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ВСТУП

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти - Програма навчальної
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» обов’язкових
компонент освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти. Галузь знань: 26 Цивільна безпека. Спеціальність: 262
Правоохоронна діяльність
Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові знання з
англійської, німецької та французької мов за такими аспектами, як фонетика,
граматика, лексика, та сформовані вміння та навички у головних видах
мовної діяльності – читанні, аудіюванні, говорінні і письмі.
Міждисциплінарні зв’язки забезпечуються змістом навчальних
матеріалів. Навчальні тексти містять інформацію з різних напрямків
діяльності поліції, включаючи спілкування з людьми, підтримання
громадського порядку, боротьбу з правопорушеннями, розслідування
злочинів. Дисципліна “Іноземна мова професійного спрямування” тематично
пов’язана з відповідними навчальними дисциплінами, вивчення яких
передбачено навчальним планом та програмою підготовки фахівців першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. З одного боку, фонові знання, набуті
курсантами з інших предметів, допомагають кращому засвоєнню мовного
матеріалу, з іншого, - інформація, вилучена з іншомовного тексту, сприяє
засвоєнню професійно релевантних знань та становленню майбутнього
фахівця.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Опис людини та речей
2. Дії поліції-1
3. Гендерна складова діяльності поліції
4. Протидія правопорушенням та злочинам-1
5. Дії поліції -2
6. Протидія злочинам та правопорушенням-2
7. Дії поліції – 3
8. Протидія злочинам та правопорушенням-3
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» є оволодіння курсантами та слухачами таким
рівнем мовної та комунікативної компетенції, який дозволив би їм
спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах в інтересах
служби.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» є:
- набуття курсантами та слухачами вміння застосовувати найбільш

поширені мовні засоби в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні,
аудіюванні, читанні і письмі;
- розвиток пізнавальної активності курсантів та слухачів, навчання
самостійного надбання знань;
- формування у курсантів та слухачів позитивного ставлення до
оволодіння як мовою, так і навичками крос-культурного спілкування;
- розширення кругозору та створення передумов для подальшого
професійного росту;
- виховування та розвиток у курсантів та слухачів почуття самосвідомості,
а також формування вмінь міжособистісного спілкування.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
1. Іншомовну лексику в обсязі принаймні 3000 лексичних одиниць
(включаючи не менше 1000 одиниць шкільного мінімуму), в тому числі
найбільш вживані юридичні терміни та лексичні одиниці правоохоронної
спрямованості.
2. Нормативну граматику іноземної мови в повному обсязі для читання та
усного спілкування.
3. Найбільш вживані зразки мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях
спілкування
4. Основні відомості про культуру, соціальний та політичний устрій та
правову систему країн, мова яких вивчається.
вміти:
1. Читати нескладні оригінальні тексти, в тому числі ті, що відносяться до
професійної сфери та містять високочастотні фахові терміни.
2. Сприймати на слух невеликі за обсягом повідомлення в помірному темпі з
вилученням основної та детальної інформації.
3. Робити невеликі за обсягом підготовлені та непідготовлені повідомлення
професійно релевантного змісту; вести нескладну бесіду з побутових та
професійних питань.
4. Вміти заповнити бланки документів, написати короткого листа особистого
характеру.
5.Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.
6. В подальшому самостійно вдосконалювати свою мовну підготовку з
використанням автентичних іншомовних джерел.
1.4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –підсумковий
контроль (залік, екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години/7 кредитів
ECTS.

1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
«Іноземна мова професійного спрямування»
Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
(ЗК)
ЗК2. Здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях.
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
предметні)
(СК)

(фахові, СК3.Повага до честі і гідності людини як найвищої
компетентності соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
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.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Англійська мова
ТЕМА № 1. «Опис людини та речей».
Ця тема містить опис підозрюваного або іншої особи, а також опис
транспортних засобів та особистих речей, в якій наведені основні мовні
засоби, використання яких є доцільним при професійно релевантному описі
фізичних осіб, які підлягають розшуку та ідентифікації в зв’язку з тим, що
вони підозрюються у скоєнні злочину, були свідком правопорушення чи є
зниклими особами, а також речей, які є засобами скоєння злочину або
предметами крадіжок та інших корисливих злочинів. Повторюються вивчені
в попередній період та вивчаються нові комунікативні моделі, необхідні для
вилучення чи надання потрібної інформації, з’ясування подробиць,

знаходження додаткової інформації, повторного опитування, формуються
відповідні вміння. При роботі над темою увага привертається фонетичним
правилам вимовляння голосних звуків. Граматичний матеріал включає
понятійний апарат граматики, поняття про граматичну категорію, службові
слова, огляд частин мови, головні члени речення, дієслово, часи англійського
дієслова, неправильні дієслова, група неозначених часів – утворення та
вживання.
Лексичне наповнення включає найбільш вживані лексичні одиниці, що
необхідні для реалізації комунікативного наміру в межах теми, що
вивчається. Тренувальні та мовленнєві вправи спрямовані, перш за все, на
розвиток вмінь та навичок усного мовлення. Додаткові нескладні тексти
сприяють вдосконаленню вмінь та навичок читання.
ТЕМА № 2. «Дії поліції - 1».
Ця тема є першою з трьох тем, присвячених конкретним видам
багатогранної діяльності поліції. В цій темі наведені основні мовні засоби,
які можуть бути використані в наступних ситуаціях: 1) при спілкуванні з
людиною (пішоходом чи автомобілістом), яка заблукала або розшукує те чи
інше місце в міській чи інший місцевості; 2) при зупинці транспортного
засобу; 3) при виїзді на місце дорожньо-транспортної пригоди. Граматичний
матеріал включає групу тривалих часів, їх утворення та вживання,
порівняння використання неозначених та тривалих часів.
ТЕМА № 3. «Гендерна складова діяльності поліції».
Тема висвітлює гендерну політику держави в сфері діяльності поліції
та різноманітні аспекти застосування принципу гендерної рівності в практиці
роботи органів поліції. Лексичний матеріал охоплює термінологію, що
відноситься до прав людини та гендерної компоненти діяльності поліції.
Проводиться огляд граматичного матеріалу, засвоєного за попередній період
навчання, виявляються прогалини у засвоєнні навчального матеріалу, які
ліквідуються шляхом групової та індивідуальної роботи.
ТЕМА № 4. «Протидія правопорушенням та злочинам».
Ця тема є першою з низки тем, присвячених боротьбі поліції проти
конкретних правопорушень та злочинів. В ній наведені основні мовні засоби,
використання яких є доцільним при спілкуванні в ході виявлення та
розслідування наступних злочинів: 1) кишенькової крадіжки; 2) крадіжки з
приміщення, 3) пограбування, 4) викрадення автомобіля. Розглядаються
типові ситуації спілкування, які можуть виникнути за цих обставин.
Розвиваються вміння та навички, необхідні для успішного обміну
інформацією за темою. Граматичний матеріал включає групу доконаних
(перфектних) часів, їх утворення та вживання, порівняння використання
неозначених, тривалих та доконаних часів.
ТЕМА № 5 «Дії поліції - 2».
В темі представлений опис дій поліції, які реалізуються в ході
виконання нею своїх функцій з підтримки правопорядку та боротьбі з
правопорушеннями. Наведені в темі основні мовні засоби призначені для
забезпечення спілкування в межах представленої тематики: опитування

свідків та потерпілих і патрулювання. Навчальний апарат за темою включає
мовні та мовленнєві вправи, призначені для розвитку вмінь та навичок
усного мовлення та читання. Граматичний матеріал включає узгодження
часів, непряму мову.
ТЕМА № 6. «Протидія злочинам та правопорушенням - 2».
Тема містить опис низки злочинів та правопорушень і ті дії, які поліція
застосовує для боротьби з ними. Мовні засоби, представлені в темі, сприяють
організації спілкування за змістом її основних розділів: порушення
громадського порядку, напад, побиття, проституція. Різноманітні тренувальні
та мовленнєві вправи мають на меті подальший розвиток вмінь та навичок за
всіма видами мовленнєвої діяльності, що забезпечує їх ефективне
функціонування в ситуаціях, які можуть виникнути в межах зазначеної
тематики. Граматичний матеріал включає огляд основних часів англійського
дієслова в активному стані.
ТЕМА № 7. «Дії поліції - 3».
Ця тема є продовженням опису основних напрямків діяльності поліції і
містить такі розділи, як попередження злочинів, обшук підозрюваних та
рухомої і нерухомої власності, встановлення місця злочину, контролювання
натовпу, переслідування, проведення антитерористичних заходів. Наведені
мовні засоби покликані забезпечити ефективне спілкування в межах
зазначеної тематики. Тренувальні та мовленнєві вправи спрямовані на
подальше вдосконалення набутих в попередній період вмінь та навичок.
Граматичний матеріал включає особливості вживання пасивного стану,
переклад речень з присудком у пасивному стані
ТЕМА № 8 «Протидія злочинам та правопорушенням - 3».
Тема є подальшим розвитком опису боротьби поліції з конкретними
злочинними проявами, а саме: зберіганням та розповсюдженням наркотиків,
крадіжкою особистих даних, вбивством. Наведені в темі мовні засоби
покликані забезпечити тих, хто навчається, необхідним матеріалом для
ефективної комунікації в навчальних ситуаціях спілкування в межах
зазначеної тематики. Низка тренувальних та мовленнєвих вправ сприяють
подальшому вдосконаленню необхідних для такої комунікації вмінь та
навичок. Граматичний матеріал включає огляд граматичних часів
англійського дієслова в активному та пасивному стані.
Німецька мова
ТЕМА № 1. «Опис людини та речей».
Ця тема містить опис підозрюваного або іншої особи, а також опис
транспортних засобів та особистих речей, в якій наведені основні мовні
засоби, використання яких є доцільним при професійно релевантному описі
фізичних осіб, які підлягають розшуку та ідентифікації в зв’язку з тим, що
вони підозрюються у скоєнні злочину, були свідком правопорушення чи є
зниклими особами, а також речей, які є засобами скоєння злочину або
предметами крадіжок та інших корисливих злочинів. Повторюються вивчені
в попередній період та вивчаються нові комунікативні моделі, необхідні для
вилучення чи надання потрібної інформації, з’ясування подробиць,

знаходження додаткової інформації, повторного опитування, формуються
відповідні вміння. При роботі над темою увага привертається фонетичним
правилам вимовляння голосних звуків. Граматичний матеріал включає
понятійний апарат граматики, поняття про граматичну категорію, службові
слова, огляд частин мови, головні члени речення, порядок слів у простому
розповідному реченні (прямий і зворотний) і питальному реченні (з
питальним словом і без питального слова), відмінювання дієслів у Präsens,
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv.Лексичне наповнення
включає найбільш вживані лексичні одиниці, що необхідні для реалізації
комунікативного наміру в межах теми, що вивчається. Тренувальні та
мовленнєві вправи спрямовані, перш за все, на розвиток вмінь та навичок
усного мовлення. Додаткові нескладні тексти сприяють вдосконаленню вмінь
та навичок читання.
ТЕМА № 2. «Дії поліції - 1».
Ця тема є першою з трьох тем, присвячених конкретним видам
багатогранної діяльності поліції. В цій темі наведені основні мовні засоби,
які можуть бути використані в наступних ситуаціях: 1) при спілкуванні з
людиною (пішоходом чи автомобілістом), яка заблукала або розшукує те чи
інше місце в міській чи інший місцевості; 2) при зупинці транспортного
засобу; 3) при виїзді на місце дорожньо-транспортної пригоди. Матеріал
теми включає фонетичні правила вимовляння приголосних звуків.
Граматичний матеріал включає утворення форм наказового способу
(Imperativ), особові та присвійні займенники, вживання неозначеноособового займенника man та безособового займенника es, відмінювання
іменників, прийменники, які потребують родовий, знахідний і давальний
відмінок, давальний або знахідний відмінок.
ТЕМА № 3. «Гендерна складова діяльності поліції».
Тема висвітлює гендерну політику держави в сфері діяльності поліції
та різноманітні аспекти застосування принципу гендерної рівності в практиці
роботи органів поліції. Лексичний матеріал охоплює термінологію, що
відноситься до прав людини та гендерної компоненти діяльності поліції.
Проводиться огляд граматичного матеріалу, засвоєного за попередній період
навчання, виявляються прогалини у засвоєнні навчального матеріалу, які
ліквідуються шляхом групової та індивідуальної роботи.
ТЕМА № 4. «Протидія правопорушенням та злочинам-1».
Ця тема є першою з низки тем, присвячених боротьбі поліції проти
конкретних правопорушень та злочинів. В ній наведені основні мовні засоби,
використання яких є доцільним при спілкуванні в ході виявлення та
розслідування наступних злочинів: 1) кишенькової крадіжки; 2) крадіжки з
приміщення, 3) пограбування, 4) викрадення автомобіля. Розглядаються
типові ситуації спілкування, які можуть виникнути за цих обставин.
Розвиваються вміння та навички, необхідні для успішного обміну
інформацією за темою. Фонетичні вправи спрямовані на тренування у вимові
складних слів. Словотвір включає словотвір іменників за допомогою
словоскладання. Граматичний матеріал включає прикметники і утворення

ступенів порівняння прикметників, кількісні і порядкові числівники,
інфінітивні групи та інфінітивні звороти „um (statt, ohne) + zu + Infinitiv“.
ТЕМА № 5. «Дії поліції - 2».
В темі представлений опис дій поліції, які реалізуються в ході
виконання нею своїх функцій з підтримки правопорядку та боротьбі з
правопорушеннями. Наведені в темі основні мовні засоби призначені для
забезпечення спілкування в межах представленої тематики: опитування
свідків та потерпілих і патрулювання. Навчальний апарат за темою включає
мовні та мовленнєві вправи, призначені для розвитку вмінь та навичок
усного мовлення та читання. Фонетичний матеріал теми включає мелодику
речень, в яких дієслово вжито в Imperativ. Граматичний матеріал містить
пасив стану та безособовий пасив дієслів.
ТЕМА № 6. «Протидія злочинам та правопорушенням - 2».
Тема містить опис низки злочинів та правопорушень і ті дії, які поліція
застосовує для боротьби з ними. Мовні засоби, представлені в темі, сприяють
організації спілкування за змістом її основних розділів: порушення
громадського порядку, напад, побиття, проституція. Різноманітні тренувальні
та мовленнєві вправи мають на меті подальший розвиток вмінь та навичок за
всіма видами мовленнєвої діяльності, що забезпечує їх ефективне
функціонування в ситуаціях, які можуть виникнути в межах зазначеної
тематики. Граматичний матеріал включає ознайомлення з конструкціями
„haben (sein) + zu + Infinitiv“, „lassen sich … Infinitiv“ – утворення та
вживання.
ТЕМА № 7. «Дії поліції - 3».
Ця тема є продовженням опису основних напрямків діяльності поліції і
містить такі розділи, як попередження злочинів, обшук підозрюваних та
рухомої і нерухомої власності, встановлення місця злочину, контролювання
натовпу, переслідування, проведення антитерористичних заходів. Наведені
мовні засоби покликані забезпечити ефективне спілкування в межах
зазначеної тематики. Тренувальні та мовленнєві вправи спрямовані на
подальше вдосконалення набутих в попередній період вмінь та навичок.
Граматичний матеріал включає дієприкметник І та ІІ в функції означення,
дієприкметник І з часткою „zu“, відокремлений дієприкметниковий зворот,
поширене означення.
ТЕМА № 8. «Протидія злочинам та правопорушенням - 3».
Тема є подальшим розвитком опису боротьби поліції з конкретними
злочинними проявами, а саме: зберіганням та розповсюдженням наркотиків,
крадіжкою особистих даних, вбивством. Наведені в темі мовні засоби
покликані забезпечити тих, хто навчається, необхідним матеріалом для
ефективної комунікації в навчальних ситуаціях спілкування в межах
зазначеної тематики. Низка тренувальних та мовленнєвих вправ сприяють
подальшому вдосконаленню необхідних для такої комунікації вмінь та
навичок. Граматичний матеріал включає характеристику та особливості
складнопідрядних речень, а саме, підрядні додаткові речення, підрядні
речення часу, причини, умови, мети та ознаки.
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англійську мову і передбачає можливість працювати над граматикою,
аудіюванням, лексикою, читанням та письмом, а також виконувати
різноманітні квізи.
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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.
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передбачає можливість одержувати теоретичні знання з більшості розділів
граматики англійської мови у дуже лаконічній і наглядній формі.
http://www.esolcourses.com/. Сайт передбачає можливість для користувача
працювати над різними аспектами англійської мови незалежно від рівня
володіння нею.
Німецька мова
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.
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.
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.
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.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Підсумковий контроль (залік, екзамен) складається з тестування за
методикою множинного вибору, а також виконання проблемних завдань з
елементами квестів. Тести та квестові завдання охоплюють весь лексикограматичний матеріал за період навчання, що контролюється, та базові
навички вилучення інформації з іншомовних письмових та усних текстів.
Контрольні питання, що виносяться на залік.
Семестр 3.
1. Фізичний опис підозрюваного або інших осіб.
2. Опис транспортних засобів, що розшукуються.
3. Опис особистих речей, що зникли та розшукуються. Шляхи
запобігання викрадення особистих речей.
4. Особливі риси опису підозрюваного або інших осіб, розшукуваних
транспортних засобів або зниклих речей.
5. Шляхи пересування пішоходів по місту.
6. Безпечне пересування транспортного засобу на дорозі.
7. Дії поліцейського при виїзді на ДТП.
8. Гендерна політика держави в діяльності поліції.
9. Аспекти застосування гендерної рівності в діяльності поліції.
10. Гендерна нерівність. Шляхи подолання гендерної нерівності та
стереотипів.
Вид контролю – залік
Семестр 4.
1. Виявлення поліцією кишенькових крадіжок.
2. Шляхи запобігання кишенькових крадіжок.
3. Виявлення та розслідування крадіжок з приміщення.
4. Шляхи запобігання пограбування.

5. Попередження шахрайства у транспорті.
6. Опитування свідків та потерпілих.
7. Дії поліції під час патрулювання.
8. Реагування поліції на порушення громадського порядку, нападу,
побиття, злочини, які пов’язані з проституцією.
9. Умови, за якими поліцейський може застосувати зброю.
10.Типи зброї, яку може застосовувати поліцейський.
Вид контролю – залік
Семестр 5.
1. Дії поліції з попередження злочинів.
2. Дії громадськості з надання допомоги поліції для запобігання
злочинності.
3. Підстави для обшуку підозрюваного.
4. Дії поліцейського під час обшуку підозрюваного чи огляду майна.
5. Дії поліцейського з прибуттям на місце злочину.
6. Зібрання та зберігання доказів на місці події.
7. Засоби контролювання натовпу під час громадських заворушень.
8. Засоби особистої безпеки поліцейського під час громадських
заворушень.
9. Дії поліції під час переслідування підозрілої особи.
10.Дотримання поліцейським особистої безпеки під час переслідування
підозрюваної особи чи транспортного засобу.
Вид контролю – залік
Семестр 6.
1. Запобігання поліцією терористичних дій у громадських місцях.
2. Ознаки вживання особою наркотичних засобів.
3. Вплив наркотиків на здоров’я людини.
4. Дії поліції при затриманні осіб, що підозрюються у застосуванні
наркотиків.
5 Дії поліції під час встановлення факту зберігання та розповсюдження
наркотиків.
6. Викрадення особистих даних.
7. Поради поліції з запобігання викрадення особистих даних.
8. Кваліфікуючі ознаки вбивства (умисність, протиправність, наслідок
у вигляді заподіяння смерті).
9. Знаряддя вбивства.
10.Дії поліцейського з прибуттям на місце вбивства.
Вид контролю – екзамен (передбачає огляд матеріалу семестрів №№ 3-

