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1. Теми практичних занять 
 

Змістовий модуль   

 

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.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 4.15.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

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.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 5.17.; 5.19.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 
 

 

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, 
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застосовувати набуті знання з теми у практиці укладання фахових текстів, у 

тому числі службової документації. 

Рекомендована література до теми 3: 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 

4.5.; 3.17.; 4.15.; 5.25.; 5.26.; 6.2. 

 

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: 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 4.8.; 4.9.; 

5.21.; 5.22.; 5.23.; 5.27. 

 

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: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.2.; 3.4.; 

3.7.; 3.8.; 3.12.; 4.6.; 4.13.; 5.3.; 5.4.; 5.14.; 5.15.; 5.16. 

 

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: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 3.1.; 3.2.; 

3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 3.7.; 3.8.; 3.9.; 4.2.; 4.5.; 4.7.; 5.4.; 5.8. 

 

 

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: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.5.; 4.5.; 4.15.; 

5.24.; 5.32.; 5.34.; 5.36. 
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Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


