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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Головні характеристики германських мов. 

Практичне заняття №1  –2 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Структура англійського 

речення та тексту. Правила утворення розповідних та питальних речень. 

Види питальних речень). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Германські мови», «Головні 

характеристики германських мов». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали); 

5. Складання монологічного висловлювання за темою.  

6. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
германські мови, мовлення, конструкції. 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Посібник з англійської мови для студентів-юристів. В.П. Сімонок – Харків, 

2005, «Право», - 263 с. 

2. Черноватий Л.В., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Переклад англомовної 

юридичної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. – Вінниця: Поділля 200, 2002. – 448с. 

3. Шевелёва С. А. English for Lawyers. Учебное пособие. – М.: Наука, 2013. – 

384 с. 

4. Brieger N. Professional English Law / Nick Brieger. – Essex: Penguin English, 

2003. – 113 p. 

5. English for Law Students Английский язык. Учебное пособие по 

специальности «Правоведение» / Авт.-сост.: Васючкова О. И., Долгорукова 

А. И., Крюковская И. В., Хорень Р. В., Шуплецова С. А. – М.: БГУ, 2010. – 

331 с. 

 

ТЕМА 2. Право та закон у сучасних умовах: загальна концепція та доктрини. 

Практичне заняття №2  –2 год. 

План 

1.Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Іменники. Артиклі: 

особові, безособові, нульові. Означальні слова). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Право та закон у сучасних умовах: 

загальна концепція та доктрини.». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали);  

5. Складання діалогічного висловлювання за темою.  



6. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

право, закон, концепція, доктрини. 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Английский язык для юридических вузов и факультетов. Под. ред Хижняк 

С.П., Ефимова И.И., Кирюшкина Т.В., Митрофанова В.В. Ростов на Дону: 

«Феникс», 2004. – 448с. 

2.  Англійська мова для юристів (правоохоронна діяльність) За ред. 

Давидової Н.В., Неженець Е.В. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. – 219с. 

3.  Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. – 

Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

4.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

5.  Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

 

ТЕМА 3. Понятійні та термінологічні особливості юридичної англійської 

мови. Техніка перекладу юридичної літератури.  

Практичне заняття №  3-4  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Прикметники. 

Прийменники. Ступені порівняння прикметників та прийменників). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Понятійні та термінологічні особливості 

юридичної англійської мови. Техніка перекладу юридичної літератури.». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні м атеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

поняття, терміни, юридична лексика. 

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

ТЕМА 4. Трудове право. Директиви Євросоюзу стосовно трудових відносин. 

Різновиди трудових угод.  

 

Практичне заняття №  5-6  – 4 год. 



План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматичного мінімуму. (Минулий час в 

англійській мові. The Past Simple. The Past Continuous. The Past Perfect. The 

Past Perfect Continuous. Розповідні. Питальні та заперечні речення). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Трудове право. Директиви Євросоюзу 

стосовно трудових відносин. Різновиди трудових угод». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
трудове право, трудова угода, трудові відносини. 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Английский язык для юридических вузов и факультетов. Под. ред 

Хижняк С.П., Ефимова И.И., Кирюшкина Т.В., Митрофанова В.В. 

Ростов на Дону: «Феникс», 2004. – 448с. 

2.  Англійська мова для юристів (правоохоронна діяльність) За ред. 

Давидової Н.В., Неженець Е.В. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. – 

219с. 

3.  Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

4.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

5.  Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

 

ТЕМА 5. Сімейне право. Застосування до сімейних відносин міжнародного 

права.  

 

Практичне заняття №  7-8  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Майбутній час в англійській мові. The 

Future Simple / The Present Continous. The Future Continuous. The Future 

Perfect. The Future Perfect Continuous. Розповідні. Питальні та заперечні 

речення. Future in the Past). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Сімейне право. Застосування до сімейних 

відносин міжнародного права». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
сімейне право, міжнародне право, договір. 

Рекомендована література до Теми 5:  



1. Английский язык для юридических вузов и факультетов. Под. ред 

Хижняк С.П., Ефимова И.И., Кирюшкина Т.В., Митрофанова В.В. 

Ростов на Дону: «Феникс», 2004. – 448с. 

2. Англійська мова для юристів (правоохоронна діяльність) За ред.   

Давидової Н.В., Неженець Е.В. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. – 219с. 

3. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

4. Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

5.  Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

 

ТЕМА 6. Майнові права та права власності. 

Практичне заняття №  9-10  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Вираження модальності в 

англійській мові. Модальні дієслова. Здатність та можливість. Необхідність 

та обов’язок. Лексичні засоби вираження поради, рекомендації та критики. 

Модальність при вираженні дозволу, запиту та пропозиції). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Майнові права та права власності». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
майнові права, власність, правова система. 

Рекомендована література до Теми 6:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

ТЕМА 7. Правове регулювання кіберзлочинності. 

                                                       Практичне заняття №  11-12  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Структура англійського речення та 

тексту. Правила утворення розповідних та питальних речень. Види 

питальних речень. Емфатичні конструкції). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Правове регулювання кіберзлочинності». 



4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кіберзлочинність, інтернет комунікація, інформаційна система. 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

ТЕМА 8. Міжнародне право. Держави як головні суб’єкти 

міжнародного права. 

 

                                                       Практичне заняття №  13-14  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Дієприкметник. Герундій та 

віддієслівний іменник. Правила утворення та функціонально-стилістичні 

особливості). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Міжнародне право. Держави як головні 

суб’єкти міжнародного права». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: : 

міжнародне право, держава, суб’єкти. 

Рекомендована література до Теми 8:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

ТЕМА 9. Особливості професії юриста у Великобританії, США та Україні: 

освіта та професійна етика.  

 



                                                       Практичне заняття №  15-16  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Пряма та непряма мова. Правила зміни 

та збереження часових форм. Вираження питання та наказу у непрямій мові. 

Дієслова, що використовуються для вираження непрямої мови). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Особливості професії юриста у 

Великобританії, США та Україні: освіта та професійна етика». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юрист, 

майбутня професія, освіта, професійна етика. 

Рекомендована література до Теми 9:  

1. Посібник з англійської мови для студентів-юристів. В.П. Сімонок – Харків, 

2005, «Право», - 263 с. 

2. Черноватий Л.В., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Переклад англомовної 

юридичної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. – Вінниця: Поділля 200, 2002. – 448с. 

3.  Шевелёва С. А. English for Lawyers. Учебное пособие. – М.: Наука, 2013. – 

384 с. 

4. Brieger N. Professional English Law / Nick Brieger. – Essex: Penguin English, 

2003. – 113 p. 

5.English for Law Students Английский язык. Учебное пособие по 

специальности «Правоведение» / Авт.-сост.: Васючкова О. И., Долгорукова 

А. И., Крюковская И. В., Хорень Р. В., Шуплецова С. А. – М.: БГУ, 2010. – 

331 с. 

 

ТЕМА 10. Культура англомовного писемного мовлення юриста. 

                                                                 Практичне заняття №  17-18  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Іменні речення. Правила утворення. 

Іменні речення у функції доповнення). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Культура англомовного писемного 

мовлення юриста». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

культура, писемне мовлення, юрист. 

Рекомендована література до Теми 10:  



1. Посібник з англійської мови для студентів-юристів. В.П. Сімонок – Харків, 

2005, «Право», - 263 с. 

2. Черноватий Л.В., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Переклад англомовної 

юридичної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. – Вінниця: Поділля 200, 2002. – 448с. 

3.  Шевелёва С. А. English for Lawyers. Учебное пособие. – М.: Наука, 2013. – 

384 с. 

4. Brieger N. Professional English Law / Nick Brieger. – Essex: Penguin English, 

2003. – 113 p. 

5.English for Law Students Английский язык. Учебное пособие по 

специальности «Правоведение» / Авт.-сост.: Васючкова О. И., Долгорукова 

А. И., Крюковская И. В., Хорень Р. В., Шуплецова С. А. – М.: БГУ, 2010. – 

331 с. 

 

ТЕМА 11. Мовленнєвий етикет та правила ведення бесіди у професійному 

середовищі. 

 

                                                                 Практичне заняття №  19-20  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Іменні речення. Правила утворення. 

Іменні речення у функції доповнення). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Мовленнєвий етикет та правила ведення 

бесіди у професійному середовищі». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: етикет, 

професійне середовище, бесіди. 

Рекомендована література до Теми 11:  

1. Посібник з англійської мови для студентів-юристів. В.П. Сімонок – Харків, 

2005, «Право», - 263 с. 

2. Черноватий Л.В., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Переклад англомовної 

юридичної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. – Вінниця: Поділля 200, 2002. – 448с. 

3.  Шевелёва С. А. English for Lawyers. Учебное пособие. – М.: Наука, 2013. – 

384 с. 

4. Brieger N. Professional English Law / Nick Brieger. – Essex: Penguin English, 

2003. – 113 p. 

5.English for Law Students Английский язык. Учебное пособие по 

специальности «Правоведение» / Авт.-сост.: Васючкова О. И., Долгорукова 

А. И., Крюковская И. В., Хорень Р. В., Шуплецова С. А. – М.: БГУ, 2010. – 

331 с. 

 



ТЕМА 12. Написання статей, тезисів та доповідей для виступу на 

конференціях.  

 

                                                                 Практичне заняття №  21-22  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Слова та фрази сполучники. Складні 

речення. Види складних речень. Підрядні речення часу, причини та 

результату). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Написання статей, тезисів та доповідей 

для виступу на конференціях». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5. Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: тези, 

статті, доповіді. 

Рекомендована література до Теми 12:  

1. Посібник з англійської мови для студентів-юристів. В.П. Сімонок – Харків, 

2005, «Право», - 263 с. 

2. Черноватий Л.В., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Переклад англомовної 

юридичної літератури: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. – Вінниця: Поділля 200, 2002. – 448с. 

3.  Шевелёва С. А. English for Lawyers. Учебное пособие. – М.: Наука, 2013. – 

384 с. 

4. Brieger N. Professional English Law / Nick Brieger. – Essex: Penguin English, 

2003. – 113 p. 

5.English for Law Students Английский язык. Учебное пособие по 

специальности «Правоведение» / Авт.-сост.: Васючкова О. И., Долгорукова 

А. И., Крюковская И. В., Хорень Р. В., Шуплецова С. А. – М.: БГУ, 2010. – 

331 с. 

 

ТЕМА 13. Правила складання успішного резюме. 

                                                       Практичне заняття №  23-24  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Умовні речення. Нульовий тип 

умовного речення. Перший тип умовного речення. Другий тип умовного 

речення. Змішаний тип умовних речень. Інші шляхи виразити гіпотетичне 

твердження). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Правила складання успішного резюме». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

резюме, структурні елементи, правила написання. 

Рекомендована література до Теми 13:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

ТЕМА 14. Співбесіда та прийом на роботу. 

 

                                                       Практичне заняття №  25-26  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Активний та пасивний стан. Правила 

зміни активного стану на пасивний. Структура It was … that, What, All.). 

3. Оволодіння лексикою за темою «Співбесіда та прийом на роботу». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спілкування, співбесіда, прийом на роботу. 

Рекомендована література до Теми 14:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

ТЕМА 15. Професійна он-лайн комунікація. Особливості та відмінні риси. 

 

                                                       Практичне заняття №  27-28  – 4 год. 

План 

1. Корекція фонетичних та орфографічних навичок з англійської мови 

(фонетико-орфографічних аналіз слів) 

2. Розуміння та вживання граматики. (Активний та пасивний стан. Правила 

зміни активного стану на пасивний. Структура It was … that, What, All.). 



3. Оволодіння лексикою за темою «Професійна он-лайн комунікація. 

Особливості та відмінні риси». 

4. Ознайомлювальне та вивчаюче читання текстів (дидактичні матеріали). 

5.Формування мовленнєвих умінь в аудіюванні та говорінні (різні види 

діалогів та монологів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: он-

лайн комунікації, міжкультурне спілкування, засоби комунікації. 

Рекомендована література до Теми 15:  

1. Гавура О.В. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. 

– Київ, «Логос», 1999,116с.: іл. 25. 

2.  Гуманова Ю.Л. и др. Английский для юристов. – М.,1997, 198с. 

3. Мисик Л.В. Англійська мова  (для студентів юридичних факультетів). 

Частина ІІ. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 1999. – 452с. 

4. Мисик Л.В., Козолуп М.В., Лопатниченко С.Є. Англійська мова  (для 

студентів юридичних факультетів). Частина І. – К.: Видавничій Дім “Ін 

Юре”, 1999. – 148с. 

 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, 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. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, 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 чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, 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, 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 

Студент, 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 

 

2.1 Критерії оцінювання комунікативної компетенції студентів 

із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти 

 

Критерії оцінювання комунікативної компетенції студентів, які 

вивчають іноземну мову, базуються на дескрипторах відповідного рівня 

володіння мовою у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. 

Пропонуються наступні критерії: 

1) змістовність: відповідність теми, розкриття теми, обґрунтованість 

відображення комунікативних намірів та форм їх реалізації; 

2) когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність 

висловлювань, реалізація комунікативного наміру; 

3) лексична адекватність: використання лексики відповідно до 

комунікативного наміру та визначеного рівня володіння іноземною мовою; 

4) граматична коректність: дотримання правил орфографії і пунктуації, 

правильність вживання різноманітних граматичних структур; 

5) відповідність фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, 

темпу мовлення. 

 

2.2. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

13-15 балів – роботу виконано на високому рівні; складено словник з 

опрацьованої фахової літератури, анотацію; 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. 

 

2.3 Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів 

 

13-15 балів – роботу виконано на високому рівні; складено словник з 

опрацьованої фахової літератури, анотацію; 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. 

 

3. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


