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Головним завданням викладання у вищій школі української мови є 

удосконалення навичок правильного використання мовних засобів залежно від 

мети висловлювання і в суворій відповідності з нині чинними нормами 

української мови, що, безумовно, дасть можливість підвищити рівень культури 

усного й писемного мовлення працівників поліції. 

Мета національного виховання конкретизується формуванням мовної 

культури, оволодінням і вживанням української мови; нероздільністю навчання 

і виховання, що полягає в органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту 

навчання і виховання формулюванню особистості. 

Зміна ролі викладача у навчальному процесі – викладач перетворюється 

на організатора роботи слухачів із самостійного пошуку, творчого створення та 

опрацювання знань. Його головна функція – давати слухачам напрямки та 

орієнтири, а також необхідну допомогу в творчому самонавчанні. Така функція 

передбачає й те, що залучення викладачем слухачів до виконання навчально-

дослідної та науково-дослідної роботи стає прямим службовим обов’язком, без 

виконання якого викладач не може вважатися таким, який повністю відповідає 

професійним вимогам до нього.  

 

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 державну 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 державної 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 державної мови тому, що володіння 

державною мовою у вищому навчальному закладі здебільшого визначається 

ефективністю самостійної роботи слухачів вдома, у бібліотеці. 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 державної 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. 
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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. 

Контроль якості проведеної самостійної роботи здійснюється під час 

практичних занять, консультацій (групових, індивідуальних), які охоплюють 

основний матеріал з дисципліни. 

Отже, самостійна робота слухача, що передбачена робочою програмою 

навчальної дисципліни, оцінюються науково-педагогічним працівником за 15-

бальною шкалою. Кафедрою розроблені чіткі критерії оцінювання виконання 

самостійної роботи і доведено їх до відома слухачів на початку вивчення 

дисципліни. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ   

 

Упродовж кредитного модуля магістрам пропонуються на семінарських 

заняттях тестові завдання, рольові ігри, відеофрагменти публічних виступів 

(видатних учених, політиків, працівників ОВС), анкетування, інтерв’ювання, а 

також підготовка з подальшим виголошенням рефератів, повідомлень за 

визначеною тематикою. 

 

1. Ораторська майстерність – явище історичне. 

2. Види ораторської майстерності. 

3. Ораторська майстерність на різних етапах суспільного розвитку.  

4. Громадсько-політичне мовлення: жанри, специфіка, актуальність. 

5. Історичні традиції. Герої й боги красномовства. 

6. Античне красномовство. 

7. Ораторська майстерність в Давній Греції (загальна характеристика). 

8. Ораторська майстерність в Давньому Римі (загальна характеристика). 

9. Платон про сутність красномовства. 

10. Митрополит Іларіон. «Слово про закон і благодать». 

11. Ораторська майстерність в освітній та громадській діяльності Феофана 

Прокоповича.  

12. Симон Петлюра. 

13. В’ячеслав Чорновіл. 

14. Іван Огієнко 

15. Братські школи.  

16. Початкові школи. 

17. Осередок вчених Києво-Печерської лаври.  

18. Виникнення Київського братства. 

19. Київська Лаврська школа.  

20. Риторика  Лазаря Барановича.  
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21. Урочисте красномовство: традиції та сучасність. 

22. Словесні і несловесні засоби комунікації. 

23. Виявлення освітнього рівня, фаху, стану психіки індивіда. 

24. Мова – важливий засіб у розкритті правопорушень громадського порядку, 

злочинності. 

25. Безконфліктне спілкування: міф чи реальність. 

26. Полемічні прийоми в сучасній ораторській майстерності. 

27. Різновиди публічного спору. 

28. Мовленнєва агресія: поняття, шляхи уникнення. 

 

Рекомендована література до Тем 1-4: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 

1.8; 2.1; 2.3; 2.8; 2.9; 2.14; 2.17; 2.18; 2.21; 2.22; 2.23; 2.27; 2.28; 2.33; 2.34; 2.37; 

2.38) 

 

2. Індивідуальна робота 
Індивідуальна робота магістра є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час самопідготовки, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений цією робочою 

навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. Індивідуальна робота магістра забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, словниками 

тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним 

планом для засвоєння магістром у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. 

При складанні плану індивідуальної роботи магістра береться до уваги 

загальний обсяг годин, що відводиться на індивідуальну роботу з дисципліни, 

видів індивідуальної роботи, що плануються для виконання магістром, 

загального тижневого бюджету часу магістра тощо.  

ТЕМИ 1-4 

Індивідуально-дослідні завдання орієнтовані на підготовку та виголошення 

усних виступів напам’ять: поезія, проза, промова (на вибір слухача, враховуючи 

вимоги викладача). 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

3. Критерії оцінювання  

3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

У межах кредитного модуля слухач має написати реферат для більш 

поглибленого вивчення дисципліни. Ця робота передбачає опрацювання 

навчальної, нормативної та лексикографічної літератури.  
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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 першого семестру слухачі виконують індивідуальні завдання, 

які є невід’ємною складовою самостійної роботи. Індивідуально-дослідні 

завдання орієнтовані на підготовку та виголошення усних виступів напам’ять: 

поезія, проза, промова (на вибір слухача, враховуючи вимоги викладача). 

13-15 балів – роботу виконано на високому рівні; 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. 

 

 


