
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Ораторське мистецтво 

Кафедра  Кримінального права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Хмелевська Наталя Володимирівна, 

(https://univer.km.ua/profile/khmelevska-natalya-volodymyrivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, монітор  

Семінарські заняття, консультації: Хмелевська Наталя 

Володимирівна, 

(https://univer.km.ua/profile/khmelevska-natalya-volodymyrivna) кандидат 

юридичних наук, доцент, адвокат, медіатор, монітор 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — навчитись володіти основними 

техніками в побудові та виголошенні промови, переконувати, 

комунікувати з аудиторією. Студенти вільно та швидко навчаться 

будувати тактику виступу й аргументації; правильно підбирати й 

застосовувати механізми наочності слова, визначати форми судової 

промови, особливості підготовки судової промови, аналізувати 

особливості структури діалогу професійно-орієнтованого характеру; 

знаходити і ліквідовувати логічні помилки публічного виступу.  

Також метою є оволодіти знаннями щодо розроблення проектів 

судових; складанням діалогу юридичного спрямування. Завдяки цій 

дисципліні кожен зможе створити свій індивідуальний стиль оратора, 

що допоможе бути успішним юристом. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності:  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 



обґрунтовувати правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до 

вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю.  

6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи.  

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Ораторське мистецтво як наука про красномовство 

Тема 2. Взаємодія оратора й аудиторії 

Тема 3. Стратегія і тактика оратора 

Тема 4. Культура і стиль мови публічного виступу. Підготовка виступу 

Тема 5. Техніка мовлення юриста 

Тема 6. Виникнення та розвиток красномовства юриста. Ділове 

красномовство юриста 

Тема 7. Судова промова 

Тема 8. Промова прокурора у кримінальному провадженні 

Тема 9. Промова захисника у кримінальному провадженні 

Тема 10.  Промова адвоката і прокурора під час розгляду цивільних та 

господарських справ. 

 


