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ТЕМА 1. ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. Поняття про ораторську майстерність. 

2. Особливості ораторської майстерності та причини її появи. 

3. Зв’язок ораторської майстерності з іншими науками. 

4. Завдання і значення ораторської майстерності у практичній діяльності 

поліцейських. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: умови появи ораторської 

майстерності, теоретиків ораторської майстерності, значення дисципліни для 

практичної діяльності поліцейського. Треба вміти: володіти технікою усного 

мовлення.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 1: 

1. Висловити власну думку за запропонованою викладачем темою. 
2. Виконати вправу 

Виправте згідно з нормами сучасної української мови подані мовні 

конструкції. 

Міроприємства по боротьбі зі злочинністю, приймаючи до уваги, відносно 

цього, заява в одному екземплярі, скривається від слідства, згідно рішення 

райсуда, злочин являється не тяжким, удар в область обличчя,  буде примінена 

міра, за завідомо неправдивий донос. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1: 

1. Підготувати висловлення на тему “Мова – важливий засіб у розкритті 

правопорушень громадського порядку, злочинності“. 
 
 

ТЕМА 2. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

Практичне заняття № 3-4 – 4 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 

при виконанні завдань у звичайних та екстремальних умовах. Треба вміти: 

вести бесіду, дискусію, полеміку з людьми різних категорій та соціальних груп. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 2: 

1. Провести діалогічну бесіду з колегою за запропонованою викладачем темою. 
2. Виконати вправу 

Виправте речення з позицій логіки та порушення мовних норм і 

прокоментуйте їх. 

1. По канонах права, людина, яка втонула, повинна пройти експертизу. 

2. Свідчення понятого і свідка співпадають. 3. Вимагательство сталося таємно і 

всі про це знають. 4. Я свідчу проти громадянина Харчука. Він цього вартий. 

5. Після відповідної процедури суду амністованому вручається квиток додому, 

якщо він у нього є. 6. Поблизу брами, де, очевидно, й сталася трагедія, вона 

побачила жінку, яка стояла біля своєї квартири. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2: 

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

 

ТЕМА 3. МЕТОДИКА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ПРОМОВИ 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Промова як жанр в ораторській майстерності. 

2. Алгоритм підготовки тексту промови: вибір теми – складання плану – 

збирання матеріалу – запис промови – розмітка тексту знаками партитури – 

тренування. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: умови написання промови. 

Треба вміти: володіти технікою усного мовлення; застосовувати прийоми 

сучасного ораторської майстерності при підготовці власних промов. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3: 

1. Підготувати промову за запропонованою викладачем темою. 
2. Виконати вправу 

Складіть речення, вибравши з дужок потрібні варіанти. 

1. Преса повинна (описувати не лише те, хто і як скоює  злочини, а й як 

вони розкриваються; не лише описувати те, хто і як скоює злочини, а й те, як їх 

розкривають). 3. Сусід забіг на подвір’я (збуджений і щоб щось схопити для 

бійки; збуджений, він мав на меті знайти щось для бійки). 4. Вважаємо, що 

міська влада радо (відгукнеться і підтримає заклик власників автомобілів; 

відгукнеться на те, щоб підтримати заклик власників автомобілів; відгукнеться 

на заклик власників автомобілів і підтримає їх). 5. Поліція повинна (наказувати 

не тільки правопорушників, карати зло, а й вести профілактичну роботу серед 

населення; не тільки наказувати правопорушників, карати зло, а й вести 

профілактичну роботу серед населення). 6. На етапі становлення молодого 

фахівця важливим є все: (і те, як до нього ставляться в колективі, та те, як він 

виконує доручення та вказівки керівництва, і те, як сприймається його 

ініціатива; і те, як до нього ставляться в колективі, і те, як він виконує 

доручення та вказівки керівництва, і те, як сприймають його ініціативу). 
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Індивідуальні завдання до Теми 3: 

 1. Підготувати висловлення на тему “Судова ораторська майстерність 

сучасності“. 

 

 

ТЕМА 4. ПРАВИЛА І ПОМИЛКИ ВИСУНЕННЯ ТЕЗИ, АРҐУМЕНТАЦІЇ 

І ДЕМОНСТРАЦІЇ 

Практичне заняття № 6-7 – 4 год. 

 

План 

1. Теза, її обґрунтування, правила побудови. 

2. Сила і переконливість аргументів як необхідна умова побудови доказу. 

3. Логічні правила оперування аргументами. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: правила побудови тези для 

досягнення чіткості, точності формулювання, уникнення логічної суперечності, 

незмінності протягом усього доведення логічних правил оперування 

аргументами. Треба вміти: володіти технікою побудови промови для 

переконливого впливу на слухачів. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4: 

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

Виправте логічні помилки  при вживанні дієприслівникового звороту: 

а) Закінчивши університет, я отримав призначення в інше місто. 

б) Навчаючись на правничому факультеті, багато часу забирала громадська 

робота. 

в) Спостерігаючи за грою дітей, можна вивчати характер. 

г) Вивчивши запропоновану літературу, було окреслено актуальні питання. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1. Підготувати висловлення на тему “Різновиди публічного спору“. 
 
 

ТЕМА 5. ПОЛЕМІКА ЯК ФОРМА ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА: 

СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПРИЙОМИ 

Практичне заняття № 8-9 – 4 год. 

План 

1. Методи ораторської діяльності, що являють собою основний спосіб зв’язку 

між оратором і аудиторією.  

2. Полеміка як одна з ефективних форм впливу на слухачів. 

3. Принципи ведення публічного спору з метою захистити, обстояти свою 

точку зору і спростувати думку опонента. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати:  
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форми впливу на слухачів, засоби їх переконання, правила поведінки під час 

публічного обговорення, при якому є конфронтація, протистояння, 

протиборство сторін, ідей і поглядів. Треба вміти: швидко і впевнено 

переконати, дотримуючись усіх вимог ведення спору і впливу на слухачів. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5: 

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

Виправте логічні помилки  при вживанні дієприслівникового звороту: 

а) Порівнюючи результати двох спортивних команд, вони виявилися досить 

схожими. 

б) Найшвидше пробігши дистанцію, перше місце дісталося спортсмену. 

в) Відрегулювавши баланс кожного колеса окремо, підвищилась якість та 

комфорт руху автомобіля. 

г) Знаючи теорему, призвело до швидкого розв’язання задачі. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Підготувати висловлення на тему “Полемічні прийоми в сучасній 

ораторській майстерності “, “Різновиди публічного спору“ (на вибір). 

 

ТЕМА 6. СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЗМІ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 

Практичне заняття № 10 – 2 год. 

План 

1. Імідж професії. 

2. Засоби створення позитивного образу поліцейського. 

3. Роль ЗМІ та інтернет-ресурсів у створенні образу поліцейського. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: умови створення іміджу 

поліцейського за допомогою мовних засобів. Треба вміти: володіти технікою 

усного мовлення; застосовувати прийоми сучасного ораторської майстерності 

при підготовці власних промов. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6: 

1. Підготувати повідомлення для ЗМІ про певну подію (на вибір), позитивно 
висвітливши дії поліцейських. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 6: 

1. Підготувати висловлення на тему “Мова – важливий засіб у розкритті 

правопорушень громадського порядку, злочинності “. 

 
 

ТЕМА 7. МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ЧОРНОЇ РИТОРИКИ 

Практичне заняття № 11 – 2 год. 

План 

1. Піар і чорна риторика. 
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2. Засоби чорної риторики: вербальні, невербальні, паравербальні. 

3. Принципи чорної риторики. 

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

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: умови появи піару та чорної 

риторики, теоретиків та практиків чорної риторики, засоби захисту від методів 

чорної риторики. Треба вміти: володіти технікою усного мовлення; 

застосовувати прийоми сучасної ораторської майстерності при підготовці 

власних промов. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7: 

1. Підготувати повідомлення про спростування висунутих обвинувачень та 
наклепу. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 7: 

1. Підготувати висловлення на тему “Мовленнєва агресія: поняття, шляхи 

уникнення “. 

 
Рекомендована література до Теми 1:  
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. 

 
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. 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 
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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. 

 
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. 
 
Рекомендована література до Теми 4:  
1. Ораторське мистецтво: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів 

юрид. спец. Видання друге / Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За 

ред. проф. Н.П. Осипової. Х.: Одіссей, 2006. 144 с. 

2. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання / О.Д. Бойко. К., 2010. 432 с. 
3. Бойко О.Д. Анатомія політичного маніпулювання / О.Д. Бойко. Ніжин, 

2007. 223 с. 

4. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): підруч. / 

В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін.; за ред. Є.Д. Скулиша. 

К.: КНТ, 2010. 776 с. 

5. Компанцева Л.Ф. Тендерные основы интернет-коммуникации в 

постсоветском пространстве: моногр. / Л.Ф. Компанцева. Луганск: Альма-

матер, 2006. 392 с.     

6. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

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

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

Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. К, 2000. 
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Рекомендована література до Теми 5:  
1. Ораторське мистецтво: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів 

юрид. спец. Видання друге / Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За 

ред. проф. Н.П. Осипової. Х.: Одіссей, 2006. 144 с. 

2. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): підруч. / 

В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін.; за ред. Є.Д. Скулиша. 

К.: КНТ, 2010. 776 с. 

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

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

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

3. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання / О.Д. Бойко. К., 2010. 432 с. 
7. Бойко О.Д. Анатомія політичного маніпулювання / О.Д. Бойко. Ніжин, 

2007. 223 с. 

 
Рекомендована література до Теми 6:  
1. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання / О.Д. Бойко. – К., 2010. – 432 с. 
2. Бойко О.Д. Анатомія політичного маніпулювання / О.Д. Бойко. – 

Ніжин, 2007. – 223 с. 
3. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): підруч. / 

В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін.; за ред. Є.Д. Скулиша. – 

К.: КНТ, 2010. – 776 с. 

4. Компанцева Л.Ф. Тендерные основы интернет-коммуникации в 

постсоветском пространстве: моногр. / Л.Ф. Компанцева. – Луганск: Альма-

матер, 2006. – 392 с.     

5. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

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

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

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

 
Рекомендована література до Теми 7:  
1. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання / О.Д. Бойко. – К., 2010. – 432 с. 
2. Бойко О.Д. Анатомія політичного маніпулювання / О.Д. Бойко. – 

Ніжин, 2007. – 223 с. 

3. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): підруч. / 

В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін.; за ред. Є.Д. Скулиша. – 

К.: КНТ, 2010. – 776 с. 

4. Компанцева Л.Ф. Тендерные основы интернет-коммуникации в 

постсоветском пространстве: моногр. / Л.Ф. Компанцева. – Луганск: Альма-

матер, 2006. – 392 с.     

5. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна компетенція працівника 

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

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

Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – К, 2000. 
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ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття про ораторську майстерність. 

2. Особливості ораторської майстерності та причини її появи. 

3. Зв’язок ораторської майстерності з іншими науками. 

4. Завдання і значення ораторської майстерності у практичній діяльності 

поліцейських. 

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

злочинності.  

6. Словесні і несловесні засоби комунікації.  

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

8. Спілкування правоохоронців з громадянами, порушниками закону. 

9. Культура мовлення працівників поліції.  

10. Полемічні прийоми.  

11. Пастки в дискусіях. 

12. Промова як жанр в ораторській майстерності. 

13. Алгоритм підготовки тексту промови: вибір теми – складання плану – 

збирання матеріалу – запис промови – розмітка тексту знаками партитури – 

тренування. 

14. Піар і чорна риторика. 

15. Засоби чорної риторики: вербальні, невербальні, паравербальні. 

16. Принципи чорної риторики. 

17. Імідж професії. 

18. Засоби створення позитивного образу поліцейського. 

19. Роль ЗМІ та інтернет-ресурсів у створенні образу поліцейського. 

20. Микола Криленко як оратор. 

21. Ораторська майстерність і політика. 

22. Роман Руденко як оратор та його виступ на Нюрнберзькому процесі. 

23. Основні жанри ораторської майстерності. 

24. Оратор Микола Холев. 

25. Ораторська майстерність – явище історичне. 

26. Оратор Микола Карабчевський. 

27. Анатолій Коні як судовий оратор. 

28. Постать оратора Петра Пороховщикова. 

29. Інвенція та диспозиція в ораторській майстерності. 

30. Обвинувачувальна промова, її складові. 

31. Судова ораторська майстерність сучасності. 

32. Захисна промова, її основні елементи. 

33. Характеристика безсловесних (невербальних) засобів впливу оратора на  

аудиторію. 

34. Оратори Київської Русі. 

35. Оратор Сергій Андрієвський. 

36. Підготовка до конкретного виступу перед аудиторією. 

37. Марк Тулій Цицерон – видатний давньоримський оратор. 

38. Квінтиліан – видатний давньоримський оратор. 
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39. Основні закони мовленнєво-мисленнєвої діяльності. 

40. Професійні вимоги до ораторів-юристів. 

41. Феофан Прокопович – теоретик та практик риторики. 

42. Завдання і значення курсу «Ораторська майстерність» у практичній 

діяльності поліцейських. 

43. Григорій Сковорода – оратор. 

44. Основні розділи ораторської майстерності. 

45. Митрополит Іларіон як оратор. 

46. Специфіка спілкування з різними категоріями громадян. 

47. Кирило Туровський – оратор Київської Русі. 

48. Статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками. 

49. Теоретики античної риторики. 

50. Мовна комунікація – основа ділового спілкування юриста. 

51. Види ораторської майстерності. 

52. Культура полеміки. Визначення позиції учасників суперечки. 

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

злочинності.  

54. Словесні і несловесні засоби комунікації.  

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

56. Спілкування правоохоронців з громадянами, порушниками закону. 

57. Культура мовлення працівників поліції.  

58. Полемічні прийоми.  

59. Пастки в дискусіях. 

60. Публічна полеміка та її різновиди. 
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навчально-методичного відділу      Ю. І. Тюря 


