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ТЕМА 1. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У  

ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 

Практичне заняття №1– 2 год. 

План 

1. Роль та значення юридичної термінології для фахівця з вищою освітою в 

галузі права. 

2. Типи утворення юридичних термінів. 

3. Переклад правничих термінів при анотуванні наукової статті англійською 

мовою або створенні повідомлення наукового змісту на професійну 

тематику. 

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

Burago Publishing House, 2007. – 190 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. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

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

 

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ  

ПРАВОВОГО ПОЛЯ 

Практичне заняття №2 – 6 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Основні поняття та терміни правового поля». 

2. Систематизація знань з граматики. Видо-часова система англійського 

дієслова. 

3. 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 утворення юридичних термінів; специфіку перекладу 
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юридичних термінів англійською мовою; лексико-граматичні особливості 

англомовного юридичного та наукового дискурсу. Необхідно вміти: 

розрізняти національні та запозичені правничі терміни; виділяти їх з текстів 

довідково-інформаційного характеру; вести запис основних висловлювань та 

фактів з текстів для аудіювання та читання. 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Kritskiy Alexandr. Secrets to Success (Business English). – Kiev: Dmitriy 

Burago Publishing House, 2007. – 190 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. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

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

 

ТЕМА 3. СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ.  

ПРОФЕСІЯ ПРАВНИКА 

Практичне заняття №3 – 4 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Судова влада в Україні. Професія правника».  

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

(утворення, вживання); іменник, артикль. 

3. 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: поняття та структуру судової влади в Україні, роль професії правника 

у розбудові держави. 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 3:  

1. 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. 

2. Evans V., Dooley J., Smith D. Career Paths: Law.   

Express Publishing, 2011. – 120 p. 

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

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

328 p. 

4. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с. 
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ТЕМА 4. ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ПРАВНИКА.  

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ 

Практичне заняття №4 – 4 год. 

План 

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

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

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

стан дієслів. 

3. 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:  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ 

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. 
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СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ: INTERPOL, EUROPOL 

Практичне заняття №5 – 6 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Загальні вимоги до оформлення службової 

поліцейської документації в Україні та Європі. Співпраця з міжнародними 

організаціями: Interpol, Europol».  

2. Систематизація знань з граматики. Типи питальних речень. Загальні 

запитання. Спеціальні запитання. Альтернативні запитання. Розділові 

запитання.  

3. 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 5:  
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. Николаева А.В., Разуваева Т.Н. Английский для юристов. Пособие 

по английскому языку для студентов страших курсов юридических 

факультетов. – Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2002. – 112 с. 

 

ТЕМА 6. СУДОВИЙ ПРОЦЕС. СУДОВІ СЛУХАННЯ, ДОСУДОВІ ТА 

ПІСЛЯСУДОВІ ПРОЦЕДУРИ 

Практичне заняття №6 – 6 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Cудовий процес. Cудові слухання, досудові та 

післясудові процедури».  

2. Систематизація знань з граматики. Модальні дієслова та їх еквіваленти. 

Порівняльне вживання модальних дієслів. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 
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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 поняття, які стосуються судових слухань та судового процесу, 

процедуру оформлення службової документації; 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 6:  
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. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. 

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

 

ТЕМА 7. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН 

(США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 

Практичне заняття №7 – 4 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Адміністративне право». 

2. Систематизація знань з граматики. Умовний спосіб. 

3. 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 поняття, які стосуються норм та складових адміністративного 

права та визначають принципи організації і діяльності всіх органів 

державного управління, а також організацію державного управління в 

конкретних його галузях. 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 7:  
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1. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества. – М.: 

СП «Прин-Ди», 1992. – 378 с. 

2. Вініченко Т.Г., Третьякова О.Є. Англійська мова: Навчальний 

посібник для самостійної роботи ад’юнктів, магістрантів, здобувачів 

(юридичні спеціальності). – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005 – 92 с. 

3. Николаева А.В., Разуваева Т.Н. Английский для юристов. Пособие 

по английскому языку для студентов страших курсов юридических 

факультетов. – Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2002. – 112 с. 

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

2011. – 120 p. 

 

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН  

(США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 

Практичне заняття №8 – 4 год. 

 План  

1. Актуалізація теми «Конституційне право англомовних країн (США та 

Великобританії)». 

2. Систематизація знань з граматики. Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Уживання інфінітива без частки to. 

3. 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 поняття, що стосуються юридичних норм, які закріплюють 

основи норм права, основні права, свободи, обов’язки, форму правління і 

форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, 

концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інституту виборів. 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 8:  
1. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества. – М.: 

СП «Прин-Ди», 1992. – 378 с. 

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

пособие. – М.: МГИМО, 2003. – 292 с. 

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

2011. – 120 p. 
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4. Murphy Raymond. English Grammar in Use: a Self-study Reference and 

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

328 p. 

 

ТЕМА 9. ТРУДОВЕ ПРАВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН 

 (США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 

Практичне заняття №9 – 4 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Трудове право англомовних країн (США та 

Великобританії)». 

2. Систематизація знань з граматики. Герундій. Уживання герундія або 

інфінітива.  

3. 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 поняття, що стосуються правових норм, які регулюють 

суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з 

приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на 

підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних 

та особистих інтересів їх суб'єктів. 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 9:  
1. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества. – М.: 

СП «Прин-Ди», 1992. – 378 с. 

2. Павлова Е.К., Шишкина Т.Н. Английский для юристов. Branches of 

Law. Серия «Учебники МГУ». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 320 с. 

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

2011. – 120 p. 

 

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНІ УГОДИ  

У ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Практичне заняття №10 – 2 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Міжнародне право». 

2. Систематизація знань з граматики. Дієприкметник.  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 
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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 поняття, що стосуються системи юридичних принципів і норм 

договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження 

між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює 

відносини з метою мирного співіснування. 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 із текстів для аудіювання та читання. 

Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, створення усних та 

письмових текстів різних типів та жанрів. 

Рекомендована література до Теми 10:  

1. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества. – М.: 

СП «Прин-Ди», 1992. – 378 с. 

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

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

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

2011. – 120 p. 

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

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 

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

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

328 p. 

 

ТЕМА 11. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН  

(США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 

Практичне заняття №11 – 4 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Цивільне право». 

2. Систематизація знань з граматики. Складнопідрядне речення. Підрядні 

підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні додаткові речення. 

Підрядні означальні речення. Підрядні обставинні речення 

3. 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 поняття, що стосуються системи правових норм, які 

регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між 

рівноправними суб’єктами права – фізичними та юридичними особами, 

територіальними громадами, державами та іншими суб’єктами публічного 
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права. 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 11:  
1. Разинкина Н.М., Гуро Н.И., Зенкович Н.А. Международные 

контакты: Русско-английские соответствия. Справочник. М.: Высшая школа, 

1992. – 95 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. 

 

ТЕМА 12. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН  

(США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ) 

Практичне заняття №12 – 4 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Кримінальне право». 

2. Систематизація знань з граматики. Підрядні речення часу. Підрядні 

речення місця. Підрядні речення причини. Підрядні речення мети. Підрядні 

речення наслідку. Підрядні речення способу дії та порівняння.  

3. 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 поняття, що стосуються системи правових норм,  що 

встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання 

підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили. 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 із текстів для аудіювання та читання. 

Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, створення усних та 

письмових текстів різних типів та жанрів. 

Рекомендована література до Теми 12:  
1. Вертегел В.Л. Практикум для розвитку усного мовлення (англійська 

мова) для студентів, курсантів та слухачів магістратури вищих навчальних 

закладів юридичного профілю. – Запоріжжя: Запорізький національний 

університет, 2011. – 78 с. 
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2. Вініченко Т.Г., Третьякова О.Є. Англійська мова: Навчальний 

посібник для самостійної роботи ад’юнктів, магістрантів, здобувачів 

(юридичні спеціальності). – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005 – 92 с. 

3. Николаева А.В., Разуваева Т.Н. Английский для юристов. Пособие 

по английскому языку для студентов страших курсов юридических 

факультетов. – Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2002. – 112 с. 

4. 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. 

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

2011. – 120 p. 

 

ТЕМА 13. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ДІЛОВІ ЛИСТИ, ЇХ 

ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ 

(ФАКСИ, E-MAIL). ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ 

Практичне заняття №13 – 6 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Ділові листи, їх ознаки і класифікація. Електронна 

кореспонденція (факси, e-mail). Вимоги до оформлення ділових листів)». 

2. Систематизація знань з граматики. Підрядні речення умови. Zero 

Conditional/Type 0. First Conditional/Type 1. Second Conditional/Type 2. Third 

Conditional/Type 3. 

3. 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 написання ділових листів та вимоги до їх оформлення; 

специфіку електронної кореспонденції; лексико-граматичні особливості 

англомовного юридичного та наукового дискурсу. Необхідно вміти: розуміти 

основний зміст автентичних ділових листів; виділяти з текстів важливі 

відомості довідково-інформаційного характеру; вести запис основних 

висловлювань та фактів з текстів для аудіювання та читання. 

Рекомендована література до Теми 13:  

1. Вертегел В.Л. Практикум для розвитку усного мовлення (англійська 

мова) для студентів, курсантів та слухачів магістратури вищих навчальних 

закладів юридичного профілю. – Запоріжжя: Запорізький національний 

університет, 2011. – 78 с. 

2. Вініченко Т.Г., Третьякова О.Є. Англійська мова: Навчальний 

посібник для самостійної роботи ад’юнктів, магістрантів, здобувачів 

(юридичні спеціальності). – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005 – 92 с. 

3. Николаева А.В., Разуваева Т.Н. Английский для юристов. Пособие 

по английскому языку для студентов страших курсов юридических 

факультетов. – Ростов-на-Дону: издательский центр «МарТ», 2002. – 112 с. 
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4. 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. 

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

2011. – 120 p. 

 

ТЕМА 14. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. НАПИСАННЯ CV, РЕЗЮМЕ, 

СУПРОВІДНОГО ЛИСТА, РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО ЛИСТА. 

СПІВБЕСІДА 

Практичне заняття №14 – 4 год. 

План 

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

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

Співбесіда». 

2. Систематизація знань з граматики. Порядок слів в англійському 

розповідному реченні. Місце додатка в реченні. Місце означення в реченні. 

Місце обставини в реченні. Зворотній порядок слів, або інверсія. 

3. 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, 

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 14:  
1. Разинкина Н.М., Гуро Н.И., Зенкович Н.А. Международные 

контакты: Русско-английские соответствия. Справочник. М.: Высшая школа, 

1992. – 95 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. 
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ТЕМА 15. АНОТУВАННЯ, ТА РЕФЕРУВАННЯ ФАХОВОЇ ДІЛОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ 

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Практичне заняття №15 – 6 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Анотування, редагування, реферування фахової ділової 

інформації іноземною мовою». 

2. Систематизація знань з граматики. Узгодження часів. 

3. 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 анотування, редагування, реферування фахової ділової 

інформації іноземною мовою, специфіку наукового стилю; лексико-

граматичні особливості англомовного юридичного та наукового дискурсу; 

основні та додаткові ресурси, за допомогою яких можна ефективно 

компенсувати лакуни у мовній освіті (типи словників, довідників, 

комп’ютерних програм, 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. Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, 

створення усних та письмових текстів різних типів та жанрів; прийомами 

самостійної роботи зі спеціальним мовним матеріалом (лексикою, 

граматикою, фонетикою) з використанням довідникової, навчальної та 

наукової літератури; граматичними труднощами перекладу текстів правничої 

тематики; основами публічного мовлення – робити повідомлення, доповіді. 

Рекомендована література до Теми 15:  
1. 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. 

2. Evans V., Dooley J., Smith D. Career Paths: Law.   

Express Publishing, 2011. – 120 p. 

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

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 
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ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, 

СЕМІНАРИ ТА СИМПОЗІУМИ.  

НАУКОВА ДОПОВІДЬ 

Практичне заняття №16 – 6 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Міжнародні науково-практичні конференції, семінари, 

симпозіуми. Наукова доповідь». 

2. Систематизація знань з граматики. Непряма мова. Непрямі запитання. 

3. 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 презентації наукових доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях, семінарах, симпозіумах; специфіку 

функціональних стилів мовлення, наукового стилю; лексико-граматичні 

особливості англомовного юридичного та наукового дискурсу; основні та 

додаткові ресурси, за допомогою яких можна ефективно компенсувати 

лакуни у мовній освіті (типи словників, довідників, комп’ютерних програм, 

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. 

Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, створення усних та 

письмових текстів різних типів та жанрів; прийомами самостійної роботи зі 

спеціальним мовним матеріалом (лексикою, граматикою, фонетикою) з 

використанням довідникової, навчальної та наукової літератури; 

граматичними труднощами перекладу текстів правничої тематики; основами 

публічного мовлення – робити повідомлення, доповіді. 

Рекомендована література до Теми 16:  
1. Вініченко Т.Г., Третьякова О.Є. Англійська мова: Навчальний 

посібник для самостійної роботи ад’юнктів, магістрантів, здобувачів 

(юридичні спеціальності). – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2005 – 92 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. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів магістратури на 

практичних заняттях  

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням», 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 щодо дискусійних питань 

ґрунтується на глибокому знанні матеріалу з українського професійного 

мовлення. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», 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 щодо дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні матеріалу. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять з дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», 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 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», засвоєні частково, 
прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички 
та вміння, зазначені у робочій навчальній програмі, сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Магістр 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 

 

 

 

 


