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Мета навчальної дисципліни «Ораторська майстерність»: 

навчальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого 

фахівця-правоохоронця у контексті взаємозв’язку питань культури з питаннями 

права, законодавства в галузі культури, охорони пам’яток та захисту прав 

інтелектуальної власності; розвитку нормативних мовленнєвих умінь та 

навичок;  

розвивальна – формувати та розвивати форми ефективної переконуючої 

комунікації за різних сучасних ситуацій професійного та життєвого 

спілкування; вміння та навички ораторської майстерності, майстерність 

публічної промови; вміння та навички аргументації як методології 

переконання;  

виховна – формувати через слово ціннісні орієнтири магістрів відповідно 

до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до 

особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню 

ролі та значення риторики в юридичної діяльності, особливо в контексті 

розбудови та зміцнення української держави; формувати у майбутніх 

правоохоронців правову свідомість та правову культуру, професійні та 

особистісні якості. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: навчальна 

дисципліна «Ораторська майстерність» 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 «Ораторська майстерність» 

 

Згідно з вимогами освітньої програми магістр повинен набути таких 

компетентностей, а саме: 

1. Знати: 

1) на понятійному рівні: питання щодо правового статусу державної 

мови, Конституційні засади функціонування мов в Україні; поняття про 

ораторську майстерність, співвідношення термінів «ораторське мистецтво», 

«риторика», «красномовство», «пишномовство», «комунікативна діяльність», 

«ділове спілкування»; зв’язок ораторської майстерності з іншими науками і 

навчальними дисциплінами; історичні традиції ораторської майстерності; 

класифікаційні ознаки родів і видів риторики; 

2) на фундаментальному рівні: сутність і сучасний статус ораторської 

майстерності; своєрідність ораторської майстерності як самостійної теоретико-

прикладної науки; риторичну формулу як сукупність семи основних законів 

організації та управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю;  

3) на практично-творчому рівні: етапи підготовки до виступу; 

комунікативні стратегії монологічного й діалогічного спілкування; словесний 

(вербальний) та безсловесний (невербальний) засоби впливу на людину; 
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мовлення людини як джерело інформації в криміналістиці; основи професійної 

комунікації у спілкуванні з населенням; застосовувати мистецтво аргументації, 

мовні засоби переконання.  

2. Вміти: 

1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською мовою; 

використовувати знання у практичній діяльності; розбирати конфліктні 

ситуації; аналізувати конфлікти, кризові ситуації, конфронтації та розв’язувати 

їх вербальними засобами; виступати в пресі, радіо, по телебаченню; 

2) алгоритмічному рівні: володіти технікою вибору слова в ході 

професійної діяльності; застосовувати систему комунікативних засобів для 

вирішення проблем, які виникають під час службової діяльності; за допомогою 

словесних засобів здійснювати вплив на людину, адаптувати їх до відповідних 

умов, корегувати протиправну поведінку;  

3) на евристичному рівні: вміти вмотивовано визначити поняттєвий 

апарат дисципліни; здійснювати аналітичні (мовні, структурні) дослідження 

фахового тексту; поставити запитання (для встановлення контакту, для 

одержання інформації) і дати коректні відповіді; користуватися прийомами 

«відходу» від запитання; коректно вступати у комунікацію за різних ситуацій 

спілкування;  

4) на творчому рівні: 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 (в агресивному та  неагресивному); 

подавати думки з аргументами/контраргументами; підготувати публічне 

мовлення за визначеною темою; виступити з промовою перед широким 

загалом; всебічно оцінити промову; спілкуватися літературною мовою. 

3. Оволодіти способами 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. Набути  

а) професійні якості:  

- 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 
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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. 

б) світоглядні і громадянські якості:  

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.  

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. ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Поняття про ораторську майстерність. Особливості ораторської 

майстерності та причини її появи.   

Зв’язок ораторської майстерності з іншими науками: ораторська 

майстерність і етика; ораторська майстерність і філософія; ораторська 

майстерність і логіка; ораторська майстерність і психологія; ораторська 

майстерність і лінгвістика; ораторська майстерність і політика.  

Завдання і значення ораторської майстерності у практичній діяльності 

поліцейських. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема дає основні 

поняття про роль ораторської майстерності для правоохоронної діяльності. 

Ключові слова: ораторська майстерність, риторична майстерність. 
 

ТЕМА 2. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

На сучасному етапі розвитку знань у руслі комунікативної лінгвістики 

значна увага приділяється проблемам успішної комунікації, зокрема акцент 

переноситься не тільки на умови, що забезпечують її ефективність, але й 

розглядаються причини, що ведуть до порушень акту комунікації та його 

подальшого протікання. Особливої уваги з боку дослідників в наш час набуває 

проблема досягнення мети комунікації, що розглядається з позиції отримання 

як позитивного результату, так і негативного, що витікає з появи 

комунікативних невдач у ході спілкування. 

Мова – важливий засіб у розкритті правопорушень громадського порядку, 

злочинності. Словесні і несловесні засоби та способи комунікації. Виявлення 

освітнього рівня, фаху, стану психіки індивіда.  

Спілкування правоохоронців з громадянами, порушниками закону. 

Комунікативні особливості при виконанні завдань у звичайних та 

екстремальних умовах. Культура мовлення працівників поліції. Виваженість і 

спокій у вираженні термінових заходів побутового та екстремального 

характеру. Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання. Пастки в 

дискусіях. 

Ораторська майстерність ніколи не була однорідною, а мала свої  

специфічні жанрові особливості в залежності від конкретної сфери  

застосування. Сучасна  наукова  та  методична  література  відзначає  жанрове  

багатство  ораторського  мовлення  й класифікує  його  за  різними  ознаками. 

Одні  автори  поділяють  усні  виступи  на  монологічні  й діалогічні, інші – на  

емоційні  та  раціональні  тощо. 

 Важливим є використання комунікативних стратегій у  правоохоронній  

діяльності. До них висуваються професійні вимоги. Яскравими представниками 
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професійної ораторської майстерності є Сергій Андрієвський, Анатолій Коні, 

Микола Каробчевський, Микола Кириленко, Роман Руденко  та інші.  

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема має 

зосередити увагу правоохоронців на основних комунікативних стратегіях. 

Ключові слова: усне мовлення, вимова, промова, судова риторика, 

комунікативна стратегія. 

 

ТЕМА 3. МЕТОДИКА ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ПРОМОВИ 

Будь-яка промова чимось подібна до наукового дослідження. Якщо вона 

навіть не містить нових ідей чи відкриттів, то принаймні будується, як «пошук 

істини». Промову слід будувати як певну проблему. Оратор, виступаючи перед 

аудиторією, завжди має проголошувати щось вагоме й, по можливості, нове. 

Виступ має бути актуальним, змістовним. Тільки за таких умов його 

слухатимуть. 

Оратор повинен ґрунтовно володіти основними аспектами проблеми, про 

яку наважується говорити. Той, хто виступає перед аудиторією, має бути 

освічений в галузі знання, яку пропонує увазі своїх слухачів. Поверховість і 

малоерудованість одразу помітні, й довіри в аудиторії такий оратор не 

викликає. 

Промова потребує попередньої підготовки. Як усяка інтелектуальна 

діяльність, ця підготовка – процес творчий, і кожен має право використовувати 

тут власну методику. Інколи можна почути думку, ніби промовці самі 

дивуються, як у них складається той чи інший текст, особливо – імпровізація. 

Запропонований матеріал вони переписують з якихось джерел, але, слухаючи 

такий виступ, одразу відчуваєш незграбність, некомпетентність і цілковиту 

відсутність впевненості в собі. Такий промовець породжує лише співчуття. 

«Алгоритм» підготовки промови (етапи роботи над інформацією 

дослідника свого предмета): вибір теми – складання плану – збирання 

матеріалу – запис промови – розмітка тексту знаками партитури – тренування. 

Далі розглянемо детальніше кожний блок цього алгоритму. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Протягом 

вивчення теми магістри мають вивчити основні методи та етапи підготовки 

промови.  

Ключові слова: промова, слов’янські оратори, текст. 

 

ТЕМА 4. ПРАВИЛА І ПОМИЛКИ ВИСУНЕННЯ ТЕЗИ, АРҐУМЕНТАЦІЇ 

І ДЕМОНСТРАЦІЇ 

У процесі доведення оратор керується правилами, які є конкретизацію 

закону тотожності. 

Щоб забезпечити логічність міркування, слід пам’ятати, що центральним 

пунктом кожного доказу є теза – положення, правильність якого слід довести. 

Його обґрунтуванню підпорядкований увесь зміст промови. Теза має бути 

чіткою, точно сформульованою, не повинна містити в собі логічної 

суперечності, має залишатися незмінною протягом усього доведення. 
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У промові, а особливо в спорі, необхідно уважно стежити за ходом 

(розвитком) своєї думки, постійно перевіряючи себе, бо, переходячи від одного 

положення до іншого, можна втратити вихідну думку та виявити, що говориш 

зовсім про інше.  

Для того щоб їх переконати, треба неодмінно потурбуватися про вагомі 

аргументи – висловлювання, з яких з необхідністю випливає істинність тези. 

Арґументи відіграють роль підвалин, на яких засновується будова доказу.  

Судді, наприклад, оцінюють правильність думки прокурора та адвоката, 

насамперед, за ступенем значущості та цінності фактичного матеріалу. Тільки 

сила аргументів, їх переконливість мають значення для повного внутрішнього 

переконання суддів. Особливо необхідні переконливі доводи на користь 

застосування тієї чи іншої статті кримінального закону. 

Розв’язання стратегічного завдання аргументації передбачає дотримання 

низки логічних правил оперування аргументами. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Протягом 

вивчення теми магістри мають навчитися правильній побудові промови для 

переконливого впливу на слухачів.  

Ключові слова: промова, теза, аргумент, текст. 

 

ТЕМА 5. ПОЛЕМІКА ЯК ФОРМА ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА: 

СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПРИЙОМИ 

Теорія і методика красномовства розглядає методи ораторської 

діяльності, що являють собою основний спосіб зв’язку між оратором і 

аудиторією, завдяки якому передається і засвоюється інформація, здійснюється 

вплив на слухачів. 

Серед методів і прийомів спілкування з аудиторією важливе місце посідає 

полеміка — одна з ефективних форм впливу на слухачів, найважливіший засіб 

їх переконання, публічне обговорення, при якому є конфронтація, 

протистояння, протиборство сторін, ідей і поглядів. Полеміку можна визначити 

як боротьбу принципово протилежних думок щодо того чи іншого питання, 

тобто публічний спір з метою захистити, обстояти свою точку зору і 

спростувати думку опонента. Уміння організовувати полеміку, скеровувати її 

потребує від оратора великої майстерності, глибоких знань. Гостра полемічна 

бесіда – найскладніша форма зближення з аудиторією. 

Полеміка відрізняється від дискусії, диспуту саме своєю 

цілеспрямованістю. Учасники дискусії, диспуту, зіставляючи суперечливі 

судження, намагаються дійти єдиної думки, знайти загальне рішення, 

встановити істину. Мета полеміки інша – потрібно здобути перемогу над 

опонентом, обстояти і затвердити власну позицію. Полеміка – це наука і 

мистецтво переконувати.  

Отже, мета полеміки – досягнення істини чи її перевірка. 

Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Тема розкриває 

ключову сторону діяльності правоохоронців – уміння швидко і впевнено 

переконати, дотримуючись усіх вимог ведення спору і впливу на слухачів.  

Ключові слова: полеміка, прийоми, вплив. 
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ТЕМА 6. СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЗМІ ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 

Імідж професії – поняття багатошарове, що вимагає серйозної уваги до 

всіх його аспектів, так як він дає потужний виховний ефект, що надається як на 

громадян, так і на самих співробітників поліції. 

Однак змінена роль поліції в суспільстві вимагає, щоб сформовані у 

громадян негативні стереотипи були зломлені, і їм на зміну прийшли нові, 

позитивні уявлення про співробітника поліції. Значимість ролі поліції, її 

авторитет у суспільстві і привабливість поліцейської професії у свідомості 

громадян створюються, в першу чергу, визнанням статусу поліцейських 

державою і надання їм певного роду гарантій. Одним із основоположних 

чинників, що впливають на авторитет поліції і ефективність її діяльності, є 

особисте ставлення глави держави та уряду до поліції і боротьби зі 

злочинністю. Різні служби та напрямки діяльності поліції користуються 

неоднаковою популярністю.  

Підвищенню авторитету поліції в суспільстві сприяють вміння 

поліцейських ввічливо поводитися з різними категоріями осіб, чому їх 

спеціально навчають. На Заході розробляються особливі технології, тренінги 

для співробітників поліції за методами ефективної комунікації з 

представниками національних меншин, психічно неврівноваженими людьми, 

людьми похилого віку, громадянами і т.д. 

Імідж виявляється чинником, що сприяє успіху вирішення завдань 

поліцією, але в той же час і поліпшення якісного її складу. Збільшується наплив 

бажаючих вступити в поліцейські освітні установи, стати 

висококваліфікованими професіоналами, поліпшується якісний склад 

абітурієнтів (їх особисті моральні якості, рівень освіченості, інтелекту та ін.), 

виникає можливість дійсно відбирати на навчання кращих із кращих, що згодом 

забезпечує і успішність освітнього процесу – все це відбувається за допомогою 

ЗМІ та інтернет-ресурсів.  

 Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Магістри 

повинні зрозуміти модель побудови позитивного іміджу поліцейського. 

 Ключові слова: акти комунікації, спілкування, засоби комунікації, чорна 

риторика, маніпуляція, імідж. 

 

ТЕМА 7. МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ЧОРНОЇ РИТОРИКИ 

Піар та чорна риторика базуються на комунікативних властивостях мови, 

її невичерпних можливостях. Кожна вимовлена фраза становить у цьому 

випадку мовленнєвий вчинок – поведінку людини, виявлену через мовлення, 

що є відбиттям її внутрішніх настанов і переконань. Подібний підхід базується 

на чітких положеннях. 

Фахівці з чорної риторики визначають її як «убрану в слова домінанту 

переможця, переконливу завдяки послідовному використанню всіх засобів й 

інструментів, доступних у мовній сфері: вербальних, паравербальних і 

невербальних, тобто мовних, тілесно-мовних сигналів і сигналів, що 

супроводжують мовлення». При звертанні до комунікативних технік, методів й 
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інструментів варто враховувати, що самі по собі вони нейтральні; чесними або 

нечесними вони стають лише під час використання, перетворюючись на білу чи 

чорну риторику. 

У сучасній теорії комунікацій розроблено принципи організації чорної 

риторики – це вміння маніпулювати всіма риторичними методами й методами 

впливу на особистість або аудиторію; відрізняти, в яких контекстах і за яких 

обставин аргументи комунікантів нічого не означають або, навпаки, є 

вирішальними; усувати суперечності й «задавати тон» у кожній розмові; 

нейтралізувати негативне мислення й поведінку співрозмовника, перевести 

розмову в позитивне й конструктивне русло; кмітливо та елегантно усувати 

пастки; у конфронтаційних ситуаціях поводитися впевнено. 

 Роль і значення теми для діяльності правоохоронців: Магістри 

повинні зрозуміти негативну роль чорної риторики. 

 Ключові слова: акти комунікації, спілкування, засоби комунікації, чорна 

риторика, маніпуляція. 
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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 «Ораторська майстерність» 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 

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. 
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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 «Ораторська майстерність» 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. 

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; 
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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.  

 


