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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Іноземна мова»
складена відповідно до освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої
освіти, галузь знань – 08 Право, спеціальність – 081 Право (Поліцейські).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» є лексико-граматичний матеріал сучасної
іноземної мови ділового спілкування у сфері правознавчої діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» тематично пов’язана з низкою дисциплін як гуманітарного, так і
професійного профілю, що вивчаються згідно з навчальним планом підготовки
магістрів за спеціалізацією Поліцейські
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Англійська мова. Німецька мова. Французька мова
ТЕМА № 1. «Право та його галузі».
ТЕМА № 2. «Злочин та його розслідування».
ТЕМА № 3. «Поліція зарубіжних країн».
ТЕМА № 4. «Сучасні пріоритети в діяльності поліції».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» є формування іншомовної комунікативної
компетенції магістрів у сфері професійного спілкування.
Практична мета навчання полягає в оволодінні слухачами таким рівнем
комунікативної та соціально-культурної компетенції, який дозволить їм
використовувати іноземну мову в усній та письмовій формах в типових
ситуаціях професійного спілкування при вирішенні ділових, академічних та
інших завдань, перш за все, в інтересах служби. Виходячи з цього, навчання в
цілому носить професійно орієнтований і прикладний характер.
Навчання іноземної мови передбачає комплексну реалізацію практичної,
розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.
Практична мета навчання полягає в оволодінні іноземною мовою як
засобом спілкування в формі в професійній, діловій, соціально-побутовій та
соціально-культурній сферах. В процесі досягнення практичної мети
реалізується прикладна спрямованість навчання.
Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних
здібностей слухачів, їх пам'яті (слухової, зорової, оперативної та тривалої),
уваги (довільної і мимовільної), логічного мислення, вольових якостей,
пов'язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.
Загальноосвітня мета передбачає збагачення та більш глибоке розуміння
закономірностей ділової іноземної мови у співставленні її з діловою
українською мовою, розширення світогляду та отримання додаткових знань,
що розширюють фаховий кругозір.
Виховна мета передбачає у процесі навчання іноземної мови виховання
поваги до обраної професії та до правоохоронних органів, толерантності до
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представників інших культур, виховання культури ділового спілкування,
прийнятої у сучасному цивілізованому світі.
Реалізація вищезгаданих цілей відбувається комплексно на практичних
заняттях з ділової іноземної мови.
1.2.Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням»:
 Розвиток монологічного мовлення з використанням функціональної
лексики ділового спілкування.
 Розвиток непідготовленого діалогічного мовлення з використанням
функціональної лексики та засвоєних граматичних конструкцій.
 Вдосконалення навичок письмового перекладу та закріплення навичок
аналізу граматичних і лексичних трансформацій при перекладі текстів за
фахом.
 Вдосконалення навичок читання для подальшого розширення лексичного
запасу за фахом.
 Формування та розвиток вмінь реферування, анотування, складання
резюме та аналізу тексті за фахом.
 Розвиток навичок аудіювання.
1.3. Згідно з освітньою програмою слухачі магістратури повинні:
знати :
 лексику в обсязі принаймні 3500 лексичних одиниць, включаючи не
менш ніж 3000 одиниць за попередні етапи навчання;
 нормативну граматику, необхідну для забезпечення професійної
іншомовної комунікації.
вміти:
 читати літературу, що має відношення до майбутньої професійної
діяльності;
 сприймати на слух іноземне мовлення на професійні теми;
 робити повідомлення, доповіді, приймати участь у бесідах за
професійними темами;
 робити усні та письмові переклади;
 використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній
комунікації для досягнення цілей ділового спілкування.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години/6 кредитів
ECTS.
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Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:«Іноземна мова професійного спрямування»
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
Загальні
та синтезу.
компетентності,
спеціальні
(фахові) ЗК2. Здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях.
компетентності
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК8.
Здатність
бути
критичним
та
самокритичним.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗКЗК10. Здатність діяти на основі етичних
міркувань.
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина України.
ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості
та гендерні проблеми.
ЗК14. Цінування та повага різноманітності і
мультикультурності.
Спеціальні
(фахові, СК3.Повага до честі і гідності людини як
найвищої соціальної цінності, розуміння їх
предметні)
правової природи.
компетентності (СК)
СК4.Знання і розуміння міжнародних стандартів
прав людини, положень Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини.
СУ13. Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Англійська мова
ТЕМА № 1. «Право та його галузі».
В темі наведені основні концепції розуміння права; розкривається сутність
права, його цінність, функції та принципи; вказується структура права;
виділяються такі галузі права, як: конституційне, цивільне, кримінальне та
міжнародне право. На матеріалі автентичних текстів право розглядається як
система правових принципів і норм, сформованих у суспільстві і визнаних його
більшістю як справедлива міра свободи і рівності, закріплених і забезпечуваних
державою в якості регуляторів суспільних відносин з метою узгодження
індивідуальних, соціально-групових і суспільних інтересів. Матеріал за темою
має безпосереднє відношення до практичної діяльності правоохоронців і є
професійно спрямованим.
Граматичний матеріал включає систему неозначених часів активного та
пасивного стану. Мовні вправи за темою спрямовані на відпрацювання
лексико-граматичного матеріалу, розвиток вмінь та навичок різних видів
читання, аудіювання та говоріння.
ТЕМА № 2. «Злочин та його розслідування».
В темі дається загальна характеристика злочинності: поняття та склад
злочину, причини та умови злочинності, динаміка злочинності, види злочинів.
Презентуються етапи розслідування злочинів. Розглядаються криміналістичні
засоби і методи збирання та дослідження речових доказів. Граматичний
матеріал включає систему неозначених часів активного та пасивного стану.
Тексти подаються разом з відповідно розробленими лексичними та
граматичними вправами, що сприяє формуванню уміння застосовувати
найбільш поширені мовні засоби в мовленнєвої практиці.
Інтенсифікація навчання досягається ефективною організацією та поданням
навчального матеріалу: добором лексичних та граматичних зразків,
специфічних правничих зворотів та усталених виразів. За допомогою рольових
ігор та кейс-аналізу моделюються професійні ситуації, наближені до життєвих
реалій, що забезпечує розвиток комунікативної компетенції в професійній
сфері.
ТЕМА № 3. «Поліція зарубіжних країн».
В темі надана загальна характеристика поліції зарубіжних країн: структура,
головні функції та завдання, повноваження, принципи діяльності поліції.
Наводяться основні мовні засоби, використання яких є доцільним при
ознайомлені з службовою діяльністю поліції світу. Повторюються вивчені в
попередній період та пропонуються нові комунікативні моделі, необхідні для
з’ясування чи надання інформації про статус персоналу поліції різних країн.
Граматичний матеріал включає узгодження часів, модальні дієслова,
інфінітив, дієприкметник та відпрацьовується у серії тренувальних вправ.
Лексичне наповнення охоплює найбільш вживані лексичні одиниці, що
необхідні для реалізації комунікативного наміру в межах теми, що вивчається.
Комплекс мовленнєвих вправ спрямовано на розвиток соціокультурної
компетенції.
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ТЕМА № 4. «Сучасні пріоритети в діяльності поліції».
В темі розглядаються сучасні пріоритети в діяльності поліції: профілактика
злочинності, взаємодія з громадськістю, застосування інноваційних технологій,
протидія кіберзлочинності, аспекти боротьби проти організованої злочинності
та з тероризмом, міжнародне співробітництво у галузі протидії злочинності як
засіб захисту миру та безпеки людства. Автентичні тексти висвітлюють основні
напрямки і форми діяльності сучасної поліції. Лексичний матеріал містить
найбільш вживані лексичні одиниці, що необхідні для реалізації
комунікативного наміру за темою.
Граматичний матеріал включає дієприкметник та герундій. Серія мовних
вправ має на меті створення умінь оперувати лексико-граматичним матеріалом
за темою, а мовленнєві завдання спрямовані на формування відповідних
навичок та їх подальшу автоматизацію. Навчальний апарат забезпечує розвиток
навичок професійного спілкування в ситуаціях максимально наближених до
реальної служби.
Німецька мова
ТЕМА № 1. «Право та його галузі».
В темі наведені основні концепції розуміння права; розкривається сутність
права, його цінність, функції та принципи; вказується структура права;
виділяються такі галузі права, як: конституційне, цивільне, кримінальне та
міжнародне право. На матеріалі автентичних текстів право розглядається як
система правових принципів і норм, сформованих у суспільстві і визнаних його
більшістю як справедлива міра свободи і рівності, закріплених і забезпечуваних
державою в якості регуляторів суспільних відносин з метою узгодження
індивідуальних, соціально-групових і суспільних інтересів. Матеріал за темою
має безпосереднє відношення до практичної діяльності правоохоронців і є
професійно спрямованим.
Граматичний матеріал включає систему граматичних часів активного та
пасивного стану. Мовні вправи за темою спрямовані на відпрацювання
лексико-граматичного матеріалу, розвиток вмінь та навичок різних видів
читання, аудіювання та говоріння. Робота з основним та додатковими текстами,
виконання мовленнєвих вправ сприяють розвитку навичок роботи з текстами та
усного мовлення.
ТЕМА № 2. «Злочин та його розслідування».
В темі дається загальна характеристика злочинності: поняття та склад
злочину, причини та умови злочинності, динаміка злочинності, види злочинів.
Презентуються етапи розслідування злочинів. Розглядаються криміналістичні
засоби і методи збирання та дослідження речових доказів. Граматичний
матеріал включає систему неозначених часів активного та пасивного стану.
Тексти подаються разом з відповідно розробленими лексичними та
граматичними вправами, що сприяє формуванню уміння застосовувати
найбільш поширені мовні засоби в мовленнєвої практиці.
Інтенсифікація навчання досягається ефективною організацією та поданням
навчального матеріалу: добором лексичних та граматичних зразків,
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специфічних правничих зворотів та усталених виразів. За допомогою рольових
ігор та кейс-аналізу моделюються професійні ситуації, наближені до життєвих
реалій, що забезпечує розвиток комунікативної компетенції в професійній
сфері.
ТЕМА № 3. «Поліція зарубіжних країн».
В темі надана загальна характеристика поліції зарубіжних країн: структура,
головні функції та завдання, повноваження, принципи діяльності поліції.
Наводяться основні мовні засоби, використання яких є доцільним при
ознайомлені з службовою діяльністю поліції світу. Повторюються вивчені в
попередній період та пропонуються нові комунікативні моделі, необхідні для
з’ясування чи надання інформації про статус персоналу поліції різних країн.
Лексичне наповнення охоплює найбільш вживані лексичні одиниці, що
необхідні для реалізації комунікативного наміру в межах теми, що вивчається.
Комплекс мовленнєвих вправ спрямовано на розвиток соціокультурної
компетенції.
Граматичний матеріал включає безособові форми німецького дієслова:
інфінітив, його форми та функції; знахідний відмінок з інфінітивом; інфінітивні
звороти um (statt, ohne) + zu + Infinitiv. Навички сприйняття та застосування
цього матеріалу формуються при виконанні низки лексико-граматичних вправ.
Мовленнєві вправи сприяють розвитку вмінь та навичок спілкування за змістом
теми.
ТЕМА № 4. «Сучасні пріоритети в діяльності поліції».
В темі розглядаються сучасні пріоритети в діяльності поліції: профілактика
злочинності, взаємодія з громадськістю, застосування інноваційних технологій,
протидія кіберзлочинності, аспекти боротьби проти організованої злочинності
та з тероризмом, міжнародне співробітництво у галузі протидії злочинності як
засіб захисту миру та безпеки людства. Автентичні тексти висвітлюють основні
напрямки і форми діяльності сучасної поліції. Лексичний матеріал містить
найбільш вживані лексичні одиниці, що необхідні для реалізації
комунікативного наміру за темою.
Граматичний матеріал включає безособові форми німецького дієслова:
дієприкметники І та ІІ; дієприкметники в ролі означення; дієприкметник І з
часткою zu в ролі означення; поширене означення, переклад поширеного
означення;
відокремлені
дієприкметникові
звороти,
переклад
дієприкметникових зворотів українською мовою.
Граматичний матеріал
відпрацьовується в серії мовних вправ. Розвиток мовленнєвих навичок
здійснюється при роботі над основним та додатковими текстами.
Французька мова
ТЕМА № 1. «Право та його галузі».
В темі наведені основні концепції розуміння права; розкривається сутність
права, його цінність, функції та принципи; вказується структура права;
виділяються такі галузі права, як: конституційне, цивільне, кримінальне та
міжнародне право. На матеріалі автентичних текстів право розглядається як
система правових принципів і норм, сформованих у суспільстві і визнаних його
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більшістю як справедлива міра свободи і рівності, закріплених і забезпечуваних
державою в якості регуляторів суспільних відносин з метою узгодження
індивідуальних, соціально-групових і суспільних інтересів. Матеріал за темою
має безпосереднє відношення до практичної діяльності правоохоронців і є
професійно спрямованим.
Граматичний матеріал включає загальні відомості про французьку мову,
основні розбіжності української/російської і французької мови та пов`язані з
цим труднощі засвоєння, основні відомості про граматичний строй речення,
іменник, прикметник та дієслово. Розглядається система станів у французькій
мові та система часів французького дієслова.
Мовні вправи за темою спрямовані на відпрацювання лексико-граматичного
матеріалу, розвиток вмінь та навичок різних видів читання, аудіювання та
говоріння. Робота з основним та додатковими текстами, виконання
мовленнєвих вправ сприяють розвитку навичок роботи з текстами та усного
мовлення. Комунікативні завдання включають порівняльний аналіз української
та французької систем права.
ТЕМА № 2. «Злочин та його розслідування».
В темі дається загальна характеристика злочинності: поняття та склад
злочину, причини та умови злочинності, динаміка злочинності, види злочинів.
Презентуються етапи розслідування злочинів. Розглядаються криміналістичні
засоби і методи збирання та дослідження речових доказів.
Інтенсифікація навчання досягається ефективною організацією та поданням
навчального матеріалу: добором лексичних та граматичних зразків,
специфічних правничих зворотів та усталених виразів. За допомогою рольових
ігор та кейс-аналізу моделюються професійні ситуації, наближені до життєвих
реалій, що забезпечує розвиток комунікативної компетенції в професійній
сфері.
Граматичний матеріал включає синтаксис французької мови. Просте
речення. Головні та другорядні члени речення. Порядок слів у розповідному
реченні. Питальні речення. Питальне речення з простою та складною інверсією.
Виділення членів речення. Реприза. Складні речення. Види складносурядних
речень.
Види
складнопідрядних
речень.
Особливості
побудови
складнопідрядних речень.
Утворення та вживання дійсного, наказового та умовного способів вираження
дії. Розглядається також узгодження часів дійсного способу та засоби
вираження модальності.
Серія лексико-граматичних вправ має на меті створення вмінь оперувати
лексичним та граматичним матеріалом за темою, формування відповідних
навичок та їх подальшу автоматизацію. Наведені мовленнєві вправи спрямовані
на розвиток комунікативних навичок, що базуються на мовному матеріалі теми.
ТЕМА № 3. «Поліція зарубіжних країн».
В темі надана загальна характеристика поліції зарубіжних країн: структура,
головні функції та завдання, повноваження, принципи діяльності поліції.
Наводяться основні мовні засоби, використання яких є доцільним при
ознайомлені з службовою діяльністю поліції світу. Повторюються вивчені в
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попередній період та пропонуються нові комунікативні моделі, необхідні для
з’ясування чи надання інформації про статус персоналу поліції різних країн.
Лексичне наповнення охоплює найбільш вживані лексичні одиниці, що
необхідні для реалізації комунікативного наміру в межах теми, що вивчається.
Комплекс мовленнєвих вправ спрямовано на розвиток соціокультурної
компетенції.
Граматичний матеріал включає безособові форми дієслів. Способи перекладу
українською мовою. Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.
Навички сприйняття та застосування цього матеріалу формуються при
виконанні низки лексико-граматичних вправ. Мовленнєві вправи сприяють
розвитку вмінь та навичок спілкування за змістом теми.
ТЕМА № 4. «Сучасні пріоритети в діяльності поліції».
В темі розглядаються сучасні пріоритети в діяльності поліції: профілактика
злочинності, взаємодія з громадськістю, застосування інноваційних технологій,
протидія кіберзлочинності, аспекти боротьби проти організованої злочинності
та з тероризмом, міжнародне співробітництво у галузі протидії злочинності як
засіб захисту миру та безпеки людства. Автентичні тексти висвітлюють основні
напрямки і форми діяльності сучасної поліції. Лексичний матеріал містить
найбільш вживані лексичні одиниці, що необхідні для реалізації
комунікативного наміру за темою.
Граматичний матеріал включає основні скорочення, мовні кліше та вислови у
юридичній термінології. Поняття про граматичну омонімію та паронімію.
Функціонально-стилистичні особливості мови професійного спілкування
юристів.
Граматичний матеріал відпрацьовується в серії мовних вправ. Розвиток
мовленнєвих навичок здійснюється при роботі над основним та додатковими
текстами
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Основна
Англійська мова
1. Черноватий Л.М., Карабан В.А. Dictum Factum. Переклад англомовної
юридичної літератури. Навчальний посібник для студентів вищих закладів
освіти. Поділля – 2000, Вінниця, 2004.
2. Верба Г.В., Верба Л.Г. “Довідник з граматики англійської мови”, Київ,1993.
3. O. Levashov. Grammar Resource Book, Х: ХНУВС, 2008.
4. Gillian D. Brown, Sally Rice. Cambridge Professional English in Use - Law (with
answers). Cambridge University Press. 2007
5. Англо-українські та українсько-англійські словники.
Німецька мова
1.
Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung, 1995.
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2.
C. Klipp und Klar, Stuttgart, Ernst Klett Sprachen. Практична граматика
німецької мови, Київ, Методика, 2004.
3.
Fandrych C. Sage und Schreibe, Stuttgart, Ernst Klett Sprachen. Посібник для
вивчення лексики німецької мови, Київ, Методика, 2004.
4.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, München, Bayerische
Landeszentrale für politische Bildung, 1998.
5.
Jung L. Rechtswissenschaft, Ismaning, Max Hueber Verlag, 1994.
Французька мова
1. Кізілова Л.Д. Посібник з французької мови для студентів-юристів. – Х.:
Основа. – 1999. – 124 с.
2. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF: Підручник для вищих
навчальних закладів – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. – 224 с.
3. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С., В.Є. Воєводська.
Прискорений курс французької мови: Підручник – К.: АСК, 2001. – 384 с.
4. Вorricand J., Simon A. Droit penal, Procédure pénale. –P.: DALLOZ, 2004. –
440 p.
5. Danillos J-H., Perfornis J. – L. Le français de la communication professionnelle.P.: Clé International,1992. – 127 p.
Допоміжна
Англійська мова
1. Гусак, Т.М. Modern Еnglіsh Grammar іn Practіce (Guіde Book and Workbook) :
Посібник . – К.:Фірма "ІНКОС", 2002 . – 308 с.
2. Stuart Redman English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, –
Cambridge. 2001.
3. Steven H. Gifis. Law Dictionary. – Barron’s Educational Series, Inc. 1996.
4. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammar Way. – Express Publishing, 1999.
5. Murphy, R. English grammar in Use with answers: A self-study reference and
practice book for intermediate students. – Cambridge: Cambridge University Press,
2002. – 350 p.
Німецька мова
1.
Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung, 1995.
2.
Fandrych C. Klipp und Klar, Stuttgart, Ernst Klett Sprachen. Практична
граматика німецької мови, Київ, Методика, 2004.
3.
Fandrych C. Sage und Schreibe, Stuttgart, Ernst Klett Sprachen. Посібник для
вивчення лексики німецької мови, Київ, Методика, 2004.
4.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, München, Bayerische
Landeszentrale für politische Bildung, 1998.
5.
Jung L. Rechtswissenschaft, Ismaning, Max Hueber Verlag, 1994.

1.

Французька мова
Тлумачний словник французької мови Le Grand Robert. – P.: Robert, 2005.
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2.
Danilo M., Tauzin B. Le français de l’entreprise. – P.: CLE International, 2010.
3.
Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau du perfectionnement.
– P.: CLE International, 2012.
4.
Leroy-Miquel C. Vocabulaire progressif du Français avec 250 exercices.
Niveau avancé.- P.: Hachette, 2001.- 160 p.
5. Picotte J. Juridictionnaire. – Canada: Université de Moncton, 2015. – 2285 p.
Інформаційні ресурси
Англійська мова
1. Електронний курс «Дистанційне навчання англійської мови для студентів
заочної форми навчання», розміщений на внутрішньому сайті ХНУВС
www/univd
2. http://elt.oup.com/student/englishfile/?mode=student&cc=global&selLanguage=e
n
На цьому сайті розміщено курс New English File з інтерактивними вправами з
граматики, лексики, вимови та читання. Користувач може вивчати англійську
мову у залежності від свого рівня володіння нею, а саме Beginner, Elementary,
Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate Plus, Upper-Intermediate, Advanced.
3. http://elt.oup.com/student/livinggrammar/?mode=student&cc=global&selLanguag
e=en
На цьому сайті розміщено курс Living Grammar, який передбачає для
користувача можливість вивчати англійську граматику у залежності від рівня
володіння нею, а саме Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate або UpperIntermediate.
4. http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?mode=student&cc=global&selLangu
age=en
На цьому сайті розміщено курс Project, який передбачає можливість працювати
над вимовою, аудіюванням, лексикою, граматикою, тестувати свої знання у
залежності від рівня володіння різними аспектами мови.
5. http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_Begin
ning_ESL_EFL.htm
Сайт розроблений для починаючих вивчати англійську мову і передбачає
можливість працювати над граматикою, аудіюванням, лексикою, читанням та
письмом, а також виконувати різноманітні квізи.
6. http://www.britishcouncil.org/france-english-learn-english-online.htm
Сайт Learn English online передбачає можливість безкоштовно вивчати будьякий аспект англійської мови у залежності від рівня володіння нею, а саме:
Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate або Advanced.
7. http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php
Сайт передбачає можливість одержувати теоретичні знання з більшості розділів
граматики англійської мови у дуже лаконічній і наглядній формі.
8. http://www.esolcourses.com/
Сайт передбачає можливість для користувача працювати над різними
аспектами англійської мови незалежно від рівня володіння англійською мовою.
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Німецька мова
1. daf.report.ru›_5FolderID=143_.html
Вивчення німецької мови. Он-лайн уроки.
Електронний довідник з німецької граматики. Німецька мова on line. Колекція
матеріалів для поглибленого вивчення німецької мови: граматика, усні теми,
тематичні статті.
2. languages-study.com
Матеріали для вивчення німецької мови в Інтернеті.
Ефективні методики і кращі матеріали для вивчення німецької мови в цілях
усного і письмового спілкування, загальної освіти або підготовки до інтерв'ю,
іспитів, тестів, контрольних робіт.
3. filolingvia.com›publ/186-1-0-748
Вивчення німецької мови Online – Німецька мова – Мови світу.
Онлайн-курс німецької мови для початківців та тих, хто продовжує вивчати
німецьку мову на Deutsch - lernen.com. Посилання на ресурси по германістиці
Entwicklung des Deutschen aus dem Germanischen. Сайти для вивчення німецької
мови.
4. UchiYaziki.ru
Іноземні мови. Все для вивчення іноземних мов.
Мета цього інформаційного ресурсу – надати максимально можливу кількість
якісних навчальних матеріалів з іноземних мов, допомогти у вивченні мови та
зробити цей процес комфортним. Німецька мова на сайті УчиЯзыки.Ру. Цей
розділ сайту містить корисні статті, рекомендації, повчальні посібники і інші
допоміжні матеріали для вивчення німецької мови.
5. lingust.ru›Немецкий
Вивчення німецької мови з нуля. Німецький онлайн безкоштовно.
Сайт пропонує для успішного вивчення німецької мови з "нуля"
спеціально розроблені у виді онлайн-уроків самовчителі з німецької мови.
6. de-online.ru
Вивчення німецької мови – Deutsch – of line. Німецька мова онлайн.
Граматика. Словниковий запас. Тести. Аудіо. Ігри. Бібліотека.
Допомога у вивченні німецької мови онлайн. Аудіо-, відеоматеріали, тексти і
граматика. Форум. Ігри, тести, бібліотека.
Французька мова
1. http://www.le-francais.ru/lecons/prononciation – фонетика, нескладні діалоги,
числівники.
2. http://lexiquefle.free.fr/index.htm – сайт присвячено вивченню лексики
французької мови.
3. http://www.toujoursdesmots.com/ – сайт для розвитку навичок аудіювання.
4. http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp – для розвитку навичок
усного мовлення.
5. http://www.polarfle.com/index.html – для вивчення лексики, граматики в
ігровій формі (у вигляді розслідування кримінальної справи).
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6. http://www.laits.utexas.edu/fi/home – відео, аудіо, численні граматичні вправи
для тих, хто має середній рівень володіння французькою мовою.
7. http://ares.cnice.mec.es/frances/animaciones/index.html – для розвитку навичок
аудіювання для тих, хто має високий рівень володіння французькою мовою.
8. http://www.cortland.edu/flteach/civ/ – для розвитку навичок читання,
мовлення. Цікавий для вивчення політичного життя у Франції, отримання
країнознавчих знань.
9. http://www.ladictee.fr/ – для розвитку граматичних навичок та письмовій
практиці.
4.Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Поточний та підсумковий контроль (залік, екзамен) складається з
тестування за методикою множинного вибору, тестів з відкритою відповіддю,
традиційних форм перевірки (відповіді на питання, переклад, переказ тощо), а
також завдань творчого характеру (підготовка повідомлення, доповіді, пошук
та узагальнення інформації за певною темою. складання діалогів, написання есе
тощо ). Перевірка охоплює знання та коректне застосування всього лексикограматичного матеріалу і інтегровані навички в усіх чотирьох видах
мовленнєвої діяльності, які є об’єктом навчання за той період навчального
процесу, що контролюється.
Контрольні питання, що виносяться на єкзамен.
1.
Поняття права.
2.
Галузі права.
3.
Поняття злочину.
4.
Склад злочину.
5.
Види злочинів.
6.
Етапи розслідування злочину.
7.
Огляд місця злочину
8.
Збір доказів.
9.
Історія і організація поліції.
10. Підготовка поліцейських кадрів.
11. Діяльність поліції та права людини
12. Поліція Великобританії.
13. Поліція США
14. Профілактика злочинності.
15. Застосування інноваційних технологій.
16. Боротьба проти організованої злочинності.
17. Боротьба з тероризмом.
18. Міжнародне співробітництво

