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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ   

 

Протягом семестру магістри виконують завдання, які є невід’ємною 

складовою самостійної роботи, за рахунок годин самостійної роботи під 

керівництвом викладача.  

 

ТЕМА 1. ФАХОВА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ  

ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

 

1. Прочитайте мікротекст і доберіть заголовок до нього. Запишіть, 

розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки.  

Апел..яція одна з форм оскарже..я судових рішен.. (у,в) ц..віл..них (і, й) 

кр..мінал..них справах до суд.. вищої (ап..ел..ційної) інстанц..ї що має право 

пер..глядати справу// Апел..яційне провадже..я як важлива гарантія 

справедливості судових рішен.. існує (у, в) пер..важній більш..сті сучасних 

держав які належат.. до різних правових с..стем як основна (наприклад (у, в) 

Великобр..танії) або одна з основних форм перегляд.. судових рішен.. ((у, в) 

США Франції Німеч..ині та ін.)// Чин..е законодавство ..країни 

апел..яційного провадже..я (не)пер..дбачає// 

Рекомендована література до Теми 1: (1.1; 1.3; 1.4; 2.9; 2.27; 2.34; 

2.39; 2.45; 2.47; 2.48) 

 

ТЕМА 2. ПОСВІДЧУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

 

1. Запишіть українські відповідники до поданих російською мовою 

терміноодиниць та сталих словосполучень професійної мови. 

а) Обличитель, образец почерка, общая амнистия, общественность, 

оглашение приговора, осведомитель, освидетельствование, первичная 

документация, перекрестный допрос, перерасчет.  

б) Угроза разоблачения, уличающий, уполномоченный, ущерб 

здоровью,  фактор, фальсификация, филиал, функции надзора за 

соблюдением закона,  функционирующий,  халатность. 

в) Адвокатская защита, беглец, безвинно осуждѐнный, вооружонная 

банда, заявитель, злодеяние, лишение свободы, оперативный работник, 

преступная бездеятельность, свидетель. 

 

2. Доберіть антонімічний відповідник до них і запишіть. 

Зразок: Легальний // нелегальний (прикметники). 

 Винний, відвертий, відсутність, заощаджувати, запитання, коштовний, 

підроблений, поважний, позичка, толерантний. 

Рекомендована література до Теми 2: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.9; 2.27; 2.34; 

2.39; 2.45; 2.47; 2.48) 

 

 



ТЕМА 3. СПІЛКУВАННЯ В АГРЕСИВНОМУ ТА НЕАГРЕСИВНОМУ 

СЕРЕДОВИЩАХ 

 

1. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 

законе либо административном акте, непосредственно создает, изменяет и 

прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой 

действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.д.) 

Представитель не может совершать сделки от имени представляемого 

ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является. 

Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а равно других 

сделок, указанных в законе.  

 

2. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

ОСОБАЯ  ФОРМА  ПРЕСТУПНОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 В России и странах СНГ тоже есть весьма специфическое объединение 

преступников, составляющее определѐнный срез организованной 

преступности и не имеющее аналогов в мировой криминальной практике. 

Это сообщество воров в законе. 

 О  ворах в законе специалисты длительное время практически ничего 

не знали, чему способствовали исключительная конспиративность  

преступников  и жесткие криминальные традиции, являющиеся  

в данном случае организационной основой. 

 

3. Дайте відповіді на поставлені питання: 

 Предмет синтаксису. 

 Речення і судження. 

 Помилки при використанні дієприслівникових зворотів. 

 Активні і пасивні дієприкметники. 

 Способи передачі чужої мови 

Рекомендована література до Теми 3: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.9; 2.27; 2.34; 

2.39; 2.45; 2.47; 2.48) 

 

ТЕМА 4. ФАХОВЕ СПІЛКУВАННЯ У СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ 

 

1. Перекладіть українською мовою і запишіть. 

 

СОСТОЯНИЕ,  ДИНАМИКА  И   СТРУКТУРА 

ПРЕСТУПНОСТИ   ЖЕНЩИН 



 Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими 

масштабами, характером преступлений и их последствиями, способами и 

орудиями совершения, той сферой, в которой они имеют место, ролью, 

которую выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного 

посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и 

сопутствующих им обстоятельств. Эти особенности связаны с исторически 

обусловленным местом женщины в системе общественных отношений, ее 

социальными ролями и функциями, еѐ биологической и психологической 

спецификой. Разумеется, социальные условия и образ жизни, роли женщины 

меняются, в связи с чем меняется характер и способы их преступного 

поведения. 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.9; 2.27; 2.34; 

2.39; 2.45; 2.47; 2.48) 

 

ТЕМА 5. ПАРТНЕРСЬКЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

1. Утворіть правильні словосполучення: 

І. Дорогий, шановний, всечесніший, високоповажний, рідний, 

вельмишановний, високодостойний, Ваша високодостойносте, рідненький, 

милий, глибокошановний, високопреподобний, блаженний. 

ІІ. Професор, президент, міністр, пан прем’єр, пані, панове, генерал, 

лікар, друг, магістр, доцент, отець, митрополит, директор, добродій, брат. 

Рекомендована література до Теми 5: (1.1; 1.3; 1.4; 2.9; 2.27; 2.34; 

2.39; 2.45; 2.47; 2.48) 

 

Критерії оцінювання  

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.  


