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ТЕМА 1. ФАХОВА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ 

ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Комунікативна дія, інтеракції особистостей, формування соціальних 

зв’язків.  

2. Толерантність до інших професійних цінностей, знаходження компромісів у 

різних ситуаціях – запорука налагодження зв’язку. 

3. Міжкультурна комунікація: професійна діяльність в іншомовному 

середовищі, співпраця з представниками інших культур. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: умови взаємодії з широким 

колом людей, яких стосується злочин (потерпілі, свідки, різні посадові особи 

тощо), спосіб мислення, систему стосунків, індивідуальні переваги з різних 

питань. Треба вміти: володіти специфікою професійного спілкування, з 

урахуванням взаємодії дисциплін у цьому процесі.  
 
Завдання для самостійної 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// 

 
Індивідуальні завдання до Теми 1: 

1. Підготувати висловлення на тему “Фахова взаємодія з різними групами осіб“. 

 

 

ТЕМА 2. МОВЛЕННЄВИЙ СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ 

Практичне заняття № 2 – 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.  

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. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2: 

1. Провести ділову бесіду. 

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. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Підготувати висловлення на тему “Культура мовлення працівників поліції“. 

 

ТЕМА 3. ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ У РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Жанри та критерії ділової комунікації. 

2. Інтерв’ю як жанр ділового мовлення. 

3. Прес-конференція як вид інтерв’ю. 

4. Брифінг. 

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 роботи до Теми 3: 

1. Провести ділову бесіду. 

2. 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. 
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Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

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

указанных в законе.  
 
Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Підготувати висловлення на тему “Спілкування поліцейського в 

неагресивному середовищі“. 
 
 

ТЕМА 4. СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ В АГРЕСИВНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

 

План 

1. Спілкування та його види. 

2. Мовний конфлікт: стратегії та тактики його подолання. 

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 роботи до Теми 4: 

1. Побудувати висловлення за запропонованою викладачем темою. 
2. Виконати вправу 

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. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1. Підготувати висловлення на тему “Мовленнєва агресія та способи її 

подолання“. 
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ТЕМА 5. ВИДИ МОВНИХ І МОВЛЕННЄВИХ ЗЛОЧИНІВ 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Види мовних злочинів (дифамація, наклеп, образа, словесний екстремізм, 

лінгвоцид). 

2. Мовна стійкість. 

3. 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 роботи до Теми 5: 

1. Побудувати діалогічну розмову за запропонованою викладачем темою. 
2. Виконати вправу 

 Доберіть антонімічний відповідник і запишіть. 

Зразок: Легальний // нелегальний (прикметники). 

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

підроблений, поважний, позичка, толерантний. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Підготувати висловлення на тему “Мовні злочини в Україні та покарання 

за них“. 

 
Рекомендована література до Теми 1:  
1. 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. 

2. Демченко В. М. Частотний аспект аналізу юридичних текстів // 

Проблеми культури професійної мови фахівця: Матеріали V всеукраїнської 

науково-методичної конференції (25-26 січня 2005 р.) – Донецьк, 2005. – С.44-

48. 

3. Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону – шлях до підвищення його 

якості // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 

– 2007. – Вип. 36. – С.67-70. 

4. Забужко О. Мова і право // Урок української, 2003. – № 2. – С.11-13. 

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

непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004. 

6. Знати мову – право чи обов‘язок // Закон і бізнес. – № 4. – № 1-2. – 10 

січня. – С.4. 

7. Зубков М.М. Сучасна  українська ділова мова: Підручник для студентів 

вузів. – Вид. 4-те. – Харків, 2003. 
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Рекомендована література до Теми 2:  
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. 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. 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. 

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. 
 
Рекомендована література до Теми 3:  

 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. 
 
Рекомендована література до Теми 4:  
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. 



 

 

8 

 

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, 
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ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Функції мови в житті суспільства.  

2. Законодавство України про мови. 

3. Концепція державної мовної політики. 

4. Види ділового спілкування. 

5. Мовленнєвий етикет. Види мовленнєвого етикету. 

6. Використання мовних штампів у мовленні поліцейського під час виконання 

службових обов’язків та при спілкуванні зі ЗМІ. 

7. Жанри та критерії ділової комунікації. 

8. Інтерв’ю як жанр ділового мовлення. 

9. Прес-конференція як вид інтерв’ю. 

10. Брифінг. 

11. Ділова нарада. 

12. Ділова бесіда. 

13. Процес і інтерв’ювання у практиці поліцейських. 

14. Спілкування та його види. 

15. Мовний конфлікт: стратегії та тактики його подолання. 

16. Стилі професійного спілкування. 

17. Переговори з правопорушниками. 

18. Види мовних злочинів (дифамація, наклеп, образа, словесний екстремізм, 

лінгвоцид). 

19. Мовна стійкість. 

20. Мовна стабільність. 

21. Особливості формування комунікативної компетентності. 

22. Характеристика ділового спілкування. 

23. Посвідчувальна діяльність поліцейського. 

24. Комунікативна діяльність правоохоронця. 

25. Напрями комунікативної функції. 

26. Термін «аргументація» як процес обґрунтування  людиною певного 

положення (твердження). 

27. Термін «аргументація» як процес обґрунтування  людиною певного 

положення (гіпотези). 

28. Термін «аргументація» як процес обґрунтування  людиною певного 

положення (концепції). 

29. Спілкування в агресивному середовищі (очна ставка). 

30. Спілкування в агресивному середовищі (обшук). 

31. Спілкування в агресивному середовищі (допит). 

32. Спілкування, що протікає в неагресивному середовищі. 

33. Профілактика конфлікту за допомогою мовних засобів. 

34. Фахове усне спілкування (безпосередня наявність адресата, замкнена 

цілісна комунікативна ситуація, складниками якої є комуніканти й текст, 

невербальні засоби спілкування, інтонація, емоційність та експресивність). 

35. Діалог як форма усного мовлення. 
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36. Монолог як форма усного мовлення. 

37. Полілог як форма усного мовлення. 

38. Критерії виокремлення форм в усному фаховому спілкуванні. 

39. Визначення рівня інтелектуального потенціалу правоохоронця через його 

вміння творчо мислити і втілювати свої задуми у життя. 

40. Культура професійного мовлення. 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу      Ю. І. Тюря 


