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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. ОСНОВИ ПОЛЕМІКИ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Публічна полеміка та її різновиди. 

2. Полемічні судження. 

3. Види суперечок. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: умови появи ораторської 

майстерності, теоретиків ораторської майстерності, основні судові промови 

сучасності. Треба вміти: володіти технікою усного мовлення; застосовувати 

прийоми сучасного ораторської майстерності при підготовці власних судових 

промов. 
Рекомендована література до Теми 3:  
1. Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чикарькова М.Ю. Риторика загальна 

та судова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 
2. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мови. – 

К., 2008. – 204 с. 
3. Корніяка Ольга. Мистецтво ґречності. – К., 1995. – С. 6-66. 

4. Медвідь А.М., Медвідь Ф.М. Ораторське мистецтво правників. – К., 

2005. – 336 с.     

5. Молдован В.В. Риторика загальна та судова. – К.,1999. 

6. Молдован В.В. Судова риторика. – К., 2003. 

7. Сучасна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. Збірник 

наукових праць / Ред. Космеда Т. – Львів, 2007  

8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., 

Тараненко О.О., Зяблюк М.П та ін. – К, 2000. 

9. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки. – К., 2001. – 192 с. 
 

ТЕМА 4. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Мова – важливий засіб у розкритті правопорушень громадського порядку, 

злочинності.  

2. Словесні і несловесні засоби комунікації.  

3. Виявлення освітнього рівня, фаху, стану психіки індивіда.  

4. Спілкування правоохоронців з громадянами, порушниками закону. 

5. Культура мовлення працівників поліції.  

6. Полемічні прийоми.  

7. Пастки в дискусіях. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: комунікативні особливості 
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при виконанні завдань у звичайних та екстремальних умовах Треба вміти: вести 

бесіду, дискусію, полеміку з людьми різних категорій та соціальних груп. 
Рекомендована література до Теми 4:  
1. Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чикарькова М.Ю. Риторика загальна 

та судова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 

2. Грозян Н.Ф. Злочинна й кримінально не карана (непротиправна) 

аморальна поведінка людини у фразеологічному вираженні // Право і 

лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч.2. – Сімферополь, 2003. – С.50-55. 
3. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мови. – 

К., 2008. – 204 с. 
4. Корніяка Ольга. Мистецтво ґречності. – К., 1995. – С. 6-66. 

5. Медвідь А.М., Медвідь Ф.М. Ораторське мистецтво правників. – К., 

2005. – 336 с.     

6. Молдован В.В. Риторика загальна та судова. – К.,1999. 

7. Онуфрієнко Г.С. Мовна компетенція як обов’язкова умова якісної 

професійної підготовки національних кадрів у галузі права // Лінгводидактичні 

основи вивчення української мови студентами неспеціальних факультетів. – 

Донецьк: ДонНУ, 2000. – С. 16-22. 

8. Сучасна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. Збірник 

наукових праць / Ред. Космеда Т. – Львів, 2007  

9. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., 

Тараненко О.О., Зяблюк М.П та ін. – К, 2000. 

10. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки. – К., 2001. – 192 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ораторська 

майстерність», засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні 

практичні навички та вміння, які зазначені у робочій навчальній програмі з 

дисципліни; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 

обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки щодо дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні матеріалу з 

українського професійного мовлення. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ораторська 
майстерність», засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 
практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 
виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки щодо дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні матеріалу. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ораторська 
майстерність», у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ораторська 
майстерність», засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 
характеру; практичні навички та вміння, зазначені у робочій навчальній програмі, 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


