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ТЕМА 1. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Мова як відображення загального рівня культури поліцейського. 

2. Методи вивчення взаємовідносин поліції та населення. 

3. Професійна комунікативна компетентність. 

4. Тренінг як особлива форма навчання. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості методів 

вивчення взаємовідносин поліції та населення. Треба вміти: самостійно 

працювати над удосконаленням знань з української мови, вільно 

характеризувати ділове спілкування. 

 
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до Теми 1: 

 

1. Прочитайте мікротекст і доберіть заголовок до нього. Запишіть, 

розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки.  

Апел..яція одна з форм оскарже..я судових рішен.. (у,в) ц..віл..них (і, й) 

кр..мінал..них справах до суд.. вищої (ап..ел..ційної) інстанц..ї що має право 

пер..глядати справу// Апел..яційне провадже..я як важлива гарантія 

справедливості судових рішен.. існує (у, в) пер..важній більш..сті сучасних 

держав які належат.. до різних правових с..стем як основна (наприклад (у, в) 

Великобр..танії) або одна з основних форм перегляд.. судових рішен.. ((у, в) 

США Франції Німеч..ині та ін.)// Чин..е законодавство ..країни апел..яційного 

провадже..я (не)пер..дбачає// 
 
Рекомендована література до Теми 1:  

 1. Іванський Р.Д. Формування національно-мовної особистості – основна 

мета викладання мовних дисциплін у вищих навчальних закладах МВС України 

// Мова і культура нації. Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С.84-86. 

2. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

Національної поліції: Навчальний посібник. – Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с. 

3. Крашеніннікова Т.В. Мова як елемент освіти юриста // Науковий вісник 

Юридичної академії МВС. – 2004. – №1. – С.36-40. 

4. Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська 

мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. – 

Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 330 с. 

 
 

ТЕМА 2. МАНІПУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ МОВИ   

Практичне заняття №2 – 2 год. 

План 
1. Функції мови у науковому просторі. 

2. Маніпуляція як вид психологічного та психолінгвістичного впливу. 

3. Маніпулятивна мовленнєва тактика. 

4. Сугестивна лінгвістика. 

5. Мовне та мовленнєве маніпулювання. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості мовного та 

мовленнєвого маніпулювання. Треба вміти: самостійно працювати над 

удосконаленням знань з української мови, за допомогою мовних складових 

формувати переконання. 

 
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до Теми 2: 

1. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 

законе либо административном акте, непосредственно создает, изменяет и 

прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует 

представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.д.) 

Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни 

в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является. 

Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, 

указанных в законе.  

 

2. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

ОСОБАЯ  ФОРМА  ПРЕСТУПНОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическое объединение 

преступников, составляющее определённый срез организованной преступности 

и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. Это сообщество 

воров в законе. 

 О  ворах в законе специалисты длительное время практически ничего не 

знали, чему способствовали исключительная конспиративность  преступников  

и жесткие криминальные традиции, являющиеся  

в данном случае организационной основой. 

 

3. Дайте відповіді на поставлені питання: 

 Предмет синтаксису. 

 Речення і судження. 

 Помилки при використанні дієприслівникових зворотів. 

 Активні і пасивні дієприкметники. 

 Способи передачі чужої мови 
 
Рекомендована література до Теми 2:  
1. Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній 

діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://referats.allbest.ru/languages/ 8700305926.html 

2. Голев Н.Д. Инвективная и манипуляционная функции языка / Н.Д. 

Голев // Юрислингвистика – 6: Инвективное и манипулятивное 

http://referats.allbest.ru/languages/
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функционирование языка / под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алтайского 

университета, 2005. – С. 3-11. 

3. Грачев Г.В. Манипулирование личностью: организация, способы и 

технологии информационно-психологического воздействия / Г.В. Грачев, И.К. 

Мельник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Алгоритм, 2002. – 288 с. 

4. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – М.: 

Алгоритм, 2000. 

5. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного 

програмування: [монографія] / Т.Ю. Ковалевська. – Одеса: Астропринт, 2001. – 

344 с. 

6. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

Національної поліції: Навчальний посібник. – Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с. 

7. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-

11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/.  

8. Масенко Л.Т. Маніпулятивні стратегії дискримінації української мови 

на телебаченні радянської та пострадянської України / Л. Масенко // 

Мовознавство. – 2013. – № 5. – С.83-88. 

9. Метод лінгвістичного маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.readbook.com.ua/book/37/956/.  

10. Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в 

політичному дискурсі (на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України): 

автореф. дис. … канд. філол. наук / Г.М. Подшивайлова ; Київ. нац. лінгв. ун-т. 

– К., 2009. – 21 с. 

11. Федотова В.Г. Манипуляция как субститут демократии // Главная 

тема: Общественно-политический ежемесячный журнал. – 2005. – Сентябрь. – 

№ 7. – С.92-106.  
 

ТЕМА 3. ВИДИ МОВНИХ ТА МОВЛЕННЄВИХ ЗЛОЧИНІВ 

Практичне заняття №3–2 год. 
План 

1. Мовний злочин як складова маніпулювання людьми. 
2. Види мовних злочинів (дифамація, наклеп, образа, словесний екстремізм, 
лінгвоцид). 
3. Мовна стійкість та мовна стабільність. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: види мовних та мовленнєвих 
злочинів. Треба вміти: самостійно працювати над удосконаленням знань з 
української мови, за допомогою мовних складових формувати переконання. 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до Теми 3: 
 

1. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

СОСТОЯНИЕ,  ДИНАМИКА  И   СТРУКТУРА 

ПРЕСТУПНОСТИ   ЖЕНЩИН 

 Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими 

масштабами, характером преступлений и их последствиями, способами и 
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орудиями совершения, той сферой, в которой они имеют место, ролью, 

которую выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного 

посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и 

сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с исторически 

обусловленным местом женщины в системе общественных отношений, ее 

социальными ролями и функциями, её биологической и психологической 

спецификой. Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщины 

меняются, в связи с чем меняется характер и способы их преступного 

поведения. 
 
Рекомендована література до Теми 3: 
1. Бікова Н.Д. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації: 

автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н.Д. Бікова. – Київ. нац. 

університет імені Т. Шевченка. – К., 2006. – 20 с. 

2. Бурда Т. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського 

білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): автореф. дис. ... канд. філол. 

наук: 10.02.01 / Т. Бурда. – НАН України. Інститут української мови. – К., 2002. 

– 22 с. 

3. 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. 

4. Гуйванюк Н.В. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія / 

Н.В. Гуйванюк // Вісник Львівського університету. Серія філологія. – 2006. – 

Вип. 38. – Ч. ІІ. – С. 37-48. 

5. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

Національної поліції: Навчальний посібник. – Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с. 

6. Крашеніннікова Т.В. Мовні й мовленнєві злочини та способи 

покарання за них в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 

«Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування 

інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного 

профілю» (12 травня 2016 року, Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ). – Д.: Адверта, 2016. – 213 с. – С. 62-71. 

7. Кузнєцова Т. Мовна поведінка білінгвальної сім’ї / Т. Кузнєцова // 

Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: матеріали наукової конференції. – 

К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2002. – С. 112-117. 

8. Форманова С.В. Концепт «образа» у свідомості мовців / 

С.В. Форманова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти. – 

Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренко, 2010. – Вип. 1. – С. 68-77. 

 

ТЕМА 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТА ЙОГО ВИДИ  

Практичне заняття № 4-5 – 4 год. 

План 

1. Жанри та критерії ділової комунікації. 

2. Інтерв’ю як жанр ділового мовлення. 

3. Прес-конференція як вид інтерв’ю. 

4. Брифінг. 
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5. Ділова нарада. 

6. Ділова бесіда. 

7. Процес і інтерв’ювання у практиці поліцейських. 

 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості професійного 

спілкування в конкретному середовищі. Треба вміти: самостійно працювати над 

удосконаленням знань з української мови, швидко добирати мовні вислови, які 

допомагають вирішити конфліктні ситуації. 

 
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до Теми 4: 

1. Запишіть українські відповідники до поданих російською мовою 

терміноодиниць та сталих словосполучень професійної мови. 

а) Обличитель, образец почерка, общая амнистия, общественность, 

оглашение приговора, осведомитель, освидетельствование, первичная 

документация, перекрестный допрос, перерасчет.  

б) Угроза разоблачения, уличающий, уполномоченный, ущерб здоровью,  

фактор, фальсификация, филиал, функции надзора за соблюдением закона,  

функционирующий,  халатность. 

в) Адвокатская защита, беглец, безвинно осуждённый, вооружонная 

банда, заявитель, злодеяние, лишение свободы, оперативный работник, 

преступная бездеятельность, свидетель. 

 

2. Доберіть антонімічний відповідник до них і запишіть. 

Зразок: Легальний // нелегальний (прикметники). 

 Винний, відвертий, відсутність, заощаджувати, запитання, коштовний, 

підроблений, поважний, позичка, толерантний. 

 
Рекомендована література до Теми 4:  

 1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004. 
2. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

Національної поліції: Навчальний посібник. – Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с. 

 3. Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська 

мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. – 

Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 330 с. 

4. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для 

юристів. Підручник. – К., 2008. 
5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 6-те 

вид. – К., 2008. 
 
ТЕМА 5. СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ В 

АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Практичне заняття №6-7 –4 год. 

План 

1. Спілкування та його види. 

2. Мовний конфлікт: стратегії та тактики його подолання. 
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3. Стилі професійного спілкування. 

4. Переговори з правопорушниками. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: специфіку спілкування 

поліцейського в агресивному середовищі. Треба вміти: самостійно працювати 

над удосконаленням знань з української мови, вільно вести партнерське 

спілкування. 
 
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи до Теми 5: 

1. Утворіть правильні словосполучення: 

І. Дорогий, шановний, всечесніший, високоповажний, рідний, 

вельмишановний, високодостойний, Ваша високодостойносте, рідненький, 

милий, глибокошановний, високопреподобний, блаженний. 

ІІ. Професор, президент, міністр, пан прем’єр, пані, панове, генерал, лікар, 

друг, магістр, доцент, отець, митрополит, директор, добродій, брат. 
 
Рекомендована література до Теми 5:  
1. Білоконенко Л.А. Сприйняття міжособистісного мовного конфлікту у 

студентському комунікативному середовищі // Наукові записки національного 

університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Вип. 48. – Острог, 

2014. – С.3-4. 

2. Боднар Є. Мовні конфлікти та конструювання етнічної і національної 

ідентичності від 13 травня 2009 [Електронний ресурс] / Є. Боднар. – Режим 

доступу: http://www.naub.org.ua.  

3. Даниленко О.А. Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от 

конструирования истории – к формированию социокультурных идентичностей / 

О.  А. Даниленко. – Вильнюс: ЕГУ, 2007. – 404 с. 

4. Дзюбишина-Мельник Н., Дужик Н., Довгань П. Службові конфлікти та 

інтриги / різні види службових конфліктів / Н. Дзюбишина-Мельник, Н. Дужик, 

П. Довгань // Вісник Української Академії державного управління при 

Президентові України. – 2001. – № 2. – С.403-413. 

5. Завражина Г.В. Мовленнєва агресія та засоби її вираження в 

масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної 

газетної комунікації): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ганна 

Вікторівна Завражина. – К., 2008. – 20(1) с. 

6. Кара-Мурза Е.С. Лингвоконфликтология: варианты для экспертов-

речеведов и для медиаработников / Е.С. Кара-Мурза // Журнал практического 

психолога: Научно-практический журнал. – 2013. – № 3. – С. 169-188. 

7. Корольова А.В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників 

спілкування в ситуаціях конфлікту // Studia Linguistica. Збірник наукових праць. 

Вип. 1. – Київ: Київський національний університет імені Тараса  Шевченка, 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 48-53.  

8. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

Національної поліції: Навчальний посібник. – Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с.

 9. Курінний О. Мовний конфлікт України: деякі уточнення / О. Курінний 

// Урок української. – 2007. – № 7-8. – С.4-7. 
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10. Майборода О. Причини етноконфліктів та можливості їх запобігання / 

О. Майборода // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – С.181-184. 

11. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: 

ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с. 

12. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової 

конференції: 28-29 травня 2001 року. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2002. – 222 с.  

13. Саплін Ю. Мовний конфлікт як взаємодія особистостей, соціальних 

стратегій та комунікативних культур // Матеріали наукової конференції «Мовні 

конфлікти і гармонізація суспільства, 28-29 травня 2001 року 

http://www.ukrlife.org/main/tribuna/confa_21saplin.htm 

14. Форманова С.В. Конфліктний дискурс у комунікативно-

прагматичному просторі / С.В. Форманова // Вісник Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – Серія філологічна. – Вип. 52. – Львів: Вид-

во Львівського національного університету ім. І. Франка, 2011. – С. 220-225. 
 

  

http://www.ukrlife.org/main/tribuna/confa_21saplin.htm
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

(Залік) 

 

1. Критерії виокремлення форм в усному фаховому спілкуванні. 

2. Форми усного мовлення (діалог, монолог і полілог). 

3. Профілактика конфлікту за допомогою мовних засобів. 

4. Комунікативна діяльність правоохоронця. 

5. Фахове усне спілкування (безпосередня наявність адресата, замкнена 

цілісна комунікативна ситуація, складниками якої є комуніканти й 

текст, невербальні засоби спілкування, інтонація, емоційність та 

експресивність). 

6. Напрями комунікативної функції. 

7. Спілкування в агресивному середовищі. 

8. Посвідчувальна діяльність працівника поліції. 

9. Види ділового спілкування. 

10. Сенситивність як здібність людини прогнозувати почуття, думки та 

поведінку іншої людини.  

11. Характеристика ділового спілкування. 

12. Розуміння поняття професіоналізму працівників поліції. 

13. Особливості формування комунікативної компетентності. 

14. Спілкування, що протікає в неагресивному середовищі. 

15. Визначення рівня інтелектуального потенціалу правоохоронця через 

його вміння творчо мислити і втілювати свої задуми у життя. 

16. Термін «аргументація» як процес обґрунтування  людиною певного 

положення (твердження, гіпотези, концепції). 

17. Дидактичні проблеми іншомовної комунікації. 

18. Мовленнєва агресія у повсякденній комунікації. 

19. Визначення рівня інтелектуального потенціалу правоохоронця через 

його вміння творчо мислити. 

20. Діалог як метод подолання кризових ситуацій у правовій діяльності. 

21. Усне мовлення офіційно-ділового стилю.  

 22.Інтонація як виразник комунікативної спрямованості висловлення. 

23. Комунікативна діяльність правоохоронця. 

24.Імідж правоохоронця і стратегія зв’язків із громадськістю (PR-

технології). 

25.Особливості формування комунікативної компетентності. 

26.Комунікативна компетентність у співпраці юристів і журналістів. 

27.Структура усного тексту. Прийоми виділення окремих частин тексту. 

28.Організаційні аспекти використання ЗМІ на досудовому слідстві. 

29. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в 

ситуаціях конфлікту. 

30. Мовний етикет працівника поліції. 

Начальник 

навчально-методичного відділу Ю.І. Тюря 


