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Мета навчальної дисципліни «Комунікативна компетентність 

працівника Національної поліції»: 

навчальна – підвищити загальномовну культуру магістрів, як в усній, 

так і в писемній формах; сприяти збагаченню лексичного запасу; вивченню 

українського мовного етикету, особливостей його функціонування в 

офіційних ситуаціях; 

розвивальна – формувати та розвивати у магістрів знання норм 

сучасної літературної мови, навчати практично застосовувати їх у 

професійній галузі; виробляти навички й уміння доцільно застосовувати 

отримані теоретичні знання до практики спілкування з населенням; 

виховна – бути патріотом України, шанобливо ставитися до громадян, 

досконало володіти державною мовою, дотримуватися високої культури 

спілкування, не допускати дій та вчинків, що можуть зашкодити інтересам 

держави чи негативно вплинути на репутацію органів внутрішніх справ; 

дотримуватися норм законодавства та при необхідності відстоювати 

принципи верховенства права та законності. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: навчальна 

дисципліна «Комунікативна компетентність працівника Національної поліції» 

має тісний зв'язок з гуманітарними, юридичними, спеціальними та іншими 

дисциплінами, що вивчаються у навчальних закладах системи МВС 

України, зокрема з такими як «Теорія держави та права», «Конституційне 

право України», «Адміністративне право», «Судові та правоохоронні органи 

України», «Кримінологія». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Комунікативна 

компетентність працівника Національної поліції» 

 

Згідно з вимогами освітньої програми магістр повинен набути таких 

компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні: питання щодо правового статусу державної 

мови, Конституційні засади функціонування мов в Україні; поняття норми 

як основи сучасної української літературної мови; поняття стилю як 

визначника характеру усного та писемного професійного спілкування; 

зміст понять «професіоналізм», «комунікативна компетентність». 

2) на фундаментальному рівні: закономірність використання мови в 

діяльності поліції; засоби, способи формування комунікативної 

компетентності; 

3) на практично-творчому рівні: основи професійної комунікації у 

спілкуванні з населенням; застосовувати мистецтво аргументації, мовні 

засоби переконання; способи попередження конфліктів, як вирішувати 

конфлікти. 
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2. Вмінь та навичок: 
1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською мовою; 

використовувати знання щодо професійної компетентності у практичній 

діяльності поліцейського; 

2) алгоритмічному рівні: володіти технікою вибору слова в ході 

професійної діяльності; застосовувати систему комунікативних засобів для 

вирішення проблем, які виникають під час службової діяльності. 

3) на евристичному рівні: самостійно працювати над удосконаленням 

знань з української мови; використовувати вербальні й невербальні 

навички спілкування, за допомогою яких можна попередити силові дії під 

час вирішення певних конфліктів. 
4) на творчому рівні: культивувати український мовленнєвий етикет; 
вдосконалювати професійну мовленнєву культуру працівника поліції; 
одержати новий життестверджуючий імпульс для самореалізації у 
професійній сфері; бути готовим до впевнених комунікаційних дій, 
зважаючи на ситуації спілкування: спілкування, що протікає в агресивному 
середовищі / спілкування, що протікає в неагресивному середовищі. 

3. Способів мислення: мислення аналізу – вміння розділяти 
поставлені завдання на частини, розмірковуючи над кожною окремо; 
мислення синтезу - вміння усе зводити до нуля, розмірковуючи над 
загальною картиною. 

4. Професійних якостей: вони формуються поступово, змінюються 
на різних етапах досягнення фахівцем професійної досконалості. До них 
належать:  

- професійне мислення – особливості мислення фахівця, які дають 
йому змогу успішно виконувати професійне завдання на високому рівні 
майстерності: швидко, точно й оригінально вирішувати як ординарні, так і 
неординарні завдання в певній предметній сфері;  

- розуміння – духовна складова будь-якої людської діяльності, буття 
людини у світі, тієї діяльності, в якій переживається, усвідомлюється, 
осмислюється унікальність і неповторність людського жиrгя-пізнання; 

- професійна акмеологія досліджує професіоналізм особистості та 
особистісної діяльності, зокрема творчої діяльності та майстерності 
спеціаліста, його професійного рівня, закономірності та технології 
самоактуалізації та саморуху до вершин професійної зрілості й 
майстерності, а також фактори, що стимулюють досягнення цієї 
майстерності чи перешкоджають професійному самовдосконаленню.  

Завдання професійної школи полягає в тому, щоб формувати 
професійне розуміння-уміння-мислення, спрямовувати студента на 
майбутню творчість-майстерність-діяльність, використовуючи ціннісно-
смислову мотивацію-вибір-орієнтацію, впливаючи на неї, констатуючи їі. 
Професійні якості зумовлюються національною морально-духовною 
культурою, менталітетом нації. 

5. Світоглядних і громадянських якостей:  
Опозиція «людина - світ» визначає структуру світоглядного освоєння 

світу й людського самоутвердження, що містить у собі різні «зрізи» та 
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глибину сутнісного осягнення - від простого переживання своєї 
присутності у світі до раціонального осмислення смисложиттєвих проблем. 
Кожна галузь знання, кожна форма світогляду містить у собі тенденцію до 
найбільшого узагальнення у своїй сфері й виходить на філософський рівень 
розв'язання смисложиттєвих проблем: звернення до розуму, віра в його 
доказову силу й безмежні можливості у витлумаченні проблем світу і 
людини.  

Серед громадських якостей важливими з мовної освіти постає 
громадська думка. Саме поняття безпосередньо стосується понять 
«конституційна держава», «суверенітет», «міжнародне право», «звичаєве 
право» та інших юридично важливих понять, а не тільки фіксує зв'язок 
діяльності суддів або адвокатів із навколишнім суспільним середовищем. 
Однією з найважливіших умов аналізу формування громадської думки е 
вивчення документів: письмових джерел, фільмів, фотознімків, 
телепередач, періодики, листів громадян. Аналіз документів дозволяє 
уточнювати і формувати громадську думку трудових колективів, 
соціальних груп або думка окремих осіб. Думка трудових колективів 
висловлюється в ході проведення загальних зборів, нарад, обговорень. Це 
належить до таких питань, як характер і організація праці, побутові умови, 
відношення до проведень господарських, соціальних і культурних заходів, 
що зачіпають або пов'язані прямо або побічно з інтересами колективу.  

У процесі формування громадської думки виділяються визначені 
взаємозв'язки між його носіями. Інтереси суспільства в цілому можуть не 
співпадати з інтересами окремих соціальних груп і навіть верств населення, 
тому в окремих осіб, колективів, груп населення не завжди формується 
правильна громадська думка, тобто яка відображала б думку більшості 
соціальних груп населення.  

Процес формування громадської думки багатовимірний. Він 
заснований на специфічних інтересах і на відмінностях у знаннях, культурі, 
інформованості людей. Формування здійснюється шляхом обміну думками 
в ході бесід, консультативних зустрічей, дискусій, суперечок. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Мова відображає загальний рівень культури спеціаліста будь-якого 

фаху, стає своєрідним ї показником. Опанування принципами й засадами 

ділової комунікації е свідченням професійної зрілості фахівця. 

Важливим чинником підвищення ефективності роботи органів 

внутрішніх справ е налагодження відносин співпраці поліції з населенням 

на основі взаємодовіри, взаєморозуміння (осмислення, оцінка інтересів і 

цілей одне одного, прийняття їх як своїх) та взаємодії (процес обміну 

видами діяльності; буває одноразовий та постійний). Взаємовідносини 

поліції та населення можуть впливати на рівень ефективності діяльності 

поліцейських по охороні громадського порядку, профілактиці і 

попередженню злочинів, боротьбі зі злочинністю в цілому. Для цього 

поліцейський має володіти не лише професійними знаннями, але ще хоча б 

мати достатні навички з основ психолінгвістики, соціолінгвістики, 

юрислінгвістики. 

Комунікативна компетентність стає потужною та ефективною 

передумовою у професійній підготовці національних кадрів у галузі права, 

бо ж представники еліти народу, його найосвіченіші верстви і повинні бути 

носіями зразкової державної та іноземної мови. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити магістрів із особливостями комунікативної діяльності 

поліцейського. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, міжособистісне 

спілкування, профілактика мовних злочинів, попередження мовних 

злочинів. 

 

ТЕМА 2. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТА ЙОГО 

ВИДИ 

Ділове спілкування визначається як специфічна форма контактів і 

взаємодії людей, які представляють не лише самих себе, а й свої 

організації. Воно включає обмін інформацію, пропозиціями, вимогами, 

поглядами, мотивацією з метою розв'язання конкретних проблем як 

всередині організації, так і за їі межами, а також укладання контрактів, 

договорів, угод чи встановлення інших відносин між підприємствами, 

фірмами, організаціями. 
Професійне спілкування має свої особливості, а саме: наявність 

певного офіційного статусу об'єктів; спрямованість на встановлення 
взаємовигідних контактів та підтримку зв'язків між представниками 
взаємозацікавлених організацій; відповідність певним загальновизнаним і 
загальноприйнятим правилам; передбачуваність ділових контактів, які 
попередньо плануються, визначається їх мета, зміст і можливі наслідки; 
конструктивність характеру взаємовідносин, їх спрямування на розв'язання 
конкретних завдань, досягнення певної мети, як правило, не виходячи за 
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межі певного кола; взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша 
організація взаємодії партнерів; значущість кожного партнера як 
особистості; безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, 
що бентежать їх внутрішній світ. 

Людина, яка спрямовує інформацію (комунікатор), і людина, яка її 
приймає (реципієнт), у діловому спілкуванні постійно міняються місцями, 
завдяки чому у людей, що спілкуються, має бути однакове розуміння не 
тільки значень, а й змісту слів. 

Ефективне ділове спілкування - це не стільки обмін значеннями, 
скільки обмін думками. Більше того, це пошук спільного рішення. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 
ознайомити магістрів зі специфікою професійного спілкування, звертаючи 
увагу на взаємодію дисциплін у цьому процесі. 

Ключові слова: мовлення, ділове спілкування, інформація, 
професійне спілкування, ефективне ділове спілкування. 

 

ТЕМА 3. МАНІПУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ МОВИ 
Більшість практиків сходяться на тому, що маніпуляція в 

повсякденному житті явище не тільки невідворотне, але й необхідне. 
Маніпуляція не е власне мовним феноменом. Це явище універсальне, 

а тому має безліч визначень у різних галузях знань, але беззаперечним е 
той факт, що маніпулювання базується на лінгвальних структурах і 
реалізується в мовленнєвій діяльності. 

В основі будь-якої технології маніпулювання масовою свідомістю 
лежать механізми впливу на психіку людини, її свідомість, але ці механізми 
служать меті маніпулювання лише в тому випадку, коли вони майстерно 
ведуть до прихованого збудження у людини тих намірів, якими вона до 
цього не володіла. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 
ознайомити магістрів із засобами та технологіями маніпулятивної функції 
мови. 

Ключові слова: маніпуляція, лінгвальна структура, механізми впливу. 

 

ТЕМА 4. ВИДИ МОВНИХ ТА МОВЛЕННЕВИХ ЗЛОЧИHНІВ 

Мовний злочин є складовою маніпулювання людьми (наприклад, 

будь- яка держава маніпулює свідомістю своїх громадян та нав'язує їм 

необхідне бачення подій). До них належать: дифамація (загальноприйнятий 

у більшості країн світу юридичний термін, під яким розуміють 

правопорушення у вигляді поширення відомостей (вимовляння слів чи 

публікації), що не відповідають дійсності, які порочать честь, гідність та 

ділову репутацію потерпілого); наклеп (приниження честі, гідності і ділової 

репутації обумовлено розповсюдженням ганебних відомостей); образа 

(умисне приниження честі і гідності особистості, часто виражене в 

неприпустимій формі); словесний екстремізм (здійснення публічних 

закликів за допомогою засобів масової комунікації). 
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Україна відчуває на собі багато років ще один вид мовного злочину – 
лінгвоцид (цілеспрямоване нищення мови як визначальної ознаки етносу – 
народності, нації). Він мав і має місце фактично в усіх поліетнічних 
утвореннях, багатонаціональних державах, де стикаються інтереси 
панівних і поневолених народів. Ліквідація мови відбувається шляхом їі 
організованої заміни на іншу (русифікація, латинізація, германізація тощо). 
Застосовують їі з політичною метою розчинення етносу в іншому етносі. 
Лінгвоцид відносять до засобів масового ураження, що має свою 
особливість, а саме: є вбивством мов без загибелі мовців. 

За таких обставин важливу роль відіграють мовна стійкість населення 
та мовна стабільність. Прояви мовної стійкості в комунікативних ситуаціях 
двомовного соціуму іноді трактуються негативно – як нетолерантність 
щодо співрозмовника, чим порушують права корінних націй на існування. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 
ознайомити магістрів із видами мовних і мовленнєвих злочинів. 

Ключові слова: мовний злочин, дифамація, наклеп, образа, 
словесний екстремізм, лінгвоцид, мовна стійкість, мовна стабільність. 

 

ТЕМА 5. ТЕХНІКА ВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Основу професійно-практичної діяльності фахівців правоохоронної 

галузі становлять відносини системи «людина-людина». Остання досить 

повно характеризує комунікативні вимоги, що висуваються до працівників. 

Це прагнення до спілкування, уміння легко вступати в контакт із 

незнайомими індивідами, доброзичливість, чуйність, витримка, уміння 

стримувати емоції, здатність аналізувати поведінку оточуючих індивідів і 

свою власну, розуміти їх наміри й настрої, здатність розбиратися у 

взаєминах людей, уміння влагоджувати розбіжності між ними й 

організовувати взаємодію, здатність знаходити спільну мову з різними 

індивідами, володіння мовленням, мімікою, жестами, розвиненим 

мовленням, уміння переконувати людей, зібраність, знання психології 

людей. 

Здатність людини встановлювати й підтримувати необхідні контакти 

з іншими індивідами визначається як комунікативна компетентність. До 

складу компетентності відносять сукупність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування. Такого роду компетентність 

припускає вміння змінювати глибину й коло спілкування, розуміти й бути 

зрозумілим партнерами по спілкуванню. 

У процесі міжособистісного сприйняття виділяють такі найважливіші 

механізми, як установки, стереотипізація, механізми ідентифікації і 

рефлексії.  

Щоб притягти людину до розмови, необхідно починати з того, що є 

для неї цікавим або важливим. Тому головною навичкою при веденні бесіди 

є навичка швидкої орієнтації в тому, що може бути предметом вступної, 
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"малої" розмови. "Мала" розмова в більшості випадків стосується тих тем, 

які співрозмовникові приємно або цікаво обговорювати.  

Відомо, що точно поставлене запитання - це наполовину вирішення 

проблеми. У спілкуванні добре поставленим запитанням буде те, на яке 

співрозмовник захоче й зможе відповісти або над яким йому захочеться 

подумати. Для вдалої комунікації необхідно знати характеристики запитань, 

серед яких виділяють закрите запитання, відкриті, альтернативні, 

підтверджуючі запитання, запитання, що відкривають розмову, запитання, 

що «втягують», напрямні, інформаційні запитання, запитання для орієнтації, 

однополюсні, провокаційні, заключні, навідні, запитання-кристалізатори . 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити магістрів із технікою ведення ефективної комунікації та її 

складовими. 

Ключові слова: мовлення, професійне спілкування, агресія, 

комунікативне середовище. 

 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

 

З навчальної дисципліни «Комунікативна компетентність працівника 

Національної поліції» передбачено: 

для денної форми навчання І курсу (магістри) – залік  

 

Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЗАЛІК (З) 
Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 
Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка (П) = ПК+ З ≤ 100 

 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних заняттях 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 
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5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, 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 стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні структури та системи мови, 

основних граматичних структур, загальновживаної лексики та юридичної термінології. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, 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 стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні опанованих 

граматичних структур фахової лексики та термінології 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни, 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, засвоєні 

частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 

виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач 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 

 

Для      навчальної      дисципліни      «Комунікативна компетентність 

працівника Національної поліції» засобами діагностики знань (успішності 

навчання) виступають: всі види контролю (поточний, проміжний, 

тематичний, підсумковий).  

Контроль знань, умінь та навичок здійснюється під час практичних 

занять.  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда.  

Методи письмового контролю: письмове тестування, письмова 

відповідь на питання.  

Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз.  

Поточний контроль засвоєння набутих знань, умінь та навичок 

здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для 

обговорення, передбачених планом практичних занять, а також шляхом 

проведення експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей, 

написання самостійних і контрольних робіт. При оцінюванні враховується 

вміння курсантів застосовувати знання з ораторської майстерності у 

монологічному та діалогічному мовленні. 
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Проміжний контроль – діагностика рівня опанування навчальним 

матеріалом в межах розділу. Науково-педагогічний працівник вправі 

самостійно визначати методи проведення такого контролю: фронтальне 

опитування, тестування, контрольна робота. 

Підсумковий контроль – діагностика рівня опанування навчальним 

матеріалом в межах пройденої тематики та усієї навчальної дисципліни із 

оцінюванням результатів за шкалою ECTS, яка здійснюється у формі заліку 

за семестр. 

 

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

У межах першого семестру здобувач має подати конспект з 

виконаними письмовими завданнями. 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.  

 

 

 

 


