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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти - Програма навчальної
дисципліни «Іноземна мова» (англійська) обов’язкових компонент освітньопрофесійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь
знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексичних та
граматичних одиниць, необхідних для засвоєння основних мовленнєвих
парадигм, що є необхідними для професійного та повсякденного
спілкування.
Міждисциплінарні зв’язки забезпечуються змістом навчальних
матеріалів. Навчальні тексти містять інформацію про різні галузі права та
основні напрямки діяльності юристів, включаючи складання юридичної
документації, спілкування у бізнес середовищі та етикет електронного
спілкування. Дисципліна «Іноземна мова» (англійська) тематично пов’язана з
такими навчальними дисциплінами, як «Теорія держави і права», «Цивільне
право та процес», «Кримінальне право», «Трудове право» та іншими,
вивчення яких передбачено навчальним планом та програмою підготовки
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Семестр 1
1.
2.
3.
4.
5.

Самопрезентація
Зовнішність
Навчання в університеті
Професія юриста.
Сутність права.
Семестр 2

6. Законодавчі органи України та країн світу.
7. Виконавчі органи України та країн світу.
8. Судова влада України та країн світу.
9. Судове засідання.
10.Права людини.
Семестр 3
11.Галузі права
12.Цивільне право.
13.Кримінальне право.
14.Адміністративне право.
15.Адміністративний процес.
16.Органи місцевого самоврядування України та країн світу.
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Семестр 4
17.Трудове право.
18.Фінансове право.
19.Конституційне право.
20.Конституційне право Великобританії та США.
21.Міжнародне право.
22.Нотаріальна система України.
Семестр 5
23.Автобіографія. Резюме.
24.Співбесіда до юридичної компанії.
25.Культура ділового спілкування.
26.Ділове листування.
27.Складання договору.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова
(англійська)» є практичне опанування здобувачами системи іноземної мови
та нормативної бази її функціонування в комунікативно-мовленнєвих
ситуаціях у сфері їх майбутньої професійної діяльності, якісна підготовка до
іншомовного спілкування у професійній сфері на основі світового досвіду та
рекомендацій Ради Європи.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова
(англійська)» є набуття здобувачами мовних, лінгвокраїнознавчих та
культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з
говоріння, читання, письма та аудіювання.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні:
знати:
- іншомовну лексику в обсязі принаймні 2500 лексичних одиниць, у тому
числі найбільш вживані юридичні лексичні одиниці правничої
спрямованості;
- нормативну граматику іноземної мови в повному обсязі для читання та
усного спілкування;
- найбільш вживані зразки мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях
спілкування;
- основні відомості про культуру, соціальний та політичний устрій та
правову систему країн, мова яких вивчається.
вміти:
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- здійснювати ефективну професійну та соціальну комунікацію усно та
письмово з представниками інших культур;
- складати іноземною мовою план власного наукового дослідження,
самостійно збирати матеріал із іншомовних джерел;
- брати активну участь у дискусіях із професійно значущих проблем;
- вміти розробляти тексти та документи професійної спрямованості;
- сприймати на слух зміст навчальних аудіоматеріалів професійного та
повсякденного спрямування відповідного рівня складності (B 2);
- презентувати іншомовну інформацію професійного та побутового
характеру;
- у подальшому самостійно вдосконалювати свою мовну підготовку з
використанням автентичних іншомовних джерел;
- вільно використовувати у своїй подальшій професійній діяльності
доступні інформаційні технології, вітчизняні та іноземні бази даних;
- працювати в групі, формуючи свій внесок у виконання завдань іноземною
мовою.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік, екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 420 годин/ 14 кредитів
ECTS.
1.5. Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
компетентність
задачі та практичні проблеми у галузі професійної
правничої діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування правових доктрин,
принципів
і
правових
інститутів
і
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов.
Загальні компетентності ЗК2
Здатність
застосовувати
знання
у
(ЗК)
практичних ситуаціях.
ЗК3
Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК4
Здатність спілкування державною мовою
як усно, так і письмово.
ЗК5
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6
Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК7
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК14 Цінування та повага різноманітності і
мультикультурності.
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2. Програма навчальної дисципліни
Семестр 1
ТЕМА № 1 «Самопрезентація».
В рамках вказаної теми здобувачі мають навчитися говорити про себе, свою
сім’ю, свої захоплення. Вивчити правила утворення речень в англійській
мові, форми дієслова to be; утворення та вживання Present Simple Active та
Present Progressive Active.
ТЕМА № 2 «Зовнішність».
В рамках вказаної теми здобувачі мають навчитися описувати зовнішність та
риси характеру людини, складати автопортрет людини англійською мовою.
Вивчити правила утворення та вживання Past Simple Active, Past Progressive
Active, Future Simple Active, Future Progressive Active та ступені порівняння
прикметників.
ТЕМА № 3 «Навчання в університеті».
Під час вивчення даної теми здобувачі повинні навчитися говорити про
університет в якому навчаються, про особливості вищої юридичної освіти
України, Великобританії та США. Вивчити правила утворення та вживання
активного стану часів групи Perfect.
ТЕМА № 4 «Професія юриста».
В рамках вивчення даної теми здобувачі повинні навчитися говорити про
свою професію, юридичні професії України та світу. Вивчити правила
творення та вживання The Future in the Past Tense.
ТЕМА № 5 «Сутність права».
Під час вивчення даної теми здобувачі мають вивчити основні положення з
історії права, основні періоди розвитку та становлення правових систем
України та провідних країн світу. Вивчити правила творення та вживання
умовних речень трьох типів.
Семестр 2
ТЕМА № 6 «Законодавчі органи України та країн світу».
В рамках даного циклу занять здобувачі мають навчитися говорити про
законодавчі органи України, Великобританії та США. Вивчити правила
узгодження часів в англійській мові.
ТЕМА № 7 «Виконавчі органи України та країн світу».
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В рамках даного циклу занять здобувачі мають говорити про виконавчі
органи України, Великобританії та США. Вивчити правила творення прямої
та непряма мови.
ТЕМА № 8 «Судові органи України та країн світу».
В рамках даного циклу занять здобувачі мають вміти розповідати про судові
органи України та країн мова, яких вивчається. Навчитися вживати модальні
дієслова та їх похідні.
ТЕМА № 9 «Судове засідання».
В рамках даного циклу занять здобувачі мають навчитися говорити про
основні етапи судового засідання, учасників процесу та описувати залу
проведення судового засідання. Вивчити правила вживання модальних
дієслів та їх похідних.
ТЕМА № 10 «Права людини».
Після вивчення вказаної теми здобувачі мають навчитися говорити про
європейську конвенцію прав людини, міжнародні та регіональні програми
захисту прав людини; проблеми дотримання прав людини у сучасному світі.
Узагальнення вивчених граматичних конструктів.
Семестр 3
ТЕМА № 11 «Галузі права».
У рамках вивчення даної теми здобувачі мають навчитися говорити про
основні галузі права, робити порівняльний аналіз розподілу галузей права в
України, США та Великобританії; вміти характеризувати окремі галузі права.
Вивчити правила утворення та вживання Present Simple Passive та Present
Progressive Passive.
ТЕМА № 12 «Цивільне право».
Після вивчення даної теми здобувачі мають вивчити поняття цивільного
права, знати основних учасників цивільного процесу та говорити про етапи
розгляду цивільної справи у суді. Вивчити правила утворення та вживання
Past Simple Passive, Past Progressive Passive, Future Simple Passive.
ТЕМА № 13 «Кримінальне право».
Після вивчення даної теми здобувачі мають засвоїти основні поняття
кримінального права, класифікацію злочинів, особливості розслідування
кримінальних справ, види та методи покарання. Вивчити правила утворення
та вживання пасивного стану часів групи Perfect.
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ТЕМА № 14 «Адміністративне право».
У рамках вивчення даної теми здобувачі мають засвоїти основні поняття
адміністративного
права,
робити
порівняльний
аналіз
системи
адміністративного права України, Великобританії та США. Вивчити форми
інфінітиву та правила їх вживання.
ТЕМА № 15 «Адміністративний процес».
В рамках вивчення даної теми здобувачі мають навчитися говорити про
особливості адміністративного процесу. Митне право України, США та
Великобританії. Вивчити особливості вживання герундія.
ТЕМА № 16 «Органи місцевого самоврядування України та країн світу».
В рамках вивчення даної теми здобувачі мають навчитися говорити про
систему самоврядування України та провідних англомовних країн. Вивчити
правила вживання Participle I та Participle II.
Семестр 4
ТЕМА № 17 «Трудове право».
У рамках даної теми здобувачі мають вивчити основні поняття трудового
права, права та обов’язки роботодавця та працівника, порядок оформлення
колективного трудового договору. Засвоїти різницю вживання Participle I та
Gerund.
ТЕМА № 18 «Фінансове право».
У рамках даної теми здобувачі мають навчитися говорити про системи
фінансового право України та країн світу. Вивчити правила утворення та
вживання -ing, -ed clauses.
ТЕМА № 19 «Міжнародне право».
У рамках даної теми здобувачі мають засвоїти основні поняття міжнародного
права, вміти говорити про систему міжнародного права, поняття
міжнародного договору тощо. Вивчити правила утворення та вживання
Objective and Subjective Participial Constructive.
ТЕМА № 20 «Конституційне право».
Після вивчення теми здобувачі мають засвоїти основні поняття
конституційного права України. Засвоїти правила вживання означеного та
неозначеного артиклю.
ТЕМА № 21 «Конституційне право Великобританії та США».
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В результаті розгляду даної теми здобувачі мають засвоїти особливості
конституційного права США та Великобританії, типи та функції конституцій.
Узагальнення вивченого граматичного матеріалу.
ТЕМА № 22 «Нотаріальна система України».
Після вивчення теми здобувачі мають навчитися говорити про особливості
нотаріальної системи України та країн, мова яких вивчається. Узагальнення
вивченого граматичного матеріалу.
Семестр 5
ТЕМА № 23 «Автобіографія. Резюме».
У рамках вивчення даної теми здобувачі мають засвоїти правила складання
автобіографії та резюме, вивчити лексичний мінімум необхідної лексики за
темою. Вивчити правила творення та вживання фразових дієслів в
англійській мові.
ТЕМА № 24 «Співбесіда до юридичної компанії».
Після вивчення даної теми здобувачі мають вивчити мінімум лексики
необхідної для проходження співбесіди до юридичної компанії. Граматика
фразових дієслів.
ТЕМА № 25 «Культура ділового спілкування».
Після вивчення даної теми здобувачі мають засвоїти особливості
формального та неформального привітання, правила знайомства,
представлення, початку та завершення розмови, засвоїти етикет телефонного
спілкування. Основні функції фразових дієслів.
ТЕМА № 26 «Ділове листування».
У рамках вивчення даної теми здобувачі мають засвоїти види ділових листів,
правила ведення ділового листування англійською мовою,
правила
електронного бізнес-листування, вивчити необхідний лексичний мінімум.
Основні функції фразових дієслів.
ТЕМА № 27 «Складання договору».
Після вивчення даної теми здобувачі мають засвоїти різновиди договорів,
особливості складання договорів англійською мовою, вивчити необхідний
лексичний мінімум. Узагальнення вивченого граматичного матеріалу.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна
1.
Безкоровайна О.Л., Васильєва М.П., Щебликіна Т.А. Усі вправи з
граматики англійської мови. Вид. 5-е – доповнене, виправлене. Х.: Навчальна
література, 2018. 320 с.
2.
Буква закону: Навчальний посібник з англійської мови для навчання
професійного спілкування майбутніх правників / Л. М. Черноватий та ін..; за
ред. Л.М. Черноватого, І.П. Липко. Харків: Право, 2011. 526 с.
3.
Василенко В.А., Ляшенко І.В., Сергієнко Т.М. Law in English: Закон
англійською мовою: навч. посібник з англ. мови юридичного спрямування.
К.: Кафедра, 2013. 416 с.
4.
Василенко В. А., Ляшенко І.В. Legal English: Англійська мова
юридичного спрямування: навч. Посібник. К.: Кафедра, 2013. 396 с.
5.
Верба Г. В., Верба Г. Г., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської
мови (з вправами). ТОВ "ВП Логос-М", 2013. 432 с.
6.
Сімонок В. П. English for Lawyers. Підручник для студентів вищих
навчальних закладів. Харків : «Право», 2018. 648 с.
7.
Сергієнко А. В., Сергієнко Т. М., Самойлова Ю. І. Методичні
рекомендації до теми «Судова система України, США та Великобританії».
Суми, ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. 28 с.
8.
Шкурат О. В., Початко Т.В. Робочий зошит з граматики англійської
мови “Workbook on English Grammar” до практичних занять із навчальної
дисципліни «Іноземна мова (англійська)» обов’язкових компонент освітньої
програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 081 Право
(право) та 262 Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність). Суми :
Сумська філія ХНУВС, 2020 р. 77 с.
9.
Callanan H. Absolute Legal English: English for International Law. Delta
Publishing, 2010. 111 p.
10.
Evans V. Secretarial. Express Publishing, 2011. 117 p.
11.
Haigh R. Legal English. Routledge, 2018. 384 p.
12.
Hart W. C., The Ultimate Phrasal Verb Book. Barron’s Educational Series,
Inc., 2015. 3370 p.
13.
Johnes L., Alexander R. New International Business English Student’s
Book: Communication Skills in English for Business Purposes. Cambridge
University press, 2011. 117 p.
14.
Mason C., Atkins R. The Lawyer&apos;s English Language.
Global Legal English Ltd, 2016. 452 p.
15.
McCarty M., O’Dell F. English Phrasal Verbs in Use Intermediate.
Cambridge University Press, 2017. 194 p.
16.
Murphy R. English Grammar in Use: Fifth Edition. Intermediate with
answers. Cambridge University Press, 2019. 380 с.
17.
Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge University press, 2012.
259 p.
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18.

Taylor J., Dooley J. Career Paths. Police. Book 1. Express Publishing. 2011.

116 p.
Додаткова
1.
Борисенко І.І., Саєнко В.В., Конончук Н.М., Конончук Т.І. Сучасний
українсько-англійський словник: близько 30000 термінів і стійких
словосполучень, 2-е видання. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 632 с.
2.
Кузнецова О.Ю., Бесараб Т.П. Legal path. Навчально-практичний
посібник, 2-е видання, перероблене і доповнене. Київ : Право, 2019. 232 с.
3.
Кузнецова О.Ю., Голубнича Л.О., Бесараб Т.П. Competence in English.
Типові тестові завдання. Київ: Право, 2018. 172 с.
4.
Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури /
[уклад.: О. П. Лисицька,С. С. Микитюк, Т. В. Мельнікова та ін.] ; за заг. ред.
В. П. Сімонок. Харків : Право, 2020. 236 с.
5.
Сімонок В.П. Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до
магістратури для юристів. Київ : Право, 2019. 88 с.
6.
Evans V., Dooley J., Smith D. J. Career Path: Law. Oxford: Express
Publishing, 2011. 120 p.
7.
Foley M., Hall D. MyGrammarLab. Elementary A1/A2. Pearson, 2012.
354 p.
8.
Foley M., Hall D. MyGrammarLab. Intermediate B1/B2. Pearson, 2012.
385 p.
9.
Guffey M. E., Loewy D. Essentials of Business Communication.
Cengage Learning, 2018. 608 p.
10.
Krois-Linder A. International Legal English Second Edition with Audio
CDs. Cambridge University Press, 2011. 336 p.
11.
Legal English : навч. посіб. для студентів закладів вищої освіти
спеціальності «Право» / за заг. ред. В. П. Сімонок, О. Ю. Кузнецової. Харків
: Право, 2020. 332 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. URL:http://www.bbc.co.uk
2. URL:http://www.slideshare.net
3. URL:http://www.cambridgeenglish.org/
4. URL:http://www.lingvo.ua
5. URL:http://www.britannica.com/
6. URL:http://www.usa.gov
7. URL:http://www.gov.uk
8. URL:http://www.parliament.uk
9. URL:http://www.legislation.gov.uk/
10. URL:http://www.congress.gov
11. URL:http://www.whitehouse.gov
12. URL:http://www.judiciary.gov.uk
13. URL:http://europa.eu
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14. URL:http://www.coe.int
15. URL:http://www.un.org
16. URL:http://www.youthforhumanrights.org
17. URL:http://www.thenotariessociety.org.uk
4. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Питання до заліку 1 семестр
1. Про себе.
2. Зовнішність.
3. Опис злочинця.
4. Навчання в Сумській філії ХНУВС.
5. Вища юридична освіта в США.
6. Вища юридична освіта в Великобританії.
7. Юридичні професії в Україні.
8. Юридичні професії в Великобританії.
9. Юридичні професії в США.
10. Сутність права.
11. З історії права.
Питання до заліку 2 семестр
1. Законодавчі органи України.
2. Законодавчі органи Великобританії.
3. Законодавчі органи США.
4. Виконавчі органи України.
5. Виконавчі органи Великобританії.
6. Виконавчі органи США.
7. Судові органи України.
8. Судові органи Великобританії.
9. Судові органи США.
10. Судове засідання.
11. Права людини.
Питання до заліку 3 семестр
1. Галузі права України.
2. Галузі права Великобританії.
3. Галузі права США.
4. Цивільне право.
5. Слухання цивільної справи.
6. Кримінальне право.
7. Покарання за скоєння злочину.
8. Адміністративне право.
9. Адміністративний процес.
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10. Органи місцевого самоврядування України.
11. Органи місцевого самоврядування Великобританії.
12. Органи місцевого самоврядування США.
Питання до заліку 4 семестр
1. Трудове право.
2. Права та обов’язки роботодавця та працівника.
3. Складання колективного трудового договору.
4. Система фінансового права України, США та Великобританії.
5. Міжнародне право.
6. Декларація про права людини.
7. Конституційне право України.
8. Конституційне право в Великобританії та США.
9. Нотаріальна система України.
10. Нотаріальна система США та Великобританії.
Питання до іспиту
1. Вища юридична освіта.
2. Професія юриста.
3. Сутність права.
4. Законодавчі органи України та країн світу.
5. Виконавчі органи України та країн світу.
6. Судові органи України та країн світу.
7. Судове засідання.
8. Права людини.
9. Галузі права.
10. Цивільне право.
11. Кримінальне право.
12. Адміністративне право.
13. Адміністративний процес.
14. Органи місцевого самоврядування України та світу.
15. Трудове право.
16. Фінансове право.
17. Міжнародне право.
18. Конституційне право України.
19. Конституційне право в Великобританії та США.
20. Нотаріальна система України.
21. Співбесіда до юридичної компанії.
22. Особливості написання ділового листа.
23. Складання договору.
24. Використання електронної пошти у діловому спілкуванні.
25. Ведення юридичної бізнес документації.

