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Мета навчальної дисципліни «Комунікативна компетенція 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 компетенція 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 компетенція 

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. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською мовою; 

використовувати знання щодо професійної компетентності у практичній 

діяльності поліцейського; 
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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 життєстверджуючий 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 життя-

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 її. 

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 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.  
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  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 є 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 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

 

ТЕМА 1. ФАХОВА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКА 

ПОЛІЦІЇ 

Теоретичні аспекти комунікації і комунікативної лінгвістики формуються 

під впливом прикладних сфер, у межах яких комунікативна дія, інтеракції 

особистостей відіграють провідну роль: постають складовими 

соціокультурного процесу, забезпечують можливість формування соціальних 

зв’язків, керують спільною життєдіяльністю людей і регулюють її окремі 

сфери, зберігають досвід та передають його наступним поколінням. Для того, 

щоб розібратися з основними процесами, необхідно розуміти ключові поняття 

такі, як: 

Міжкультурна комунікація є зразком поведінки, яка має за мету обмін 

значеннями на основі культурних і мовних кодів. Усвідомлення і врахування 

типологічних відмінностей культур дасть змогу сформувати іншокомунікантів і 

зменшити ймовірність непорозуміння під час спілкування. 

Володіння поліцейським професійною компетенцією щодо міжкультурної 

комунікації передбачає вміння здійснювати професійну діяльність в 

іншомовному середовищі, адекватно співпрацювати з представниками інших 

культур, бути толерантним до інших професійних цінностей, знаходити 

компроміси у різних ситуаціях.  

Мовна й мовленнєва компетенція 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. 

У службовій діяльності поліцейські стикаються не лише з 

правопорушниками, але й взаємодіють із широким колом людей, яких 

стосується злочин (потерпілі, свідки, різні посадові особи тощо). Особистість 

кожного з них склалася за певних умов, у них неоднаковий спосіб мислення, 

система стосунків, індивідуальні переваги з різних питань. Працівник, 

звичайно, обмежений у часі і можливостях поглибленого, всебічного вивчення 

особистості людей, які потрапляють до кола його службового інтересу.  

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, комунікативна 

компетенція, міжособистісне спілкування, інформація. 
 

ТЕМА 2. МОВЛЕННЄВИЙ СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ 
Правила поведінки людей змінювалися відповідно до умов життя 

конкретного соціального середовища. 

Українська мова має свій етикет (правила поведінки й спілкування людей 

у суспільстві; зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості), що 
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складався та шліфувався впродовж століть, закріплювався у свідомості, 

регулюючи взаємини між людьми в різних життєвих ситуаціях.  

Індивідуальна мовна культура – це своєрідна візитна картка особи 

незалежно від її віку, фаху, посади. Уміння володіти мовою виступає 

багатокомпонентним, комплексним поняттям, яке передбачає індивідуальне 

багатство словникового запасу носія мови, чистоту, ясність, точність, 

виразність, правильність його мовлення, розуміння значення слів та їх 

варіантів, розрізнення мовних засобів за стилістичним забарвленням, досконале 

знання різних моделей конструювання речень засобами цієї мови, розуміння 

національних особливостей формотворення, словотворення й мовленнєвого 

етикету, а також уміння надати фонетико-інтонаційної виразності своєму 

мовленню.  

Добір засобів для кожного різновиду мовленнєвого етикету диктується 

умовами спілкування, а також особистими якостями комунікантів. Етикетні 

вирази є лексично обмеженим колом слів – це мовні кліше, стереотипні мовні 

формули. Кожна комунікативна ситуація потребує певних мовних засобів. Не 

рекомендовано використовувати на роботі, при спілкуванні з колегами і 

керівниками скорочені, побутові форми вітання і прощання. 

Науковцями розроблено основні постулати безконфліктного спілкування: 

постулат семантичного зв’язку (наявність загальної теми); новизна інформації у 

викладі точок зору; уникання зайвої деталізації; постулат детермінізму (знання 

причинно-наслідкових відношень, явищ, подій); постулат тотожності (наявність 

спільної вихідної точки зору для обох співрозмовників); обізнаність із 

минулим; прогнозування майбутнього; істинність у словах і діях, словах і 

реаліях. Дотримуючись цих постулатів ділового спілкування та норм 

літературної мови, співрозмовники завжди дійдуть згоди. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити магістрів із особливостями мовленнєвого службового етикету 

поліцейського.  

Ключові слова: мовлення, ділове спілкування, мовний етикет, 

мовленнєвий етикет. 

 

ТЕМА 3. ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ У РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Справжньому фахівцеві притаманна широта світогляду, знання історії 

свого народу, розуміння проблем сучасності, виразна громадянська позиція.  

Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її 

зорієнтованості на основні риси бездоганного, зразкового мовлення.  

Загальноприйнятими жанрами ділової комунікації у роботі поліцейського 

є ділові бесіди, наради, переговори, виступи, промови, розмови, інструктажі, 

інтерв’ю, інтерв’ювання тощо. Інноваційними жанрами ділового спілкування 

вважають: презентації, «круглі столи», прес-конференції, брифінги тощо. 

Особливості кожного жанру ділової комунікації включають такі критерії: мету 

проведення; контингент учасників; реґламент; комунікативні засоби реалізації 

намірів; організацію просторового середовища; очікуваний результат. 
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Працівникам поліції необхідно вміти спілкуватися із засобами масової 

інформації для того, щоб сприяти юридичній грамотності населення. 

Наради є одним  із  найефективніших  способів  обговорення актуальних 

питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського і політичного життя. 

Вони поглинають значну частину часу працівників. У зв’язку з цим, їх 

раціональна організація та проведення має велике значення для піднесення 

ефективності праці керівника. Мистецтво проведення нарад полягає в тому, 

щоб кожен учасник мав свою позицію, якимось чином був причетним до 

спільного рішення, взяв активну участь у досягненні мети.  

Пересічні громадяни (люди різного культурного рівня, виховання, 

характеру, темпераменту тощо) погано уявляють собі способи подолання 

певних труднощів та їхні наслідки, тому далеко не всі з них здатні виділити з 

конкретної ситуації саме правові аспекти, викласти поліцейському самостійно й 

послідовно важливі для справи факти. Доцільно нагадати, що мова права для 

більшості людей є незрозумілою, тому необхідно при спілкуванні з особою 

використовувати просту, доступну мову. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити магістрів із елементами професійного спілкування в неагресивному 

середовищі.  

Ключові слова: ділове спілкування, комунікативна компетенція, 

міжособистісне спілкування, неагресивне комунікативне середовище. 

 

ТЕМА 5. СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ В АГРЕСИВНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ  

У повсякденній діяльності працівників ОВС присутні різноманітні 

ситуації психологічної боротьби, конфліктної взаємодії різного рівня, 

агресивного за своєю формі спілкування. Наприклад, багато дій слідчого по 

розкриттю злочинів протікають саме в такому агресивному середовищі 

спілкування: очна ставка, обшук, допит і ін. Для найбільш повного позначення 

специфічних умов фахового спілкування працівників ОВС науковці ввели в 

обіг спеціальний термін – «агресивне комунікативне середовище». Під цим 

терміном розуміють всю галузь контактів поліції, пов’язану з негативною 

емоційною напругою, що викликається агресивними проявами осіб, із якими 

він контактує, протистоянням позицій, відкритим конфліктом різного ступеня, 

проявом психологічної боротьби, в тому числі й у ході неконструктивних 

психологічних ігор, що передбачають надання негативного впливу на 

особистість працівника поліції, його діяльність, психічний і фізичний стан. 

Саме специфіка його фахового спілкування робить актуальним питання про 

спеціальне додаткове орієнтування в колі таких проблем, що стосуються 

закономірностей спілкування в агресивному середовищі. 

У фаховій взаємодії працівника поліції із громадянами можуть 

зустрічатися різноманітні види агресивної поведінки. Серед них: агресія, 

спрямована генералізовано на органи правопорядку; агресія, спрямована 

конкретно на працівника ОВС, як людину. Такі види агресивних установок у 

спілкуванні потребують диференціації в процесі фахового спілкування. 
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Працівник поліції, що володіє навичками такої диференціації і, головне, 

корекції агресивних установок у контакті з громадянами, буде більш успішним. 

Контакти в умовах агресивного комунікативного середовища можливі як 

із правопорушниками, так і з законослухняними громадянами, наприклад, що 

знаходяться в складних емоційних станах. У непростий період становлення і 

державного самовизначення нерідко зустрічаються випадки негативного 

відношення громадян до представників правопорядку. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

ознайомити магістрів зі специфікою спілкування поліцейського у агресивному 

середовищі.  

Ключові слова: мовлення, ділове спілкування, агресивне спілкування, 

мовний конфлікт. 

 

ТЕМА 6. ВИДИ МОВНИХ І МОВЛЕННЄВИХ ЗЛОЧИНІВ 

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). 

Україна відчуває на собі багато років ще один вид мовного злочину – 

лінгвоцид (цілеспрямоване нищення мови як визначальної онаки 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 її організованої 

заміни на іншу (русифікація, латинізація, германізація тощо). Застосовують її 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 та мовленнєвих злочинів.  

Ключові слова: мовлення, агресивне спілкування, мовний конфлікт, 

мовний злочин, мовленнєвий злочин. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

 

З навчальної дисципліни «Комунікативна компетенція працівника 

Національної поліції» передбачено: 

для заочної форми навчання ІІ 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 

аудиторної роботи здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 
 

- оцінка «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; 

- оцінка «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; 

- оцінка «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; 
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- оцінка «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; 

- оцінка «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 компетенція працівника 

Національної поліції» засобами діагностики знань 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. 

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. 

 

  Система оцінювання з дисципліни «Комунікативна компетенція 

працівника Національної поліції»: 

 введення контрольної роботи наприкінці семестру; 

 викладач може виставляти оцінки не на кожному занятті; 

 оцінювання аудиторної роботи в 1 бал передбачає перескладання 

матеріалу заняття; 

  на вибір викладача здобувачі вищої освіти можуть отримати 

залік/екзамен автоматично у випадку відмінного навчання. 
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Самостійна робота здобувачів вищої освіти із дисциплін  

«Комунікативна компетенція працівника Національної поліції» передбачає 

виконання: 

- лексико-граматичних вправ;  

- вправ на виправлення помилок;  

- вправ на знання стилістики української мови професійного 

спрямування.  

Зміст індивідуальної роботи: 

- написання рефератів,  

- підготовка доповідей та виступів на теми професійного мовлення  

- підготовка інформаційних блоків з тем курсів.    
 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти: 

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.  

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи: 

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. 

 

 

 

 

 

 


