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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів ECTS 14
Загальна кількість годин 420
Кількість тем 27

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступень
вищої освіти
08
Право
(шифр галузі)

(назва галузі знань)

081

Право

(код спеціальності)

(назва спеціальності)

перший (бакалаврський)
(назва СВО)

Характеристика
навчальної дисципліни
Навчальний курс 1-3
Семестр 1-5
Види контролю:
екзамен – 5 семестр,
залік – 1-4 семестри
(екзамен, залік)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Лекції

денна форма навчання
- ______;

Лекції

заочна форма навчання
- ______;

(години)

Семінарські заняття

- ______;

(години)

Семінарські заняття

(години)

Практичні заняття

- 220__;

(години)

Практичні заняття

(години)

Лабораторні заняття

- ______;
- 200__;

Самостійна робота

- __________;
(кількість; № семестру)

- 378_;
(години)

Індивідуальні завдання:
- __________;

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо)

- ______;
(години)

(години)

Індивідуальні завдання:
Курсова робота
- __________;

- 42__;
(години)

Лабораторні заняття

(години)

Самостійна робота

- ______;

(кількість; № семестру)

Реферати (тощо)

- __________;
(кількість; № семестру)
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. 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.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова
(англійська)» є розвиток мовних (лексичної, граматичної, фонетичної)
компетенцій, необхідних і достатніх для ефективної професійної
комунікативної взаємодії; розвиток умінь і навичок чотирьох видів
мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письмо);
формування термінологічного апарату іноземної мови у межах професійної
сфери; розвиток у здобувачів навичок і вмінь самостійного набуття знань для
реалізації професійної комунікації іноземною мовою; формування
соціокультурної компетенції здобувачів та вмінь міжкультурної комунікації.
2.3. 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:
- 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;
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- 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.
2.4. Форма підсумкового контролю (залік, екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 420 годин / 14
кредитів ECTS.
2.5. 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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3. 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.
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ТЕМА № 7 «Виконавчі органи України та країн світу».
В рамках даного циклу занять здобувачі мають говорити про виконавчі
органи України, Великобританії та США. Вивчити правила творення прямої
та непрямої 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
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кримінальних справ, види та методи покарання. Вивчити правила утворення
та вживання пасивного стану часів групи Perfect.
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.
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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».
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.
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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.
Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
Денна форма

Тема № 1. Самопрезентація
Тема № 2. Зовнішність
Тема № 3. Навчання в університеті

Семестр № 1
21
21
21

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

10
10
10

11
11
11

Тема № 4. Професія юриста

21

10

11

Тема № 5. Сутність права

21

10

11

Всього за семестр № 1:

105

50

55

Вид контролю

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни

залік

Семестр № 2
Тема № 6. Законодавчі органи
України та країн світу
Тема № 7. Виконавчі органи України
та країн світу
Тема № 8. Судові органи України та
країн світу
Тема № 9. Судове засідання

21

10

11

21

10

11

21

10

11

21

10

11

Тема № 10. Права людини

21

10

11

Всього за семестр № 2:

105

50

55

8

9

залік

Семестр № 3
Тема № 11. Галузі права

17

залік

11

Тема № 12. Цивільне право

17

8

9

Тема № 13. Кримінальне право

19

10

9

Тема № 14. Адміністративне право

17

8

9

Тема № 15. Адміністративний процес

17

8

9

18

8

10

105

50

55

Тема № 16. Органи місцевого
самоврядування України та країн світу
Всього за семестр № 3:

Семестр № 4
Тема № 17. Трудове право

14

10

4

Тема № 18. Фінансове право

12

8

4

Тема № 19. Міжнародне право

12

8

4

Тема № 20. Конституційне право

12

8

4

12

8

4

13

8

5

75

50

25

Тема № 21. Конституційне право
Великобританії та США
Тема № 22. Нотаріальна система
України
Всього за семестр № 4:

залік

Семестр № 5
Тема № 23. Автобіографія. Резюме

6

4

2

Тема № 24. Співбесіда до юридичної
компанії

6

4

2

Тема № 25. Культура ділового
спілкування
Тема № 26. Ділове листування

6

4

2

6

4

2

Тема № 27. Складання договору

6

4

2

Всього за семестр № 5:

30

20

10

екзамен

12

Заочна форма

Тема № 1. Самопрезентація
Тема № 2. Зовнішність
Тема № 3. Навчання в університеті

Семестр № 1
21
21
21

2
2
2

19
19
19

Тема № 4. Професія юриста

21

1

20

Тема № 5. Сутність права

21

1

20

Всього за семестр № 1:

105

8

97

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

лекції

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

залік

Семестр № 2
Тема № 6. Законодавчі органи України
та країн світу
Тема № 7. Виконавчі органи України та
країн світу
Тема № 8. Судові органи України та
країн світу
Тема № 9. Судове засідання

21

2

19

21

2

19

21

2

19

21

1

20

Тема № 10. Права людини

21

1

20

Всього за семестр № 2:

105

8

97

залік

Семестр № 3
Тема № 11. Галузі права

18

2

16

Тема № 12. Цивільне право

17

1

16

Тема № 13. Кримінальне право

19

2

17

Тема № 14. Адміністративне право

17

1

16

Тема № 15. Адміністративний процес

17

1

16

Тема № 16. Органи місцевого
самоврядування України та країн світу

17

1

16

105

8

97

Всього за семестр № 3:

залік

13

Семестр № 4
Тема № 17. Трудове право

15

2

13

Тема № 18. Фінансове право

12

1

11

Тема № 19. Міжнародне право

12

2

10

Тема № 20. Конституційне право

12

1

11

Тема № 21. Конституційне право
Великобританії та США
Тема № 22. Нотаріальна система України

12

1

11

12

1

11

Всього за семестр № 4:

75

8

67

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

Тема № 27. Складання договору

6

2

4

Всього за семестр № 5:

30

10

20

залік

Семестр № 5
Тема № 23. Автобіографія. Резюме
Тема № 24. Співбесіда до юридичної
компанії
Тема № 25. Культура ділового
спілкування
Тема № 26. Ділове листування

екзамен

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1 Самопрезентація
Співбесіда
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 2 Зовнішність
Розшук підозрюваного
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 3 Навчання в університеті
Вища освіта в європейських країнах
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 4 Професія юриста
Юридичні професії в європейських країнах
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 5 Сутність права
З історії права
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 6 Законодавчі органи України та країн світу
Законодавчі органи в країнах Європи
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема №7 Виконавчі органи України та країн світу
Виконавчі органи в країнах Європи

Література:
Основна література: 13, с. 7-14;
11, с. 180-190;
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 18, с. 4-7;
4, с. 13-19, 26-28, 19-21, 28-29;
1, с. 5-103.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 59-67;
4, с. 29-39; 1, с. 103-116; 19, с.
30-39.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 67-74,
195-203;
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 3, с. 24-35;
6, с. 10-23; 23-39.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 2, с. 35-41;
Додаткова література: 1; 7; 8.

Основна література: 2, с. 64-78;
5, с. 221-225; 1, с. 130-136, 220-
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(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 8 Судові органи України та країн світу
Статус та роль суддів в судочинстві
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 9 Судове засідання
Суд присяжних
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 10 Права людини
Загальна декларація прав людини
(завдання на самостійну роботу за темою)
Тема № 11 Галузі права
Загально-правова та цивільно-правова системи
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 12 Цивільне право
Розгляд цивільної справи
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 13 Кримінальне право
Розгляд кримінальної справи
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 14 Адміністративне право
Адміністративне провадження
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 15 Адміністративний процес
Адміністративні стягнення
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 16 Органи місцевого самоврядування України та
країн світу
Порядок обрання до органів місцевого самоврядування
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 17 Трудове право
Порушення трудового кодексу
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 18 Фінансове право
Фінансове законодавство України
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 19 Міжнародне право
Міжнародні правові організації
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 20 Конституційне право
Конституція України
(завдання на самостійну роботу за темою)

227, 294-297.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 161169; 7; 5, с. 67-85; 1, с. 53-56,
143-148.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 2, 256-273,
303-309; 5, 67-85; 1, 237-242,
310-318.
Додаткова література: 1; 6, 1824; 7; 8.
Основна література: 2, с. 470477, 477-483; 1, с. 267-289; 17,
с. 50-61.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 2, с. 18-27;
6, с. 10-23; 5, с. 47-55; 1, с. 122130.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 2, с. 180203; 5, с. 47-55; 1, с. 215-220;
17, с. 40-41.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 2, с. 212-232;
6, с. 283-306; 5, с. 47-55; 1, с. 289294.
Додаткова література: 1; 6, с. 2426; 7; 8.
Основна література: 6, с. 123136; 5, с. 85-99, 113-122; 1, с.
52-53, 227-230, 297-301.
Додаткова література: 1; 6, с.
28-30; 7; 8.
Основна література: 6, с. 123136; 5, с. 113-122, 312-319; 16,
с. 106-107, 124-125.
Додаткова література: 1; 7; 8.

Основна література: 6, 136-154;
5, 100-111, 295-301; 16, 112117.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 256363, 363-380; 14, с. 144-157; 1,
с. 136-139.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 3, с. 158165; 16, с. 184-185, 186-187,
188-189, 190-191, 192-195.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 462479; 5, с. 108-110, 309-311.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 84-97;
5, с. 132-142; 16, с. 144-163.
Додаткова література: 1; 7; 8.
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Тема № 21 Конституційне право Великобританії та США
Конституція Великобританії та США
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 22 Нотаріальна система України
Як стати нотаріусом?
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 23 Автобіографія. Резюме
Написання супровідного листа.
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 24 Співбесіда до юридичної компанії
Підготовка до співбесіди
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 25 Культура ділового спілкування
Етикет ділового спілкування
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 26 Ділове листування
Службові документи
(завдання на самостійну роботу за темою)

Тема № 27 Складання договору
Види договорів
(завдання на самостійну роботу за темою)

Основна література: 6, с. 97109; 1, с. 297-301; 17, с. 212215; 1, с. 56-62, 148-155.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 434451; 1, с. 242-245.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 14, с. 119122; 18, с. 274-275, 276-277,
278-279.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 11, с. 158165; 14, с. 137-139; 13, с. 125134; 16, с. 280-281, 282-283.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 13, с. 7-15,
25-33; 10, с. 20-22; 16, с. 284285.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 13, с. 1524; 11, с. 138-153; 10, с. 12-14,
30-32; 16, с. 286-291.
Додаткова література: 1; 7; 8.
Основна література: 6, с. 335344; 14, с. 207-210, 215-237; 15,
с. 138-142.
Додаткова література: 1; 7; 8.

16

5. Методи навчання
Методика навчання названої дисципліни передбачає оптимальне
співвідношення теоретичного і практичного навчання, що дозволяє отримати
у встановлені терміни здобувачами глибоких теоретичних знань, практичних
навичок і вмінь з даної дисципліни. Удосконалення методики передбачає
поєднання традиційних методів викладання (від простого до складного,
індукції і дедукції, повторення, звернення, використання літературних
образів, послідовність, взаємозв’язок, методу історичних аналогій, прийому
переліку, форм запитань-відповідей) з новими, які передбачають широке
використання технічних засобів і активних форм навчання (ділових ігор,
тестів різного рівня складності).
6. 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.
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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.
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.
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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.
7. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий
контролі.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить
оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в
журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових
оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та
індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів
першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань,
підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних
технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на
наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання
тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної
роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в
журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
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Загальна кількість
балів
(перед підсумковим
контролем)

Результат
навчальних
занять за
семестр

= ((

+

Результат
самостійної
роботи за
семестр

)/

2) *10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач не
з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну
вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на
підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при
розрахунку успішності здобувачів, становить – 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали навчальної
дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач, який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік)
повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку)
допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому
числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчальнонауковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються
тільки в відомостях обліку успішності. Здобувачам, які отримали не більше
як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни,
можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості,
але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у
наступному семестрі. Здобувачі, які не ліквідували академічну
заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету.
Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів)
за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
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Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи
заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі
визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному
та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за
поточний семестр

+

Підсумкові бали за
попередній семестр

:2

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів під час поточного
контролю та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 10/2
позитивних оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Комплекс практичних завдань за
темами

Підсумковий контроль
Отримати за підсумковий
контроль не менше 30 балів

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в
балах

12

97-100

11

94-96

10

90-93

9

85-89

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(«зараховано»)

Оцінка

Оцінка

А

В
8

80-84
Добре
(«зараховано»)

7

75-79

6

70-74

5

65-69

С

Задовільно
(«зараховано»)

D

Пояснення
«Відмінно» — теоретичний зміст курсу
засвоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, усі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок
або з однією незначною помилкою
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу
засвоєний цілком, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному
сформовані,
усі
навчальні
завдання,
які
передбачені
програмою
навчання,
виконані,
якість
виконання
більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома –
трьома незначними помилками
«Добре» — теоретичний зміст курсу
засвоєний цілком, практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані,
усі навчальні завдання, які передбачені
програмою
навчання,
виконані,
якість
виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома
незначними помилками, або з однією-двома
значними помилками
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу
засвоєний частково, але прогалини не носять
істотного характеру, необхідні практичні
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4

60-64

3
2

41-59
21-40

1

1-20

Е

Незадовільно
(«не зараховано»)

навички роботи з освоєним матеріалом в
основному
сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу
засвоєний частково, деякі практичні навички
роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не
виконана або якість виконання деяких з них
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального,
робота,
що
задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки

теоретичний
FX «Умовно незадовільно» —
зміст курсу засвоєний частково, необхідні
практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання,
навчальних завдань не виконано, або якість
їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки
F «Безумовно незадовільно» — теоретичний
зміст курсу не освоєно, необхідні практичні
навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки,
додаткова самостійна робота над матеріалом
курсу не приведе до значного підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота,
що потребує повної переробки
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9. Рекомендована література (основна, додаткова), 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.

23

259 p.
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
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12. URL:http://www.judiciary.gov.uk
13. URL:http://europa.eu
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

