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ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА. АНГЛІЙСЬКА ЯК МІЖНАРОДНА МОВА 

ПРАВА 

Практичне заняття №1– 8 год. 

План 

1. Роль та значення  іноземної мови для фахівця з вищим науковим ступенем  

у галузі права. 

2. Актуалізація теми «Значення іноземної мови у професійній діяльності 

юриста. Англійська як міжнародна мова права». 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
мова права, різновиди юридичної англійської мови, становлення мови права, 

архаїчна лексика, дублети та триплети, латинізми, запозичення з 

французької. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми аспірант 

(ад’юнкт)  повинен знати: загальні лексичні, граматичні, стилістичні 

особливості мови права; різновиди юридичної англійської мови, становлення 

мови права, архаїчну лексику, дублети та триплети, латинізми, запозичення з 

французької. Необхідно вміти: 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, висловлювати свою позицію 

щодо повідомлення з її аргументацією; 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). 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 3 стор. 7, Впр. 4 стор. 7, Впр. 6 стор. 

8, Впр. 10 стор. 11, Впр. 12 стор. 11, Впр. 17 стор. 13, Впр. 18 стор. 21, 

Впр. 20 стор. 23, Впр. 25 стор. 26, Впр. 28 стор. 27, Впр. 31 стор. 29. 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

1. Вивчити основні юридичні терміни (стор. 13-14). 

2. Робота над текстом «People in the Legal System» (стор. 13-14). 
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ТЕМА 2. ГОЛОВНІ ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

Практичне заняття № 2 – 8 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Головні правові терміни та поняття». 

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. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

юридичний термін, правове поняття, термінознавство, номенклатура, 

національні та запозичені терміни, омонімія та синонімія термінів. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми аспірант 

(ад’юнкт)  повинен знати: особливості утворення юридичних термінів; 

специфіку перекладу 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. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2: 

1. Виконати письмово вправи: Тема 1 стор. 5-6, Тема 2 стор. 6-8, Впр. 2 

стор. 7, Впр. 3 стор. 9. 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

1.  Вивчити нову лексику з теми. 

2. Прочитати та перекласти текст «Latin terms», виписати юридичні 

терміни та зробити анотацію. 

 

 

ТЕМА 3. ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ. ЗАСОБИ 

ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ 

Практичне заняття № 3– 8 год. 

План 

1. Роль та значення юридичної термінології для фахівця з вищим науковим 

ступенем  у галузі права. 

2. Систематизація знань з граматики. Типи та структура питальних речень, 

надання відповіді на різні типи запитань.  

3. Типи утворення юридичних термінів. 

4. Переклад правничих термінів при анотуванні наукової статті англійською 

мовою або створенні повідомлення наукового змісту на професійну 

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

термін, національні та запозичені терміни, модель словотворення, структурні 

види термінів, суфіксація, префіксація, конверсія, запозичення в 

термінотворенні, передавання значення терміну за допомогою 

перекладацьких трансформацій, калькування, транслітерація, 

транскрибування,  

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). 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 3-11 стор. 208-211, Впр. 4 стор. 132, 

Впр. 6 стор. 134, Впр. 10 стор. 141. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 254-260). 

2. Робота над текстом «Jurisdiction» (стор. 266). 

 

 

ТЕМА 4. ПРАВО. ЗАКОН. ГАЛУЗІ ПРАВА  

Практичне заняття № 4 – 10 год. 

План 

1. Актуалізація теми « Право. Закон. Галузі права».  

2. Систематизація знань з граматики. Видо-часова форма дієслова в дійсному 

стані. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правова норма, законопроект, законодавчий акт, статут, закон. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми слухач повинен 

розкривати зміст понять: «право», «закон», аналізувати та порівнювати різні 

класифікації галузей права; вживати лексику та термінологію терміногрупи 
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«Право, закон» в різних типах словосполучень.  Необхідно знати: загальну 

характеристику (утворення, значення та вживання) видо-часових форм 

дієслова в дійсному стані. 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.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 6-12 стор. 22-24, Впр. 4 стор. 20, Впр. 

14 стор. 26. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 30-32). 

2. Робота над текстом «The Rules and Language of the Courtroom» (стор. 

22). 

 

 

ТЕМА 5 . ЗАКОНОДАВСТВО. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА  

Практичне заняття № 5 – 10 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Законодавство. Законодавча влада».  

2. Систематизація знань з граматики. Дієслово: видо-часові форми Present 

(порівняння, маркери часів).  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

законодавство, законодавча влада, законодавець, кодифікація, законодавчі 

джерела, законодавча процедура. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати та розкривати поняття законодавчої влади, законодавства, законодавця 

та процесів законотворення; оперувати лексикою та термінологією в межах 

теми;  отримувати інформацію стосовно процедури прийняття закону з 

оригінальних джерел.  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. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 5: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 4-7 стор. 12-14, книга 2 Впр. 1 стор. 4-

6, Впр. 14 стор. 17. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 17-18). 

2. Робота над текстом «Interpol», відповіді на питання (стор. 23-25). 

 

ТЕМА 6. ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ 

ПРАВА 

Практичне заняття № 6 – 8 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Види юридичних документів в різних галузях права».  

2. Систематизація знань з граматики. Видо-часові форми Past: порівняння, 

маркери часів. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

закон, статут, кодекс, підзаконний акт, законопроект, постанова, угода, 

контракт, едикт.  

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

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати:  типологію юридичних документів, їх структурні та кооперувати 

лексикою та термінологією в межах теми; розуміти специфіку лексичних 

засобів вираження змісту текстів з фаху; розпізнавати скорочення;   вміти 

розділяти текст на смислові частини та визначати заголовки до них. 

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. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 11-13 стор. 14-16, Впр. 18 стор. 4-6, 

Впр. 14 стор. 17. 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

1.  Вивчити нову лексику з теми (стор. 17-18). 

2. Робота над текстом «Jury Duty. Rules and Expectations», відповіді на 

питання (стор. 23-25). 
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ТЕМА 7. СУДОВА ВЛАДА. СУДОВА СИСТЕМА 

Практичне заняття № 7 – 8 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Судова влада. Судова система». 

2. Систематизація знань з граматики. Способи вираження майбутніх дій в 

англійській мові.                                                   

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
судова влада, суд, судова система, судоустрій, суддівський корпус, присяжні. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: поняття судової влади та особливості судової системи в Україні та 

англомовних країнах. Необхідно володіти правилами розміщення фразового 

ті логічного наголосу; розуміти перекладацькі трансформації; надавати 

характеристику роботі судових органів різних країн; знати граматичні 

особливості законодавчих документів. 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 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7: 

1. Виконати письмово вправи: впр. 11-13 стор. 315-316, впр. 18 стор. 318, 

впр. 14 стор. 317. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 320-321). 

2.Робота над текстом, відповіді на питання (стор. 322). 

 

 

 

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО  

Практичне заняття № 8 –8год. 

 План  

1. Актуалізація теми «Конституційне право». 

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

Основні сполучники часу та умови. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
основні права та свободи, форма правління, форми державного устрою, 

діяльність органів державної влади, місцеве самоврядування, вибори. 

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. 
Завдання для самостійної роботи до Теми 8: 

1. Виконати письмово вправи: впр. 1, 3 стор. 28, впр. 5-8 стор.29. 

Індивідуальні завдання до Теми 8: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 28). 

2.Робота над текстом «Specialist in Administrative Law. Pamela Webster», 

відповіді на питання (стор. 28). 

 

ТЕМА 9.  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  

Практичне заняття № 9 – 10 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Кримінальне право». 

2. Систематизація знань з граматики. Загальна характеристика пасивного 

стану дієслова (утворення та значення). 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

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

право, правопорушення, фелонія, злочин, правопорушник, злочинець. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми слухач повинен  

знати: поняття та функції кримінального права; класифікувати види злочинів. 

Володіти  загальними  поняттями стосовно 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 
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основних висловлювань та фактів із текстів для аудіювання та читання. 

Необхідно володіти: стратегіями сприйняття, аналізу, створення усних та 

письмових текстів різних типів та жанрів. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9: 

1. Виконати письмово вправи: (впр. 7-8 стор. 32, впр. 12-14 стор. 33).  

 

Індивідуальні завдання до Теми 9: 

1. Вивчити нову лексику з теми (10 стор. 32). 

2. Робота над текстом, відповіді на питання (стор. 36). 

 

 

ТЕМА 10.  КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Практичне заняття № 10 – 8 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Кримінальний  процес». 

2. Систематизація знань з граматики. Особливості вживання пасивного стану 

дієслова в англійській мові. Прямий та непрямий, прийменниковий та 

фразеологічний пасив.  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

кримінальна юстиція, кримінальний процес, загальна система процесу, 

система дізнання в кримінальному процесі, притягнення до суду. 

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 сутності кримінального процесу, 

приводи та підстави для порушення кримінальної справи. Необхідно вміти 

порівнювати змагальну систему процесу та систему дізнання в 

кримінальному процесі. Необхідно володіти правилами словесного наголосу 

в багатоскладових словах, оперувати лексичним матеріалом та термінологією 

в межах теми. 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. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 10: 

1. Виконати письмово вправи: (впр. 1-2 стор. 323, впр. 7-9 стор. 324).  
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Індивідуальні завдання до Теми 10: 

1. Вивчити нову лексику з теми (впр. 3-4 стор. 334-335). 

2. Робота над текстом, відповіді на питання (стор. 338). 

 

 

ТЕМА 11. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО  

Практичне заняття № 11 – 10 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Цивільне право». 

2. Систематизація знань з граматики. Непряма мова. Дієслова мовлення. 

Узгодження часів.  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

цивільний процес, позов, сторони цивільного провадження, судовий розгляд 

справи. 

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 

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. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 11: 

1. Виконати письмово вправи: (впр. 4-9 стор. 132, впр. 13-17 стор. 139-

143).  

Індивідуальні завдання до Теми 11: 

1.  Вивчити нову лексику з теми (впр. 3 стор. 135-136). 

2. Робота над текстом, відповіді на питання (стор. 141). 

 

 

ТЕМА 12. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС  

Практичне заняття № 12 – 8  год. 

План 

1. Актуалізація теми «Цивільний процес». 
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2. Систематизація знань з граматики. Модальні дієслова, особливості 

вживання модального дієслова shall в мові права.  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

злочин, покарання, визнати винним, звільнення від відповідальності, 

судимість. 

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 сутності цивільного процесу, підстав 

для подання позову; вміти порівнювати цивільно-процесуальні відносин у 

різних країнах.  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. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 12: 

1. Виконати письмово вправи: (впр. 1-2 стор. 339, впр. 6-9 стор. 340-343).  

 

Індивідуальні завдання до Теми 12: 

1. Вивчити нову лексику з теми (впр. 4-6 стор. 345-347). 

2. Робота над текстом , відповіді на питання (стор. 349-351). 

 

ТЕМА 13. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

НОРМ ПРАВА  

Практичне заняття № 13 – 8 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Юридична відповідальність за порушення норм права». 

2. Систематизація знань з граматики. Модальні дієслова: deduction and 

possibility; вживання модальних дієслів з різними формами інфінітиву.  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

юридична відповідальність, порушення норми права, покарання, штраф, 

пеня, ув’язнення, дострокове звільнення, амністія, застава. 

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

напрацьовані під час заняття: у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: поняття сутності юридичної відповідальності, підстави для її 

застосування, розуміти види юридичної відповідальності за порушення норм 
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права. Необхідно знати особливості вимови юридичних термінів латинського 

походження, вміти інтонаційно оформлювати публічну доповідь та виступ 

англійською мовою, пов’язаних з професією; оперувати лексичним 

матеріалом і термінологією в межах теми. 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. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 13: 

1. Виконати письмово вправи: впр. 1, 3 стор. 28, впр. 5-8 стор.29. 

Індивідуальні завдання до Теми 13: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 28). 

2.Робота над текстом «Specialist in Administrative Law. Pamela Webster», 

відповіді на питання (стор. 28). 

 

 

ТЕМА 14. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ: 

ІНШОМОВНЕ ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ 

СПІЛКУВАННЯ 

Практичне заняття № 14 – 8 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Професійна комунікативна компетенція: іншомовне 

діалогічне мовлення у різних ситуаціях спілкування». 

2. Систематизація знань з граматики.  Неособові форми дієслова; інфінітив та 

інфінітивні звороти .  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

юридична відповідальність, порушення норми права, покарання, штраф, 

пеня, ув’язнення, дострокове звільнення, амністія, застава. 

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

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати:     основні принципи побудови діалогу з учасниками правовідносин в 

різних галузях права. Необхідно володіти основними інтонаційними 

моделями фахового спрямування; оперувати лексичним матеріалом і 

термінологією в межах теми.  

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.  
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Завдання для самостійної роботи до Теми 11: 

2. Виконати письмово вправи: (впр. 4-9 стор. 132, впр. 13-17 стор. 139-

143).  

Індивідуальні завдання до Теми 11: 

1.  Вивчити нову лексику з теми (впр. 3 стор. 135-136). 

2. Робота над текстом, відповіді на питання (стор. 141). 

 

ТЕМА 15. НАУКОВИЙ СТИЛЬ. НАУКОВИЙ ТЕКСТ: ЖАНРОВІ, 

ЛІНГВІСТИЧНІ ТИ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 Практичне заняття № 15 – 16 год. 

 

План 

1. Актуалізація теми «Науковий стиль. Науковий текст: жанрові, лінгвістичні 

та стилістичні особливості». 

2. Систематизація знань з граматики. Неособливі форми дієслова: інфінітив 

та інфінітивні звороти. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

науковий стиль мовлення, науковий текст, наукова стаття, доповідь, реферат, 

анотація. 

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

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: основні функції наукового стилю мови, сферу використання наукового 

стилю, його головне призначення та ознаки. Необхідно знати призначення та 

структуру наукових праць; 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. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 15: 

3. Виконати письмово вправи: (впр. 4-9 стор. 132, впр. 13-17 стор. 139-

143).  

Індивідуальні завдання до Теми 15: 

1.  Вивчити нову лексику з теми (впр. 3 стор. 135-136). 

2. Робота над текстом, відповіді на питання (стор. 141). 

 

 

ТЕМА 16. НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

 Практичне заняття №16 –16 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Наукові доповіді та презентації». 

2. Систематизація знань з граматики. Умовний спосіб. Типи умовних речень. 

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

наукова доповідь, аргументація, гіпотеза, аналіз, дослідження, актуальність, 

висновки, наукові перспективи дослідження, презентація. 

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

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми слухач повинен 

знати: призначення, види, особливості,  структуру та етапи підготовки 

наукової доповіді та презентації. Необхідно відрізняти 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 писати доповіді та статті, знати 

особливості англомовних доповідей. Необхідно вміти: правильно 

оформлювати статті в англомовних виданнях, анотувати англійською мовою 

україномовні та англомовні статті. 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. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 16: 

2. Виконати письмово вправи: Тема 1 стор. 5-6, Тема 2 стор. 6-8, Впр. 2 
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стор. 7, Впр. 3 стор. 9. 

Індивідуальні завдання до Теми 16: 

3.  Вивчити нову лексику з теми. 

4. Прочитати та перекласти текст «Latin terms», виписати юридичні 

терміни та зробити анотацію. 

 

ТЕМА 17. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

ВІДРЯДЖЕННЯ  

Практичне заняття №17 – 14 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Міжнародне наукове співробітництво та відрядження». 

2. Систематизація знань з граматики. Вживання дієслівних форм у підрядних 

реченнях після певних прикметників та дієслів спонукання до дії. 

3. Складання діалогів з побутової та наукової тематики. Обговорення 

сумісних проектів.  

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 аспірант 

(ад’юнкт) повинен знати: лексику та термінологію в межах теми; правила 

мовного етикету; основні ситуативні формули спілкування у закордонному 

науковому відрядженні; вживання дієслівних форм у підрядних реченнях 

після певних прикметників та дієслів спонукання до дії: It is important that he 

do/should do; He requires that I do/should do. Необхідно вміти: спілкуватися 

англійською мовою на побутові теми (аеропорт, готель, транспорт) з 

використанням мовних формул та кліше; вести діалог на професійні теми в 

межах міжкультурного спілкування. 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. 
Завдання для самостійної роботи до Теми 17: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 6-12 стор. 22-24, Впр. 4 стор. 20, Впр. 

14 стор. 26. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 17: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 30-32). 

2. Робота над текстом «The Rules and Language of the Courtroom» (стор. 

22). 
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ТЕМА 18. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ  

Практичне заняття №18 – 14 год. 

План 

1. Актуалізація теми «Участь у наукових  конференціях». 

2. Систематизація знань з граматики. Формули звертання. Найуживаніші 

сполучники та слова-зв’язки в науковому стилі.  

3. Читання текстів правничої тематики (дидактичні матеріали). 

4. Виконання лексико-граматичних завдань на формування комунікативних 

умінь та навичок за темою. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

конференція, Інтернет-конференція, доповідач, пленарне засідання, секційне 

засідання, головуючий, секретар, організаційний комітет конференції, 

організаційний внесок, збірка наукових праць/тез доповідей, етикет наукової 

дискусії, регламент. 

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

напрацьовані під час заняття : у результаті засвоєння теми аспірант 

(ад’юнкт) повинен знати: лексику та термінологію в межах теми; сполучники 

та слова-зв’язки; етикет наукової конференції та процедуру її проведення. 

Необхідно  вміти: писати наукову доповідь за професійною тематикою з 

використанням фахової лексики, термінології та необхідних сполучників та 

слів-зв’язків; вести наукову дискусію. 

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. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 18: 

1. Виконати письмово вправи: Впр. 3-11 стор. 208-211, Впр. 4 стор. 132, 

Впр. 6 стор. 134, Впр. 10 стор. 141. 

Індивідуальні завдання до Теми 18: 

1. Вивчити нову лексику з теми (стор. 254-260). 

2. Робота над текстом «Jurisdiction» (стор. 266). 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Рекомендована література до Теми 2:  
1. English for professional communication in law and law enforcement 

(Англійська мова для професійного спілкування правників та 

правоохоронців): навчальний посібник для слухачів магістратури та 
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Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 

Рекомендована література до Теми 3: 
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посібник для самостійної роботи  ад’юнктів, магістрантів, здобувачів 
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2. Kritskiy Alexandr. Secrets to Success (Business English). – Kiev: Dmitriy 

Burago Publishing House, 2007. – 190 p. 
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ад’юнктів / Гречухіна І.Д., Побережна Н.О., Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., 

Тимофіїва К.М.  – Дніпро: ДДУВС, 2017. – 335 с. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Англо-русский юридический словарь. Составитель Г.А. Командин. 
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(юридичні спеціальності). – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ, 2004 – 84 с. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Английский язык для аспирантов: English for Post-Graduates / Учеб.-  

метод. пособие для аспирантов / Авт.-сост.: О. И. Васючкова, Н. И. Князева, 

Л. В. Хведченя, Т. Г. Лукша. – Мн.: БГУ, 2005. – 125 с.  

2. 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., 
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Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с. 

 

 

 

 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Вініченко Т.Г., Третьякова О.Є. Англійська мова: Навчальний 

посібник для самостійної роботи  ад’юнктів, магістрантів, здобувачів 
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Practice Book for Intermediate Students. – Cambridge University Press, 2001. – 

328 p. 
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4. 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. 

 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. 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. 

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

2011. – 120 p. 

 

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. 

4. 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. 

1. 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. 

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. Английский язык для аспирантов: English for Post-Graduates / Учеб.-

метод. пособие для аспирантов / Авт.-сост.: О. И. Васючкова, Н. И. Князева, 

Л. В. Хведченя, Т. Г. Лукша. – Мн.: БГУ, 2005. – 125 с.  

 

Рекомендована література до Теми 9:  
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1. 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. 

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. Английский язык для аспирантов: English for Post-Graduates / Учеб.-

метод. пособие для аспирантов / Авт.-сост.: О. И. Васючкова, Н. И. Князева, 

Л. В. Хведченя, Т. Г. Лукша. – Мн.: БГУ, 2005. – 125 с.  

 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. 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. 

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. 

 

Рекомендована література до Теми 11:  

1. 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. 

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. 
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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. 

 

Рекомендована література до Теми 12:  
  1. 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. 

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. 

 

Рекомендована література до Теми 13:  
1. 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. 

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. 
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Рекомендована література до Теми 14:  

1. 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. 

 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Рекомендована література до Теми 17:  
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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Рекомендована література до Теми 18:  
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. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Анотаційний переклад та його особливості. 

2. Реферування: механізм реферування іноземною мовою. 

3. Вживання словників різних типів під час опрацювання та написання 

наукових статей. 

4. Використання англомовних інформаційних сайтів в мережі Інтернет під 

час написання англійською мовою наукових робіт. 

5. Лексичні труднощі перекладу англомовних фахових текстів. 

6. Граматичні труднощі перекладу англомовної фахових текстів. 

7. Особливості британського та американського ділового листування: 

порівняльна характеристика. 

8. Науковий стиль мовлення: лігво-семантичні особливості. 

9. Лексико-термінологічні особливості англомовного наукового дискурсу. 

10. Загально-наукова лексика та термінологія: засоби утворення. 

11. Загально-наукова термінологія: основні словотворчі моделі. 

12. Граматичні особливості англомовного наукового дискурсу. 

13. Жанри англомовних наукових текстів та їх характеристика. 

14. Мовні кліше для написання іноземною мовою анотації для наукової 

роботи. 

15. Фахове спілкування: особливості англомовної професійної комунікації. 

16. Фахове мовлення: структура та лінгво-стилістичні особливості 

англомовного повідомлення за професійною тематикою. 

17. Фахове мовлення: мовленнєві формули для участі у професійній дискусії 

англійською мовою. 

18. Фахове мовлення: структура та лінгво-стилістичні особливості 

англомовної наукової доповіді.  

19. Правила оформлення бібліографії англійської мови. 

20. Структурно-лінгвістичні особливості тез доповідей англійською мовою. 

21. Професійні вимоги до вмінь та навичок юриста. 
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22. Професійні вимоги до вмінь та навичок правоохоронця. 

23. Вимоги до особистих якостей правника. 

24. Особливості вимови професійних термінів у британському та 

американському варіантах англійської мови. 

25. Особливості вимови юридичних термінів латинського походження. 

 

 

 

 


