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Мета навчальної дисципліни: 

навчальна – формувати загальні компетенції магістрантів (знання, 

вміння, навички, вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки 

та здатності до самостійного навчання, що дозволить тим, хто навчається, 

реалізувати принцип «навчання через усе життя» (lifelong learning), 

проголошений у межах Болонського процесу; 

розвиваюча – сприяння формуванню загальних компетенцій магістрантів 

з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнення 

впевненості магістрантів як користувачів іноземної мови, а також їхнього 

позитивного ставлення до вивчення мови; 

виховна – сприяння становленню критичного самоусвідомлення тих, хто 

навчається, та їх умінь спілкуватися й робити вагомий внесок у міжнародне 

середовище, що постійно змінюється. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: навчальна 

дисципліна «Ділова іноземна мова» 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». 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» 

магістр повинен набути таких компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні: структурно-семантичні особливості іншомовної 

термінології юридичного профілю; різні структурні види іншомовних юридичних 

термінів: терміни слова, термінологічні словосполучення, абревіатури; 

особливості офіційно-ділового стилю мовлення; особливості ділового етикету 

зарубіжних країн; 

2) на фундаментальному рівні: лексичний мінімум, який складається з 1500-

2000 одиниць і носить стилістично нейтральний та загальнонауковий характер 

(не менше 300 відібраних лексичних одиниць необхідних для ділового 

спілкування); юридичні терміни і засоби їх перекладу; граматичний мінімум, 

який охоплює ключові положення морфології та синтаксису і дозволяє 

правильно розуміти зміст іншомовних джерел; вимоги до оформлення 

службових документів; граматичні явища в обсязі навчального мінімуму для 

вміння вести ділову бесіду; 

3) на практично-творчому рівні: основні види і форми перекладу; специфіку 

перекладу фахових терміноодиниць та абревіатур в юридичній документації. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: читати та перекладати із словником і без його 

допомоги оригінальні загальнонаукові юридичні тексти за фахом; робити 

підготовлені повідомлення у вигляді інформації або розгорнутої розповіді на 

основі прослуханого, побаченого або прочитаного; вести непідготовлену 

спонтанну бесіду за умовно-комунікативною ситуацією; застосовувати навички 
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монологічного та діалогічного мовлення для ведення науково-професійної 

дискусії та спілкування в межах тематики та ситуацій, пов’язаних із 

перебуванням у закордонному відрядженні; 

2) на алгоритмічному рівні: володіти загальновживаною лексикою, а також 

базовою іншомовною юридичною й загально науковою термінолексикою; 

володіти різними видами читання оригінальної загальнонаукової юридичної 

літератури; застосовувати навички адекватного перекладу (усного, письмового) 

ділової документації іноземною мовою з української та українською з іноземної 

мови; стилістично скорочувати, «компресувати» текст при перекладі; 

застосовувати техніку роботи зі словниками та довідниками; володіти 

структурно-змістовим аналізом юридичних термінів, методикою анотування і 

реферування текстів, складання конспектів, рецензії та розширеного плану 

статті іноземною мовою; 

3) на евристичному рівні: використовувати досвід творчої та пошукової 

діяльності (індивідуальної й у співробітництві); розвивати мовну активність; 

здійснювати проектну діяльність, яка сприятиме саморозвитку тих, хто 

навчається, зростанню їх особистісного потенціалу; створювати письмові 

висловлювання різних стилів, жанрів і типів мови (написання планів, анотацій, 

есе, складання критичних відгуків); 

4) на творчому рівні: застосовувати різні види письма (оформлення письмових 

повідомлень, доповідей, ділової документації, особистих та ділових листів, 

анкет, протоколів та інших фахових документів юридичного профілю); 

складати іноземною мовою анотації та реферати до наукових статей. 

3. Способів мислення: мислення аналізу – вміння розділяти поставленні 

завдання на частини, розмірковуючи над кожною окремо; мислення синтезу – 

вміння усе зводити до нуля, розмірковуючи над загальною картиною. 

4. Професійних якостей: вони формуються поступово, змінюються на 

різних етапах досягнення фахівцем професійної досконалості. До них належать: 

професійне мислення – особливості мислення фахівця, які дають йому змогу 

успішно виконувати професійне завдання на високому рівні майстерності: 

швидко, точно й оригінально вирішувати як ординарні, так і неординарні 

завдання в певній предметній сфері; розуміння – духовна складова будь-якої 

людської діяльності в якій усвідомлюється, осмислюється унікальність і 

неповторність людського життя-пізнання. Завдання професійної школи полягає 

в тому, щоб формувати професійне розуміння-уміння-мислення, спрямовувати 

магістрів на майбутню творчість-майстерність-діяльність, використовуючи 

ціннісно-смислову мотивацію-вибір-орієнтацію, впливаючи на неї, 

констатуючи її. Професійні якості зумовлюються національною морально-

духовною культурою, менталітетом нації. 

5. Світоглядних і громадянських якостей: Опозиція «людина – світ» 

визначає структуру світоглядного освоєння світу й людського 

самоутвердження.  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 
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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. ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ПРАВНИКА. ДІЛОВИЙ 

ЕТИКЕТ 

Тема розкриває роль та значення іноземної мови для фахівця з вищою 

освітою, а також специфіку професійного спілкування юриста, яка вимагає від 

нього високорозвинених комунікативних якостей, навичок і умінь, створених 

як у процесі навчання, і у процесі самоосвіти і практики. Англійська мова як 

мова міжнародного спілкування. Місце іноземної мови в культурному розмаїтті 

навчального та професійного середовища. Розповідає про розвиток 

професійних мовних компетенцій, ефективну комунікацію в професійній 

міжнародній діяльності та сучасний стан та рівень мовної підготовки 

працівників органів внутрішніх справ. 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС: вивчення теми 

сприятиме професійному становленню слухача магістратури, розширює його 

світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і мовлення. 

Ключові слова: функціональний стиль мовлення, діловий стиль, 

дискурс, форми звертання в країнах Європи. 

 

ТЕМА № 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВОЇ 

ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. 

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: INTERPOL, 

EUROPOL 
Тема розкриває загальні вимоги до оформлення службової поліцейської 

документації в Україні та Європі, а також формам та методам роботи 

міжнародних правоохоронних організацій – Interpol, Europol. 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС: вивчення теми 

сприятиме професійному становленню слухача магістратури, розширює його 

світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і мовлення. 

Ключові слова: ділові папери, документ, офіційно-діловий стиль, 

оформлення ділових паперів, протокол, лист опитування, база даних, система 

протидії злочинності. 

 

ТЕМА № 3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. НАПИСАННЯ CV, РЕЗЮМЕ, 

СУПРОВІДНОГО ЛИСТА, РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО ЛИСТА. 

СПІВБЕСІДА 

Тема присвячена процедурі працевлаштування. Написанню CV, резюме, 

супровідного листа. Складанню документа з описом службових обов'язків, 

співбесіді при  отриманні службової посади. 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС: вивчення теми 

сприятиме професійному становленню слухача магістратури, розширює його 

світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і мовлення. 
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Ключові слова: ділова кореспонденція, автобіографія, резюме, 

співбесіда. 

 

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

ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ 

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

Тема розкриває особливості ділових листів, їх ознаки і класифікацію. 

Порядок здійснення електронної кореспонденції (факси, e-mail). Вимоги до 

оформлення ділових листів. 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС: вивчення теми 

сприятиме професійному становленню слухача магістратури, розширює його 

світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і мовлення. 

Ключові слова: стиль мови, іншомовний (англомовний) діловий текст, 

лексичні особливості англомовного ділового тесту, граматичні особливості 

англомовного ділового тексту. 

 

ТЕМА № 5. АНОТУВАННЯ, ТА РЕФЕРУВАННЯ ФАХОВОЇ ДІЛОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ 

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Тема розкриває принципи анотування, редагування, реферування фахової 

ділової інформації іноземною мовою, а також розкриває принципи анотування, 

редагування, реферування фахової ділової інформації іноземною мовою. 

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС: вивчення теми 

сприятиме професійному становленню слухача магістратури, розширює його 

світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і мовлення. 

Ключові слова: анотація, реферат, редагування, реферування, наукова 

інформація, розділ, план, наукова розробка, актуальність теми. 

 

ТЕМА № 6. МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, 

СЕМІНАРИ ТА СИМПОЗІУМИ. НАУКОВА ДОПОВІДЬ 

Тема розповідає про особливості інформаційного супроводження 

проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, 

симпозіумів. Розглядає базові основи створення наукової доповіді.  

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС: вивчення теми 

сприятиме професійному становленню слухача магістратури, розширює його 

світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і мовлення. 

Ключові слова: заявка, програма, доповідь дискусія, повідомлення, 

публікація. 
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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 «Ділова іноземна мова» передбачено: 

 

для денної форми навчання:  

І курс:  1 семестр – екзамен 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЕКЗАМЕН (Е)  
Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 
Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

для заочної форми навчання:  

І курс:  1 семестр – екзамен 

ІІ курс: 3 семестр – екзамен 

 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

 

ЕКЗАМЕН (Е)  
Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 
Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 
 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

- оцінка «5» − теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять 

з дисципліни, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані 

необхідні практичні навички та вміння; які зазначені у робочій програмі з 

навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова», всі навчальні завдання, 

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

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 

теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 

думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні структури 

та системи мови, основних граматичних структур, загальновживаної лексики та 

юридичної термінології; 

- оцінка «4» − теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять 

у робочій програмі з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова», засвоєні у 
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повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 

вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні опанованих граматичних структур фахової лексики та 

термінології; 

- оцінка «3» − теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять 

з дисципліни, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань 

виконані з помилками; 

- оцінка «2» − теоретичні питання, винесені на розгляд практичних занять 

з дисципліни, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість 

навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення; 

- оцінка «1» − Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для 

розв’язання професійних завдань; 

          - «0» − відсутність на занятті.    

 

Для      навчальної      дисципліни      «Ділова іноземна мова» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: всі види контролю 

(поточний, проміжний, тематичний, підсумковий).  

Контроль знань, умінь та навичок здійснюється під час практичних 

занять, а також під час індивідуальних занять.  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда.  

Методи письмового контролю: письмове тестування.  

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 іноземної мови 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. 
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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. 
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Додаток  2 

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни 

 

          ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ділова іноземна мова 

 

Рівень вищої освіти  другий (магістерський)   

Спеціальність  262 «Правоохоронна діяльність» 

на 2019 /2020 навчальний рік 

 

Основна:  

1.1. Конституція України. – К., 1996. 

1.2. Закон України «Про вищу освіту». 

1.3. 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. 

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

Express Publishing, 2011. – 120 p. 

1.5. English for professional communication in law and law enforcement 

(Англійська мова для професійного спілкування правників та правоохоронців): 

навчальний посібник для слухачів    магістратури та ад’юнктів/ Гречухіна І.Д., 

Побережна Н.О., Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., Тимофіїва К.М. –  Дніпро: 

ДДУВС, 2017. – 335 с. 

 

Допоміжна: 

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

2004. – 352 с. 

2.2. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества. – М.: СП 

«Прин-Ди», 1992. – 378 с. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.4. Гетьман Н.А., Калашник Н.Г., Миронюк Н.П., Нікітіна Н.І. Як зробити 

огляд літератури у науковому дослідженні (реферат, анотація, переклад). – 

Запоріжжя, ЗЮІ МВС України: ВАТ «Мотор січ», 2001. – 62 с. 

2.5. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика. – 
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М.: Айрис-пресс, 2003. – 448 с. 

2.6. Караулова Ю.А. Практикум по юридическому переводу. Учебное пособие. 

– М.: МГИМО, 2003. – 292 с. 

2.7. Кулиш Л.Ю., Друянова Е.А., Хачатурова М.Ф. Английский для общения 

(наука, образование, бизнес, быт). – К.: Астарта, 1995. – 256 с. 

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

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

2.9. 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. 

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

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

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

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 

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

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

328 p. 

2.13. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – 

К.: Логос, 1997. – 352 с. 

2.14. Как сдать экзамен по английскому языку. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

– 352 с. 

2.15. Парчевский К.К., Ройзенблит Е.Б. Самоучитель французского языка: 

Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1993. – 574 с. 

2.16. Разинкина Н.М., Гуро Н.И., Зенкович Н.А. Международные контакты: 

Русско-английские соответствия. Справочник. М.: Высшая школа, 1992. – 95 с. 

2.17. Формановская Н.И., Соколова Г.Г. Речевой етикет. Русско-французские 

соответствия. Справочник. – М.: Высшая школа, 1992. – 94 с. 

2.18. Формановская Н.И., Шевцова С.В. Речевой етикет. Русско-английские 

соответствия. Справочник. – М.: Высшая школа, 1992. – 80 с. 

2.19. Шидловська А.В. Французька мова в діалогах. – К., 1998. – 186 с. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. http://www.lessons.ru/languages/aspera/about.html  

2. http://www.bellenglish.com 

3. http://www.audiobooksforfree.com 

4. http://www.franklang.ru 

5. http://sunsite.berkeley.edu/alex 

6. www.yourdictionary.com  

7. www.m-w.com  

8. www.multitran.ru 

9. www.interpol.int – Interpol (офіційний сайт) (International Criminal Police 

Organization) 

10. www.europol – Europol (офіційний сайт) (European Law Enforcement 

Organization) 

http://www.lessons.ru/languages/aspera/about.html
http://www.bellenglish.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.franklang.ru/
http://sunsite.berkeley.edu/alex
http://www.yourdictionary.com/
http://www.m-w.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.interpol.int/
http://www.europol/
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11. www.europol.net 

12. http://www.unodc.org/unodc/index.html – United Nations Office on Drugs and 

Crime. 

13. www.lexmercatoria.org/ – сайт для правознавців 

14. www.interpol.com/ – Interpol – офіційний сайт Інтерполу 

http://www.europol.net/
http://www.unodc.org/unodc/index.html
http://www.lexmercatoria.org/
http://www.interpol.com/

