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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА № 1. ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ПРАВНИКА.  

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ 

Практичне заняття №1– 2год. 

План 

1. Актуалізація теми «Професійне мовлення правника. Діловий етикет». 

2. Систематизація знань з граматики. Дієслово: часи групи Continious 

(утворення, вживання). 

3. Вивчаюче читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: правильно оформлювати свої 

висловлювання іноземною мовою; розуміти на слух англійські повідомлення, 

орієнтовані на програмний мовний матеріал; вести непідготовлену 

(спонтанну) бесіду, яка включає розгорнуті додаткові повідомлення, 

висловити свою позицію щодо повідомлення з її аргументацією; без 

попередньої підготовки ставити питання і відповідати на питання, логічно та 

послідовно робити розгорнуті повідомлення за темою або за ситуацією; 

робити підготовлені повідомлення у вигляді доповіді або розгорнутої 

розповіді на основі прослуханого чи прочитаного матеріалу (в межах 

програми). 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с. 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. – К.: 

Логос, 2004. – 352 с. 

3. Kritskiy Alexandr. Secrets to Success (Business English). – Kiev: Dmitriy 

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 

4. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

 

ТЕМА № 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ 

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. 

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: INTERPOL, 

EUROPOL 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Загальні вимоги до оформлення службової 

поліцейської документації в Україні та Європі. Співпраця з міжнародними 

організаціями: Interpol, Europol».  
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2. Систематизація знань з граматики. Дієслово: часи групи Perfect (утворення, 

вживання). 

3. Вивчаюче читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: загальні вимоги до оформлення службової поліцейської документації в 

Україні та Європі, особливості співпраці з міжнародними організаціями; 

лексико-граматичні особливості англомовного юридичного та наукового 

дискурсу. Необхідно вміти: розуміти основний зміст автентичних правничих, 

суспільно-політичних, публіцистичних та прагматичних текстів та веб-

сайтів; виділяти з текстів важливі відомості довідково-інформаційного 

характеру; вести запис основних висловлювань та фактів з текстів для 

аудіювання та читання. Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, 

створення усних та письмових текстів різних типів та жанрів. 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с. 

2. Kritskiy Alexandr. Secrets to Success (Business English). – Kiev: Dmitriy 

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 

3. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

 

ТЕМА № 3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. НАПИСАННЯ CV, РЕЗЮМЕ, 

СУПРОВІДНОГО ЛИСТА, РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО ЛИСТА. 

СПІВБЕСІДА 

Практичне заняття №3 – 2 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Працевлаштування. Написання CV, резюме, 

супровідного листа.   Написання документа з описом службових обов'язків. 

Співбесіда». 

2. Систематизація знань з граматики. Дієслово: часи групи Indefinite 

(утворення, вживання). 

3. Вивчаюче читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: особливості працевлаштування та проведення співбесіди, специфіку 

написання CV, резюме та супровідного листа англійською мовою; основні та 

додаткові ресурси, за допомогою яких можна ефективно компенсувати 

лакуни у мовній освіті (типи словників, довідників, комп’ютерних програм, 
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інформаційних сайтів мережі Інтернет тощо). Необхідно вміти: розуміти 

основний зміст автентичних правничих, суспільно-політичних, 

публіцистичних та прагматичних текстів та веб-сайтів; виділяти з текстів 

важливі відомості довідково-інформаційного характеру; вести запис 

основних висловлювань та фактів з текстів для аудіювання та читання.  

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с. 

2. English for Law Students: Підручник з англійської мови для студентів 

І–ІІІ курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг. 

ред. В. П. Сімонок. – Х.: Право, 2006. – 416 с. 

3. Evans V., Dooley J., Smith D. Career Paths: Law. Express Publishing, 

2011. – 120 p. 

4. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

 

ТЕМА № 4. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ДІЛОВІ ЛИСТИ, 

ЇХ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. ЕЛЕКТРОННА 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ (ФАКСИ, E-MAIL). ВИМОГИ ДО 

ОФОРМЛЕННЯ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ 

Практичне заняття №4 – 4 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Офіційно-ділова документація. Ділові листи, їх ознаки 

та класифікація. Електронна кореспонденція (факси, e-mail). Вимоги до 

оформлення ділових листів». 

2. Систематизація знань з граматики. Дієслово: часи групи Continious та 

Perfect (утворення, вживання). Систематизація знань з граматики. Пасивний 

стан дієслів. 

3. Вивчаюче читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: правильно оформлювати свої 

висловлювання іноземною мовою; розуміти на слух англійські повідомлення, 

орієнтовані на програмний мовний матеріал; вести непідготовлену 

(спонтанну) бесіду, яка включає розгорнуті додаткові повідомлення, 

висловити свою позицію щодо повідомлення з її аргументацією; без 

попередньої підготовки ставити питання і відповідати на питання, логічно та 

послідовно робити розгорнуті повідомлення за темою або за ситуацією; 

робити підготовлені повідомлення у вигляді доповіді або розгорнутої 

розповіді на основі прослуханого чи прочитаного матеріалу (в межах 

програми). 

Рекомендована література до Теми 4:  
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1. Evans V., Dooley J., Smith D. Career Paths: Law. Express Publishing, 

2011. – 120 p. 

2. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

3. Караулова Ю.А. Практикум по юридическому переводу. Учебное 

пособие. – М.: МГИМО, 2003. – 292 с. 

4. Майерс Л.М. Пишем по-английски: руководство по грамматике и 

письму на английском языке. – СПб.: Лань, 1997. – 448 с. 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів магістратури на 

практичних заняттях  

 

Б
А

Л
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ділова 

іноземна мова (англійська)», засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність.  

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ділова 
іноземна мова (англійська)», 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, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні основного 
граматичного та лексичного матеріалу. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни «Ділова 
іноземна мова (англійська)», 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 «Ділова 
іноземна мова (англійська)», 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 

Слухач 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 
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