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Мета навчальної дисципліни: 

навчальна – здобувач вищої освіти третього науково-освітнього ступеня 

(доктор філософії) має набути іншомовну компетенцію сучасного зразка, яка 

для аспірантів (ад’юнктів) передбачає здатність до критичного аналізу 

прочитаної іншомовної літератури, спілкування в діалоговому режимі 

іноземними мовами з широкою науковою спільнотою в певній галузі наукової 

та професійної діяльності, а також оприлюднення іноземними мовами 

результатів дослідження у рецензованих національних або міжнародних 

виданнях та конференціях; 

розвиваюча – досягнення такого рівня знань аспірантів (ад’юнктів), їх 

навичок і вмінь, який забезпечує необхідну для фахівців юридичного профілю 

комунікативну самостійність у сферах наукового, професійного й ситуативно-

побутового спілкування в усній та письмовий формах;  

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 «Іноземна мова за професійним спрямуванням» має тісний зв'язок з 

гуманітарними, юридичними, спеціальними та іншими дисциплінами, що 

вивчаються у навчальних закладах системи МВС України, зокрема з такими як 

«Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням»,  «Теорія держави та права», «Конституційне право України», 

«Адміністративне право», «Судові та правоохоронні органи України», 

«Кримінологія». 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спілкування» ад’юнкт 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 професійно-спрямованої комунікації в умовах міжкультурного 

спілкування.  

2)  на фундаментальному рівні: лексичний мінімум, який складається з 2000-

3000 одиниць і носить стилістично нейтральний та загальнонауковий характер 

(не менше 500 відібраних лексичних одиниць необхідних для іншомовного 

професійного спілкування); юридичні терміни і засоби їх перекладу; 

граматичний мінімум, який охоплює ключові положення морфології та 

синтаксису і дозволяє правильно розуміти зміст іншомовних джерел; 
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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, оформлення здобутої з іншомовних джерел інформації у вигляді 

перекладу, анотації та реферату;  
 

2. Вмінь та навичок: 

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

допомоги оригінальні загальнонаукові юридичні тексти за фахом; робити 

повідомлення і доповіді іноземною мовою на теми, пов'язані з науковою 

роботою аспіранта (ад’юнкта); вести непідготовлену спонтанну бесіду за 

умовно-комунікативною ситуацією; застосовувати навички 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 
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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 

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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 год. / 12 кредитів 

ECTS. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА № 1. Значення іноземної мови у професійній діяльності 

юриста. Англійська як міжнародна мова права. 

Тема розкриває значення іноземної мови у професійної діяльності 

юриста-практика та юриста-дослідника (науковця). Характеризує особливості 

англійської як міжнародної мови права. Розповідає про розвиток необхідних 

мовних компетенцій, ефективну комунікацію в професійній та в науковій 

діяльності. Розвиває погляд аспірантів (ад’юнктів) на розвиток глобальних 

процесів щодо формування міжнародної мови права.   

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 

вивчення теми  сприятиме професійному та науковому становленню здобувачів 

третього освітнього-наукового рівня вищої освіти (доктора філософії). 

Ключові слова: мова права, різновиди юридичної англійської мови, 

становлення мови права. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
оперування лексичним матеріалом і термінологією в межах теми; граматична 

структура англійської мови; 

 

 ТЕМА № 2. Головні правові терміни та поняття. 

Тема розкриває основні поняття та терміни правового поля. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 
вивчення теми сприятиме професійному становленню аспіранта (ад’юнкта), 

розширює його світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і 

мовлення. 

Ключові слова: юридичний термін, правове поняття, термінознавство, 

номенклатура термінів, національні та запозичені терміни.  

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
оперування лексичним матеріалом і термінологією в межах теми; структура 

речення в англійській мові, порядок слів в розповідному реченні; основні 

засоби роботи над мовним та мовленнєвим матеріалом. 

 

 ТЕМА № 3. Шляхи утворення термінолексики. Засоби перекладу 

термінів. 

Тема розкриває основні шляхи утворення термінів права та загально 

наукових термінів, визначає основні засоби перекладу термінолексики, 

знайомить з поняттям «фальшиві друзі перекладача» на матеріалі професійної 

та наукової лексики.. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 
вивчення теми сприятиме формуванню у аспірантів (ад’юнктів) цілісного 

сприйняття системного термінотворення в англійській мові, здібності вводити 

значення незнайомого терміну, спираючись на значення моделі словотворення 

та компонентів терміну. 
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Ключові слова: термін, національні та запозичені терміни, модель 

словотворення. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
оперування лексичним матеріалом і термінологією в межах теми; суфіксація, 

префіксація, конверсія, запозичення в термінотворенні; добір оптимального 

варіанту перекладу терміну; граматика: типи та структура питальних речень, 

надання відповіді на різні типи питань. 

 

ТЕМА № 4. Право. Закон. Галузі права. 

Тема розкриває зміст  понять «право» та «закон», аналізує основні 

класифікації галузей права. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 

вивчення теми формує ядро призначеної для активного та пасивного засвоєння 

термінології, пов’язаної з поняттями права та закону; сприяє поширенню 

світогляду аспіранта (ад’юнкта) шляхом порівняння різних класифікацій 

галузей права. 

Ключові слова: правова норма, законопроект, законодавчий акт, статут, 

закон. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
оперування лексичним матеріалом і термінологією в межах теми; особливості 

вживання лексики та термінології терміногрупи « Право, закон» в різних типах 

словосполучень; загальна характеристика (утворення, значення та вживання) 

видо-часових форм дієслова в дійсному стані. 

 

 ТЕМА № 5. Законодавство. Законодавча влада. 

Тема розкриває поняття законодавчої влади, законодавства, законодавця 

та процесів законотворення. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 

вивчення теми сприятиме розширенню світогляду аспірантів (ад’юнктів), 

збагачує їх професійні знання, розвиває культуру аналітичного мислення. 

Ключові слова: законодавство, законодавча влада, законодавець, 

кодифікація, законодавчі джерела, законодавча процедура. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 

оперування лексикою та термінологією в межах теми; тематичне узагальнення 

основних думок наукового тексту; вміння отримувати інформацію стосовно 

процедури прийняття закону з оригінальних джерел; вміння презентувати 

інформацію щодо законодавчої процедури; видо-часові форми Present: 

порівняння, маркери часів. 

 

 ТЕМА № 6. Види юридичних документів в різних галузях права. 

Тема розкриває типологію юридичних документів та їх структурні і мовні 

особливості.  
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 Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 

вивчення теми сприяє розвитку культури розумової праці, мислення та 

мовлення здобувача, поглиблює його професійні знання. 

Ключові слова: закон, статут, кодекс, підзаконний акт, законопроект, 

постанова, формальний закон, контракт. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми:  
оперування лексикою та термінологією в межах теми; специфіка лексичних 

засобів вираження змісту текстів з фаху; правильне читання скорочень; 

членування тексту на смислові частини і визначення заголовків до них; видо-

часові форми Past: порівняння, маркери часів. 

  

 ТЕМА № 7. Судова влада. Судова система. 

Тема розкриває поняття судової влади та особливості судової системі в 

Україні та англомовних країнах. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:  
вивчення теми сприяє формуванню та поглибленню уявлень аспірантів 

(ад’юнктів) про сутність судової влади в різних юрисдикціях, історичні 

особливості її формування; розвиває культуру мислення та формування 

іншомовного професійно орієнтованого висловлення.    

Ключові слова: судова влада, суд, судова система, судоустрій, 

суддівський корпус, присяжні. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
правила розміщення фразового і логічного наголосу; перекладацькі 

трансформації; вміння надавати характеристику роботі судових органів різних 

країн; граматичні особливості законодавчих документів; способи вираження 

майбутніх дій в англійській мові. 

 

ТЕМА № 8. Конституційне право. 

Тема розкриває сукупність 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. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 
вивчення теми сприяє розширенню світогляду аспірантів (ад’юнктів), розвиває 

їх аналітичні здібності та культуру професійного висловлювання.   

Ключові слова: основні права та свободи, писана та неписана 

конституціяі, форми правління, форми державного устрою, діяльність 

органів державної влади, місцеве самоврядування, вибори. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: норми 

інтонаційного оформлення речень; продукування детального монолога за 

темою; скорочення абзаців та речень в тексті; граматичні особливості 

правничого тексту; підрядні речення часу та умови; основні сполучники часу та 

умови. 
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 ТЕМА № 9. Кримінальне право. 

Тема розкриває поняття та функції кримінального права, класифікує види 

злочинів. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:  
вивчення теми сприяє професійному зростанню здобувача, розширює його 

світогляд, формує культуру мовлення. 

Ключові слова: карне право, правопорушення, фелонія, злочин, 

правопорушник, злочинець.  

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
правила словесного наголосу в двоскладових словах;  оперування лексичним 

матеріалом і термінологією в межах теми; сучасні тенденції вживання базових 

термінів теми; компенсації втрат при перекладі; загальна характеристика 

пасивного стану дієслова (утворення та значення). 

 

 ТЕМА № 10. Кримінальний процес. 

Тема розкриває сутність кримінального процесу, приводи та підстави для 

порушення кримінальної справи, порівнює змагальну систему процесу та 

систему дізнання в кримінальному процесі. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   

вивчення теми сприяє професійному розвитку аспірантів (ад’юнктів), розвиває 

культуру критичного мислення та аналізу професійних ситуацій.  

Ключові слова: кримінальна юстиція, кримінальний процес, загальна 

система процесу, система дізнання в кримінальному процесі, притягнення до 

суду. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
правила словесного наголосу в багатоскладових словах, оперування лексичним 

матеріалом і термінологією в межах теми (усні та письмові висловлювання); 

особливості вживання пасивного стану в англійській мові; прямий та непрямий, 

прийменниковий та фразеологічний пасив. 

 

ТЕМА № 11. Цивільне право. 

Тема розкриває сукупність правових норм, які регулюють майнові та 

особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб’єктами 

права – фізичними та юридичними особами. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   
вивчення теми сприяє професійному становленню аспіранта (ад’юнкта), 

розширює його світогляд, розвиває культуру розумової праці, мислення і 

мовлення. 

Ключові слова: право власності, рухоме майно, нерухоме майно, 

суб’єкти та об’єкти цивільного права, правочини. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: вимова 

юридичних термінів французького походження; оперування лексичним 
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матеріалом і термінологією в межах теми (усні та письмові висловлювання); 

непряма мова; дієслова мовлення; узгодження часів. 

 

ТЕМА № 12. Цивільний процес. 

Тема розкриває сутність цивільного процесу, підстави для подання 

позову, порівнює цивільно-процесуальні відносини у різних країнах. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   
вивчення теми сприяє професійному розвитку аспірантів (ад’юнктів), розвиває 

культуру критичного мислення та аналізу професійних ситуацій.  

Ключові слова: цивільний процес, позов, сторони цивільного 

провадження, судовий розгляд справи. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
особливості вимови професійних термінів у британському та американському 

варіантах англійської мови; пояснення англійською мовою ключових положень 

тексту за темою; оперування лексичним матеріалом і термінологією в межах 

теми (усні та письмові висловлювання); модальні дієслова, особливості 

вживання модального дієслова shall в мові права. 

 

ТЕМА № 13. Юридична відповідальність за порушення норм права. 

Тема розкриває сутність юридичної відповідальності, підстави для її 

застосування, види юридичної відповідальності за порушення норм права. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   
вивчення теми сприяє формуванню історичного погляду аспірантів (ад’юнктів)  

на юридичну відповідальність, систему покарань; розширює світогляд та 

розвиває аналітичні здібності аспірантів (ад’юнктів).  

Ключові слова: юридична відповідальність, порушення норми права, 

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

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
особливості вимови юридичних термінів латинського походження; інтонаційне 

оформлення публічної доповіді в англійській мові, аргументація виступів, 

пов’язаних з професією; оперування лексичним матеріалом і термінологією в 

межах теми (усні та письмові висловлювання); модальні дієслова: deduction and 

possibility; вживання модальних дієслів з різними формами інфінітиву.   

 

ТЕМА №14. Професійна комунікативна компетенція: іншомовне 

діалогічне мовлення у різних ситуаціях спілкування. 

Тема розкриває основні принципи побудови діалогу з учасниками 

правовідносин в різних галузях права. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   
вивчення теми сприяє розвитку інтелектуальних здібностей аспірантів 

(ад’юнктів), культури розумової праці, розвиває навички професійного 

іншомовного спілкування.  

Ключові слова: адвокат, слідчий, правопорушник, офіційний 

обвинувальний документ, протокол допиту, арешт, клієнт, юридичні послуги. 
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Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 

основні інтонаційні моделі питальних речень; розмовні кліше у діалогічному 

мовленні фахового спрямування; оперування лексичним матеріалом і 

термінологією в межах теми; неособові форми дієслова; інфінітив та 

інфінітивні звороти.  

 

ТЕМА № 15. Науковий стиль. Науковий текст: жанрові, лінгвістичні 

та стилістичні особливості. 

Тема розкриває  основні функції наукового стилю мови, сферу 

використання наукового стилю, його головне призначення та ознаки; 

особливості побудови наукового тексту та форми його реалізації; поняття, 

структуру та відмінні особливості наукового тексту. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   
вивчення теми сприяє розвитку іншомовних компетенцій, необхідних науковцю 

(вміння стисло і ґрунтовно формувати свої думки в усній та писемній формах). 

Ключові слова: науковий стиль мовлення, науковий текст, наукова 

стаття, реферат, анотація, редагування, реферування, наукова інформація, 

розділ, план, наукова розробка, актуальність теми. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
призначення та структура наукових праць, їх мовні особливості; види анотацій, 

рефератів та доповідей; анотації до статей та авторефератів дисертацій; основні 

проблеми контрастивної лінгвістики англійської та української мов стосовно 

наукового мовлення; неособові форми дієслова: дієприкметник та 

дієприкметникові звороти.  

 

 ТЕМА № 16. Наукові доповіді та презентації. 

Тема розкриває  призначення, види, особливості, структуру та етапи 

підготовки наукової доповіді та презентації. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності:   
вивчення теми сприяє розвитку усної іншомовної компетенції аспірантів 

(ад’юнктів), формує вміння виступати перед професійною аудиторією 

науковців та брати участь у науковій дискусії.  

Ключові слова: наукова доповідь, аргументація, гіпотеза, аналіз, 

дослідження, актуальність, висновки, наукові перспективи дослідження, 

презентація. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
правила написання доповідей та статей, особливості англомовних доповідей, 

правила оформлення статей в англомовних виданнях, анотування англійською 

мовою україномовних та англомовних статей; умовний спосіб; типи умовних 

речень. 
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ТЕМА № 17. Міжнародне наукове співробітництво та відрядження. 

Тема розкриває  принципову необхідність міжнародного співробітництва 

у професійній діяльності в науково-дослідницькій та практичній площині в 

умовах постійно зростаючої глобалізації сучасного світу. 

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 

вивчення теми сприяє формуванню наукової особистості здобувача, розширює 

його світогляд, культуру спілкування на міжнародному рівні, розвиває навички 

міжкультурного спілкування. 

   Ключові слова: наукове співробітництво, спільні дослідження, 

міжнародні стандарти, глобалізація, співавторство, наукове відрядження, 

розповсюдження наукового знання. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
правила мовного етикету, розмовні формули та кліше, міжкультурне 

спілкування, побутове іншомовне спілкування: аеропорт, готель, транспорт; 

основні ситуативні формули спілкування у закордонному науковому 

відрядженні, соціалізація, норми побутового та професійного спілкування; 

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.   

 

ТЕМА № 18. Участь у наукових конференціях. 

Тема розкриває  значення наукових конференцій для обміну думками з 

метою розвитку наукового знання.   

Роль і значення теми для професійної та наукової діяльності: 

вивчення теми сприяє розумінню необхідності розширення наукового 

співробітництва між представниками різних держав та розвитку навичок 

міжкультурного спілкування в науковій сфері. 

Ключові слова: конференція, Інтернет-конференція, доповідач, пленарне 

засідання, секційне засідання, порядок денний, головуючий, секретар, 

організаційний комітет конференції, організаційний внесок, збірка наукових 

праць/тез доповідей. 

Обсяг знань, вмінь аспіранта (ад’юнкта) після вивчення теми: 
оперування лексичним матеріалом і термінологією в межах теми; правила 

мовного етикету під час проведення мовної конференції; іншомовні наукові 

назви наукових ступенів та звань; формули звертання; найуживаніші 

сполучники та слова-зв’язки в науковому стилі. 
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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 «Іноземна мова професійного спрямування» 

передбачено: 

 

для денної форми навчання:  

І курс:  1 семестр – залік; 2 семестр – залік  

ІІ курс:  1 семестр – екзамен 

 

для заочної форми навчання:  

ІІ курс:  1 семестр – екзамен  

 

У межах цієї програми передбачено використання традиційної системи 

контролю. Об’єктом контролю виступають комунікативні вміння за всіма 

видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо), 

згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти. 

Поточний контроль реалізується протягом семестру в усній та писемній 

формах у вигляді усних опитувань, тестів, проектів, перевірки 

самостійної/індивідуальної роботи. 

Рубіжним (семестровим) контролем є залік. Оцінка за залік складається із 

сумарної оцінки за поточний контроль та проміжний контроль, який 

проводиться у формі усної співбесіди. Підсумковим контролем є екзамен за 

курс навчання іноземної мови за професійним спрямуванням здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктора філософії). Об’єктом 

контролю є досягнення рівня володіння іншомовною професійно-науковою 

компетенцією, передбаченого програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують слухачі: 

Розподіл балів за різними формами контролю за осінній та весняний 

семестри першого року навчання  

  

 

З
А

Л
ІК

 (
З

) 

Поточний контроль 

(ПК) 

Проміжний контроль (Пр К) Аудитор

на робота 

Самостійна / 

індивідуальна робота 

≤30 ≤30 

≤60 ≤40 

Семестрова оцінка (С)=ПК+ПрК≤100 
 

100 
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Розподіл балів за різними формами контролю за осінній семестр другого року 

навчання 

 

 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 

(ПК) 
 

Аудиторна робота 
Самостійна / 

індивідуальна робота 
 

≤30 ≤30  

≤60 

Семестрова оцінка (С) = ПК+Е≤100 
 

40 

 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середнього 

балу за кожний семестр, яка визначається за формулою:  

 

 С1+С2+ С3 ≤100 

       3 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання комунікативної компетенції аспірантів 

(ад’юнктів) згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 

освіти 

Критерії оцінювання комунікативної компетенції аспірантів (ад’юнктів), 

які вивчають професійну 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. 
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Додаток 1.1. 

до навчальної дисципліни Іноземна 

мова професійного спрямування 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 
  . .  

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Іноземна мова професійного спрямування 

 

Освітній ступінь третій (доктора філософії)            Спеціальність 081 Право 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА                Обсяг 8 кредитів ECTS (240 годин). 

1,5 кредитів ЄКТС (45 годин). 
 

Курс 1  

№
  
те

м
и

  
 з

гі
д

н
о
 

з 
Р

П
Н

Д
 

 

 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
 

о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Значення іноземної мови у професійній 

діяльності юриста. Англійська як 

міжнародна мова права. 

16 8   8 8 

2 Головні правові терміни та поняття. 16 8   8 8 

3 Шляхи утворення термінолексики. Засоби 

перекладу термінів. 
16 8   8 8 

4 Право. Закон. Галузі права. 20 10   10 10 

5 Законодавство. Законодавча влада. 20 10   10 10 

6 Види юридичних документів в різних 

галузях права 
16 8   8 8 
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7 Судова влада. Судова система. 16 8   8 8 

 Разом за семестр 120 60   60 60 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

8 Конституційне право. 16 8   8 8 

9 Кримінальне право. 20 10   10 10 

10 Кримінальний процес. 16 8   8 8 

11 Цивільне право. 20 10   10 10 

12 Цивільний процес. 16 8   8 8 

13 Юридична відповідальність за 

порушення норм права. 
16 8   8 8 

14 Професійна комунікативна компетенція: 

іншомовне діалогічне мовлення у різних 

ситуаціях спілкування. 

16 8   8 8 

 Разом за семестр 120 60 240  60 60 

 Разом за навчальний рік 2

4

0 

120   120 120 

 Форма підсумкового контролю залік 

  

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри українознавства та іноземних 

мов факультету економіко-правової безпеки, протокол від «25 червня» 

2019 № 22. 

 

Завідувач кафедри 

українознавства та іноземних мов     Алла КОЛЕСНИК 
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Додаток 1.2. 

до навчальної дисципліни Іноземна 

мова професійного спрямування 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 
  . .  

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Іноземна мова професійного спрямування 

 

Освітній ступінь третій (доктора філософії)            Спеціальність 081 Право 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА                Обсяг 4 кредитів ECTS (120 годин). 

Курс 2 

№
  
те

м
и

  
 з

гі
д

н
о
 

з 
Р

П
Н

Д
 

 

 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
 

о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Науковий стиль. Науковий текст: жанрові, 

лінгвістичні та стилістичні особливості. 
32 16   16 16 

2 Наукові доповіді та презентації. 32 16   16 16 

3 Міжнародне наукове співробітництво та 

відрядження. 
28 14   14 14 

4 Участь у наукових конференціях. 28 14   14 14 

 Разом за семестр 120 60   60 60 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри українознавства та іноземних мов 

факультету економіко-правової безпеки, протокол від «27 червня» 2019 № 22. 

 

Завідувач кафедри 

українознавства та іноземних мов     Алла КОЛЕСНИК 
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Додаток 1.3. 

до навчальної дисципліни Іноземна 

мова професійного спрямування 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 
  . .  

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Іноземна мова професійного спрямування 

 

Освітній ступінь третій (доктора філософії)              Спеціальність 081 Право 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання З А О Ч Н А                 Обсяг 4 кредитів ECTS (120 годин). 

Курс 2 

№
  
те

м
и

  
 з

гі
д

н
о
 

з 
Р

П
Н

Д
 

 

 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
 

о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Науковий стиль. Науковий текст: жанрові, 

лінгвістичні та стилістичні особливості. 30 4   4 26 

2 Наукові доповіді та презентації. 30 4   2 26 

3 Міжнародне наукове співробітництво та 

відрядження. 
30 4   4 26 

4 Участь у наукових конференціях. 30 4   4 26 

 Разом за семестр 120 16   16 104 

 Форма підсумкового контролю  

екзамен 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри українознавства та іноземних мов 

факультету економіко-правової безпеки, протокол від «27 червня» 2019 № 22. 

 

Завідувач кафедри 

українознавства та іноземних мов     Алла КОЛЕСНИК 


