


НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  

«МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА 

ПРАВООХОРОНЦЯ» 

 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання   

(рівень вищої освіти – другий ) 

 

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»; 

галузь знань 26 «Цивільна безпека» 



 заочна форма навчання 

 

 Кількість кредитів ЄКТС: 4 

 - загальна кількість годин: 120 

 - з них аудиторних годин: 10 

 - лекції: 4 

 - семінарські заняття: 6 

 - самостійна робота: 110 

 

 Вид контролю: залік 



Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Мовленнєва культура 

правоохоронця» є формування у правоохоронців професійної  культури та 

комунікативно-мовленнєвої культури зокрема, підвищення ефективності та 

вдосконалення їхньої професійної підготовки. 

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. 

Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Мовленнєва культура 

правоохоронця» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших 

галузей знань, розвитку абстрактного мислення майбутніх фахівців. 

 

 



 

 

«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» 

  

«Кримінальний процес»  

«Організація розслідування кримінальних 
правопорушень»  

та інші 
 



 

Заняття проводяться у формі 

 лекцій  

 семінарських занять 

 

Методи навчання:  

 пояснювально-ілюстративний 

  репродуктивний 

 проблемно-пошуковий та  

 дослідницький  



 

МОДУЛЬ I  

Теоретичні основи культури мовлення  

 

МОДУЛЬ IІ 

Комунікативний аспект культури мовлення 
 

«МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА 

ПРАВООХОРОНЦЯ» 



 Тема 1. Культура мовлення як предмет 

вивчення: історія та сучасний стан . 

 Тема 2. Мовна норма, її кодифікація. 

 Тема 3. Соціальний аспект культури мовлення  

 Тема 4. Точність і доречність мовлення. 

Складні випадки слововживання.  

 Тема 5. Культура розмовного мовлення  
 

«МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ» 



Тема 6. Культура писемного мовлення 

Тема 7. Культура дискутивно-полемічної мови 

Тема 8. Правила спілкування фахівця при 

проведенні зустрічей, переговорів, прийомів 

«МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ» 



 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; 

 модульна контрольна робота – 10 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.  


