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ВСТУП 
Програма нормативної навчальної дисципліни «Юридична 

риторика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Право». 

«Юридична риторика» передбачає формування у майбутніх 
фахівців базових, предметних та інструментальних компетентностей. 
Особливу увагу зосереджено на формуванні комунікативної 
компетентності, яка нерозривно пов’язана з предметом вивчення 
навчальної дисципліни, а саме з поняттям, структурою, закономірностями 
мовленнєвої комунікації під час публічних виступів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Юридична риторика»» 
передбачає інтегративне вивчення науки і мистецтва переконуючої 
комунікації на базі історії держави та права, системи правоохоронних, 
правозахисних та судових органів, науки кримінального, цивільного та 
господарського  процесів, на практичному досвіді, напрацьованому 
суддями, прокурорами, адвокатами. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 
 
 

Анотація 
Високий  рівень  культури  публічного  мовлення  у  сучасному  

світі  має стати  необхідним  та  невід’ємним  складником  підготовки  
фахівців  у  галузі права.  Враховуючи  те,  що  практична діяльність 
правників щоденно  пов’язана  зі  спілкуванням,  у  процесі  якого 
відбуваються міжособистісні контакти, успішне публічне мовлення 
неможливе без глибоких знань,  досвіду  та  компетентності. 

Сучасна юридична практика свідчить, що  обов’язки юристів  
вимагають  від  них  не  лише  високої  професійної компетентності,  але  й  
нового  мислення,  оволодіння  новими  методами мовленнєвої 
комунікації. Високий рівень комунікативної компетентності юристів 
сприяє верховенству права, формуванню і утвердженню правової держави.  

Тому, робоча навчальна програма «Юридична риторика» 
передбачає не лише вивчення тем теоретичного характеру, а й формування 
практичних навичок ведення диспуту, дискусії,  суперечки,  ділової  
бесіди, дебатів. 

Ключові слова: юридична риторика, комунікація, публічне 
мовлення, спілкування, комунікативна компетентність. 
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The high level of the culture of public broadcasting in the modern world 
should become a necessary and integral part of the training of specialists in the 
field of law. Given that the practice of lawyers is daily connected with 
communication, in which interpersonal contacts take place, successful public 
broadcasting is impossible without deep knowledge, experience and 
competence. 

Modern legal practice shows that the duties of lawyers require from them 
not only high professional competence, but also new thinking, mastering the 
new methods of speech communication. The high level of communicative 
competence of lawyers contributes to the rule of law, the formation and 
consolidation of the rule of law. 

Therefore, the legal training program "Legal rhetoric" involves not only 
the study of theoretical issues, but also the formation of practical skills for 
negotiation, discussion, dispute, business discussion, debate. 

Key words: legal rhetoric, communication, public speech, 
communication, communicative competence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
– 5 

Галузь знань 08 
«Право» 

Нормативна 

Спеціальність 
081 «Право» 

 
Модулів – 1 

 

 Рік 
підготовки: 
1 курс 

Рік підготовки: 
1 курс 

 
Змістових модулів 
– 2 

 

 
Семестр: 2-
ий 

 
Семестр: 2-ий 
 

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

 
Лекції 30–
год. 

 
Лекції – 2 год. 

 
Загальна кількість 
годин – 150 

 
Практичні- 
22 год. 

 
Практичні- 16 
год. 

 
Тижневих 

годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 

роботи студента – 
5 

 

Перший 
(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

 
Лабораторні - -год. 

 
Самостійна 
робота –
98 год. 

 
Самостійна 
робота – 
132 год. 

 
Індивідуальні - - год. 
 
 
Вид контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Юридична риторика» є 

розвиток мисленнєвих, нормативних мовленнєвих умінь і навичок; 
опанування формами ефективної переконуючої комунікації у 
нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування; 
сформувати уміння та навички ораторського мистецтва, розвинути 
майстерність створювати і виголошувати публічні промови. 

2.2. Завдання курсу: 
- засвоїти базові поняття та терміни, пов’язані з риторикою, 

публічним мовленням, ораторським мистецтвом, мовленнєвим етикетом та 
виразним читанням; 

- з’ясувати основні закономірності публічного мовлення, 
специфіку ораторського мистецтва, особливості мовленнєвого етикету, 
ключові аспекти логіко-емоційної виразності читання; 

- сформувати та вдосконалити навички складання партитури 
тексту та виразного читання творів різних жанрів; 

- розвинути вміння готувати промови на конкретні теми; 
- формувати критичне ставлення до власного мовлення і 

суспільної мовної практики. 
. 
2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:  
знати  інструментарій  ораторського  мистецтва;  основи  ефективної 

комунікації;  
уміти  правильно будувати та переконливо проголошувати в суді 

промови, випрацьовувати в собі комунікативні та інші особистісні якості, 
що сприяють переконливості проголошуваних промов, демонструвати  
культуру  ведення  суперечки,  застосовуючи  полемічні правила, прийоми, 
тактику, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, 
обгрунтовувати й відстоювати свою правову позицію, захищати права, 
свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси держави і 
суспільства;  

набути  навичок  ведення  диспуту,  дискусії,  суперечки,  ділової  
бесіди, дебатів.  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль І. 

Змістовний модуль 1.  
Тема 1. Сутність риторики. Історичний генезис мистецтва 

красномовства. 
1. Поняття та сутність риторики. 
2. Періодизація риторики.  
3. Антична риторика.  
4. Риторика слов’ян (загальна і судова). 
 
 Тема 2. Сучасна риторика та її зв’язки з іншими науками. 

Закони риторики.  
1. Риторика як наука та навчальна дисципліна. 
2. Основні поняття класичної риторики.  
3. Основні розділи класичної риторики.  
4. Зв'язок риторики з іншими науками. 
5. Закони риторики. Концептуальний закон. Закон моделювання 

аудиторії. Стратегічний закон. Тактичний закон. Мовленнєвий закон. 
Закон ефективної комунікації. Системно-аналітичний закон. 

 
Тема 3. Види красномовства.  
1. Основні жанри красномовства  
2. Види публічних виступів. 
3. Соціально-політичне красномовство.  
4. Академічне красномовство.  
5. Судове (юридичне) красномовство.  
6. Соціально-побутове красномовство. 
7. Лекційно-пропагандистське красномовство. 
8. Церковно-богословське красномовство. 
9. Рекламне красномовство. 
 
Тема 4. Риторичний аспект публічного мовлення  
1. Якісні характеристики публічного мовлення.  
2. Голос. Тренування голосу. 
3. Пауза. 
4. Дикція.  
5. Інтонація.  
6. Поза, жести, міміка людини під час мовлення.  
7. Вербальна, невербальна і паравербальна комунікація. 
 
Тема 5. Оратор і аудиторія. 
1.Самопідглтовка оратора   
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2. Зовнішня культура оратора  
3. Контакт з аудиторією 
 
Тема 6. Поняття та зміст аргументаційної діяльності. 
1. Поняття про аргументацію. Структура аргументації. 
2. Форма аргументації.  
3. Поняття про критику.  
4. Особливості аргументації і критики в юридичній практиці. 
5. Типи правил в аргументації та критиці.  
 
Тема 7. Мистецтво спору (полеміки)  
1. Загальні характеристики спору  
2. Поведінка учасників спору 
3. Основні вимоги культури спору  
4.Уміння переконувати  
5. Мистецтво відповідати на запитання. 
 
Тема 8. Еристика  як різновид комунікативного процесу в суді. 
1. Визначення суперечки. Учасники суперечки: пропонент, опонент, 

аудиторія. 
2. Види суперечок. Значення еристики для юристів. 
3. Поняття про маніпулювання. Види маніпулювання у суперечках. 
4. Мовне маніпулювання.  
5. Софізми в суперечках.  
6. "Брехливий аргумент".  
7. Прийоми, щодо тези і форми аргументації/критики. 
8. Тактичні прийоми маніпулювання в суперечках.  
 
Змістовий модуль 2. 
 
Тема 9. Судова промова. 
1. Предмет судової промови. 
2. Види судових промов. 
3. Засади і функції судових промов. 
 
Тема 10. Підготовка судової промови. 
1. Збирання матеріалів. 
2. Аналіз матеріалів. 
3. Систематизація матеріалів і письмова підготовка судової 

промови. 
  
Тема 11. Промова державного обвинувача. 
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1. Зміст і побудова обвинувальної промови. 
2. Вступна частина промови. 
3. Виклад фактичних обставин. 
4. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів. 
5. Обґрунтування кваліфікації злочину. 
6. Характеристика особи підсудного. 
7. Обґрунтування пропозиції про міру покарання і цивільній       

позов. 
8. Аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. 
9. Заключна частина промови. 
10. Репліка прокурора. 
11. Промова прокурора. 
 
Тема 12. Захисна промова. 
1. Зміст захисної промови адвоката. 
2. Вступна частина захисної промови. 
3. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінка доказів. 
4. Обґрунтування кваліфікації злочину. 
5. Аналіз обтяжуючих та виправдовуючих обставин. 
6. Характеристика особи підсудного. 
7. Міркування про цивільний позов, міру покарання. 
8. Заключна частина захисної промови. 
9. Репліка. 
10. Альтернатива в захисній промові. 
 
Тема 13. Розвиток акторської майстерності промовця. 
 
1. Енергетика, метаповідомлення та конгруентність як основні 

моменти акторської майстерності промовця.  
2. Вправи по розвитку рівня акторської майстерності.  
3. Діалог з уявним співрозмовником. 
 
Тема 14. Контакт з аудиторією. 
1. Візуальний контакт з аудиторією.  
2. Зональний вимір контакту з аудиторією.  
3. Часовий вимір контакту з аудиторією.  
4. Запитання, які зачіпають.  
5. Способи підтримки контакту з аудиторією.  
6. Методи роботи зі «складною» аудиторією 
 
Тема 15. Словесна  імпровізація,  специфіка  виголошення  

різних  видів промов  
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1. Поняття  та  прийоми  словесної  імпровізації.   
2. Практичний  розвиток  навички  словесної  імпровізації.   
3. Запитання,  що  спрямовують  хід  виступу  опонента, імпровізація 

«за маршрутом». Створення «казок».  
4. Читання  тексту.   
5. Виступ  з  метою  переконання.  Розповідь  історії.   
6. Коротка промова. Критерії оцінки публічного виступу 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

 Тема 1. Сутність 
риторики. 
Історичний генезис 
мистецтва 
красномовства. 

9 2 1   6 8     8 

Тема 2. Сучасна 
риторика та її 
зв’язки з іншими 
науками. Закони 
риторики.  
 

9 2 1   6 10 1 1   8 

Тема 3. Види 
красномовства. 
 

9 2 1   6 10 1 1   8 

Тема 4. 
Риторичний аспект 
публічного 
мовлення  
 

9 2 1   6 11  2   9 

Тема 5. Оратор і 
аудиторія. 
 

9 2 1   6 9     9 

Тема 6. Поняття та 
зміст 
аргументаційної 
діяльності. 

9 2 1   6 9     9 

Тема 7. Мистецтво 
спору (полеміки)  

 

10 2 2   6 9     9 
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Тема 8. Еристика  
як різновид 
комунікативного 
процесу в суді. 

 

10 2 2   6 9     9 

Разом змістовий 
модуль 1. 

74 16 10   48 75 2 4   69 

Змістовий модуль 2.  

 Тема 9. Судова 
промова 

10 2 1   7 10  1   9 

Тема 10. 
Підготовка судової 
промови. 
 

11 2 1   8 10  1   9 

Тема 11. Промова 
державного 
обвинувача. 

11 2 2   7 11  2   9 

Тема 12. Захисна 
промова. 
 

11 2 2   7 11  2   9 

Тема 13. Розвиток 
акторської 
майстерності 
промовця. 
 

11 2 2   7 11  2   9 

Тема 14. Контакт з 
аудиторією. 
 

11 2 2   7 11  2   9 

Тема 15. Словесна  
імпровізація,  
специфіка  
виголошення  
різних  видів  
промов  
 

11 2 2   7 11  2   9 

Разом змістовий 
модуль 2. 

76 14 12   50 75  12   63 

Всього годин  150 30 22   98 150 2 16   132 
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5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Сутність риторики. Історичний генезис мистецтва 
красномовства. 

1 
 

2. Сучасна риторика та її зв’язки з іншими науками. 
Закони риторики.  

1 1 

3. Види красномовства. 1 1 
4. Риторичний аспект публічного мовлення  1 2 
5. Оратор і аудиторія. 1  
6. Поняття та зміст аргументаційної діяльності 1  
7. Мистецтво спору (полеміки)  2  
8. Еристика  як різновид комунікативного процесу в 

суді. 
2  

9. Судова промова 1 2 
10. Підготовка судової промови. 1 

2 
11. Промова державного обвинувача. 2 2 
12. Захисна промова. 2 

2 
13. Розвиток акторської майстерності промовця  2 
14. Контакт з аудиторією. 2 

2 
15. Словесна  імпровізація,  специфіка  виголошення  

різних  видів промов  
2 

2 
 Всього 22 16 

 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Сутність риторики. Історичний генезис мистецтва 
красномовства. 

6 
8 

2. Сучасна риторика та її зв’язки з іншими науками. 
Закони риторики.  

6 8 

3. Види красномовства. 6 8 
4. Риторичний аспект публічного мовлення  6 9 
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5. Оратор і аудиторія. 6 9 
6. Поняття та зміст аргументаційної діяльності 6 9 
7. Мистецтво спору (полеміки)  6 9 
8. Еристика  як різновид комунікативного процесу в 

суді. 
6 9 

9. Судова промова 7 9 
10. Підготовка судової промови. 8 

9 
11. Промова державного обвинувача. 7 9 
12. Захисна промова. 7 

9 
13. Розвиток акторської майстерності промовця 7 9 
14. Контакт з аудиторією. 7 

9 
15. Словесна  імпровізація,  специфіка  виголошення  

різних  видів промов  
7 

9 
 Всього 98 132 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Науковими та методичними основами викладання дисципліни 
«Юридична риторика» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт на 
семінарських заняттях, проведення модульного контролю, складання 
заліку.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
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2. виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого 
числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Всьог
о 

100 

Т
1 

Т2 Т3 
Т
4 

Т
5 

Т6 
Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10 

Т
11 

Т
12 

Т
13 

Т1
4 

Т
1
5 

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
100 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 
90-100 відмінно 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 
0-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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 07-04-27 Методичні вказівки до виконання практичних завдань 
та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридична риторика» для 
студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання / 
Гришко В.І., Юхимець О.І. – Рівне: НУВГП, 2018.  – 29 с. 

 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова: 

1. Василенко В. А. Академічна риторика : [навч. посіб. для студ. 
гуманіт. ф-в вищ. навч. закл.] / В. Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. 
ун-т ім. А. С. Макаренка,Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми : 
Наталуха А. С., 2011. – 275 с. 

2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : [навч. посіб.] / Г. І. Гамова 
;Національна академія держ. управління при Президентові України. ХарРІ 
НАДУ. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 172 с. 

3. Давиденко В. В. Основи ораторського мистецтва та ділове 
спілкування сучасного спеціаліста : [навч. посіб.] (для студ. екон. та юрид. 
спец.) / В. В. Давиденко ; Міжрегіональна академія управління 
персоналом. Вінницький ін-т. – Вінниця : О.Власюк, 2003. – 167 c. 

4. Дюмін О. З. Ділове спілкування. (Риторика та ораторське 
мистецтво) : [практ. посіб.] / О. З. Дюмін, А. О. Ніколаєва ; Міністерство 
освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти, 
Харківський держ. технічний ун-т радіоелектроніки. – Х. : Видавництво 
ХТУРЕ, 2001. – 146 с. 

5. Єрушевич Г. Д. Вступ до риторики : [текст] / Г. Д. Єрушевич, Я. 
Г. Мельник; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-
Франківськ : Гостинець, 2002. –160 с. 

6. Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : [практ. посіб/] / Л. Г. 
Зубенко. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 115 с. 

7. Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку : 
[навч. посіб.] / Зоряна Куньч ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во 
Львів. політехніки, 2011. – 248 с. 

8. Маркичева Т. Б. Мастерство публичного выступления : [текст] 
/Т.Б.Маркичева, Е.А.Ножин. — М. : Знание, 1989. – 174с. 

9. Марченко О. И. Риторика как норма гуманитарной культуры. — 
М. : Прогресс, 1994. — 361 с. 

10. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 
Л.І.Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с. 

Допоміжна: 
11. Неориторика в масовій комунікації : [навч. посіб.] / В. М. 

Стехіна – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – 144 с. 
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12. Ораторское искусство : хрестоматия [текст] / сост. А. П. 
Овчинникова ; Одесская национальная юридическая академия. – О. : 
Юридична література, 2006. – 408 с. 

13. Пинтосевич И. Уверенность в себе и ораторское мастерство 
[текст] / Ицхак Пинтосевич. – К. : [б.и.], 2011. – 266 с. – (Серия “Харизма и 
влияние” : книга-тренинг). 

14. Риторика : [навч.-метод. посіб.] / П.С. Каньоса. – Кам’янець-
Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – 131 с. 

15. Риторика : [навч.-метод. посіб.] / Т.П.Білоусова. – Кам’янець-
Подільський : ПП.Буйницький О.А., 2011. – 256 с. 

16. Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики : 
[текст] / Г.М.Сагач ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. 
: МАУП, 2006. – 280 с. 

17. Сергійчук З. О. Риторика : [навч. посіб. для дистанц. навч.] / З. 
О. Сергійчук; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. 
Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 148 
с. – (Мережа дистанційного навчання). 

18. Спанатій Л. С. Риторика : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л. С. 
Спанатій. – К.: Ін Юре, 2008. – 143 c. 

19. Стец В. А. Основи ораторського мистецтва : [навч. посіб.] / В. А. 
Стец [та ін] ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль 
: Економічна думка, 1998. – 58 с. 

20. Чибісова Н. Г. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищих навч. 
закл.] / Н.Г.Чибісова, О. І. Тарасова ; Народна українська академія. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2003. – 228 с. 

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
21. Онуфрієнко Г.С. Риторика / Г.С. Онуфрієнко. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://nashaucheba.ru/v56330/%D0  
22. Абрамович С.Д. Риторика загальна та судова: Навч. Посіб. / 

С.Д.Абрамович, В.В.Молдован, М.Ю.Чикарькова. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http:pravouch.com/page/ritorika/ist/ist-23— idz-ax296—nf-
22.html  

23. Колотілова Н.А. Риторика: Навчальний посібник./ Н.А. 
Колотілова [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:http://pidruchniki.ws/15840720/ritorika/ritorika_-_kolotilova_na 
Ораторське мистецтво (Н.П.Осипова, В.Д.Воднік та ін.) 
http://books.br.com.ua/themes/7/322  

24. Аргументация, интерпретация, риторика (Argumentation, 
Interpretation, Rhetoric) [Електронний ресурс] // Интернац. и 
междисциплинарный электронный журнал — Амстердамский и Санкт-
Петербургский университеты, 2000.— Режим доступу до журн. : 
//http://www.argumentation.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


