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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Культура юридичного
мовлення» складена відповідно до освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність
(правоохоронна діяльність).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є словесна діяльність
фахівців-юристів, що включає систему правових знань, закладених у
нормативно-правових актах; комплекс знань, умінь і навичок стосовно
підготовки й проголошення публічної промови; теорія ораторського
мистецтва.
Міждисциплінарні зв’язки: з такими дисциплінами, як українська
мова професійного спрямування, філософія, логіка, вступ до правових
досліджень, які в основному розглядають концептуально-теоретичні питання,
моральні засади та гармонійні аспекти спілкування, формальну коректність
вираження думок, історико-культурні та теоретико-культурні надбання в
мистецтві переконливості спілкування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1 Ораторське мистецтво у професійній діяльності юриста. Наука про
ораторське мистецтво
Тема №2. Історія риторики та ораторського мистецтва. Основні парадигми
риторики
Тема №3. Психологічні аспекти ораторської діяльності
Тема №4. Майстерність публічного виступу
Тема № 5. Риторичні стратегії та методологія ораторської діяльності
Тема № 6. Спеціальна риторика: судове красномовство і його риторичні
аспекти
Тема № 7. Риторичний інструментарій
Тема № 8. Основні засоби мовної виразності. Культура мови і етика
спілкування
Тема № 9. Особливості полемічного красномовства
Тема № 10. Підготовка до публічного виступу. Композиція публічної
промови

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Культура юридичного
мовлення» є формування комплексу знань, умінь і навичок щодо підготовки і
проголошення переконливої промови: постановка проблеми, висування ідеї,
мистецтво архітектоніки самої промови, її композиції, знання прийомів
впливу на аудиторію, уміння доводити, спростовувати, переконувати, мовна
майстерність.
1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни
«Культура юридичного мовлення» є:
- сприяння всебічному розвитку здобувачів вищої освіти як
особистостей, виховання високих моральних якостей фахівців з
високою культурою праці та спілкування;
- засвоєння кращих риторичних традицій академічного красномовства.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- правила і принципи риторичного впливу, вербальні стратегії;
- основні парадигми сучасної риторики;
- український мовний етикет, особливості його дотримання в ділових
ситуаціях.
вміти:
- аналізувати та оцінювати усні виступи (знати критерії оцінки усного
виступу);
- виступати публічно (з урахуванням законів риторики та ораторського
мистецтва);
- аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої
моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються під
час професійного спілкування;
- володіти системою способів і засобів ділового спілкування, його
стратегіями, обирати їх відповідно до психологічних і соціокультурних
особливостей співрозмовників;
- виступати публічно (з урахуванням законів риторики та ораторського
мистецтва);
- використовувати мовний етикет відповідно до ситуації;
користуватися різними видами словників, довідковою літературою та
іншими допоміжними джерелами, потрібними для самостійного
вдосконалення лінгвокультури.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90__ години / __3__
кредити ECTS.

1.5.Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні
навчальної дисципліни:
Здатність вирішувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері
правоохоронної діяльності або у процесі
Інтегральна
навчання, що передбачає застосування певних
компетентність
теорій та методів правоохоронної діяльності і
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Загальні компетентності
(ЗК)
Знання та розуміння предметної області
ЗК-2
та розуміння професійної діяльності.
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-8
ЗК-10

ЗК-11

СК-3

Здатність використовувати інформаційні
та комунікаційні технології.
Здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними знаннями.
Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення.
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.
Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Здатність
професійно
оперувати
категоріальнопонятійним
апаратом
права і правоохоронної діяльності.

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-4
СК-5

СК-6

СК-10

Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування
набутих знань та навичок у професійній
діяльності.
Здатність
самостійно
збирати
та
критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову інформацію з
різних джерел.
Здатність
аналізувати
та
систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та
рекомендації.
Здатність визначати належні та придатні
для юридичного аналізу факти.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Техніка
мовлення
ТЕМА № 1 Ораторське мистецтво у професійній діяльності
юриста. Наука про ораторське мистецтво
Риторика як наука про ораторську діяльність, структура риторики. Роль
ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Функції
ораторського мистецтва. Предмет і закони риторики. Основи ораторського
мистецтва.
ТЕМА №2. Історія риторики та ораторського мистецтва. Основні
парадигми риторики
Ораторська практика античності (Демосфен, Цицерон), теорія риторики
Аристотеля. Середньовічна риторика (Петро Іспанський, Фома Аквінський).
Вітчизняна традиція в риториці. Судова риторика XIX - XX ст. Школа
сучасного красномовства.
ТЕМА №3. Психологічні аспекти ораторської діяльності
Структура особистості і поняття риторичного впливу. Типи
темпераменту, їх особливості в процесі комунікації. Сенсорна типологія,
психогеометрична типологія, психологічні типи за К. Юнгом. Психологічні
принципи створення впливу на людину. Класифікація ділових культур по Р.
Д. Льюісу. Національні риси ділових людей.
ТЕМА №4. Майстерність публічного виступу
Сутність та проблеми взаємодії оратора та аудиторії. Ознаки аудиторії,
їх урахування в організації взаємодії, об’єктивні перешкоди контакту оратора
й аудиторії. Стратегія оратора, її структура. Тактика оратора: принципи,
способи, прийоми.
Доведення і спростування в ситуації монологу, діалогу, полілогу.
Особливості конфліктного спілкування. Полеміка і сперечання, логіка і
риторика спору. Поняття питання, види питань і відповідей. Логічні помилки
і риторика питання-відповіді. Риторичне питання, його значення в промові.
ТЕМА № 5. Риторичні стратегії та методологія ораторської
діяльності
Композиція публічної промови. Види промови. Структура публічної
промови. Основні етапи підготовки тексту промови. Форми текстового
оформлення матеріалу. Види підготовки до виступу. Правила і помилки
висунення тези, арґументації і демонстрації. Вербальні і невербальні засоби
впливу.
Принципи і засоби полеміки
ТЕМА № 6. Спеціальна риторика: судове красномовство і його
риторичні аспекти
Поняття судової риторики, її призначення. Загальна характеристика
судової промови. Види судових промов. Засади і функції судової промови,
спілкування із судовою аудиторією. Особливості підготовки судової

промови: збирання матеріалів, їх аналіз і систематизація. Основні етапи
підготовки промови: аналітичний, стратегічний, тактичний, редакційний,
використання риторичних засобів. Спектр риторичних вимог – логічна
обґрунтованість, композиційна стрункість, культура мовлення, полемічність.
ТЕМА № 7. Риторичний інструментарій
Поняття й категорії техніки мовлення. Інтонація, інтонаційні виразні
засоби мовлення. Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти. Культура
мови.
ТЕМА № 8. Основні засоби мовної виразності. Культура мови і
етика спілкування
Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма.
Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності.
Риторичні тропи - порівняння, епітет, метафора, алегорія, гіпербола,
уособлення, інверсія, літота, антитеза, градація.
Фразеологія. Прислів’я. Стилістичні фігури: анафора й епіфора. Стиль
мови.
ТЕМА № 9. Особливості полемічного красномовства
Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи,
прийоми. Сперечання, логіка і риторика спору.
Логічні помилки і характеристика запитань і відповідей у полеміці.
Види полемічних софістичних вивертів, шляхи їх нейтралізації.
ТЕМА № 10. Підготовка до публічного виступу. Композиція
публічної промови
Етапи підготовки ораторської промови. Композиція промови. Складові
елементи композиції.
План – основа композиції.
Методи викладу матеріалу.
Прийоми привертання уваги аудиторії. Недоліки композиції. Контакт з
аудиторією. Урахування особливостей аудиторії.

3. Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25
квітня 2019 року. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2704-19.
2. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України
від 17.01.2018 № 55. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF.
3. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. К. :
Держспоживстандарт, 2003. 21 c. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03#Text
4. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади
і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів
України
від
14.04.1997
№
348.
(редакція
від
12.02.1016).
Режим
доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.
6. Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію:
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
19.10.2016
№
736.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF.
7. Питання системи обліку публічної інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 21
листопада 2011 р. № 1277. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011%D0%BF.
8. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях: наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. Режим доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15.
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1. Андрєєва Т. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. Київ, 2012. 253 с.
Режим доступу: http://bit.ly/2lR1oYO
2. Василенко В.А. Мовна норма як лінгвістичний механізм. Актуальні проблеми правової науки і
державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Зб. матер. ІХ Міжнародної науковопрактичної конференції (21- 22 травня 2016 року м. Суми). Суми: Видавничий дім «Ельдорадо»,
2016.
С.208-210.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8231/Aktualni%20problemy%20pravovoi
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