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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. СПІЛКУВАННЯ, ЩО ПРОТІКАЄ В АГРЕСИВНОМУ ТА 

НЕАГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Спілкування в агресивному середовищі (очна ставка, обшук, допит). 

2. Спілкування, що протікає в неагресивному середовищі. 

3. Профілактика конфлікту за допомогою мовних засобів. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості професійного 

спілкування в конкретному середовищі. Треба вміти: самостійно працювати над 

удосконаленням знань з української мови, швидко добирати мовні вислови, які 

допомагають вирішити конфліктні ситуації. 
Рекомендована література до Теми 3:  

 1. Грозян Н.Ф. Злочинна й кримінально не карана (непротиправна) 

аморальна поведінка людини у фразеологічному вираженні // Право і 

лінгвістика: Матеріали конференції. – Ч.2. – Сімферополь, 2003. – С.50-55. 

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004. 
3. Крашеніннікова Т.В. Мовні й мовленнєві злочини та способи 

покарання за них в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 
«Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування 
інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного 
профілю» (12 травня 2016 року, Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ). – Д.: Адверта, 2016. – 213 с. – С.62-71. 

 4. Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська 

мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. 

– Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 330 с. 
5. Мовна політика та мовна ситуація в Україні / За ред. Ю.Бестерс-

Дільґер. – К., 2008.     
6. Мовні питання в Україні 1917-2000 рр. Документи і матеріали / Укл. 

Прадід Ю. – Сімферополь, 2003. 

 7. Плотницька І. Поняття екології мови в державному управлінні і 

мовознавстві // Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. – 2004. – №1. – С.357-363. 
8. Словник-довідник труднощів української мови. – К.,1992. 

9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для 

юристів. Підручник. – К., 2008. 
10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 6-

те вид. – К., 2008. 
11. Юридичний словник-довідник /За ред. академіка НАН України 

Ю. С. Шемшученка. – К., 1996. 
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ТЕМА 4. ФАХОВЕ СПІЛКУВАННЯ У СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ 

Практичне заняття №  4 – 2 год. 

План 

1. Фахове усне спілкування (безпосередня наявність адресата, замкнена цілісна 

комунікативна ситуація, складниками якої є комуніканти й текст, невербальні 

засоби спілкування, інтонація, емоційність та експресивність). 

2. Форми усного мовлення (діалог, монолог і полілог). 

3. Критерії виокремлення форм в усному фаховому спілкуванні. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості професійного 

спілкування у специфічних умовах. Треба вміти: самостійно працювати над 

удосконаленням знань з української мови, вільно будувати монологічні, 

діалогічні та полілогічні тексти. 
Рекомендована література до Теми 4:  
1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004. 

 2. Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська 

мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. 

– Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 330 с. 

 3. Плотницька І. Поняття екології мови в державному управлінні і 

мовознавстві // Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. – 2004. – №1. – С.357-363. 
4. Словник-довідник труднощів української мови. – К.,1992. 

5. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для 

юристів. Підручник. – К., 2008. 
6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 6-те 

вид. – К., 2008. 

 

ТЕМА 5. ПАРТНЕРСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Визначення рівня інтелектуального потенціалу правоохоронця через його 

вміння творчо мислити і втілювати свої задуми у життя. 

2. Сенситивність як здібність людини прогнозувати почуття, думки та 

поведінку іншої людини.  

3. Психогімнастичні вправи для визначення рівня відкритості, відвертості, 

довіри, емоційної свободи, згуртованості. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Необхідно знати: особливості партнерського 

спілкування. Треба вміти: самостійно працювати над удосконаленням знань з 

української мови, вільно вести партнерське спілкування. 
Рекомендована література до Теми 5:  
1. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і 

непрофесійне спілкування. – Донецьк,  2004. 
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 2. Крашеніннікова Т.В., Поповський А.М., Руколянська Н.В. Українська 

мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник. Модульний курс. 

– Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 330 с. 
3. Словник-довідник труднощів української мови. – К.,1992. 

4. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для 

юристів. Підручник. – К., 2008. 
5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 6-те 

вид. – К., 2008. 

6. Юридичний словник-довідник /За ред. академіка НАН України 

Ю. С. Шемшученка. – К., 1996. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 
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ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни 

«Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», засвоєні у повному 

обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння, які 

зазначені у робочій навчальній програмі з дисципліни; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки щодо 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні матеріалу з українського 

професійного мовлення. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни 
«Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», засвоєні у повному 
обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки щодо дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні матеріалу. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни 
«Комунікативна компетенція працівника Національної поліції», у цілому засвоєні; 
практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Українська 
мова професійного спрямування», засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння, зазначені у робочій навчальній 
програмі, сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


