
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Ораторське мистецтво 

3. Тип: вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук М.Ю., кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• основні категорії та розділи класичної риторики;  

• основні роди та види сучасного красномовства; 

• канали впливу ритора на аудиторію;  

• ораторські прийоми публічного мовлення; 

• основи ефективної комунікації; 

• особливості мовного впливу; 

• правила поведінки оратора; 

• самостійно складати текст промови чи виступу;  

• вміло застосовувати вербальні і невербальні засоби спілкування;  

• розвивати особистий ораторський стиль;  

• володіти навичками спілкування з аудиторією; 

• риторично грамотно виголошувати промову;  

• застосовувати комунікативні засоби впливу в умовах публічного мовлення; 

• ефективно аналізувати та налагоджувати контакт з аудиторією, слухачами 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням традиційних та 

інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Історія української культури», 

«Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Філософія», «Логіка», 

«Історія України», «Деонтологія», «Психологія», «Педагогіка», «Соціологія», «Українська мова за 

професійним спрямуванням». 
12. Зміст курсу: Ораторське мистецтво як соціальне явище і розділ науки риторики. Історичні етапи 

розвитку ораторського мистецтва. Красномовство у духовній культурі українського народу. Ораторське 

мистецтво сьогодення. Роди і види сучасного красномовства. Оратор і аудиторія: мистецтво публічної 

взаємодії. Мистецтво задуму промови, пошук і знаходження конструктивних ідей. Мистецтво вербального 

оформлення промови. Меморія та акція. Мистецтво проголошення промови перед аудиторією. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Каньоса П. С. Риторика: навч. посіб.; Кам’янець Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам’янець-

Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. 207 с. 

2. Мацько Л.І, Мацько О.М. Риторика. URL : https://pidruchniki.com/ 19991130/ ritorika/ritorika 

3. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова. URL : 

https://lawbook.online/page/ritorika/ist/ist-23--idz-ax296.html 

4. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О. Б. Олійник. К. : Кондор, 2010. 166 с 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

18 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 58год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувача кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: Oratory 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 
6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk M., Candidate of 

Pedagogical Sciences (PhD), Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• main categories and sections of classical rhetoric; 

• main genera and types of modern eloquence; 

• channels of rhetorician's influence on the audience; 

• public speaking techniques; 

• basics of effective communication; 

• features of language influence; 

• rules of conduct for the speaker; 

• independently compose the text of a speech or speech; 

• skillfully use verbal and nonverbal means of communication; 

• develop a personal oratory style; 

• have the skills to communicate with the audience; 

• rhetorically competently deliver a speech; 

• apply communicative means of influence in the conditions of public broadcasting; 

• effectively analyze and establish contact with the audience, listeners 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and innovative teaching 

methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «History of Ukrainian culture», «History 

of the state and law of Ukraine», «History of the state and law of foreign countries», «Philosophy», «Logic», 

«History of Ukraine», "Deontology", "Psychology", "Pedagogy", "Sociology "," Ukrainian language for 

professional purposes ". 
12.Course contents: Oratory as a social phenomenon and a branch of the science of rhetoric. Historical 

stages of development of oratory. Eloquence in the spiritual culture of the Ukrainian people. Oratory of today. 

Kinds and types of modern eloquence. Speaker and audience: the art of public interaction. The art of speech 

design, search and finding constructive ideas. The art of verbal speech. Memory and action. The art of delivering a 

speech to an audience. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. 1. Каньоса П. С. Риторика: навч. посіб.; Кам’янець Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам’янець-

Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. 207 с. 

2. Мацько Л.І, Мацько О.М. Риторика. URL : https://pidruchniki.com/ 19991130/ ritorika/ritorika 

3. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова. URL : 

https://lawbook.online/page/ritorika/ist/ist-23--idz-ax296.html 

4. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. / О. Б. Олійник. К. : Кондор, 2010. 166 с 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 18 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 58 hours. Total - 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business and 

role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of scientific research, 

using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test oral at the end of the 1
st
 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


