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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного
спрямування» складена відповідно до освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 262 Правоохоронна
діяльність
Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики та
граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне
спілкування та одержати необхідну професійну інформацію з іноземних видань.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Іноземна мова» пов’язана з
іншими практичними дисциплінами, які націлені на освоєння іноземних мов
(література, лінгвістика, психологія, соціолінгвістика, культурологія тощо).
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
5. Дії поліції -2
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» є оволодіння студентами таким рівнем мовної та
комунікативної компетенції, який дозволив би їм спілкуватися іноземною
мовою в усній та письмовій формах, враховуючи інтереси їх подальшої роботи.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» є навчання, розвиток та удосконалення різних видів
мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання,
письма та перекладу.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин /6 кредитів
ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни.
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
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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
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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.
3. Рекомендована література
Основна
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
http://storage1.expresspublishingapps.co.uk/careerpaths/Police.pdf
2. Charles Boyle & Ileana Chersan. English for Law Enforcement. Macmillan
Education. 2009.
https://www.twirpx.com/file/2224614/
3. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Граматика сучасної англійської мови (довідник).
Київ. ТОВ «ВП Логос-М», 2006.
https://ifccyc1.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/106/2019/12/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.pdf
Допоміжна
1. Н. Горбач, В. Святовець. «English for Police Officers». ХНУВС, 2006.
2. Гусак Т.М. Modern Еnglіsh Grammar іn Practіce (Guіde Book and Workbook):
Посібник. – К.: Фірма "ІНКОС", 2002. – 308 с.
3. Reading manual: Посібник для розвинення навичок читання англ. мовою. –
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 68 с.
4. Навчальні матеріали для позааудиторного читання (англійська мова) для
курсантів та слухачів І, ІІ курсів. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 92 с.
5. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів-заочників 1 курсу.
Частина 1. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 34 с.
6. Англійська мова. Навчальний посібник для студентів-заочників 1 курсу.
Частина 2. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – 36 с.
7. Англійська мова Навчальний посібник для студентів-заочників 2 курсу.
Частина І. Харків: Ун-т внутр. справ, 2003 р, 58 с.
8. Англійська мова Навчальний посібник для студентів-заочників 2 курсу.
Частина ІІ. Харків: Ун-т внутр. справ, 2003 р, 52 с.
9. Горбач Н.Л. English Reader for Special Department: Посібник. – Х.: ХНУВС,
2006. – 225 с.
10.Murphy, R. English grammar in Use with answers: A self-study reference and
practice book for intermediate students. – Cambridge: Cambridge University
Press, 2002. – 350 p.
11.Levashov O.S. Grammar Resource Book: практичний посібник з граматики
англійської мови. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 208 с.
12.English-Ukrainian-Russian learner’s dictionary: [словник для курсантів 1 та 2
курсів ХНУВС]. – Х.:ХНУВС, 2011. – 328 с.
13.Англо-український словник: близько 120 000 слів: у 2 т. - А - М . Т. 1. – 1996.
– 752 с.
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14.Англо-український словник: близько 120 000 слів: у 2 т. - N - Z . Т. 2 . – 1996.
– 712 с.
15.Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник: Понад 75 тис.
слів та словосполучень юрид. підмови та близько 160 тис. укр. перекладних
відповідників. – Винниця: Нова книга, 2004. – 1088 с.
Інформаційні ресурси
1.
2.
3.

www.ted.com
www.sciam.com
www.takepart.com

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 1.
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.
11. Граматика, що контролюється: Огляд головних членів речення та
частин мови в англійській мові. Групи неозначених та тривалих часів
англійського дієслова.
Вид контролю – залік
Семестр 2.
1.
Виявлення поліцією кишенькових крадіжок.
2.
Шляхи запобігання кишенькових крадіжок.
3.
Виявлення та розслідування крадіжок з приміщення.
4.
Шляхи запобігання пограбування.
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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. 10.Типи зброї, яку може застосовувати поліцейський.
11. Граматика, що контролюється: Група доконаних часів англійського
дієслова, узгодження часів, непряма мова, огляд видо-часових форм
англійського дієслова в активному стані.
12. Дії поліції з попередження злочинів.
13. Дії громадськості з надання допомоги поліції для запобігання
злочинності.
14. Підстави для обшуку підозрюваного.
15. Дії поліцейського під час обшуку підозрюваного чи огляду майна.
16. Засоби особистої безпеки поліцейського під час громадських заворушень.
17. Дії поліції під час переслідування підозрілої особи.
18. Дотримання поліцейським особистої безпеки під час переслідування
підозрюваної особи чи транспортного засобу.
19. Граматика, що контролюється: Огляд видо-часових форм англійського
дієслова у пасивному стані. Особливості вживання та перекладу.
Вид контролю – екзамен (передбачає огляд матеріалу семестрів №№ 1-2)

