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1. Самостійна робота 

Самостійна робота є однією з чотирьох головних форм навчальної 

діяльності слухача, на яку навчальним планом передбачено певну кількість 

годин. Необхідними умовами для реалізації самостійної роботи є наявність 

мотивації, базових навчальних навичок самостійної роботи та ефективна 

організація діяльності слухачів викладачем. Застосування навичок самостійної 

роботи на практиці дозволяє підвищити ефективність навчання, адже надає 

можливість слухачеві у зручний для нього час опановувати іноземну мову, 

допомагає навчитися користуватися різноманітною навчальною літературою та 

комп’ютерними технологіями для вивчення іноземної мови. Набуті навички 

самостійної навчальної діяльності стануть у нагоді слухачу для продовження 

його мовної освіти задля професійних потреб після закінчення вищого 

навчального закладу. 

Оскільки метою навчання є використання іноземної мови для 

комунікації, у процесі навчання необхідно розвивати всі ті комунікативні 

вміння, які використовуються у житті: це рецептивні вміння – аудіювання, 

читання та продуктивні вміння – мовлення, письмо. Також необхідно готувати 

слухачів до самостійної роботи з іноземною мовою тому, що володіння 

іноземною мовою у немовному вищому навчальному закладі здебільшого 

визначається ефективністю самостійної роботи слухачів вдома, у бібліотеці, 

лінгафонному, або комп’ютерному класі. Таким чином, самостійна робота є не 

тільки важливим доповненням до аудиторних занять, але й їх невід’ємним 

складником. 

Мета самостійної навчальної діяльності це, по-перше, оптимізація 

процесу навчання іноземної мови з точки зору економії аудиторного 

навчального часу, по-друге, актуалізація та активізація пошуку нових знань 

слухачами, по-третє, розвиток творчого характеру навчання і, нарешті, 

підвищення якості засвоєння навчальної програми. 

Готовність слухачів до самостійної діяльності з вивчення певного 

навчального матеріалу визначається:  

1) наявністю базових навчальних навичок роботи з усіх видів 

мовленнєвої діяльності, а саме: мовлення, аудіювання, читання, письма (у 

значній мірі, безумовно, читання та письма, адже основним засобом перевірки 

виконання самостійної роботи є усне та письмове виконання вправ на вивчений 

самостійно матеріал);  

2) наявністю навичок перекладу і методів роботи зі словником та 

довідковою літературою;  

3) вмінням працювати з комп’ютером та застосовувати мережу Internet у 

своїй навчальній діяльності. 

На виконання кожного завдання встановлюються визначений термін, 

при цьому враховується час на виконання та виконання оцінюється балами. 

Тестування дозволяє визначити рівень підготовки слухачів до самостійної 

навчальної діяльності, а також визначити недоліки в уміннях слухачів та 

порекомендувати їм виконання тих чи інших вправ з їх удосконалення. 
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Перелік навчальних посібників, довідкової літератури, аудіо-, відео- 

матеріалів, Internet сайтів (Internet словники, програми запам’ятовування слів, 

аудіо-книги, бібліотеки, курси іноземних мов, сайти зарубіжних видань, 

друкованих видань), які можуть бути використані під час самостійної роботи 

приведено у розділі рекомендованих джерел та ресурсів «Інформаційне та 

методичне забезпечення» програми навчальної дисципліни. 

Контроль якості проведеної самостійної роботи здійснюється під час 

практичних занять, консультацій (групових, індивідуальних), а також 

перевіряється виконанням контрольної роботи, яка охоплює основний матеріал 

з дисципліни, яка вивчається. 

Отже, самостійна робота включає такі види діяльності слухача: 

 виконання домашніх завдань; 

 позааудиторне (домашнє) читання; 

 підготовку до заліку та іспиту до дисципліни. 

  Завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 1 курсу 

факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти та заочного навчання включають в себе 3 види 

завдань: 

1- письмове виконання вправ на закріплення граматичного матеріалу; 

2- вивчення основної лексики кожної з тем; 

3- демонстрація знань граматики та лексики відповідної теми шляхом 

обробки та переказу текстів професійного спрямування.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

 

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. A, B, C стор. 47, Впр. A, B стор. 49, 

Впр. A стор. 52, Впр. A стор. 56.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 106-108). 

3. Переказати текст «Captain’s memo» (стор. 110). 

Рекомендована література до Теми 10: (1.14.; 1.8.). 

 

ТЕМА 11. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. A, B стор. 18, Впр. A, B, C стор. 58.  

2. Прочитайте текст. Назвіть основні види злочинів (стор. 120-121). 

3. Переказати текст «Тypes of crimes» (стор. 120-121). 

Рекомендована література до Теми 11: (1.14.; 1.8.). 

 

ТЕМА 12. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. А стор. 24, Впр. В, С стор. 25.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 126-129). 

3. Переказати текст «Murder in a country house» (стор. 128-129). 

Рекомендована література до Теми 12: (1.14.; 1.8).  
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ТЕМА 13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. А стор. 28, Впр. В, С стор. 31, Впр. А, 

В, С стор. 33, Впр. В, С стор. 35 Впр. В, С стор.  41.; Впр. 29 стор. 23. 

2. Вивчити основні злочини проти власності (стор. 139-140). 

3. Переказати текст «Нow to beat the burglar» (стор. 143-144). 

Рекомендована література до Теми 13: (1.11.; 1.14.; 1.8.).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.  

 

ТЕМА 14. КИШЕНЬКОВІ КРАДІЖКИ 
1. Виконати письмово вправи: Впр. Е стор. 19, Впр. С стор. 11, Впр. В 

стор. 27, Впр. А, В стор. 44; Впр. 3 стор. 85, Впр. 9 стор. 90, Впр. 20 стор. 96, 

Впр. 35 стор. 114, Впр. 36 стор 115.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 153-154). 

3. Переказати текст «Pickpocketing» (стор. 154). 

Рекомендована література до Теми 14: (1.4.; 1.14.; 1.8.). 

 

ТЕМА 15. ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. КРАДІЖКИ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. А стор. 14, Впр. В, С стор. 15, Впр. В 

стор. 25, Впр. С стор. 27, Впр. C, D стор. 19, Впр. C, D стор. 45; Впр. 8, 9, 10 

стор. 11, Впр. 13 стор. 14. 

 2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 160-161, 165). 

 3. Переказати текст «Vehicle theft» (стор. 164-165). 

 Рекомендована література до Теми 15: (1.11.; 1.14.; 1.8.). 

 

ТЕМА 16. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ 

СКОЄННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 35 стор. 114, Впр. 36 стор. 115; Впр. 

17, 18 стор. 17, Впр. 20, 21 стор. 18. 

 2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 169-170). 

 3. Переказати текст «Story about terrorist act» (стор. 176). 

 Рекомендована література до Теми 16: (1.14.; 1.11.; 1.8.). 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.  

 

ТЕМА 17. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 23, 24 стор. 99, Впр. 25 стор. 100, Впр. 

30 стор. 105, Впр. 31 стор. 107, Впр. 32 стор. 108.  

 2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 178-179, 183). 

 3. Переказати текст «We’re going to crash!» (стор. 186). 

Рекомендована література до Теми 17: (1.4.; 1.8.). 
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ТЕМА 18. ПОШУК ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО 

ВТРАЧЕНИХ ТА ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 1, 2, 3 стор. 71, Впр. 5, 6, 7 стор. 73, 

Впр. 8, 9 стор. 74, Впр. 10, 11, 12 стор. 76.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 194-195). 

3. Переказати текст «Lost/Stolen Property Form» (стор. 203). 

 Рекомендована література до Теми 18: (1.11.; 1.8.). 

 

2. Індивідуальна робота 

Основними методами індивідуальної роботи слухачів є опрацювання 

іншомовної інформації з різноманітних джерел. Індивідуальна робота 

спрямована на збагачення словникового запасу тих, хто навчається, за рахунок 

позааудиторного читання (суцільного, вибіркового, оглядового, реферативного) 

та перекладу текстів, розвиток та вдосконалення комунікативних навичок, а 

також на систематизацію програмного лексико-граматичного матеріалу.  

Цей вид роботи повинен засвідчити рівень знань лексичних, граматичних, 

синтаксичних, правописних та інших норм іноземної мови, уміння працювати з 

довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками 

іншомовних слів, наголосів тощо).  

Основними напрямками індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти 2 

курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти та заочного навчання є складання необхідних 

документів та переклад інформації, які стосуються професійної діяльності 

слухачів.  
 

ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 

1. Складіть протокол дій працівників поліції щодо контролю безпеки на 

футбольному матчі. 

 

ТЕМА 11. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ 

1. Перекладіть речення англійською мовою. 

Стаття 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини 

невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання 

у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке 

покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне 

покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти 

років. 

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти 

років. 

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне 

покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк 

понад десять років або довічного позбавлення волі. 

6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно 

основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі 

строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний 

злочин. 

ТЕМА 12. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

1. Перекладіть речення українською мовою. 

In order to detect traces of crime and other exhibits, find out the situation in 

which a crime was committed and other circumstances of importance for the case, 

investigator inspects surrounding area, premises, objects, and documents.   

In urgent cases, the place of crime may be inspected before instituting criminal 

proceedings. In such cases, criminal proceedings are instituted immediately after 

inspection of the place of crime if sufficient grounds are present therefor. Investigator 

draws up a record of inspection.  Home or any other possession of a person may be 

inspected only upon a motivated decision of the judge rendered in compliance with 

Article 177, fifth paragraph, of the present Code. This judge’s decision may not be 

challenged.  In urgent cases, when it comes to saving life and property or to hot 

pursuit of the persons suspected of having committed a crime, the home or any other 

possession of a person may be inspected, upon owner’s consent, without judge’s 

decision. Court’s decision is not required if inspection of the place of crime in the 

home or any other possession of a person in urgent cases is conducted upon owner’s 

request or report of crime committed against him/her and in the absence of such 

person or impossibility to obtain his/her consent to urgent inspection of the place of 

crime.  In cases specified in the fifth and sixth paragraphs of the present Article, 

investigator should necessarily state in the record of inspection reasons for inspection 

without judge’s decision and inform the prosecutor supervising pre-trial investigation 

that inspection of the home or any other possession of the person has been conducted 

and on its results within 24 hours after such action has been carried out.   

 

ТЕМА 13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

1. Складіть протоколи про скоєння крадіжки в магазині, пограбування, 

вуличне пограбування. 

 

ТЕМА 14. КИШЕНЬКОВІ КРАДІЖКИ 

1. Складіть протокол про кишенькову крадіжку. 

 

ТЕМА 15. ОБЛІК АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. КРАДІЖКИ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

1. Складіть зведення про крадіжку транспортного засобу. 
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ТЕМА 16. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ 

СКОЄННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ 

1. Складіть рапорт про вчинення терористичного акту в аеропорті. 

 

ТЕМА 17. НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Складіть опис стану травми людини за такими складовими: природа та 

тяжкість травми; заходи першої медичної допомоги, надані працівниками 

поліції; стан здоров’я людини після надання першої медичної допомоги. 

 

ТЕМА 18. ПОШУК ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО 

ВТРАЧЕНИХ ТА ВКРАДЕНИХ РЕЧЕЙ 

Складіть протокол опису вкраденої речі (речей) за такими складовими: 

ПІБ офіцера поліції, який склав протокол; дата зникнення речі (речей); останнє 

місцезнаходження речі (речей) до зникнення; опис речі (речей). 

 

3. Критерії оцінювання 

3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

У межах першого семестру здобувач має подати конспект з виконаними 

письмовими завданнями. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, 

нормативної та лексикографічної літератури. 

У межах другого семестру здобувач має скласти фаховий 

термінологічний словник для більш поглибленого вивчення дисципліни та 

переказати фахові тексти під час практичних занять. Ця робота передбачає 

опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури.  

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11 –13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7 – 8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

3.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів 

Протягом навчального року здобувачі виконують індивідуальні завдання, 

які є невід’ємною складовою самостійної роботи. Під час їх виконання 

здобувач повинен виявити розуміння актуальних проблем іноземного 

мовознавства. Цей вид роботи має засвідчити рівень знань лексичних, 

граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української 

літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, 

перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів тощо).   
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  Протягом першого семестру здобувачі повинні перекласти з іноземної та 

на іноземну мову тексти законодавчого характеру. 

  Протягом другого семестру здобувачі мають письмово виконати завдання 

щодо складення документів, які пов’язані з професійною діяльністю працівника 

поліції. 

13-15 балів – роботу виконано на високому рівні; складено словник з 

опрацьованої фахової літератури; надані правильні відповіді на запитання 

викладача; 

10-12 балів – робота виконана на достатньо високому рівні, але містить 

незначні стилістичні та граматичні помилки; 

6-9 балів – у роботі наявні суттєві помилки у структурі та змістовому 

оформленні, незначний обсяг; 

1-5 балів – роботу виконано на низькому рівні, порушено структуру, 

наявні грубі помилки стилістичного, граматичного характеру; 

0 балів – роботу не виконано. 


