітчизняного 

та зарубіжного ораторського мистецтва, з етапами його розвитку; сприяння 

вихованню патріотів своєї держави, культурних особистостей; формуванню та 
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вихованню у дусі гуманізму, розвитку тих рис та навичок майбутніх юристів, 

які необхідні для успішної професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути 

таких компетентностей: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні:  

- основні лінгвістичні поняття та терміни; 

- основи професійної комунікації в писемній та усній формах; 

1) на фундаментальному рівні: 

- сутність і сучасний статус риторики; 

- поняття про ораторське мистецтво, співвідношення термінів «ораторське 

мистецтво», «риторика», «красномовство», «комунікативна діяльність», 

«комунікативна культура», «ділове спілкування»; 

- зв’язок риторики з іншими науками і навчальними дисциплінами; історичні 

традиції риторики; класифікаційні ознаки родів і видів риторики; 

- історичні витоки риторики, традиції ораторського мистецтва; 

- специфіку, різновиди і жанри публічного мовлення, етапи підготовки до 

виступу; 

- сучасні вимоги до промовця; 

- методи риторичного аргументування; 

- принципи безконфліктного спілкування; 

- прийоми активізації уваги слухачів; 

- етикет професійного спілкування;  

2) на практично-творчому рівні: 

- комунікативні стратегії монологічного й діалогічного спілкування; 

- словесні (вербальні) та несловесні (невербальні) засоби впливу на людину. 

 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською мовою; 

використовувати свої знання у практичній діяльності при спілкуванні з 

громадянами; 

2) на алгоритмічному рівні: володіти технікою правильного вибору слів, 

юридичних понять і термінів; редагування у ході професійної діяльності; 

3) на евристичному рівні: самостійно працювати над удосконаленням 

знань з сучасної української літературної мови; користуватися 

лексикографічними джерелами; дотримуватись послідовності, логічності, 

точності, стислості, повноти, достовірності викладу думок у писемному 

мовленні; 

4) на творчому рівні: культивувати український мовленнєвий етикет; 

редагувати писемні та усні тексти правознавчого характеру щодо 

переконливості, аргументованості, доказовості, зрозумілості, дохідливості, 

ясності інформації; удосконалювати професійну мовленнєву культуру. 

3. Способів мислення: 
 цілісне осмислення, узагальнення отриманої інформації;  
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 присвоєння нового знання, нової інформації здобувачем;  

4. Професійних якостей:   

 формування  власного ставлення до досліджуваного матеріалу;  

 здобувач стає власником ідеї; інформації, знань;  

 можливість використання знань;  

5. Світоглядних і громадянських якостей:   

 обмін знаннями з іншими здобувачами;  

 оцінка та самооцінка діяльності.  

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год./3 кредити ECTS. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 
 Роль живого слова в житті людини. Поняття «ораторське мистецтво», 

його витоки. Особливості ораторського мистецтва.  

Зв’язок риторики  з іншими науками: риторика і етика; риторика і 

філософія; риторика і логіка; риторика і психологія; риторика і лінгвістика; 

риторика і майстерність; риторика і політика.  

Своєрідність риторики як самостійної теоретико-прикладної науки. 

Завдання і значення курсу у практичній діяльності правників. 

Поняття «риторична формула» як сукупність законів організації і 

управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. 

Роль і значення теми для діяльності юристів: Тема розкриває базові 

поняття дисципліни, допомагає сформувати уявлення про роль ораторського 

мистецтва для юридичної публічної діяльності. 

Ключові слова: красномовство, ораторське мистецтво, риторична 

майстерність, риторична формула, культура мовлення. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: 

сутність поняття «ораторське мистецтво», основні поняття риторики. Треба 

вміти: визначати роль і значення ораторського мистецтва у професійній 

діяльності правника, зв'язок риторики з іншими науками, у тому числі з 

юриспруденцією. 

 

ТЕМА 2. Ораторське мистецтво у динаміці історичного розвитку: 

традиції та новації. 
 

 Історичні умови появи ораторського мистецтва в Стародавній Греції та 

Римі. Теоретики ораторського мистецтва Стародавньої Греції: Протагор, 

Горгій, Сократ, Платон, Аристотель. Еллінська риторика (Діонісій 

Галікарнаський, Деметрій). Ритори Стародавнього Риму: Цицерон, Квінтіліан.  

Основи становлення духовного красномовства слов’ян. Риторична  

спадщина Григорія Сковороди. Риторика у XIX столітті. Риторичні системи 

М. Сперанського, М. Кошанського, К. Зеленецького. І.Франко як видатний 

політичний промовець. Піднесення академічного і судового красномовства в 

Росії у другій половині XIX ст. Судові промови А. Коні, П. Олександрова, 

Ф. Плевако. Красномовство у XX - XXI століттях. Новітні підходи до 

удосконалення ораторського мистецтва в умовах вищої школи. 

Роль і значення теми для діяльності юристів: Тема має зосередити 

увагу майбутніх юристів на історичних аспектах риторичної діяльності та 

зв’язку античної риторики із сучасністю. 
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Ключові слова: усне мовлення, вимова, промова, судова риторика 

античності, апології, афоризм, логографи. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:  

Необхідно знати: історичні умови появи ораторського мистецтва, ключові 

положення теоретиків ораторського мистецтва, основні судові промови з 

античності і до наших днів.  

Треба вміти: володіти технікою усного мовлення; застосовувати прийоми 

античного ораторського мистецтва при підготовці власних судових промов. 

 

ТЕМА 3. Усне мовлення як інструмент професійного спілкування. 

 
Внутрішнє і зовнішнє мовлення. Усне діалогічне мовлення як основний 

вид мовлення, який використовується у професійній діяльності юриста. 

Монологічне мовлення. Методи викладу матеріалу. Прийоми володіння увагою 

аудиторії. 

Етикет публічного мовлення. Мовна структура етикетних засобів. 

Писемне мовлення та його значення у діяльності юриста. Протокольна 

мова. Найбільш поширені порушення мовлення. Уміння слухати у професійній 

діяльності юриста. 

Роль і значення теми для діяльності юристів: Студенти повинні 

навчитись правильно вибудовувати матеріал при підготовці до публічного 

виступу та вміти працювати над прийомами викладу матеріалу. 

 Ключові слова: промова, композиція промови, аудиторія, методи 

викладу матеріалу, громадсько-політичне, академічне, судове, дипломатичне, 

ділове, військове, соціально-побутове, церковне мовлення. 

 Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: 

основні прийоми підготовки і викладу матеріалу під час публічного мовлення. 

Треба вміти: створювати оригінальний текст судової промови, володіти 

технікою публічного мовлення, володіти увагою слухачів. 

 

ТЕМА 4. Правила ефективної комунікації.  Бар’єри у спілкуванні. 

Закони і принципи риторики у професійній діяльності юриста. Правила 

ефективної взаємодії на професійному ґрунті.  

Комунікативні особливості виконання завдань у звичайних та 

екстремальних умовах. Виявлення освітнього рівня, фаху, стану психіки 

індивіда. Мова – важливий засіб у розкритті правопорушень громадського 

порядку, злочинності. 

Професійні вимоги до ораторів-юристів та правоохоронців.  

Підготовка до конкретного виступу (визначення теми, мета виступу, добір 

матеріалів, обробка матеріалів, осмислення прочитаного, власна позиція) . 

Види підготовки (писати чи не писати текст промови; опанування матеріалом 

публічного виступу; промова з опорою на текст, промова без  опори на текст, 

записи; експромт). Композиція промови (план-попередній, робочий, основний; 
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простий-складний). Складові елементи композиції: вступ, основна частина, 

висновки. 

Роль і значення теми для діяльності юристів: Студенти повинні 

навчитись правильно вибудовувати матеріал при підготовці до промови, 

володіти стратегією і тактикою  ораторської діяльності. 

 Ключові слова: промова, композиція промови, аудиторія, теза, аргумент, 

аргументація,  контраргументація, методи  аргументування, техніка мовлення. 

 Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: 

основні методи аргументування, етапи творчої діяльності ритора. Треба вміти: 

створювати (відповідно до композиції) різні види промови, використовуючи 

аргументи та контраргументи; вести бесіду, дискусію, полеміку з людьми 

різних категорій та соціальних груп. 

 

ТЕМА 5. Судове красномовство: жанри, специфіка. 

Особливості судового мовлення. Предмет, мета, зміст, особливості судової 

промови. Характеристика судової аудиторії. Мистецтво судових дебатів. 

Мораль і право в діяльності судового оратора. Юридичне красномовство як 

самостійний рід риторики. Основні етапи розвитку судового красномовства. 

Історія розвитку судової риторики. Значення судової риторики. Спадщина 

минулого. Судова промова як жанр ораторського мистецтва. Композиція 

судової промови. Види судових промов. Теоретичні засади судових промов.  

Учасники судових дебатів: прокурор (обвинувач), адвокат (захисник), 

громадський обвинувач, громадський захисник, цивільний позивач, цивільний 

відповідач, потерпілий і представник, підсудний і його захисники (близькі, 

родичі, опікуни). Призначення судової промови – оприлюднення громадської 

точки зору на вчинений злочин та особу підсудного.  

Характеристика судової аудиторії. Комунікативна структура судового 

процесу. Особливості комунікації в судовому процесі. Комунікативні стратегії 

учасників судочинства. Види мовних та позамовних засобів, що застосовуються 

в судових дебатах. Етичні основи судових дебатів. Значення комунікації на 

досудовій і судовій стадіях розгляду матеріалів кримінальних справ. 

Важливість етичних засад судового ритора. Аналіз промов видатних судових 

ораторів. 

Роль і значення теми для діяльності юристів: Студенти повинні 

навчитись правильно вибудовувати матеріал при підготовці до промови, 

володіти стратегією і тактикою  ораторської діяльності. 

 Ключові слова: судова промова, судова аудиторія, комунікація, 

комунікативні стратегії, техніка мовлення. 

 Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: 

особливості судового мовлення, етапи судових дебатів. Треба вміти: 

створювати (відповідно до композиції) судову промову. 
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ТЕМА 6. Особливості використання риторичних засобів 

Характеристика мовлення з акустично-фізіологічних позицій. Поняття й 

категорії техніки мовлення. Поняття фонаційного дихання, мовленнєвого 

голосу, орфоепії, дикції. Творча робота над технікою мовлення. Інтонаційні 

закономірності усного мовлення. Інтонаційно-увиразнюючі засоби мовлення. 

Мовленнєві ноти. Складові мовленнєвої майстерності: граматична й 

синтаксична правильність, лексичне багатство, точність вимови, образна 

виразність, логічна структура, фонетична чіткість. Автоматизація елементарних 

технологічних прийомів і засобів усного мовлення. Підпорядкування техніки 

мовлення думці й змісту виступу – важлива умова успіху. Набуття навичок 

мислити вголос, говорити міркуючи. Анатомія мовленнєвого апарату, що 

складається з чотирьох частин: органів дихання, гортані з голосовими 

зв’язками, порожнин-резонаторів та органів артикуляції. Співвідношення 

мовних та позамовних засобів. 

Роль і значення теми для діяльності юристів: Студенти повинні 

розрізняти використання позамовних засобів впливу на аудиторію: 

1. Тілесний дотик (стискання руки, поплескування по плечу тощо); 2. Відстань 

між співрозмовниками (інтимна, особиста, соціальна, публічна); 3. Жести – 

динамічний рух якоїсь частини тіла (вроджені й набуті, фізіологічні й 

комунікативні, прості й складні, вказівні, зображальні, ритмічні, емоційні, 

символічні, ритуальні); 4. Міміка – рухи м'язів обличчя відповідно до почуттів 

чи настрою (динамічна й застигла); 5. Вираз очей; 6. Інтонація – характеристика 

спілкування, що безпосередньо не пов’язана зі змістом мови, а виявляється 

через голос і манеру говоріння (повільно, швидко, уповільнено, розтягуючи 

слова, запинаючись, ―ковтаючи слова тощо).  

 Ключові слова: Тілесний дотик, жести, інтонація , міміка, граматична й 

синтаксична правильність, лексичне багатство, точність вимови, образна 

виразність, логічна структура, фонетична чіткість. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: 

поняття фонаційного дихання, мовленнєвого голосу, орфоепії, дикції. Треба 

вміти: підпорядковувати техніку мовлення думці й змісту виступу. 

ТЕМА 7. Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  

Поняття еристики. З історії мистецтва суперечки. Поняття про суперечку. 

Види суперечок. Класифікації суперечок. Засоби переконання в суперечці.  

Види еристики: дискусія (суперечка, спрямована на з'ясування різних 

точок зору, пошук і досягнення певного ступеня згоди між учасниками, 

спільного рішення); диспут (суперечка, спрямована на дослідження, 

зіставлення й оцінку суперечливих суджень для досягнення єдиної думки, 

спільного рішення); полеміка (суперечка, спрямована на захист і утвердження 

лише власної точки зору, на перемогу над супротивником); дебати (суперечка, 

спрямована на обмін думками з певних питань).  

Полемічні елементи в монологічній і діалогічній формах виступу. Функції 

полеміки. Майстерність ведення суперечки. Етика суперечок. Основні 

принципи ведення різного роду суперечок, умови їх застосування. Функції 
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різного роду суперечок: викриття позицій супротивника, сприяння 

встановленню істини, формування наукового світогляду, звільнення від 

помилкових поглядів, викриття протиріч. Засоби переконання: правдивість, 

чесність, гнучкість, принциповість дисциплінованість. Прийоми переконання: 

полемічне загострення, позиційні крайнощі, концентрація дій, ефект 

несподіванки тощо.  

Роль і значення теми для діяльності юристів: Студенти повинні знати: 

поняття про аргументацію, сруктуру аргументації, методи аргументації, 

правила ефективної аргументації, правила та культура ведення суперечок. 

Вміти використовувати особливості формулювання запитань у досудовому 

розслідуванні. Особливості формулювання запитань у процедурі судочинства. 

Коректні засоби аргументації. Ініціація спору, ведення його за власним 

сценарієм, активність у постановці питань; моделювання можливої репліки 

співрозмовника, метод бумеранга, право першої й останньої репліки, ефект 

раптовості, приховування найбільш вагомих аргументів на кінець розмови.  

 Ключові слова: Тілесний дотик, жести, інтонація , міміка, граматична й 

синтаксична правильність, лексичне багатство, точність вимови, образна 

виразність, логічна структура, фонетична чіткість. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Необхідно знати: 

засоби переконання: правдивість, чесність, гнучкість, принциповість 

дисциплінованість. Прийоми переконання: полемічне загострення, позиційні 

крайнощі, концентрація дій, ефект несподіванки тощо. Треба вміти: Вміти 

використовувати особливості формулювання запитань у досудовому 

розслідуванні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
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Назви розділів і тем 

В
сь

о
го

 г
о
д

и
н

 

Кількість годин  

за видами занять 

С
ам

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в
.р

. 

Використання  
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Змістовий модуль          

1 

Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 

12 4 2 2   8 Мультимедійна 

презентація 

Культура 

професійного 

мовлення 

2 

Ораторське мистецтво у динаміці історичного 

розвитку: традиції та новації. 

12 4 2 2   8 Наочний 

матеріал 

Культура 

професійного 

мовлення, 

Риторика 
3 Усне мовлення як інструмент професійного 

спілкування. 

12 4 2 2   8 Наочний 

матеріал 

Риторика, 

Культура 

професійного 

мовлення, 

Комунікативна 

культура юриста 

4 

Правила ефективної комунікації. Бар’єри у 

спілкуванні 

12 4 2  2 8 Наочний 

матеріал 

Риторика, 

Культура 

професійного 

мовлення 

5 

Судове красномовство: жанри, специфіка 

12 4 2  2 8 Наочний 

матеріал 

Риторика, 

Культура 

професійного 

мовлення 

6 Особливості використання риторичних засобів 14 4 2  2 10 Наочний 

матеріал 

Риторика, 

Культура 

професійного 

мовлення 



 

 

 

13 

 

7 
Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  
 

14 4 2  2 10 Наочний 

матеріал 

Культура 

професійного 

мовлення 

 
Модульний контроль № 1 2 2 - - - -   

 
Усього за модуль 90 30 14 6 8 60   

 Разом  90 30 14 6 8 60   

  Форма підсумкового контролю Екзамен     

 



 

 

 

14 

 

6. Теми семінарських та практичних занять 

 

Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Предмет і основні завдання риторики. Основні поняття риторики.  

2. Вимоги до вживання слова у юридичній сфері.  

3. Ораторські вміння і навички у контексті професійної діяльності юриста.  

4. Виголошення короткої промови на одну із запропонованих тем: «Мрію я 

словами відмикати людські серця...» (Л. Забашта). Література у житті молодої 

людини. Що Ви знаєте про архітектуру рідного міста? Любити треба вміти. Чи 

зможе краса врятувати світ? Які ми – сучасні студенти.  

5. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: це наша вимушена міра, 

на протязі року була велика нагрузка, любий може це зробити, працювали, не 

дивлячись на перешкоди, винести подяку колективу, треба добре відноситися 

до роботи, ви не виключення, чимало доброго сказано на вашу адресу, ця 

справа простіша простого, рискувати не треба. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
риторика, публічний виступ, офіційний виступ, практична риторика. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: питання щодо 

особливостей риторики середньовіччя від античної риторики; класиків риторики 

середньовіччя, причини відродження риторики в XX столітті. 

Рекомендована література до теми 1: 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5. 

 

ТЕМА 2. Ораторське мистецтво у динаміці історичного розвитку: 

традиції та новації. 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Ораторське мистецтво у Стародавньому Єгипті; У Стародавній Індії; у 

Стародавньому Китаї (Конфуцій); у Стародавній Греції (Арістотель, Сократ, 

Платон); у Стародавньому Римі (Цицерон).  

2. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: заставляє вчити на 

пам’ять, ці помилки зустрічаються часто, по всім питанням ти дав вірну 

відповідь, його відповідь вартує самої вищої оцінки, ніхто, навіть самі кращі 

учні, не рішили цієї задачі, ти попутав усі правила, докажи теорему, завдяки 

запізненню одержав зауваження.  

3. Проведення ділових ігор: мій перший рекорд; виїзд на міжнародні змагання.  

4. Написання промови на одну із тем:  
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«Слово – зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати» (М. 

Рильський);  

«Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена» 

(Вольтер);  

«Скажи будь-що, щоб я тебе побачив» (Сократ);  

«О слів жорстока і солодка влада!» (Б. Олійник). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Ритуалізм. Побудова промови. Ораторські прийоми. Повчання. Ораторські 

традиції. Евристика. Софістика. Декламації. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: ораторське 

мистецтво у Стародавньому Єгипті; у Стародавній Індії; у Стародавньому Китаї 

(Конфуцій); у Стародавній Греції (Арістотель, Сократ, Платон); у 

Стародавньому Римі (Цицерон).  

Рекомендована література до теми 2: 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.15.; 

2.17.; 2.19.; 2.22. 
 

 

ТЕМА 3. Усне мовлення як інструмент професійного спілкування 

 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Функція ораторства у сучасному світі.  

2. Формування риторичних умінь та навичок студента.  

3. Шляхи українського ораторського слова у XX ст.  

4. Написання і виголошення промови-експромту з нагоди урочистого відкриття 

змагань.  

5. Виголошення промови на одну із тем:  

Традиції і звичаї – духовна спадщина українського народу. Мово моя 

українська! Що означає бути сучасним. Різдвяне свято. Великодні свята.  
6. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: директор прийде пів 
другої, секретар пішов по ділам служби, працюємо по слідуючому графіку, 
багаточисленні відвідувачі, Ви по якому питанню? Не мішайте працювати, їй 
добавили зарплату, це внештатна посада, почасова оплата, список 
працюючих. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Риторичні навички оратора. Мовленнєвий процес. Етика оратора. Тактовність 

оратора. Культура мислення оратора. Майстерність промови. Стилістичні 

ознаки промови. Вербальний контакт ритора.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: особливості 

написання і виголошення промови-експромту з нагоди урочистого відкриття 

змагань, застосування орфоепічними, акцентуаційними, орфографічними норм 

у мові професії. Треба вміти: розрізняти ключові поняття теми, застосовувати 
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набуті знання з теми у практиці укладання фахових текстів, у тому числі 

службової документації. 

Рекомендована література до теми 3: 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 

2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 
 

 

ТЕМА 4. Правила ефективної комунікації. Бар’єри у спілкуванні 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього 

юриста.  

2. Телефонна розмова.  

3. Публічний виступ.  

4. Виголошення промови на одну із тем:  

Що означає бути моральним? Які цінності притаманні професійному фахівцеві? 

Чи знаємо ми свою національну культуру? Є така професія…  

5. Написання повідомлення про актуальні події у спорті упродовж останнього 

місяця.  

6. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: трамвай перегружений. 

Трамвай зупинився, так як нема току. Остановка коло переїзда. Осторожно, 

закриваю двері. Престарілі їздять безплатно. Пенсіонери мають льготи. 

Вибачаюсь, яка слідуюча зупинка? Чи нема у вас лишнього білета? Будьте 

добрі, подвиньтесь. У мене служебний. Притормозіть, будь-ласка! За вимогою 

пасажирів. Туди можете доїхати любим трамваєм. До якої години працює 

общественний транспорт? Як саме краще дістатися до аеропорта? Каса 

працює круглодобово.   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Публічний виступ. Жанри публічних виступів. Темп мовлення. Вибіркове 

слухання. Реакція аудиторії. Гнучкість ораторського виступу. Контакт з 

аудиторією.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: правила ефективної 

комунікації. Треба вміти: застосовувати лексичне багатство української мови  

відповідно ситуації спілкування, враховуючи вік, стать, офіційний статус тощо 

співрозмовника. 

Рекомендована література до теми 4: 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.5.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 

2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 5. Судове красномовство: жанри, специфіка 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Причини та історична зумовленість виникнення судового красномовства.  

2.  Різновиди судового ораторства. 

3. Методика та етапи підготовки промови. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   
судова промова, обвинувальна судова промова, захисна судова промова, судові 

дебати. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: риторичну специфіку жанрів 

судового красномовства. Треба вміти: застосовувати набуті теоретичні знання з 

теми у професійній діяльності, визначити можливості й переваги застосування 

законів, прийомів , риторичної специфіки  судового красномовства. 

Рекомендована література до Теми 21: 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 

2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 6. Особливості використання риторичних засобів 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Правила спілкування для мовця і слухача: спільне й специфічне. 

2. Прийоми активізації уваги слухачів. 

3. Невербальні засоби спілкування у професійному мовленні. 

4. Види запитань та типи відповідей на них. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спілкування, культура усного та писемного мовлення, лаконізм, побутові 

ситуації, акти комунікації, спілкування, засоби комунікації.. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: Комунікативні особливості 

при виконанні завдань у звичайних та екстремальних умовах Треба вміти: вести 

бесіду, дискусію, полеміку з людьми різних категорій та соціальних груп. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

 

 

ТЕМА 7. Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  
 

Практичне заняття № 4 – 2год. 

 

План 

1. Діалектична та еристична суперечки. 

2. Аргументація. 

3. Прийоми та правила спростування. 

4. Софізми, або риторичні хитрощі. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
теза, аргумент, суперечка, аргументація, демонстрація, маніпуляція, іронія. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Студенту необхідно знати: прийоми та правила 

спростування, риторичні хитрощі.Для освоєння професії варто вміти добирати 

підтвердження сказаного й вести дискусії. 

Рекомендована література до теми 7: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 
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7. Завдання для самостійної роботи 

 

Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 

1. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: це наша вимушена 

міра, на протязі року була велика нагрузка, любий може це зробити, працювали, 

не дивлячись на перешкоди, винести подяку колективу, треба добре 

відноситися до роботи, ви не виключення, чимало доброго сказано на вашу 

адресу, ця справа простіша простого, рискувати не треба. 

Рекомендована література до теми 1: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 2. Ораторське мистецтво у динаміці історичного розвитку: 

традиції та новації. 

1. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: заставляє вчити на 

пам’ять, ці помилки зустрічаються часто, по всім питанням ти дав вірну 

відповідь, його відповідь вартує самої вищої оцінки, ніхто, навіть самі кращі 

учні, не рішили цієї задачі, ти попутав усі правила, докажи теорему, завдяки 

запізненню одержав зауваження.  

Рекомендована література до теми 2: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 
 

ТЕМА 3. Усне мовлення як інструмент професійного спілкування 

 

1. Виголошення промови на одну із тем:  

Традиції і звичаї – духовна спадщина українського народу. Мово моя 

українська! Що означає бути сучасним. Різдвяне свято. Великодні свята.  
2. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: директор прийде 

пів другої, секретар пішов по ділам служби, працюємо по слідуючому графіку, 
багаточисленні відвідувачі, Ви по якому питанню? Не мішайте працювати, їй 
добавили зарплату, це внештатна посада, почасова оплата, список 
працюючих. 

Рекомендована література до теми 3: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 4. Правила ефективної комунікації. Бар’єри у спілкуванні 

 

План 

1. Аналіз і виправлення мовностилістичних помилок: трамвай перегружений. 

Трамвай зупинився, так як нема току. Остановка коло переїзда. Осторожно, 

закриваю двері. Престарілі їздять безплатно. Пенсіонери мають льготи. 

Вибачаюсь, яка слідуюча зупинка? Чи нема у вас лишнього білета? Будьте 

добрі, подвиньтесь. У мене служебний. Притормозіть, будь-ласка! За вимогою 
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пасажирів. Туди можете доїхати любим трамваєм. До якої години працює 

общественний транспорт? Як саме краще дістатися до аеропорта? Каса 

працює круглодобово.   

Рекомендована література до теми 4: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 5. Судове красномовство: жанри, специфіка 

Додайте кінцівки (чи початки) до наведених приказок. У яких ситуаціях 

доцільно було б їх використати? 

A) Краще з мудрим загубити, ніж… 

B) … – слово його тепле. 

C) Не говори про себе добре, бо не повірять, не говори й погане, бо… 

D) …часом чоловік йде в гору, а часом в долину. 

E) Яка хата – такий тин, який… 

F) Те твоє, що… 

G) …, ніж дурного поміч. 

H) Якби люди не вмирали, то б… 

I) …, а рук прикладай. 

J) Небита жінка, як… 

Рекомендована література до Теми 21: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 6. Особливості використання риторичних засобів 

 

Вивчіть напам’ять дві скоромовки: 

 

Сів шпак на шпаківню, 

Заспівав шпак півню: 

“Так, як ти, не вмію я. 

Ти не вмієш так, як я”. 

 

Чапля в чоботях чвалає, 

У чаплят чобіт немає, 

Чапленя без чобіт 

Мчить до чаплі на обід. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 

 

ТЕМА 7. Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  
 

1. Прочитайте й коротко занотуйте основні рекомендації Розділу 3 

“Правила і помилки в арґументації та критиці” та Розділу 4 “Прийоми 

маніпулювання в суперечках” навчального посібника Хоменка І.В. “Еристика: 

мистецтво полеміки” для практичного застосування їх у процесі дискусії. Дайте 

відповіді на питання:  
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1. Які ви знаєте правила щодо формулювання тези? 

2. Назвіть 5 правил щодо арґументів. 

3. Що таке маніпулювання? Які прийоми впливу на опонента в суперечці 

вважаються коректними, а які некоректними? 

Рекомендована література до теми 7: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 2.1.; 

2.2.; 2.3.; 2.5.; 2.7.; 2.9.; 2.15.; 2.17.; 2.19.; 2.22. 
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8. Індивідуальні завдання 

 

Підготувати реферативну роботу на одну із запропонованих нижче тем: 

 
 

ТЕМА 1. Предмет, завдання і значення курсу «Риторика». 

Ораторське мистецтво як соціальне явище. 

 

1. Слово як засіб спілкування між людьми. 

2. Ораторське красномовство як вид мистецтва. 

3. Традиції сучасної ораторській промови. 

 

ТЕМА 2. Ораторське мистецтво у динаміці історичного розвитку: 

традиції та новації. 

 

1. Історичні зміни предмета риторики. 

2. Ораторське мистецтво в Давній Греції (загальна характеристика). 

3. Ораторське мистецтво в Давньому Римі (загальна характеристика). 

4. Платон про сутність красномовства. 

 

ТЕМА 3. Усне мовлення як інструмент професійного спілкування. 

 

1. Мовні прийоми докази в монологічної мови. 

2. Стилістичні прийоми ораторській промови. 

3. Лексичні прийоми ораторській промови. 

4. Ораторські прийоми переконання слухача. 

 

ТЕМА 4. Правила ефективної комунікації. Бар’єри у спілкуванні 

 

1. Вплив психіки на якість ораторській промови. 

2. Секрети ораторського виступу: зоровий та голосовий контакт оратора з 

аудиторією. 

3. Талановиті політичні оратори (за власним вибором). 

4. Красне слово Тараса Шевченка в контексті відродження національного 

красномовства. 

 

ТЕМА 5. Судове красномовство: жанри, специфіка 
 

1. Парламентські дебати: традиції та сучасність. 

2. Жанрова специфіка судового красномовства. 

3. Особливості ведення політичних дискусій. 

4. Мовленнєвий етикет та інші мовні формули в судовому красномовстві. 

5. Поза, жести, міміка людини під час публічного виступу. 
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ТЕМА 6. Особливості використання риторичних засобів 
 

1. Вибір теми промови: мотиви, інтереси комунікантів, новизна, 

конфліктність. Складання плану.  

2. Відбір матеріалу для виступу. Розміщення матеріалу й оформлення 

структури виступу. Робота над конспектом.  

3. Вступ, основна й висновкова частини промови.  

4. Партитура тексту виступу. Тренування виголошення промови.  

 

ТЕМА 7. Еристика. Теорія аргументації та заперечення.  
 

1. Засоби мовного впливу на аудиторію.  

2. Методики запам’ятовування структури і змісту виступу.  

3. Зовнішній вигляд та особистість оратора.  

4. Оратор і аудиторія.  

 

  

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома слухачів на початку вивчення дисципліни. 
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9. Методи контролю 

 

Контроль знань з модульного курсу «Риторика» викладач здійснює за 

кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюють за 100-бальною шкалою.  

Протягом семестру студентам при опануванні навчальної дисципліни 

«Риторика» передбачено проведення поточного тестування, виставляння оцінок 

за усні відповіді та виконання семінарських і практичних завдань, модульна 

контрольна робота.   

Курс завершується складанням заліку (осінній семестр). 
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10. Схеми нарахування балів 
Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з 

яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом 
семестру за денною формою навчання 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 
(ПК) 

Модульний контроль 
(МК) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П)=ПК+Е≤100 
≤40 

Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з 
яких навчальним планом передбачено два модульних контролі протягом 
семестру за денною формою навчання 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 1 (ПК1) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

(М
К

1
) 

Поточний контроль 2 (ПК2) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

(М
К

2
) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у випадку 

складання екзамену (П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 

 
11. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи, практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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10.1. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 

У межах кредитних модулів студент має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого 

вивчення дисципліни, а також низки практичних завдань. Ця робота передбачає 

опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури. Питання 

для самостійного опрацювання подано у програмі модуля. 

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11 – 13 балів – виконання 80-90 % завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7 – 8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

10.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни студент має опрацювати 

відповідну додаткову навчальну, методичну та лексикографічну літературу, 

виконати запропоновані практичні завдання, які подано у робочій навчальній 

програмі. 

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7 –8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  
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11. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія / Н. В. Артикуца. – К. : 

Стилос, 2004. – 277 с. 

1.2. Бандурка О. М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ : 

підручник / О. М. Бандурка. – X. : Вид-во НУВС, 2001. – 220 с. 

1.3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування : 

[навч. посіб.] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.  

1.4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підруч. для вищ. та серед, 

навч. закладів / М. Г. Зубков. – 9-те вид., доп. та перероб. – X. : ФОП 

Співак Т. К., 2011. – 400 с.  

1.5. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підручник / Г. М. Кацавець, 

Л. М. Паламар. – 4-е вид., переробл. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 320 с. 

1.6. Комова М. В. Документознавство / М. В. Комова – Л. : Тріада плюс, 2007. – 

294 с. 

1.7. Нелюба А. М. Професійна мова юриста / А. М. Нелюба. – Харків: Прапор, 

2002. – 208 с. 

1.8. Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : 

підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 413 с. 

1.9. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. – 

К. : Літера ЛТД, 2004. – 400 с. 

1.10. Шевчук С. В. Ділове мовлення (модульний курс) : Підручник. – К. : Арій, 

2008. – 448 с. 

1.11. Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Голов. ред. Ю. С. Шемшученко. – К., 

1998–1999. 

1.12. Юридична термінологія: довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – 

К. : Юрінком Інтер, 1998. – 224 с. 

1.13. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 1996. –        

696 с. 

1.14. Юридичні терміни. Тлумачний словник / За ред. проф. В. Г. Гончаренка. – 

К.: Либідь, 2003. – 320 с. 

1.15. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови / І. П. Ющук. – К.,  

1998. – 223 с. 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація / С. Д. Абрамович, 

Ю. М. Цікарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с. 

2.2. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу 

державної мови (порівняльний аспект) / М. Антонович // Право України. –  

1999. – № 6. – С. 73–84. 

2.3. Бибик С. П. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / 

С. П. Бибик. –  2-е вид., випр. і допов. – К., 1998. – 217 с. 
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2.4. Васенко Л. А. Фахова українська мова: навчальний посібник / 

Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 272 с. 

2.5. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика української мови: Навч. Посібник / 

Г. Волкотруб. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с. 

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 

208 с. 

2.6. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. 

посібник / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К.: Знання,  

2008. – 430 с. 

2.7. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. для вищ. та сер. спец. 

навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і   

доп. – К., 2001. – 170 с. 

2.8. Голубовська І. В. Удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців: 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів 

нефілологічних спеціальностей (денної та заочної форм навчання) / 

І. В. Голубовська, Н. Д. Охріменко. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана 

Франка, 2009. – 88 с. 

2.9. Голубовська І. В. Практична стилістика української мови: Навч.-метод. 

посібник для самост. роботи студентів нефілологічних спеціальностей (денної 

та заочної форм навчання) / І. В. Голубовська. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені 

Івана Франка, 2010. – 124 с. 

2.10. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навч. посібник / П. С. Дудик. – 

К. : ВЧУ, „Академія”, 2005. – 368 с. 

2.11. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 480 с.  

2.12. Зубков М. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням: навч. 

посібник / М. Зубков. – Х.: Факт, 2006. – 496 с. 

2.13. Зубков М. Г. Українська мова: універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 3-

тє вид., випр. і доп. – Х.: ВД „Школа”, 2008. – 496 с. 

2.14. Климова К. Я. Українська мова. Тестові завдання для контролю і 

самоконтролю рівня мовнокомунікативної професійної компетенції: Навч.-

метод. посібник для студентів нефілологічних факультетів ВНЗ та працівників 

закладів освіти / К. Я. Климова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 

99 с. 

2.15. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний 

посібник. – К., 2009. – 296 с. 

2.16. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та 

редагування: посібник / А. В. Красницька. – 2-е вид, допов. і переробл. – К., 

2006. – 528 с. 

2.17. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М. Крупа. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 416 с. 

2.18. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посібник / 

Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с. 
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2.19. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навчальний 

посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.  

2.20. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посібник /   

В. Г. Пасинок. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с. 

2.21. Середницька А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. 

посібник / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. – К. : Знання, 2010. – 211 с. 

2.22. Хохрякова Л. Ф. Українська словесність (українська мова професійного 

спрямування): навчальний посібник для студентів спеціальностей «Міжнародна 

економіка», «Менеджмент організацій» / Л. Ф. Хохрякова, Т. Ф. Семашко. – 

Маріуполь: «Прінт-Сервіс», 2009. – 208 с. 

2.23. Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник / За ред. 

С. Шевчук. – К., 2003 – 416 с. 

2.24. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення. – К.: 

Вища школа, 2001. – 351 с. 

 

 

12. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/um/do/kurs_lek.pdf 

2. www.twirpx.com/file/488000/ 

3. www.twirpx.com/file/162756/ 

4. bukvoid.com.ua/digest/2012/09/08/212740.html – 

5. www.lnu.edu.ua/faculty/geology/rozklad/II_kurs.pdf 

6. www.mcppv.ho.com.ua/docs/ykr_mova3.pdf 

7.http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_4163-2003.html    

8.http://uazakon.com/document/fpart96/idx96141.htm. 

 

http://www.twirpx.com/file/162756/
http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/rozklad/II_kurs.pdf
http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_4163-2003.html
http://uazakon.com/document/fpart96/idx96141.htm

