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Мета курсу – формування у студентів знань про теоретичні основи ораторського 

мистецтва юриста та судового красномовства, застосування на практиці набутих 

ораторських умінь і навичок. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Ораторське мистецтво юриста» має безпосередній 

зв'язок із такими дисциплінами як: «Історія української культури», «Загальна історія 

держави і права», «Історія вчень про державу і право», «Професійна етика юриста», 

«Філософія», «Римське приватне право», які сприяють формуванню широкого історико-
культурного контексту цієї галузі людської публічної діяльності, сприяють розвитку 

поглибленню уявлень студентів про теоретичні й практичні аспекти ораторського 

мистецтва від найдавніших часів до сучасності, виступають підґрунтям для формування 

практичних навичок професійного мовлення. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: вміння кваліфіковано і переконливо, вільно володіючи українською 

юридичною термінологією, відстоювати справедливість, захищати права та інтереси 

людини і суспільства. 
Програмні результати навчання:  
знати: зміст основних понять, законів та видів риторики; основні види 

ораторського мистецтва; історичні витоки красномовства (риторичні традиції 

Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового часу), особливості розвитку риторики в 

Україні та сучасного статусу ораторського мистецтва у світі; художні та літературні 

прийоми, засоби емоційно образної та логічної виразності у мові оратора; 

найвидатніших представників ораторського мистецтва. 
вміти: використовувати різні види та жанри ораторських виступів; планувати 

виступ та готувати матеріал до нього; користуватися методикою підготовки та 

виголошення промови; володіти основами техніки мовлення та виразного читання; 

фахово вести розгорнутий монолог/діалог з юридичної проблематики; вміло 

застосовувати вербальні і невербальні засоби спілкування; ефективно аналізувати 

аудиторію та слухачів; розвивати особистий ораторський стиль; ефективно аналізувати 

та налагоджувати контакт з аудиторією, слухачами. 
володіти: знаннями про поняття красномовства, його типи та історичні джерела, 

проблеми взаємодії оратора та аудиторії, його мовну та мовленнєву культуру і 

методичні прийоми підготовки промов різних типів, а також риторичні особливості 

судового допиту, дебатів та промов, прикладних основ публічного виголошення 

ораторських промов.  
Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Загальні основи ораторського мистецтва. Ораторське мистецтво та його роль у 

професійній діяльності юриста. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому 

світі. Історичний розвиток ораторського мистецтва епохи Середньовіччя та Нового часу. 

Розвиток ораторського мистецтва в Україні. Сучасний етап розвитку ораторського 

мистецтва. Оратор і аудиторія. Зовнішня культура оратора. Методика та етапи 

підготовки промови. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. 

Культура мови оратора. Основи техніки мовлення і виразного читання.  
Судова риторика  Судова риторика. Допит як діалог слідчого із процесуальним 

партнером. Судове мовлення як процес. Принципи та засоби полеміки. Судова етика. 

Судовий допит. Судові дебати. Судова промова. Промова державного обвинувача. 

Захисна промова. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 

годин, у т. ч. – 50 години аудиторних занять і 70 годин – самостійна та індивідуальна 

робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


