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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 освітньо-професійної
програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань: 26 Цивільна
безпека; спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)).
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 з різних напрямків діяльності
правоохоронних органів, включаючи спілкування з людьми, підтримання
громадського порядку, боротьбу з правопорушеннями, розслідування злочинів.
Дисципліна «Іноземна мова» тематично пов’язана з відповідними навчальними
дисциплінами, вивчення яких передбачено навчальним планом та програмою
підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Семестр 1
Тема № 1. Організація службової діяльності.
Тема № 2. Дорожній рух та транспортні засоби.
Тема № 3. Рух містом.
Тема № 4. Види протиправної поведінки.
Тема № 5. Виклик екстрених служб.
Семестр 2
Тема № 6. Боротьба з домашнім насильством.
Тема № 7. Забезпечення суспільного порядку.
Тема № 8. Місце злочину.
Тема № 9. Кримінальне правосуддя.
Тема № 10. Міжнародна співпраця правоохоронних органів.
Тема № 11. Гендерна політика в діяльності поліції.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» є
практичне опанування здобувачами вищої освіти 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 вищої освіти вміння застосовувати
найбільш поширені мовні засоби в чотирьох видах мовленнєвої діяльності:
говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; розвиток пізнавальної активності
здобувачів вищої освіти, навчання самостійного надбання знань; формування у

4
здобувачів вищої освіти позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і
навичками крос-культурного спілкування.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні:
знати :
- іншомовну лексику в обсязі принаймні 2500 лексичних одиниць, у тому
числі найбільш вживані юридичні та поліцейські терміни та лексичні одиниці
правоохоронної 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 та правоохоронну систему країн, мова яких вивчається.
вміти:
- здійснювати ефективну професійну та соціальну комунікацію усно та
письмово з представниками інших культур;
- формувати обґрунтовані правові висновки та брати активну участь у
дискусіях із професійно значущих проблем;
- користуватися інформаційними та комунікаційними технологіями для
пошуку необхідної інформації іноземною мовою, її аналізу та подальшого
вирішення професійних завдань;
- 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;
- самостійно вдосконалювати свою професійну іншомовну підготовку;
- використовувати новітні автентичні джерела з метою вивчення передового
зарубіжного досвіду у сфері правоохоронної діяльності та підвищення професійної
майстерності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин /
6 кредитів ECTS.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Інтегральна
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та
компетентність практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності
або у процесі навчання, що передбачає застосування
певних теорій та методів правоохоронної діяльності і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
ЗК2
Знання та розуміння предметної області та
Загальні
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компетентності
(ЗК)
ЗК3
ЗК5
ЗК10

ЗК11

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

СК3

розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
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 в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
Здатність
професійно
оперувати
категоріальнопонятійним апаратом
права
і
правоохоронної діяльності.

2. Програма навчальної дисципліни
Семестр 1 (1-2)
ТЕМА № 1. Організація службової діяльності.
В результаті опанування даною темою здобувачі вищої освіти повинні вміти
описати зовнішність підозрюваного або іншої особи, рис характеру, особистих
речей, складати автопортрет людини англійською мовою; говорити про робочий
день поліцейського, основні види діяльності та обов’язки, що покладені на
працівника правоохоронних органів; знати іноземною мовою види спеціальних
засобів та амуніцій працівників правоохоронних органів.
Повторити правила утворення та вживання Present Simple; утворення різних типів
запитань.
ТЕМА № 2. Дорожній рух та транспортні засоби.
Після вивчення цієї теми здобувачі вищої освіти мають знати іноземною мовою
типи транспорту, складові частини транспортних засобів, та основні транспортні
документи; уміти пояснити причини зупинки авто, перевірки документів,
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порушення правил дорожнього руху та покарання за нього англійською мовою.
Повторити правила утворення та вживання Present Continuous; особливості
вживання основних модальних дієслів у теперішньому часі.
ТЕМА № 3. Рух містом.
В результаті вивчення даної теми здобувачі вищої освіти повинні навчитися
опрацьовувати звернення громадян щодо пересування містом, пояснювати
маршрути руху.
Повторити правила вживання конструкції “there is / there are”, прийменників часу,
місця та напрямку. Модальні дієслова та їх похідні.
ТЕМА № 4. Види протиправної поведінки.
В рамках вивчення даної теми здобувачі вищої освіти повинні навчитися говорити
іноземною мовою про прояви та види протиправної суспільної поведінки,
класифікацію злочинів; вміти пояснити наслідки вчинення протиправних
суспільних дій англійською мовою.
Повторити правила утворення та вживання Past Simple та Present Perfect; вживання
конструкції “to be going to” для вираження майбутнього.
ТЕМА № 5. Виклик екстрених служб.
Після вивчення даної теми здобувачі вищої освіти мають знати як звертатися за
допомогою до екстрених служб, види невідкладних ситуацій, як вияснити
детальну інформацію про нещасні випадки англійською мовою, та надати першу
медичну допомогу.
Повторити правила утворення та вживання Past Continuous.
Семестр 2 (2-3)
ТЕМА № 6. Боротьба з домашнім насильством.
В рамках вивчення даної теми здобувачі вищої освіти повинні навчитися говорити
іноземною мовою про основні види домашнього насильства, його прояви та
методи боротьби з цим.
Повторити правила утворення та вживання Future Simple; типи умовних речень та
випадки їх вживання. Узагальнити знання щодо правил утворення та вживання
простих часів у пасивному стані.
ТЕМА № 7. Забезпечення суспільного порядку.
Після вивчення даної теми здобувачі вищої освіти мають навчитися говорити
іноземною мовою про масові заворушення та механізми їх подолання; затримку
правопорушників, їх арешт, підстави затримання; вміти пояснити права
затриманого, обов’язки та права поліцейського під час затримання, основні методи
ідентифікації особи.
Повторити правила утворення та вживання наказових речень; випадки вживання
герундія; модальні конструкції «have to / be allowed to».
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ТЕМА № 8. Місце злочину.
Після опанування даною темою здобувачі вищої освіти мають навчитися
описувати місце вчинення злочину, види доказів та методи їх збирання.
Повторити правила утворення та вживання тривалих часів у пасивному стані.
Повторення вивченого граматичного матеріалу.
ТЕМА № 9. Кримінальне правосуддя.
В результаті вивчення даної теми здобувачі вищої освіти мають вміти говорити
іноземною мовою про основні етапи слідства, учасників процесу, описувати залу
проведення судового засідання, види покарань за вчинення злочину.
Повторення вживання Future Passive; утворення розділових запитань.
ТЕМА № 10. Міжнародна співпраця правоохоронних органів.
Після вивчення даної теми здобувачі вищої освіти повинні навчитися говорити
іноземною мовою про транснаціональні злочини; основні напрями та форми
діяльності Інтерполу; правила телефонного етикету, електронного листування,
запиту інформації та допомоги у міжнародних правоохоронних організаціях.
Повторити правила вживання інфінітиву в англійській мові.
ТЕМА № 11. Гендерна політика в діяльності поліції.
В рамках вивчення цієї теми здобувачі вищої освіти повинні навчитися говорити
іноземною мовою про гендерну політику держави в сфері діяльності поліції,
аспекти реалізації принципу гендерної рівності в практиці роботи правоохоронних
органів; порівнювати результати здійснення гендерної політики в діяльності
поліції різних англомовних країн.
Повторити правила узгодження часів в англійській мові; прямої / непрямої мови.
3.Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
3.1. Основна
1. Англійська мова майбутнім магістрам: навч. посіб / [уклад. : Бабак Г. С. , Комар
А. О. , Потєхін Т. В., за заг. ред. Орлової О. О.; Харків. нац. ун-т внутр. справ,
Каф. інозем. мов фак. №1 ]. Харків : ХНУВС, 2019. 68 с.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/9218/Anhliiska%20mo
va%20maibutnim%20mahistram_KhNUVS_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Вербицька Х. І. English Course for Law Enforcement Professionals. Part I (Курс
професійної англійської мови для правоохоронців. Частина I): навч.
посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 84 с.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2741/1/%D0%B2%D0%B5%D1
%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%201
.pdf
3. Горбач, Н. Л. Basic Grammar: Reference and Practice: навч. посіб. з англ. мови
для здобувачів вищ. освіти / Н. Л. Горбач, І. Л. Іванова, Т. М. Кальченко; МВС
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4.
5.

6.

7.

8.

України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 134 с.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11403/BASIC%20GR
AMMAR_1_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Кузьменко А.О. English for law enforcement: Навчально-методичний посібник.
Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. 183 с. https://repo.dma.dp.ua/614/1/uchebnik.pdf
Побережна Н.О., Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., Тимофіїва К.М. Практичний
курс англійської мови для працівників правоохоронних органів: посібникпрактикум. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. 338 с.
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/452/3/%d0%9a%d0%9d%d0%98%d0%9
3%d0%90%20final.pdf
Посохова А. В. English Course for Law Enforcement Professionals. Part IІ (Курс
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Britannica http://www.britannica.com/
2. CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training
https://www.cepol.europa.eu/
3. Courts and Tribunals Judiciary http://www.judiciary.gov.uk
4. Council of Europe http://www.coe.int
5. European Union http://europa.eu
6. Europol https://www.europol.europa.eu/
7. Police.uk https://www.police.uk/
8. Police Activity http://www.youtube.com/c/PoliceActivity/playlists
9. The International Criminal Police Organization https://www.interpol.int/
10. United States Capitol Police https://www.uscp.gov/
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12. Wikipedia. The Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Денна форма навчання
Питання до заліку 1 семестр
1. Про себе: зовнішність, звички, хобі, риси характеру тощо.
2. Складання фотороботу підозрюваного.
3. Мої права та обов’язки як поліцейського.
4. Основні типи транспортних засобів.
5. Зупинка транспортного засобу поліцією: причини, права та обов’язки
поліцейського.
6. Пошук вкраденого транспортного засобу.
7. Види протиправної суспільної поведінки.
8. Класифікація злочинів.
9. Пересування містом: напрямки та маршрути руху.
10. Дії поліції у випадку порушення правил дорожнього руху.
11. Робота з екстреними службами.
12. Дії поліції у разі екстреного виклику.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питання до іспиту
Розповідь про себе: зовнішність, риси характеру, звички.
Опис зовнішності злочинця та його особистих речей.
Робочий день працівника правоохоронних органів.
Основні види спеціальних засобів та амуніцій працівників правоохоронних
органів.
Мої права та обов’язки як поліцейського.
Основні типи та складові частини транспортних засобів, документи на ТЗ.
Правил дорожнього руху та покарання за їх порушення.
Орієнтація у місті: рух та напрямки у населеному пункті.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Опис вкраденого транспортного засобу.
Види протиправної суспільної поведінки.
Робота з екстреними службами, види невідкладних ситуацій.
Злочини проти власності.
Протидія скоєнню злочину.
Види та прояви домашнього насильства, протидія насильницькій моделі
поведінки.
Роботи з антисоціальними елементами.
Судове засідання.
Права людини.
Види наркотичних речовин.
Масові заворушення та механізми їх подолання.
Порядок затримки правопорушників, їх арешт, підстави затримання.
Ведення допиту затриманого, його права та обов’язки.
Основні методи ідентифікації особи.
Опис місця скоєння злочину.
Види доказів та методи їх збирання.
Основні етапи слідства, учасники досудового процесу.
Види покарань за вчинення злочину.
Організацію та проведення рятувальних операцій.
Міжнародна співпраця правоохоронних органів.
Реалізація гендерної політики в діяльності Національної поліції України.
Гендерний аспект в діяльності поліції США, Канади та Великобританії.
Заочна форма навчання

Питання до заліку 1 семестр
1. Про себе: зовнішність, звички, хобі, риси характеру тощо.
2. Складання фотороботу підозрюваного.
3. Мої права та обов’язки як поліцейського.
4. Основні типи транспортних засобів.
5. Зупинка транспортного засобу поліцією: причини, права та обов’язки
поліцейського.
6. Пошук вкраденого транспортного засобу.
7. Види протиправної суспільної поведінки.
8. Класифікація злочинів.
9. Пересування містом: напрямки та маршрути руху.
10. Дії поліції у випадку порушення правил дорожнього руху.
1.
2.
3.
4.
5.

Питання до заліку 2 семестр
Робота з екстреними службами.
Дії поліції у разі екстреного виклику.
Злочини проти власності.
Протидія скоєнню злочину.
Робота з антисоціальними елементами.
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6. Масові заворушення та механізми їх подолання.
7. Порядок затримки правопорушників, їх арешт, підстави затримання.
8. Ведення допиту затриманого, його права та обов’язки.
9. Основні методи ідентифікації особи.
10. Опис місця скоєння злочину.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Питання до іспиту
Розповідь про себе: зовнішність, риси характеру, звички.
Опис зовнішності злочинця та його особистих речей.
Робочий день працівника правоохоронних органів.
Основні види спеціальних засобів та амуніцій працівників правоохоронних
органів.
Мої права та обов’язки як поліцейського.
Основні типи та складові частини транспортних засобів, документи на ТЗ.
Правил дорожнього руху та покарання за їх порушення.
Орієнтація у місті: рух та напрямки у населеному пункті.
Опис вкраденого транспортного засобу.
Види протиправної суспільної поведінки.
Робота з екстреними службами, види невідкладних ситуацій.
Злочини проти власності.
Протидія скоєнню злочину.
Види та прояви домашнього насильства, протидія насильницькій моделі
поведінки.
Роботи з антисоціальними елементами.
Судове засідання.
Права людини.
Види наркотичних речовин.
Масові заворушення та механізми їх подолання.
Порядок затримки правопорушників, їх арешт, підстави затримання.
Ведення допиту затриманого, його права та обов’язки.
Основні методи ідентифікації особи.
Опис місця скоєння злочину.
Види доказів та методи їх збирання.
Основні етапи слідства, учасники досудового процесу.
Види покарань за вчинення злочину.
Організацію та проведення рятувальних операцій.
Міжнародна співпраця правоохоронних органів.
Реалізація гендерної політики в діяльності Національної поліції України.
Гендерний аспект в діяльності поліції США, Канади та Великобританії.

