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While switching from face-to-face to online teaching can be difficult, it is 

unquestionably rewarding. A positive attitude toward technology and the desire to 

learn for a long time will aid in the creation of a healthy learning atmosphere where 

students can have positive learning experiences. Learners may be prompted to think 

critically by debating, analyzing, and making decisions about topics. 
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Анотація. Стаття присвячена важливості формування лінгвориторичної 

компетентності юриста, яка забезпечить правнику ефективне виконання своїх функцій і 

досягнення поставленої мети. Першим кроком до формування лінгвориторичної 

компетентності є формування мовленнєвої компетентності, зокрема акцентологічної та 

лексичної. Наступним етапом є формування риторичної компетентності майбутнього 

правника, що передбачає активне засвоєння та вживання юридичної термінології, а 

багатий методичний матеріал, виконання поліфункційних завдань, актуальний фаховий 

матеріал, тренінги, тематичні дискусії, креативні завдання допоможуть студентам-

правникам досягти риторичного ідеалу.  
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лінгвориторична компетентність. 

Abstract. The article is devoted to the importance of forming the linguistic competence of 

alawyer, which will ensure the lawyer to effectively perform their functions and achieve the goal. 

The first step to the formation of linguistic competence is the formation of speech competence, in 

particular accentual and lexical. The next stage is the formation of rhetorical competence of the 

future lawyer, which involves active learning and use of legal terminology, and rich methodological 

material, multifunctional tasks, relevant professional material, trainings, thematic discussions and 

creative tasks will help law students to achieve a rhetorical ideal. 

Key words: speech competence, rhetorical competence, lingvorhetorical competence. 

 

Розвиток сучасного українського суспільства потребує ґрунтовних 

професійних знань. Фахова освіта сьогодні — це не лише опанування певним 

обсягом спеціальних знань, а й формування та розвиток національно свідомої, 

духовно багатої особистості, компетентного мовця, здатного послуговуватися 

лінгвістичними знаннями для успішної реалізації практичних виробничих 

завдань в усній та писемній професійній комунікації. 

Беззаперечним є те, що мовна компетенція є важливим складником 

професійної майстерності правників, передбачає бездоганне володіння словом, 

високу культуру спілкування, вироблення власної моделі мовної поведінки як 

засобу професійної самореалізації особистості, що підвищує якість та 

ефективність правозахисної діяльності. Тому пріоритетним є завдання 

формування лінгвориторичних компетентностей у підготовці фахівців 

юридичної галузі, адже комунікативна культура ґрунтується на риторичних 

знаннях і вміннях, що формуються як під час вивчення теоретичного матеріалу, 

так і в процесі безпосередньої комунікативної діяльності, реалізується в 

уміннях регулювати свою мовленнєву поведінку, аргументувати позицію, 

досягати комунікативних цілей за допомогою вербальних і невербальних 

засобів з дотриманням правил мовного етикету. Це і зумовлює актуальність 

задекларованої теми. 

Проблеми формування досліджуваної компетентності фахівців правової 

галузі були предметом наукової уваги таких дослідників, як С. Шестакова, 

Н. Руколянська, Л. Павлова, Н. Самохіна та ін. 

Формування культури мовлення майбутніх юристів відбувається 

безпосередньо під час вивчення навчальних дисциплін філологічного циклу, 

зокрема дисципліни «Юридична риторика та мовна культура юриста».  

Досвід викладання майбутнім фахівцям юридичного профілю 

лінгвістичних дисциплін дозволяє авторам стверджувати, що першим етапом 

формування лінгвориторичної компетентності є формування мовленнєвої 

компетентності. На думку С.О. Шестакової, мовленнєва компетентність юриста 

— це вміння, що дозволяють розвивати контакти між людьми у процесі 

створення, тлумачення і реалізації правових текстів, які виникають внаслідок 

спільної діяльності та містять обмін інформацією, сприйняття і розуміння один 

одного, формування єдиної стратегії й тактики взаємодії у професійній 

юридичній діяльності [3, с. 33]. Правильна вимова, вільне, невимушене 
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оперування словом, уникнення вульгаризмів, слів-паразитів, зайвих 

іншомовних слів, наголошування на головних думках, фонетична виразність, 

інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп мовлення, правильне 

використання логічних наголосів і психологічних пауз, узгодженість між 

змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою — необхідні елементи 

мовної культури правника.  

Процес формування професійної культури мовлення юриста складається з 

таких основних компонентів: засвоєння професійної лексики і термінології 

юридичного фаху; роботи зі словниками, довідниками; моделювання 

мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній професійній діяльності; 

боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення типових 

порушень літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової галузі.  

Вважаємо, що першим етапом є формування акцентологічної 

компетентності, оскільки в мовленні сучасних студентів спостерігаємо 

відхилення від сучасних акцентуаційних норм, які пов’язані з низьким рівнем 

знань. Це дає підстави вважати, що необхідно звернути увагу студентів на те, 

що в усному мовленні спостерігаємо функціонування двох варіантів 

наголошення (запúтання — запитáння, чúтання — читáння, разóм — рáзом, 

вúразний — вирáзний, довіднúк — довíдник, випáдок — вúпадок, кóрисний — 

корúсний), однак нормативним є лише один варіант: запитáння, читáння, 

рáзом, вирáзний, довíдник, вúпадок, корúсний. Тут варто подати завдання, у 

яких запропоновано визначити наголос у словах такого типу та перевірити його 

за словником, напр.: судовий, асиметрія, центнер, факсиміле, фаховий, 

маркетинг, квартал, феномен, відсотковий, шкода, громадянин, слов’янин, 

зубожіння, змістовий, перепис, сільськогосподарський, зобов’язання, 

народногосподарський, визнання, пізнання, хаос, каталог. Необхідно звернути 
увагу, що слова можуть мати подвійний наголос, однак наголос при цьому 

виконуватиме смислорозрізнювальну функцію. Це означає, що обидва варіанти 

будуть нормативними за умови, якщо вживатимемо слова у відповідному 

значенні: вúгода (користь) — вигóда (зручність), типóвий (характерний) — 

типовúй (стандартний; зразковий), вíдомість (документ) — відóмість 

(повідомлення, інформація). Відповідно, тут доречними будуть вправи, де 

необхідно простежити залежність наголошення від лексичного значення, напр.: 

поставити наголос у підкреслених словах: об’єднання правозахисників — 

об’єднання зусиль, платіжна відомість — відомості про потерпілого, рідкісне 

видання — видання заміж, недоторкана земля — недоторканна особа, 

господарські звички — господарський суд, покликання юриста — покликання на 

статтю, економічна вигода — квартира з усіма вигодами, типова помилка — 

типовий проєкт, пересічний слухач — пересічна траса. Отже, важливим для 

фахового усного мовлення є не лише знання акцентуаційних норм української 

мови, а й дотримання їх під час професійного спілкування. 

Наступним етапом, на нашу думку, є формування лексичної 

компетентності. Лексична компетентність передбачає не лише наявність 
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багатого словникового запасу, а й уміння використовувати наявні в активі 

лексичні елементи в процесі мовлення для вираження своєї позиції й ставлення 

до сказаного, здатність варіювати лексичними засобами залежно від ситуації, у 

яких відбувається комунікативний процес. Характерними ознаками лексичної 

компетентності українськомовної особистості, окрім сказаного, є навички 

ідентифікації лексичних одиниць у навчальному тексті (мовленні), дотримання 

лексичних норм сучасної української літературної мови; ціннісне ставлення до 

української мови й мовлення на основі розвиненого чуття слова; вільне 

володіння власне українською лексикою; здатність швидко й оригінально 

добирати словесні асоціації, на основі яких особа програмує й реалізує власну 

мовленнєву поведінку в комунікативних ситуаціях [2, с. 28]. 

Робота над значенням і вживанням слова є найголовнішим етапом у 

процесі опрацювання лексичних одиниць. Пропонуємо студентам завдання зі 

словникової роботи таких типів: 1) на збагачення словникового запасу шляхом 

вивчення нових слів, добирання синонімів, антонімів до відомих їм слів; 2) на 

формування вмінь та навичок визначати семантику, емоційно-експресивне 

забарвлення слів і правильно їх вживати; 3) на формування вмінь і навичок 

правильного слововживання з урахуванням їх сполучуваності; 4) на розвиток 

умінь доцільного використання слів залежно від типу й стилю мовлення; 5) на 

попередження й виправлення лексичних недоліків у мовленні студентів. 

Фахове спілкування майбутнього правника передбачає активне вживання 

юридичних термінів. Знайомство з новою юридичною термінологією варто 

почати з таких понять, як «юридичний термін», «юридична термінологія», 

основні властивості термінів (дефінітивність, номінативність, системність, 

моносемантичність, стилістична нейтральність, незалежність від контексту). 

У подальшому на всіх практичних заняттях вважаємо за доцільне 

використовувати дидактичний матеріал, складений із залученням 

термінолексики. Студенти виконують різні види робіт, спрямовані на засвоєння 

юридичних термінів: виписують їх зі словників, визначають походження, 

лексичне значення, сферу вживання, вчаться їх правильно писати, вимовляти, 

уводити у відповідні контексти. Звертаємо увагу на поширене явище в 

юридичній термінології — синонімію та омонімію, проблеми їх взаємозаміни, 

наголошуємо на тому, що для складання проєктів нормативних документів 

розуміння і правильний підбір синонімів і омонімів висувається на одне з 

перших місць. При створенні юридичного тексту на практичних заняттях 

звертаємо увагу на особливості функціонування паронімів у діловому, 

професійному мовленні, де неприпустиме вживання замість належного слова 

його пароніма, адже це може призвести до непорозуміння або взагалі до 

перекручення інформації, наприклад: адаптація (пристосування) — адоптація 

(усиновлення), норматив (показник) — нормативність (властивість); погроза 

(заподіяти зло) — загроза (небезпека) тощо. 

На практичних заняттях зосереджуємо увагу на відмінностях між 

термінами і професіоналізмами, наголошуємо на тому, що професіоналізми – це 
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слова або висловлювання, властиві певній вузькій професійній групі людей, 

поставлених в особливі умови життя і праці. Оскільки це, як правило, звичайні 

слова, ужиті у незвичайному значенні або у незвичній формі, їх використання у 

діловому стилі неприпустиме. Залучення юридичної лексики дає значний 

навчальний ефект. Студенти, по-перше, закріплюють у свідомості лексичне 

значення термінів, які трапляються під час вивчення фахових дисциплін; по-

друге, вчаться утворювати граматичні форми від термінів і вводити їх у 

речення. 

Без сумніву, поняття «мовленнєва компетентність» безпосередньо 

пов’язане з поняттям «риторична компетентність». На підставі володіння 

мовленнєвою компетентністю формується і риторична компетентність, яка 

полягає в доповненні мовних знань такими компонентами, як знання і 

використання «високої» лексики, аргументаційних прийомів мовлення, 

специфічних правил мовленнєвої композиції, уміння користуватися 

естетичними компонентами мовлення, володіння невербальним компонентом 

спілкування тощо [3, с. 33]. Зауважимо, що до сукупності лінгвориторичних 

компетентностей, якими має володіти правник, належать: уміння виступити з 

публічною промовою на запропоновану тему; уміння оцінювати аудиторію, 

взаємодіяти з нею, моделювати мовлення залежно від реакції аудиторії; 

володіння функціональними стилями, уміння їх застосовувати залежно від 

мовленнєвої ситуації; уміння вести дискусію, застосовувати аргументацію. Усі 

юристи одностайно погоджуються, що правильно й вільно виражати свої думки 

вкрай важливо. У різних державних органах, де користуються юридичною 

мовою, важливо вміти точно, лаконічно й зрозуміло для співрозмовника 

сформулювати те, що вони прагнуть сказати, довести або заперечити. Для цього 

необхідне не просто знання мови, володіння нею, але й уміння засобами цієї 

мови висловити сутність своєї позиції, обґрунтувати її. 

Найефективнішим способом набуття вмінь і навичок виголошувати 

промову вважаємо систематичні виступи перед слухацькою аудиторією. 

Сучасний студент теж має вчитися під керівництвом викладача виступати з 

промовами, обговорюючи при цьому актуальні питання ораторського 

мистецтва, які випливають з програмних тем, а також цікаві в сучасних 

суспільно-політичних умовах проблеми. Актуальними темами для навчальних 

виступів студентів, можуть бути такі: «Рідна мова — найдосконаліше знаряддя 

професіонала», «Народні звичаї — вчорашній день?», «Реклама — 

психологічний терорист», «Книги — це ліки», «Яким повинен бути лідер?», «Як 

досягти впевненості в собі?», «Культура мови оратора: складники успіху», 

«Чи кожній людині сьогодні потрібна вища освіта?», «Віртуальне середовище 

сьогодні: корисно чи шкідливо» та інші. Тему викладач пропонує заздалегідь, і 

студенти, відповідно, мають змогу підготуватися до її обговорення. З цією 

метою кожен студент готує коротку промову на 3–4 хвилини згідно з усіма 

вимогами до публічного виступу. Промова складається зі вступу, який має 

привернути увагу слухачів, основної частини, в якій містяться аргументи для 
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обґрунтування своєї думки (логічні докази, приклади з життя, статистичні дані, 

думки авторитетних людей тощо), а також висновок, який підсумовує сказане. 

Отож у спеціально відведений на занятті час кожен студент виголошує свою 

промову. Додаткових запитань чи обговорень зазвичай не планують, але всі 

виступи детально аналізують як самі студенти у своїх рецензіях, так і викладач, 

який вказує кожному доповідачеві на позитивні риси його виступу та на 

недоліки, що були притаманні цьому конкретному виступові. Усі зауваження 

ретельно конспектують, щоб можна було порівняти їх із тими, які буде 

сформульовано на наступних заняттях, і визначити, наскільки вдалося 

студентові удосконалити свої мовленнєві та риторичні компетентності. 

Активно пропонуємо тренінги, що передбачають проведення дискусій на 

дотичні до юриспруденції теми: «Численність законів у державі є те саме, що 

велика кількість лікарів — ознака хвороби і безсилля» (Вольтер); «Легше 

створювати закони, ніж дотримуватися їх» (Наполеон); «Ніщо ми так погано 

не знаємо, як те, що кожен повинен знати, — закон» (Бальзак); «Коли 

множаться закони й укази, зростають розбої та грабежі» (Лао-Цзи); «Право 

і справедливість полягають у тому, щоб кожний мав і робив своє так, аби 

ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого« (Конфуцій) та інші. Студенти 

мають усвідомити, що «справжня дискусія — не суперечка, не з’ясовування 

відносин, вона передбачає об’єктивне й доброзичливе обговорення питання з 

обов’язковою повагою як до своїх прихильників, так і до опонентів, з опорою 

на особистісно-діалогічний стиль спілкування. Тому за результатами дискусії 

не може бути переможців і переможених. Головною рисою дискусії є 

цілеспрямований та упорядкований обмін ідеями, думками, поглядами заради 

пошуку істини» [4, с. 3]. 

Отже, лінгвориторична компетентність є невід’ємним складником 

професійних компетентностей юриста. Вона розкривається в таких поняттях, як 

дієвість мови, її логічна послідовність, дохідливість, доречність, ясність, 

виразність. Вимога наявності сформованої лінгвориторичної компетентності 

несумісна з ігноруванням поетапної підготовки до ефективного спілкування в 

юридичній галузі, що може бути забезпечене тільки при такому навчанні, яке 

полягає в поступовому формуванні лінгвориторичної компетентності. 
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Анотація. У статті висвітлено ключові фактори, що зумовлюють необхідність 

гендерної комунікаційної політики у сфері вищої освіти та науки України. Проаналізовано її 

сучасну нормативну базу та основні напрямки формування.  

Ключові слова: гендер, комунікаційна політика, політика гендерної рівності, рівні 
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Abstract. The article highlights the key factors that determine the need for gender 

communication policy in the field of higher education and research of Ukraine. The author analyses 

its сurrent legislative base and main objectives. 

Key words: gender, communication policy, gender equality policy, equal opportunity, higher 

education, Ukraine. 

 

У вересні 2020 року Україна отримала офіційний статус учасниці 

партнерства Біарріц, започаткованого 25 серпня 2019 року країнами Великої 

сімки (G7) з метою посилення відповідальності та консолідації зусиль 

міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності. Забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах суспільного 

життя, включно з наукою та освітою, є важливою передумовою становлення 

України як демократичної держави у загальноєвропейському контексті [2]. 

Рівність прав жінок та чоловіків закріплена Конституцією України, а 

принципи та інструменти її забезпечення визначені законом «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», прийнятому 2005 року. 

Важливим механізмом створення рівних можливостей є дотримання Україною 

міжнародних зобов’язань, закріплених у Глобальних цілях сталого розвитку, 

проголошених ООН (резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 

2015 р. №70/1) і підтриманих Україною відповідно до Указу Президента 

України від 30 вересня 2019 р. №722 «Про Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року». Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 

2018 р. №273 затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, розпорядженням 


