
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ 
 

1. Кафедра: Кафедра мовної підготовки 
 

2. Інформація про 

викладача 

Тягнирядно Євгенія Василівна - кандидат 

педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри мовної підготовки факультету 

підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 80 

наукових праць, досвід роботи більше 40 

років. 

У 2018 р. пройшла стажування в 

Південноукраїнському національному 

педагогічному університеті імені 

К.Д.Ушинського, кафедра української 

філології і методики навчання фахових 

дисциплін  

Сфера наукових інтересів: 

риторика і культура мови, методика 

викладання української мови професійного 

спрямування  

З викладачем можна зустрітися за адресою: 

65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

202, тел. (067) 302 86 78 Viber, Telegram 

tevodessa@gmail.com 

 

3. Ступінь вищої освіти: Магістр  
 

4. Статус навчальної 

дисципліни: 

Вибіркова 

 
 

5. Місце в структурно-

логічній схемі: 

Викладається у третьому семестрі на 

другому році навчання. 
 

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

 - загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

 

4 

120 

 

 

10 

4 

6 

110 
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7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни: 

Метою проведення занять з навчальної 

дисципліни «Мовленнєва культура 

правоохоронця» є формування у здобувачів 

вищої освіти професійної культури та 

комунікативно-мовленнєвої культури 

зокрема, підвищення ефективності та 

вдосконалення їхньої професійної 

підготовки. Мовленнєва культура 

правоохоронця є однією з базових для 

формування професійної компетенції 

курсантів (студентів). Культура мови 

працівників поліції, вміння правильно, ясно 

й чітко висловлювати свою думку 

безпосередньо впливає на характер 

вирішення багатьох соціально-правових 

проблем, створює сприятливі умови для 

налагодження необхідних зв’язків з різними 

категоріями населення, дозволяє 

послідовно й ефективно розв’язувати 

складні професійні завдання 

психологічного та міжособистісного 

характеру. І зрозуміло, що є основною 

складовою іміджу та професійної культури 

працівника.  

Професійна мовленнєва культура є 

важливим компонентом загальної культури 

фахівця, що визначає здатність до 

ефективного спілкування в контексті 

професійної діяльності. Вона синтезує в 

собі комплекс знань, цінностей, способів 

поведінки, необхідних у ситуаціях ділового 

спілкування та умінь гнучко реалізовувати 

їх на практиці з метою забезпечення 

ефективної професійної діяльності. 

Засвоєні знання та уміння з 

дисципліни «Мовленнєва культура 

правоохоронця» є основою для ефективного 

сприйняття відомостей з інших галузей 

знань, розвитку абстрактного мислення, 

реалізації творчого потенціалу майбутніх 

фахівців. 

 

8. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

«Комунікативна компетентність в 

правоохоронній діяльності», «Іноземна 

мова професійного спрямування», 



«Актуальні проблеми захисту та 

дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності», «Партнерство поліції з іншими 

органами публічної адміністрації та 

суспільством». 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарських занять. Лекції здійснюються з 

ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

10. Форма контролю: залік 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає 

накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання 

ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів 

поточного й семестрового контролю і 

дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за 

уніфікованою системою, яка поширюється 

на всі навчальні дисципліни незалежно від 

обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що 

вивчаються продовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму 

підсумкових балів здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, 

практичних заняттях – 50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль 

(залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий 

здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного 

рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного 

контролю (семінарські, практичні заняття, 



самостійну роботу тощо) відповідно до 

графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше 

останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання 

підсумкового контролю сумарно накопичив 

менше 60-ти балів, допускається до 

повторного перескладання підсумкового 

контролю після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий 

контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених 

балів отриманих ним в результаті навчання.    
 

12.Результати навчання: У результаті засвоєння матеріалу 

курсу "Мовленнєва культура 

правоохоронця" ЗВО повинні оволодіти 

певним обсягом знань, умінь і навичок, а 

саме:  

знати- аспекти культури мовлення; 

мовні норми; комунікативну доцільність; 

правила мовної поведінки в конкретних 

ситуаціях; мовний етикет; критерії 

культури мови; основні теоретичні поняття 

та категорії навчальної дисципліни; 

уміти: згідно з нормами сучасної 

української літературної мови уміло 

володіти мовою, дотримуватися 

загальноприйнятого мовного етикету, 

ефективно спілкуватися в контексті 

професійної діяльності, комплекс знань, 

цінностей, способів поведінки, необхідних 

у ситуаціях ділового спілкування 

реалізувати на практиці з метою 

забезпечення ефективної професійної 

діяльності; уміння встановлювати, 

підтримувати та розвивати необхідні 

контакти з іншими людьми, плідно 

співпрацювати з ними, з гідністю 

поводитись у конфліктних ситуаціях.  

 

 



13. Основні інформаційні 

джерела: 

1.  Пасинок В.Г. Основи культури 

мовлення: навч. посібник. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2012.  

184 с. 
2. Розов В.І. Комунікативна підготовка 

співробітників правоохоронних 

органів:Навчальний посібник. — К.: 

Центр учбової літератури, 2015. — 160 

с.  

3. Крашеніннікова Т.В. Комунікативна 

компетенція працівника Національної 

поліції: Навчальний посібник. – 

Дніпро: Адверта, 2017. – 107 с. 

4. Ділове спілкування та культура 

мовлення: навч. посіб. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2010. – 224 с. 

5. Українська мова (за правознавчим 

спрямуванням): навчальний посібник 

/ О.А. Лисенко, В.М. Пивоваров, Л.М. 

Сідак та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, 2014. – 340 с.  

 
 


