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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 по завершенні 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.   

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ПРАВОЗНАВСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 1. Виконати письмово вправи: Впр. 3 стор. 2, Впр. 4 стор. 3, Впр. 6 стор. 

4, Впр. 10 стор. 7, Впр. 12 стор. 8, Впр. 17 стор. 12, Впр. 18 стор. 13, Впр. 20 

стор. 14, Впр. 25 стор. 19, Впр. 28 стор. 21, Впр. 31 стор. 23. 

2. Вивчити основні юридичні професії (стор. 13-14). 

3. Переказати текст «Legal Professions» (стор. 13-14). 

Рекомендована література до Теми 1: (1.3.; 1.8.). 

 

ТЕМА 2. СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 1. Виконати письмово вправи: Впр. 15 стор. 10, Впр. 16 стор. 11, Впр. 2 

стор. 24, Впр. 3 стор. 25, Впр. 6 стор. 27, Впр. 7 стор. 28. 

2. Прочитайте текст. Назвіть основні вимоги, яким має відповідати офіцер 

поліції в США (стор. 26-27). 

3. Назвіть основні вимоги, яким має відповідати офіцер поліції в Україні. 

Рекомендована література до Теми 2: (1.3.; 1.8.). 

 

ТЕМА 3. ПІДРОЗДІЛИ ПОЛІЦІЇ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 9 стор. 128, Впр. 20 стор. 38, Впр. 23 

стор. 40.  

2. Вивчити основні підрозділи поліції (стор. 30-32). 

3. Переказати текст «Police departments» (стор. 31-32). 

Рекомендована література до Теми 3: (1.3.; 1.8.). 
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ТЕМА 4. ТРАНСПОРТНИЙ РУХ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЙБІЛЬШ 

ЗНАЧУЩИХ ОРІЄНТИРІВ У МІСТІ. СИТУАТИВНЕ МОВЛЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У РАЗІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ЩОДО 

ПЕРЕСУВАННЯ МІСТОМ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. В стор. 5, Впр. А стор. 170, Впр. В, D 

стор. 171, Впр. А стор. 172.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 40-46). 

3.   Переказати текст «Mayfield country police station location» (стор. 44). 

Рекомендована література до Теми 4: (1.14.; 1.8.). 

ТЕМА 5. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА АМУНІЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. А стор. 6, Впр. В стор. 23, Впр. D 

стор. 49. (Література 1.14.). 

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 52-54, 60). 

3. Переказати текст «Strong Arm Police Equipment Suppliers» (стор. 60). 

Рекомендована література до Теми 5: (1.14.; 1.8.). 

 

ТЕМА 6. ВИДИ  ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 5 стор. 183, Впр. 7, 8 стор. 185, Впр. 9, 

11 стор. 186. 

 2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 62-63, 71). 

3. Переказати текст «Officer Training Manual» (стор. 71). 

Рекомендована література до Теми 6: (1.3.; 1.8.). 

 

ТЕМА 7. ВИДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІВНИКІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 5 стор. 183, Впр. 7, 8 стор. 185, Впр. 9, 

11 стор. 186.  

 2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 73-74, 81-82). 

 3. Переказати текст «The RobocopCar» (стор. 81). 

 Рекомендована література до Теми 7: (1.11.; 1.8.). 

  

ТЕМА 8. ОТОТОЖНЕННЯ ЛЮДИНИ ЗА ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ. 

ЗОВНІШНІСТЬ. ПОШУК ПІДОЗРЮВАНИХ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 1, 2 стор. 43, Впр. 12, 13, 14, 15 стор. 

48.  

 2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 84-86, 90). 

 3. Переказати текст «Who was Jack the Ripper?» (стор. 95-96). 

Рекомендована література до Теми 8: (1.11.; 1.8.). 

 

ТЕМА 9. ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ 

1. Виконати письмово вправи: Впр. В, С стор. 11, Впр. А стор. 12, Впр. В, 

С, D стор. 13, Впр. А стор. 14, Впр. В, С стор. 15.  

2. Вивчення основної лексики заняття (стор. 98-99, 104). 
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3. Переказати текст «Memo for accident report» (стор. 104). 

 Рекомендована література до Теми 9: (1.14.; 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.  

Здобувачам пропонується виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань у формі проектів. Робота над проектом веде до справжньої 

інтеграції вмінь та обробки інформації з різних джерел, віддзеркалюючи 

життєві практичні завдання, з якими слухачі зіткнуться у майбутньому 

професійному середовищі. Навчально-дослідна робота ведеться курсантами у 

мікрогрупах протягом навчального року. Виконання проекту здійснюється за 

наступними етапами: 

ТЕМИ 1-7 

 (протягом І семестру) 

 Підготовчий етап 

1. Вибір та обговорення теми.  

2. Виявлення та аналіз проблеми. 

3. Ознайомлення з новим мовним матеріалом та автоматизація дій з цим 

матеріалом. 

4. Розробка структури проекту. 

5. Визначення джерел інформації, способів її збору та аналізу. 

Виконавчий етап 

1. Планування ходу роботи над проектом. 

2. Збирання інформації (читання текстів, робота з довідниками, ресурсами 

Internet, анкетування).  

3. Аналіз зібраної інформації.  

4. Інтерпретація та узагальнення матеріалу. 

5. Обговорення кінцевого продукту і способу його презентації.  

6. Виконання проекту. 

7. Написання звіту.  

8. Підготовка робочого матеріалу для аудиторії, де будуть представлені 

найцікавіші фрагменти проектної роботи, схеми, графіки, кросворди, словник 

вживаних термінів та ін. 

ТЕМИ 8-11 

 (протягом ІІ семестру) 

Презентаційний етап 

1. Підготовка та оформлення докладу. 

2. Оформлення портфоліо. 

3. Презентація проекту, стислий виклад результатів дослідження.  

4. Колективний захист проекту. 
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5. Аналіз виконання проекту, отриманих результатів. 

 

Перелік приблизних тем проектів 
1. The peculiarities of making an identikit in Ukrainian police and American 

(British) police. 

2. The difference between Ukrainian and American (British) vehicle registration 

system. 

3. The difference between Ukrainian and American (British) laws regulating 

moving violations. 

4. The differences and similarities of a patrolling system in the USA (Great 

Britain) and in Ukraine. 

5. The basic equipment of policemen in Ukraine and police officers in the USA 

(Great Britain). 

6. Types of vehicles used by police in Ukraine and in the USA (Great Britain). 

7. Weapons used by police in Ukraine and in the USA (Great Britain). 

8. Peculiarities of radio communication in police of Ukraine and police of the USA 

(Great Britain). 

9. The system of ranks in Ukrainian police and American (British) police. 

10. Comparative characteristics of subdivisions in Ukrainian police and American 

(British) police department. 

9. The activity of police service during European Sports Competition. 

 

 Результатами роботи над проектом можуть бути: 

 письмовий звіт; 

 стіннівка у вигляді постера (плаката), на якому автори в оригінальній формі 

подають добірки матеріалів;  

 відео-програма; 

 Web-site; 

 публікація; 

 мультимедійна презентація; 

 буклет (міні-підручнк); 

 серія ілюстрацій. 

 

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; 
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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).   

  Протягом першого семестру здобувачі повинні: ознайомитись з новим 

мовним матеріалом та автоматизувати дії з цим матеріалом, розробити 

структуру проекту, визначити джерела інформації, способи її збору та аналізу, 

надати план роботи над проектом, зібрати інформацію (робота з довідниками, 

ресурсами Internet, анкетування), проаналізувати зібрану інформацію, написати 

звіт, підготувати робочий матеріал для аудиторії, де будуть представлені 

найцікавіші фрагменти проектної роботи, схеми, графіки, кросворди, словник 

вживаних термінів та ін. 

  Протягом другого семестру здобувачі мають підготувати та оформити 

доповідь, оформити портфоліо, презентувати проект, викласти результати 

дослідження, захистити проект, проаналізувати виконання проекту, отриманих 

результатів. 

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. 

 

 


