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3. Методичні вказівки до практичних занять
Семестр № 4
Тема №1 Ораторське мистецтво у професійній діяльності юриста. Наука про ораторське
мистецтво
(назва теми)
Практичне заняття Теоретичні засади риторики
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:

1. Риторика як лінгвістична наука, мистецтво впливового слова, наука фахового успіху.
Зв’язок з іншими науками.
2. Основні поняття класичної риторики: логос, етос, пафос, топос.
3. Основоположні розділи класичної риторики: інвенція, диспозиція, елокуція,
елоквенція, меморія, акція.
4. Основні закони риторики: концептуальний, моделювання аудиторії, тактичний,
мовленнєвий, ефективної комунікації, системно-аналітичний.
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ.
Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,
2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб. Київ:
Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1. Укласти термінологічний словничок «Основні поняття та розділи класичної риторики»
(логос, пафос, етос, топос, інвенція, диспозиція, елокуція, елоквенція, меморія, акція).
2. Записати сутність висловлювань про ораторське мистецтво:
➢
Багато говорити і багато сказати не є те саме (Софокл).

➢
Слово – єдине, що буде жити вічно (Гезлітт).
➢
Слово, яке йде від серця, проникає в серце (Нізамі).
➢
Слова – теж вчинки (А. Франс).
➢
Немає магії сильнішої, ніж магія слів (А. Франс).
3. Підготувати виступ на тему «Роль ораторського мистецтва у фаховій підготовці».
4. Укласти тези однієї з наукових статей за темою.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Тема №2 Історія риторики та ораторського мистецтва. Основні парадигми риторики
Практичне заняття Ораторськемистецтводавньогосвіту.РиторикавУкраїні.
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

1.
2.
3.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
Сила впливового слова в міфології. Ораторське мистецтво античності.
Біблійне ораторське мистецтво. Риторика Середньовіччя.
Ораторське мистецтво в Україні:
➢
Розвиток давньоукраїнського красномовства (Київська Русь).
➢
Українське красномовство ХІІІ – ХVІ ст.
➢
Риторика за часів панування Російської та Австро-Угорської імперій.
➢
Ораторське мистецтво в радянські часи.
➢
Українське духовне й красномовне відродження.

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1. Підготувати письмове повідомлення на одну з тем:
➢
Сократ, Платон, Демосфен – творці теорії красномовства.
➢
Риторичні жанри біблійного красномовства.
➢
Християнська риторика – гомілетика.
➢
Жанр «слова» в літературі київського часу.
➢
Києво-Могилянська академія і формування національної риторики.
➢
Риторика незалежної України.
2. Презентувати кращі зразки красномовства:
➢
«Золоте слово» Святослава.
➢
«Слово про закон і благодать» Іларіона.
➢
Похвальні промови Кирила Туровського.
➢
«Духовний регламент» Феофана Прокоповича.
➢
«Краткое руководство к красноречию» Михайла Ломоносова.
➢
«Філософські трактати» Григорія Сковороди.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ.
Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 3 Психологічні аспекти ораторської діяльності
Практичне заняття Сучасні технології спілкування.
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1. Проблема некомунікабельності окремої людини, шляхи її розв'язання. Поради сором'язливим.
Маломовність і балакучість.
2. Сучасні технології переконуючого спілкування.
3. НЛП і PR- технології. Їх значення для працівників правоохоронних органів.
4. Аргументація. Теза. Аргумент.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
Перекласти текст українською мовою.
Крупнейшим теоретиком и учителем красноречия в V веке до н.э. был Горгий из
сицилийского города Леонтины. В 427 году он прибыл в Афины, и его искусные речи привлекли
всеобщее внимание. Позднее он объездил всю Грецию, повсюду выступая перед слушателями. На
собрании греков в Олимпии он обратился к собравшимся с призывом к единодушию в борьбе
против варваров. Олимпийская речь Горгия надолго прославила его имя (ему была поставлена
статуя в Олимпии, база которой найдена в прошлом веке во время археологических раскопок).

Традиция сохранила немногое из творческого наследия Горгия. Сохранился, например,
следующий совет оратору: "Серьезные доводы противника опровергай шуткой, шутки –
серьезностью". Целиком сохранились лишь две речи, приписываемые Горгию, – "Похвала Елене" и
"Оправдание Паламенада", написанные на сюжеты мифов о Троянской войне. Ораторское
искусство Горгия заключало в себе много нововведений: симметрично построенные фразы,
предложения с одинаковыми окончаниями, метафоры и сравнения; ритмическое членение речи и
даже рифма приближали его речь к поэзии. Некоторые из этих приемов надолго сохранили название
"горгианские фигуры". Горгий писал свои речи на аттическом диалекте, что служит ярким
свидетельством возросшей роли Афин в литературной жизни древней Эллады.
Горгий был одним из первых ораторов нового типа – не только практиком, но и теоретиком
красноречия, за плату обучавшим юношей из богатых семей говорить и логически мыслить. Такие
учителя назывались софистами, "специалистами по мудрости". "Мудрость" их была скептической:
они считали, что абсолютной истины не существует, истинным является то, что может быть
доказано достаточно убедительным образом. Отсюда их забота об убедительности доказательства и
выразительности слова: они сделали слово объектом специального исследования. Особенно много они
занимались происхождением значения слова (этимологией), а также синонимикой. Основным полем
деятельности софистов были Афины, где процветали все жанры красноречия – совещательный,
эпидейктический и судебный (В.Борухович).
Підготуйте і запишіть коротку доповідь (до 5 хвилин) на одну із тем:
“НЛП-технології і юридична практика”
“PR чорний і PR білий”.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 4 Майстерність публічного виступу
Практичне заняття Види і жанри ораторського мистецтва.
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1. Основні види промов (агітаційні, інформаційні, розважальні). Історія зародження і
розвитку видів ораторського мистецтва.

2. Жанри ораторського мистецтва:
а) громадсько-політичне красномовство (політичні промови, виступи на мітингах, агітаційні
промови, лекції на громадсько-політичні теми);
б) академічне красномовство (наукова доповідь, навчальна лекція, науково-популярний
виступ);
в) судове красномовство (адвокатська, або захисна, промова, звинувачувальна промова);
г) дипломатичне красномовство;
ґ) соціально-побутове красномовство (ювілейна промова, застільна промова, або тост,
поминальна промова тощо);
д) церковне красномовство.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1. Підготувати письмово промову «Риторика: наука чи мистецтво?».
2. Записати 10 афоризмів про силу і красу слова.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 5 Риторичні стратегії та методологія ораторської діяльності
Практичне заняття Підготовка промови, її композиція.
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1. Підготовка промови: а) вибір теми; б) мета промови; в) добір матеріалу; г) урахування
особливостей аудиторії.
2. Композиція промови: а) вступ промови; б) головна частина промови; в) заключна частина
промови.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1.Складіть конспект із теми за зазначеним вище планом.
2. Підготуйте і запишіть коротке (4-5хвилин) повідомлення за однією із запропонованих тем:
• “Як софісти викладали мудрість?”
• “Як Сократ і Платон шукали істину?”
• “Основні положення риторики Аристотеля?
• “У чому переконували людей візантійські оратори?”
• “Основні тези “Слова про закон і благодать” митрополита Іларіона”
• “Основні положення риторики Ломоносова”
• “І.С. Рижський, О.Ф. Мерзляков, О.І. Галич та їх внесок у риторичну науку”.
• “Ритор-юрист П.С. Пороховшиков”.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 6 Спеціальна риторика: судове красномовство і його риторичні аспекти
Практичне заняття Композиція судової промови. Особистість судового оратора

Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1. Композиційні особливості промов у змаганні сторін.
2. Типи судових ораторів.
3. Особистість судового оратора (поза, манери, зовнішність, жести).
4. Управління об’єктом промови і встановлення зворотного зв’язку з ним.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1.
Підготуйте і запишіть судову промову.
2.
Випишіть із підручника Молдована В.В. “Риторика: загальна та судова” 20
афоризмів із римського права.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 7 Риторичний інструментарій
Практичне заняття Оратор і аудиторія. Методи і прийоми.

Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
Методи викладу матеріалу: дедуктивний, індуктивний,
концентричний
2. Прийоми привертання уваги аудиторії.
3. .Недоліки композиції.
4. Контакт з аудиторією. Урахування особливостей аудиторії.
1.

аналогійний,

стадійний,

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1. Заеонспектувати тези однієї із робіт (на вибір):
1. Василенко В.А. Компоненти лінгвопрофесійної культури юриста. Психологічні та педагогічні
проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп.
наук.-практ. конф. (Харків, 30 квітня 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. С.
73-76.
2. Василенко В.А Красномовство як особлива форма мовної комунікації юриста. Нові інформаційні
технології управління бізнесом: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21
лютого 2019г., м. Київ). Київ, 2019. С. 28-34.
3. Василенко В.А. Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект.
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф.
До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м.Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр.справ. Харків, 2017. C. 71-73.
4. Василенко В.А., Кисіленко А.В. Формування професійної дискутивно-полемічної комунікації.
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи
МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 05 квітня 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т
внутр. справ. Харків, 2019. С. 61-64.

2.Складіть план до конспекту-виступу на тему “Структура правоохоронних органів
України”.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.

7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 8 Основні засоби мовної виразності. Культура мови і етика спілкування
Прктичне заняття Загальні ознаки мовної культури оратора
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1.Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора.
2.Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності.
3.Риторичні тропи - порівняння, епітет, метафора, алегорія, гіпербола, уособлення,
інверсія, літота, антитеза, градація.
4.Фразеологія. Прислів’я. Стилістичні фігури: анафора й епіфора. Стиль мови.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними
темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1. З'ясуйте, які риторичні засоби виразності застосовано в наведених прикладах:
• У 50-х роках губернатору Флориди Ф.Уоррену довелось вести свою передвиборчу
кампанію тоді, коли кожний округ у штаті повинен був сам обирати, чи знімати йому заборону
на торгівлю горілчаними виробами. На запитання про те, яка його позиція стосовно «сухого
закону», Уоррен відповів: «Якщо під віскі ви маєте на увазі ту оковиту, що веселить душу
людини, несе відпочинок від щоденних турбот, дозволяє з оптимізмом дивитись у майбутнє, - то
внесіть мене в списки найпалкіших прихильників продажу спиртного. Якщо ж під віскі ви маєте на
увазі те диявольське зілля, яке руйнує сім'ї, ламає кар'єри і позбавляє людину здатності
працювати, — сміливо зараховуйте мене до кола прибічників «сухого закону»!».
• Популярний актор Жан Маре святкував своє 80-річчя в Парижі. Ювіляр чудово
виглядав, посміхався, однак вголос ніхто не наважувався назвати його вік. Жан Маре сказав:
«Мені лише чотири по 20!»
• «Висловимо остаточно нашу думку про значення начал і загальних правил
розуму в царині моралі за допомогою євангельського образу, який за своєю точністю завжди буде
викликати здивування у байдужого спостерігача: для живої - а не лише уявної - моральності
потрібен світильник і єлей... У залежності від того, як у серці людини вичерпується єлей любові,
світильник гасне: моральні начала й ідеї затьмарюються і, зрештою, зникають із свідомості. Це
відношення між світильником і єлеєм - між головою і серцем - є найзвичайнісіньким явищем у
моральній історії людства» (П.Д.Юркевич, «Серце і його значення в духовному житті людини, за
вченням слова Божого»).
• «Віро! Викличте до мене найсвітлішу голову нашої з вами сучасності. Як? Новосельцева,
звичайно!» (Х/ф «Службовий роман»).

• «Хоробрі завжди вперті».
Дивлячись з неба, Господь посміхається від радості, адже саме цього Він і хоче — щоб
кожна людина сама відповідала за своє життя. Кінець кінцем Господь щедро наділив своїх дітей
здатністю робити вибір і приймати рішення.
Лише ті, у кого в серці загорівся священний вогонь, насмілюються боротися з Богом. І лише
вони знають зворотній шлях до Його любові, адже приходять до розуміння того, що нещастя — це
випробування, а не покарання» (Коельо П., «П'ята гора»).
2. Заповніть пропуски риторичними фігурами:
Вода для корабля те саме, що ... для бізнесу.
Влада — це ....
Успіх — це ....
Життя — це ....
Моя робота — це ....
Справжня жінка — це ....
Справжній чоловік — це
3.Підготуйте до декламації вірш або байку.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 9 Особливості полемічного красномовства
(назва теми)
Практичне заняття Особливості полемічного красномовства
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1.Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми.
2.Сперечання, логіка і риторика спору.
3.Логічні помилки і характеристика запитань і відповідей у полеміці.
4.Види полемічних софістичних вивертів, шляхи їх нейтралізації.

План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
1.Складіть план за темою “Основні характеристики зовнішності опонента”.
2.Підготуйте реферативну доповідь за темою “Оцінка психофізичного стану опонента та
засоби його корекції в процесі спілкування”.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

Тема № 10 Підготовка до публічного виступу. Композиція публічної промови
Практичне заняття Підготовка до публічного виступу. Композиція публічної промови
Навчальна мета заняття: забезпечити усвідомлення cтудентами значення ораторського мистецтва
як соціального феномену; сприяти формуванню патріотичних почуттів та любові до рідної мови.
Кількість годин - 2.

Місце проведення – навчальна аудиторія

Навчальні питання:
1.Етапи підготовки ораторської промови.
2.Композиція промови. Складові елементи композиції.
3.План – основа композиції.
4.Методи викладу матеріалу.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою, цілями та завданнями практичного заняття, з’ясування
актуальності даної теми, її практичне значення. Зв’язок з попередніми та наступними темами.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Усне опитування. Дискусійне обговорення зазначених питань. Письмові тестові завдання.
Виконання вправ.
Виконати завдання:
Складіть цитатний конспект промови Черчилля в парламенті.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Підбиття підсумків роботи студентів на занятті. З’ясування ступеню засвоєння знань та
оволодіння навичками
Література
1. Василенко В. А. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл. / В.
Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр.
справ. Суми : Наталуха А. С., 2011. 275 с.
2. Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : навч. посібник; Національна академія держ. управління при
Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2010. 172 с.
3. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
4. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
5. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
6. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
7. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
8. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
9. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
10. Неориторика в масовій комунікації: навч. посіб. / В. М. Стехіна. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 144 с.
11. Риторика: навчально-методичний посібник / П.С. Каньоса. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП
Зволейко Д.Г., 2011. 131 с.

4. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті
Нормативно-правові акти
1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради
України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019
року. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2704-19.
3. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від
17.01.2018 № 55. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF.
4. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційнорозпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К. : Держспоживстандарт, 2003. – 21 c.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу
: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17
6. Про інформацію : Закон України від 02 жовт. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст.
650. (у редакції від 01.01.2017).
7. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16 листоп. 1992 р. № 2782ХІІ. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 1. Ст. 1. (у редакції від 15.06.2017).
8. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №
348. (редакція від 12.02.1016). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.
9. Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення
документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію: Постанова Кабінету
Міністрів України від 19.10.2016 № 736. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF.
10. Питання системи обліку публічної інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2011 р. № 1277. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1277-2011-%D0%BF.
11. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від
28.10.2015 № 877. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF.
12. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: наказ
Міністерства
юстиції
України
від
18.06.2015
№
1000/5.
Режим
доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15.
13. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах
поліції:
наказ
МВС
України
від
06.11.2015
№
1376.
Режим
доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15.
14. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377. Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/z1498-15.
15. Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію в Національній поліції України: наказ МВС
України від 07.02.2017 № 95. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-17.
16. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національній поліції
України:
наказ
МВС
України
від
13.06.2016
№
503.
Режим
доступу
: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0944-16.
17. Цивільний процесуальний кодекс України від 15 грудня 2017 року № 1618-ІV // Відомості Верховної
Ради України. 2017. № 40-42. Ст. 492.
Основна література
5. Василенко В., Герман В. Академічна риторика: навчальний посібник для студентів гуманітарних
факультетів вищих навчальних закладів. Суми: ФОП Наталуха А. С., 2011. 276 с.
6. Василенко В.А. Компоненти лінгвопрофесійної культури юриста. Психологічні та педагогічні
проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп.
наук.-практ. конф. (Харків, 30 квітня 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. С.
73-76.
7. Василенко В.А Красномовство як особлива форма мовної комунікації юриста. Нові інформаційні
технології управління бізнесом: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21
лютого 2019г., м. Київ). Київ, 2019. С. 28-34.
8. Василенко В.А. Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект.
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф.
До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м.Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр.справ. Харків, 2017. C. 71-73.
9. Василенко В.А., Кисіленко А.В. Формування професійної дискутивно-полемічної комунікації.
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи

МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 05 квітня 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т
внутр. справ. Харків, 2019. С. 61-64.
10. Олійник О. Основи ораторської майстерності. Київ: Кондор, 2010. 181 с.
11. Олійник О. Правова риторика: навч. посіб. Київ: Кондор, 2010. 166 с.
12. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
13. Правова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К. : Кондор, 2010. 166 с.
14. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів : навч.-метод. матеріали для
курсантів 4 курсу НАВС /уклад. : В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло, К. Г. Горелкіна. К. : НАВС,
2012. 28 с.
15. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посіб. / кол. авт. 2-е вид., перероб. і доп.
Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. 308 с.
16. Редька К. Ю. Соціальні комунікації. Документна комунікація в системі інформаційного управління.
Молодий вчений. № 4 (44) (квітень, 2017 р.). С. 108-113.
17. Роїна О. М. Збірник позовних заяв. практичний посібник. К. : КНТ, 2017. 204 с.
18. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні : теорія та практика. К. : Юридична думка,
2012. 272 с.
19. Рогожкин О. В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. і курсантів юрид. спец.:
підруч. для студ. вищ. навч. закл. Донец. юрид. ін-т. Вид. 2-ге, допов. Донецьк: Донецький юридичний
інститут МВС України, 2012. 298 с.
20. Судова риторика: навчальний посібник для студентів вузів. К.: Кондор, 2010. 496 с.
21. Сучасна ділова риторика: навч. посіб. К. : Кондор, 2010. 166 с.
22. Теорія держави та права : навч. посіб. / за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. К. : НАВС,
Освіта України, 2017. 320 с.
23. Шутак І. Д., Онищук І. І., Легін Л. М. Юридична техніка в схемах і таблицях : курс лекцій. ІваноФранківськ : Лабораторія акад. досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич : Коло,
2016. 234 с.
Допоміжна література
Василенко В.А. Навчання культури професійного мовлення у закладі вищої освіти: загальнодидактичні
принципи. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні
технології управління бізнесом", 12 лютого 2020р., Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2020. С. 2224.
2. Василенко В.А. Юридичне документознавство. Робочий зошит для виконання практичних завдань та
самостійної роботи студентів денної форми навчання. Суми : Сумська філія Харківського
національного університету внутрішніх справ, 2018. 139 с.
3. Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.01. Київ. нац. ун-т внутр. справ. К., 2010. 16 с.
4. Діомідова О.Ю. Еволюція мовного дискурсу в судових промовах видатних юристів XIX – XX ст.:
монографія. Харків: Друкарня МАДРИД, 2015. 199 с.
5. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації
щодо вдосконалення в контексті європейської практики) : монографія. К. : Атіка-Н, 2010. 92 с.
6. Запотоцький А. П., Савицький Д. О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному
судочинстві : монографія. К. : БМК, 2011. 220 с.
7. Зразки цивільно-правових документів : наук.-практ. посіб. ; за ред. В. О. Кузнєцова. К. : Істина, 2011.
712 с.
8. Кацавець Р.С. Репліка захисника в судових дебатах // Адвокат. 2012. № 2. С. 39 – 41.
9. Кацавець Р. Репліка в захисній промові // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 5. С.
111 – 114.
10. Кацавець Р.С. Наш час: актуальність ораторського мистецтва у судовому процесі // Юридична наука.
2012. № 10. С. 103 – 108.
11. Кулешов С. Г. Загальне документознавство. К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2012.
122 с.
12. Матвійчук В.К. Закревський A.B. Тактика та методика участі адвоката-захисника у судовому слідстві
та судових дебатах у кримінальних справах // Юридична наука. 2012. № 3. С. 135 – 140.
13. Михальчук О.І. Мовна поведінка в електронному інформаційному просторі // Соціолінгвістичні студії.
Київ: ВД «Бураго», 2010. С. 200 – 205.
14. Надьон Р. Промова захисника у судових дебатах при судовому розгляді кримінального провадження в
суді першої інстанції // Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2016. № 7/8. С. 37 – 43.
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