
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 
до складання заліку з навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» для студентів денної форми 

навчання 
 
Поняття ораторського мистецтва як міждисциплінарної науки. 
1. Ораторське мистецтво в професійній діяльності юриста. 
2. Закони ораторського мистецтва. 
3. Функції ораторського мистецтва. 
4. Зв'язок ораторського мистецтва з іншими дисциплінами. 
5. Види красномовства 
6. Поняття академічного красномовства.  
7. Політичне красномовство.  
8. Юридичне (судове) красномовство.  
9. Характеристика інших видів красномовства 
10. Красномовство Стародавньої Греції 
11. Красномовство Стародавнього Риму 
12. Ораторське мистецтво в Київській Русі 
13. Розвиток красномовства в Україні 
14. Ораторське мистецтво Середніх віків. 
15. Ораторське мистецтво епохи Відродження. 
16. Сучасна риторика.  
17. Розвиток красномовства в Україні.  
18. Особистість оратора.  
19. Етика оратора.  
20. Психологічне мистецтво говоріння. 
21. Мовний етикет. 
22. Соціально-психологічні ознаки аудиторії. 
23. Психологічні якості аудиторії: увага, сприйняття, пам'ять. 
24.  У правління поведінкою аудиторії. 



25. Стратегія оратора. Види стратегії оратора залежно від мети. 
26. Структура стратегії оратора. 
27. Поняття тактики оратора, її зміст 
28. Принципи тактики оратора. 
29. Способи та методи тактики. 
30. Типи ораторських промов. 
31. Етапи підготовки ораторської промови. 
32. Структура ораторського твору. 
33. Зовнішня культура оратора. 
34. Логіка в промові.  
35. Літературні прийоми в мові оратора. 
36. Предмет судової промови. 
37. Засади і функції судових промов. 
38. Підготовка до судової промови.  
39. Спілкування із судовою аудиторією. 
40. Види судових промов.  
41. Загальні принципи судової промови. 
42. Спеціальні принципи судової промови. 
43. Словесна наочність в судових промовах. 
44. 3міст і побудова обвинувальної промови. 
45. Структура обвинувальної промови. 
46. Промова прокурора при відмові від обвинувачення. 
47. Поняття та зміст захисної промови адвоката. 
48. Структура захисної промови.  
49. Репліка адвоката. 
 
 

 
 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 

 
Тема 1: Ораторське мистецтво - наука про красномовство 
Питання для обговорення: 

1. Поняття ораторського мистецтва як міждисциплінарної науки. 
2. Ораторське мистецтво в професійній діяльності юриста. 
3. Закони ораторського мистецтва. Функції ораторського мистецтва. 
4. Зв'язок ораторського мистецтва з іншими дисциплінами. 
5. Поняття академічного красномовства. 
6. Політичне красномовство. 
7. Юридичне (судове) красномовство. 
8. Характеристика інших видів красномовства. 

Термінологічне завдання: визначити наступні поняття - оратор, ритор, ораторське мистецтво, риторика, красномовство, 
судова риторика, академічне (вузівське) красномовство, соціально-політичне красномовство, судове красномовство, 
мітингова промова, агітаційна промова, соціально-побутове красномовство, дипломатичне красномовство, військове 
красномовство. 
Практичне завдання: підготувати коротку (до 7 хв.) соціально-політичну (мітингову чи агітаційну) промову. 
Геми рефератів: 
Мовні засоби аргументів та образності. 
Основні роди, види і жанри красномовства. 
Тестові завдання: 
1. Риторика - це наука про: 
а) звуки мови; 
б) ораторське мистецтво, красномовство; 
в) частини мови; 
г) методику спілкування. 
2. Оратор - це людина, яка вміє: 



а) виголошувати промови; 
б) танцювати; 
в) робити компліменти; 
г) підтримувати духовно-емоційний контакт з аудиторією. 
3. До загальновідомих видів красномовства не відноситься: 
а) юридичне (судове); 
б) академічне; 
в) політичне; 
г) промислове. 
4. Судове (юридичне) красномовство - це: 
а) ораторська діяльність науковця та викладача, який доповідає про результати дослідження або популяризує 
досягнення науки; 
б) ораторські виступи учасників судочинства в процесі розгляду судової справи з позицій законодавства; 
в) проповіді, бесіди, напучення, коментування Біблії у практиці різноманітних християнських конфесій; 
г) полеміка юристів. 
5. Ораторська діяльність науковця та  викладача, який доповідає про результати дослідження або популяризує 
досягнення науки - це: 
а) юридичне (судове) красномовство; 
б) академічне красномовство; 
в) політичне красномовство; 
г) побутове красномовство. 
6. Проповіді,   бесіди,   коментування   Біблії   у   практиці   різноманітних християнських конфесій - це 
красномовство: 
а) суспільно-побутове; 
б) політичне; 
в) церковне; 
г) юридичне. 
7 Влучне, гостре або урочисте слово з приводу якоїсь важливої події у приватному житті або у певній гострій чи цікавій 
ситуації - це красномовство: 



а) суспільно-побутове; 
б) агітаційне; 
в) інформаційне; 
г) церковне. 
8. Виступ оратора, що виражає інтереси тієї чи іншої партії (політичної сили) чи роз'яснює якусь суспільно-політичну 
ситуацію - це красномовство: 
а) академічне; 
б) юридичне; 
в) політичне; 
г) церковне. 
9. Промова, звернена до суду, інших учасників судочинства та присутніх прн розгляді кримінальної, цивільної чи 
адміністративної справи, що містить висновки відносно тієї чи іншої справи - це промова: 
а) судова; 
б) лекційна; 
в) політична; 
г) академічна. 
19. Слово "красномовство" означає: 
а) вміння говорити; 
б) вміння говорити красиво; 
в) вміння говорити захоплююче; 
г) вміння висловлювати свої думки. 
 
Тема 2: Історія ораторського мистецтва 
Питання для обговорення: 

1. Красномовство Стародавньої Греції. 
2. Красномовство Стародавнього Риму 
3. Ораторське мистецтво в Київській Русі. 
4. Розвиток красномовства в Україні 
5. Ораторське мистецтво Середніх віків. 



6. Ораторське мистецтво епохи Відродження. 
7. Сучасна риторика. 

Теми рефератів: 
1. Відомі оратори юриспруденції. 2. Риторика Києво-Могилянської академії. 

Термінологічне завдання: визначити наступні поняття - софісти, аттицизм і азіанізм, теоретична риторика, часткова 
риторика, неориторика, теорія аргументування. 
Практичне завдання: визначте видатних ораторів сучасної України різних видів красномовства.  
Тестові завдання: 
1. Найбільшим політичним оратором Стародавньої Греції був: 
а) Сократ; 
б) Аристотель; 
в) Демосфен; 
г) Марк Антоній. 
2. Хто у своїх трактатах малює спосіб "ідеального оратора": 
а) Демосфен; 
б) Цицерои; 
в) Гай Кракх; 
г) Марк Антоній. 
3. Хто з відомих ораторів вішав над собою гострий спис, щоб позбутися від мимовільного посмикування плечей: 
а) Демосфен; 
б) Феофан Прокопович; 
в) Сократ; 
г) Платон. 
4. Представником якого стилю с Марк Туллій Цицерон? 
а) аттицизм; 
б) азіанізм; 
в) барокко; 
г) софізм. 
5. Значення якому виду 



а) дипломатичному; 
б) політичному; 
в) судовому; 
г) військовому. 
7 Зі скількох частин складалась риторика у Кисво-Могилянській академії: 
а) семи; 
б) двох; 
в) п'яти; 
г) шести. 
8. Назвіть першого великого християнського проповідника Київської Русі: 
а) Володимир Мономах; 
б) Ярослав Мудрий; 
в) Іларіон; 
в) Іван Вишенський. 
9. Хто був першим із великих ораторів Афін? 
а) Перикл; 
б) Клеон; 
в) Горгій; 
г) Лісій. 
 
Тема 3: Практичні аспекти судової промови. 
Питання для обговорення 

1. Типи ораторських промов 
2. Етапи підготовки ораторської промови 
3. Структура ораторського твору. 
4. Зовнішня культура оратора. 
5. Літературні прийоми в мові оратора. 

Тестові завдання: 
1. Якого з вказаних типів промов не існує: 



а) імпровізованих промов; 
б) промов, що читаються за конспектом; 
в) промов, які готують заздалегідь; 
г) малоерудовані промови. 
2. Одним з основним елементом ораторського твору с: 
а) вступ; 
б) розмітка тексту знаками партитури; 
в) план; 
г) вибір теми. 
3. План промови не може бути: 
а) простий; 
б) складний; 
в) цитатний; 
г) художній. 
4. Запорукою успіху під час виступу є: 
а) правильна артикуляція і вимова; 
б) яскравий одяг; 
в) надмірне вживання іншомовних слів 
г) вроджені здібності до виголошування промов. 
5. Нормальний темп звучання промови: 
А) 100-120 слів на хвилину; Б) 80 слів на хвилину; В) 200 слів на хвилину; Г) 150 слів на хвилину. 
10. Основними джерелами накопичення матеріалу для виступу є: 
а) плітки; 
б) інтерв'ю; 
в) роздуми вголос; 
г) роздуми. 
 
Тема 4: Судова промова 
Питання для обговорення 



1. Предмет судової промови.  
2. Види судових промов 
3. Засади та функції судових промов. 
4. Підготовка до судової промови. 
5. Спілкування із судовою аудиторією. 

Термінологічне завданню визначити поняття "судова промова", "засади судових промов", "репліка", "судова 
аудиторія", "функції судових промов", "Засади судових промов". 
Практичне завдання: проаналізувати предмет судової промови відповідно до чинного законодавства України. 
Теми рефератів. 
Словесна наочність в судових промовах, 
Композиція судової промови. 
Тестові завдання: 
1. У суді з промовами не виступають: 
а) прокурор; 
б) адвокат; 
в) суддя; 
г) підсудний. 
2. Висвітлити громадську точку зору відносно вчиненого злочину та особи 
підсудного - це призначення: 
а) академічної промови; 
б) судової промови; 
в) суспільно-побутового виступу; 
г) політичної промови 
3. При розгляді справи привертають увагу до невідповідностей і 
викривлень реальності, які мають місце у виступах тих чи інших 
учасників судових дебатів: 
а) репліки; б)суперечки; 
в) промови; 
г) зауваження. 



4. Якого виду судових промов немає? 
а) обвинувальної промови прокурора; 
б) захисної промови адвоката; 
в) самозахисної промови підсудного; 
г) промова свідків. 
5. Однією із основних засад судової промови с: 
а) етична засада; 
б) соціологічна засада; 
в) матеріальна засада; 
г) естетична засада. 
6. Підготовка до судової промови включає в себе: 
а) систематизацію зібраного матеріалу; 
б) судове слідство; 
в) складання тез промови; 
г) процедуру оформлення зібраних матеріалів. 
7. До судової аудиторії відносяться: 
а) професійні учасники процесу; 
б) представники громадськості; 
в) обслуговуючий персонал суду; 
г) всі відповіді правильні. 
8. Назвіть одну із функцій судової промови 
а) захисна; 
б) Регулятивна; 
в) інформативна; 
г) стимулююча. 
 
Тема 5: Обвинувальна промова. 
Питання для обговорення: 

1. Зміст і побудова обвинувальної промови. 



2. Структура обвинувальної промови. 
- вступна частина; 
- фабула справи; 
- аналіз і оцінка зібраних у справі доказів; 
- обгрунтування кваліфікації злочину; 
- характеристика особи підсудного; 
- пропозиції про міру покарання; 
- причини і умови, що сприяли вчиненню злочину; 
- заключна частина промови. 

Теми рефератів: 
Мистецтво проголошення судової промови. 
Тактичні прийоми обвинувальної промови. 
Тестові завдання:  
1. Хто може бути суб'єктом обвинувальної промови? 
а) прокурор; 
б) адвокат; 
в) суддя; 
г) підсудний. 
2.В структуру обвинувальної промови не входить: 
а) фабула справи; 
б) характеристика особи підсудного; 
в) пропозиції про міру покарання; 
г) репліка. 
а) фабула справи; 
б) вступ; 
4. Факультативним елементом судової промови є: 
а) вступ; 
б) причини і умови, що сприяли вчиненню злочину; 
в) характеристика особи підсудного; 



г) висновки. 
5. Що не допускається під час проголошення обвинувальної промови? 
а) характеризувати умови виховання підсудного; 
б) використовувати афоризми; 
в) використовувати жарти; 
г) висловлювати суб'єктивну думку про підсудного. 
б. Кому належить вираз "Сила обвинувачення не в доводах, а в епітетах"? 
а) А. Коні; 
б) С. Андріївському, 
в) Ф. Плевако; 
г) П. Карабчевському. 
7. Кому   прокурор   може   передати   питання   про   визначення   міри покарання? 
а) захиснику, 
б) підсудному; 
в) суду; 
г) потерпілому. 
8. Юридична оцінка прокурором встановлених фактів здійснюється у: 
а) вступі; 
б) аналізі причин і умов вчинення злочину; 
в) обгрунтуванні кваліфікації злочину; 
г) заключній частині. 
9. Недоліком обвинувальних промов при аналізі й оцінці доказів є 
а) переказ показань підсудного, потерпілого, свідків, висновку експерта; 
б) оцінка доказів в їх сукупності; 
в) аналіз елементів складу злочину; 
г) пропозиції про міру покарання 
 
Тема 6: Захисна промова 
Питання для обговорення: 



1. Поняття та зміст захисної промови адвоката. 
2. Структура захисної промови. 
- вступна частина захисної промови; 
- встановлення фактичних обставин справи; 
- обґрунтування кваліфікації злочину; 
- характеристика особи підсудного; 
- пропозиції про міру покарання; 
- заключна частина захисної промови. 
3. Репліка адвоката. 
4. Альтернатива в захисній промові. 

Термінологічне завдання: визначити поняття "захисна промова", встановити її суб'єктів, структуру, дати 
характеристику структурних елементів захисної промови, з'ясувати основні завдання захисника при виголошуванні 
захисної промови, визначити поняття "репліка захисника", встановити чи допустима альтернатива в захисній промові. 
Практичне завдання: проаналізувати чинне процесуальне законодавство України та у відповідності з цим встановити 
особливості змісту захисної промови 
Тестові завдання:  

1. Виголошувати захисну промову можуть: 
а)       захисник; 
б) законні представники підсудного; 
в) потерпілий; 
г) цивільний позивач. 
2. Зміст захисної промови визначається: 
а) тяжкістю вчиненого злочину; 
б) позицією, яку зайняв захисник у кримінальній справі; 
в) обсягом справи; 
г) змістом обвинувальної промови. 
3. Захисна промова проголошується: 
а) на судовому слідові; 
б) на досудовому слідстві; 



в) у судових дебатах; 
г) на будь-якому етапі розгляду кримінальної справи. 
4. Виходячи із конкретних  обставин   справи,   захисник   у   будь-якому випадку не може: 
а) заперечувати обвинувачення в цілому, доказуючи невинність підсудного за відсутністю в його діях складу 
злочину, за відсутністю самої події злочину або недоведеності участі підсудного у вчиненні злочину; 
б) заперечувати обвинувачення щодо окремих його частин; 
в) заперечувати правильність кваліфікації, доказуючи необхідність зміни пред'явленого обвинувачення на статтю 
КК України, яка передбачає легше покарання; 
г) наполягати на обвинуваченні свого підзахисного. 
6. Основну чистину захисної промови складають: 
а) аналіз і оцінка зібраних у справі доказів; 
б) характеристика особи підсудного; 
в) пропозиції про міру покарання; 
г) обгрунтування кваліфікації злочину. 
7. Коли в судовій промові ставиться питання про кваліфікацію злочину? 
а) коли обвинувачення визнається повністю; 
б) обвинувачення не визнається; 
в) обвинувачення визнається частково; 
г) прокурор відмовляється від обвинувачення. 
8. Якщо захисник не заперечує кваліфікацію злочину, а звертається до суду 
з проханням, то він може говорити: 
а) про відвернення винним шкідливих наслідків вчиненого злочину; 
б) про вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих або сімейних 
обставин; 
в) про посилення покарання для підсудного; 
г) про заздалегідь спланований злочин 
9. Обов'язковою частиною захисної промови є: 
А) вступна частина; 
Б) фабула справи; 



В) заключна частина; 
Г) міркування про покарання. 
10.Захисник у своїй репліці: 
а) заперечує проти висловлювань судді; 
б) заперечує проти тверджень прокурора; 
в) заперечує проти обвинувачення взагалі; 
г) заперечує факт вчинення злочину. 
 


