МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія
Кафедра гуманітарних дисциплін

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»
обов’язкових компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

Харків 2022

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від

СХВАЛЕНО
Вченою радою Сумської філії
ХНУВС
Протокол від 13.04.2022 р. № 4

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від

Розглянуто на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС
Протокол від 07.04.2022 р. № 16

Розробники:
1. Доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС, кандидат
педагогічних наук, доцент Юлія САМОЙЛОВА
2. Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС
Лариса ГАРЦУНОВА
3. Викладач кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Анна
РЕШИТЬКО
Рецензенти:
1. Завідувач кафедри іноземних мов факультету №1 Харківського національного
університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук Олена СТАТІВКА
2. Старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного
університету, кандидат педагогічних наук Юлія КОЗАЧЕНКО

3
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти - Програма навчальної дисципліни
«Іноземна мова професійного спрямування» обов’язкових компонент освітньопрофесійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань:
26 Цивільна безпека; спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)).
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 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.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Семестр 3
Тема № 1. Опис людини та речей.
Тема № 2. Організація службової діяльності.
Тема № 3. Дорожній рух та транспортні засоби.
Тема № 4. Рух містом.
Семестр 4
Тема № 5. Види протиправної поведінки.
Тема № 6. Виклик екстрених служб.
Тема № 7. Боротьба з домашнім насильством.
Семестр 5
Тема № 8. Підтримка суспільного порядку.
Тема № 9. Робота із затриманими у відділку поліції.
Тема № 10. Місце злочину.
Семестр 6
Тема № 11. Кримінальне правосуддя.
Тема № 12. Міжнародна співпраця правоохоронних органів.
Тема № 13. Реалізація гендерної політики в діяльності поліції.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного
спрямування» є практичне опанування курсантами 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
професійного спрямування» є: набуття курсантами вміння застосовувати
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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.
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:
- організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної
професійної діяльності;
- збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її;
- розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно
спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і
професійній сферах;
- розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально
відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності;
- презентувати іншомовну інформацію професійного та побутового
характеру;
- у подальшому самостійно вдосконалювати свою мовну підготовку з
використанням автентичних іншомовних джерел.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин /
5 кредитів ECTS.
1.4. 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.
ЗК 1
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності
ситуаціях.
(ЗК)
Здатність
використовувати
інформаційні
та
ЗК 4
комунікаційні технології.
ЗК 5
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
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Спеціальні
(фахові)
компетентності
(СК)

ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
СК 4
СК 6

знаннями.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність працювати в команді.
Здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань та
навичок у професійній діяльності.
Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки
та рекомендації.

3. Програма навчальної дисципліни
Семестр 3
Тема № 1. Опис людини та речей.
У рамках вивчення даної теми курсанти повинні навчитися описувати зовнішність
підозрюваного або іншої особи, риси характеру, особисті речі, складати
автопортрет людини англійською мовою.
Повторити правила побудови речень в англійській мові; утворення різних типів
запитань; форми дієслова ”to be” та ”to have” у теперішньому часі; ступені
порівняння прикметників.
Тема № 2. Організація службової діяльності.
Після вивчення цієї теми курсанти повинні вміти говорити про робочий день
поліцейського, основні види діяльності та обов’язки, що покладені на працівника
правоохоронних органів. Крім того, володіти основними лексичними одиницями
стосовно видів спеціальних засобів та амуніцій працівників правоохоронних
органів.
Вивчити правила утворення та вживання Present Simple.
Тема № 3. Дорожній рух та транспортні засоби.
В результаті розгляду даної теми курсанти мають знати лексику стосовно різних
типів транспорту, складових частин транспортних засобів, та основних
транспортних документів; вміти пояснити причину зупинки авто, перевірки
документів, порушення правил дорожнього руху та покарання за нього
англійською мовою.
Вивчити правила утворення та вживання Present Continuous; особливості
вживання основних модальних дієслів у теперішньому часі.
Тема № 4. Рух містом.
У рамках даної теми курсанти мають засвоїти основну лексику, необхідну у разі
звернень громадян щодо пересування містом.
Знати правила вживання конструкції “there is / there are”, прийменників часу,
місця та напрямку. Модальні дієслова та їх похідні.
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Семестр 4
Тема № 5. Види протиправної поведінки.
Після опанування даної теми курсанти мають володіти лексичними одиницями
англійської мови в межах теми, а саме: навчитися говорити про прояви та види
протиправної суспільної поведінки, класифікацію злочинів; навчитися
пояснювати наслідки вчинення протиправних суспільних дій англійською мовою.
Вивчити правила утворення та вживання Past Simple та Present Perfect; вживання
конструкції “to be going to” для вираження майбутнього.
Тема № 6. Виклик екстрених служб.
В рамках вивчення даної теми курсанти повинні навчитися звертатися за
допомогою до екстрених служб, говорити про види невідкладних ситуацій,
дізнаватися детальну інформацію про нещасні випадки англійською мовою,
володіти лексичним мінімумом для надання першої медичної допомоги.
Повторити правила утворення та вживання Past Continuous.
Тема № 7. Боротьба з домашнім насильством.
В рамках даного циклу занять курсанти мають навчитися говорити англійською
мовою про основні види домашнього насильства, його прояви та методи боротьби
з цим.
Вивчити правила утворення та вживання Future Simple; типи умовних речень та
випадки їх вживання. Повторення вивченого граматичного матеріалу.
Семестр 5
Тема № 8. Підтримка суспільного порядку.
Під час вивчення даної теми курсанти мають говорити про масові заворушення та
механізми їх подолання; затримку правопорушників, їх арешт, підстави
затримання.
Вивчити правила утворення та вживання простих часів у пасивному стані.
Тема № 9. Робота із затриманими у відділку поліції.
В рамках вивчення даної теми курсанти повинні навчитися вести допит
затриманого англійською мовою, говорити про права затриманого, обов’язки та
права поліцейського під час допиту, основні методи ідентифікації особи.
Повторити утворення та вживання наказових речень; випадки вживання герундія;
модальні конструкції «have to / be allowed to».
Тема № 10. Місце злочину.
Після опанування даною темою курсанти мають вміти описувати місце вчинення
злочину, говорити про види доказів та методи їх збирання.
Вивчити правила утворення та вживання тривалих часів у пасивному стані.
Повторення вивченого граматичного матеріалу.
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Семестр 6
Тема № 11. Кримінальне правосуддя.
Під час вивчення даної теми курсанти мають навчитися говорити англійською
мовою про основні етапи слідства, учасників процесу, описувати залу проведення
судового засідання, говорити про види покарань за вчинення злочину.
Повторити вживання Future Passive; утворення розділових запитань.
Тема № 12. Міжнародна співпраця правоохоронних органів.
Після опанування даною темою курсанти мають вміти говорити про
транснаціональні злочини; знати основні напрями та форми діяльності Інтерполу;
знати основні правила телефонного етикету, електронного листування, запиту
інформації та допомоги у міжнародних правоохоронних організаціях.
Засвоїти правила вживання інфінітиву в англійській мові.
Тема № 13. Реалізація гендерної політики в діяльності поліції.
Після вивчення даної теми курсанти та слухачі мають вміти говорити про
гендерну політику держави в сфері діяльності поліції, аспекти реалізації
принципу гендерної рівності в практиці роботи правоохоронних органів; вміти
порівнювати результати здійснення гендерної політики в діяльності поліції різних
англомовних країн.
Повторити правила узгодження часів в англійській мові; пряма / непряма мова.
3. Рекомендована література
Основна
1. Безкоровайна О.Л., Васильєва М.П., Щебликіна Т.А. Усі вправи з граматики
англійської мови. Вид 5-е доповнене, виправлене. Харків : Навчальна література,
2018. 320 с.
2. Верба Г.В., Верба Г.Л. Граматика сучасної англійської мови: посібник. Київ :
ТОВ «ВП Логос-М», 2019. 352 с.
3. Кузьменко А.О. English for law enforcement: Навчально-методичний посібник.
Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. 183 с.
4. 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.
5. Посохова А. В. English Course for Law Enforcement Professionals. Part IІ (Курс
професійної англійської мови для правоохоронців. Частина IІ): навч. посібник.
Львів: ЛьвДУВС, 2020. 108 с.
6. 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
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Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність). Суми : Сумська філія
ХНУВС, 2020 р. 77 с.
7. Boyle C., Chersan L. English for Law Enforcement. Macmillan Education. 2010.
127 p.
8. Denney L. Policing and Gender. Switzerland: DCAF, 2019. 72 p.
9. Murphy R. English Grammar in Use: Fifth Edition. Intermediate with answers.
Cambridge University Press, 2019. 380 с.
10. Murphy R. Essential Grammat in Use. Cambrige University press, 2015. 259 p.
11. Pakulova T. V., Nahorna Y. A., Tymofiiva K. M. English Communicative
Grammar For Law Enforcement Officers: навчальний посібник для здобувачів
вищої освіти (за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та «Право»),
викладачів та практичних працівників органів внутрішніх справ. Дніпро:
ДДУВС, 2019. 108 с.
12. Taylor J., Dooley J. Career Paths. Police. Book 1. Express Publishing. 2011.
116 p.
Додаткова
1. Драмарецька Л.Б., Марченко І.В. Crimes Investigation. Навчально-методичний
посібник з англійської мови для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра
вищих навчальних закладів МВС. Київ : НАВС, 2019. 76 с.
2. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник 200 000 слів /
уклад. В. Мюллер, М. Зубков, В. Федієнко. Харків : ВД «Школа», 2019. 944 с.
3. Denysiuk Yu., Serhiienko T., Serhiienko R., Samoilova Yu.. International military
cooperation as an impetus for enriching terminological dictionaries: the EnglishUkrainian context. XLinguae. 2021. Vol. 14, Issue 2. P. 255-275.
4. Foley M., Hall D. MyGrammarLab. Intermediate B1/B2. Pearson, 2012. 385 p.
5. Foley M., Hall D. MyGrammarLab. Elementary A1/A2. Pearson, 2012. 354 p.
6. McMains M. Crisis Negotiations. Routledge, 2020. 602 p.
Miles J. G., Richardson D. B., Scudellari A. E. The Law Officer's Pocket Manual.
Routledge, 2021. 186 p.
7. Samoilova Yu. Some aspects of internationalization in the Training of LawEnforcement / Сучасні тенденції навчання студентів іноземних мов у
мультикультурному академічному середовищі: зб. тез доповідей [Електронний
ресурс] І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 квітня 2021 р. Суми ФОП
Цьома С.П., 2021. С. 38-40.
8. Serhiienko T.M., Samoilova Yu.I. Synchronous and asynchronous format of blended
learning as a way of English language training in professional military education
institutions and higher education institutions with specific study conditions. Scientific
Collection «InterConf», (105): with the Proceedings of the 5th International Scientific
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and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of
Scientific Research» (April 19-20, 2022). Orléans, France. Pp. 129-136.
9. Schaack B., Slye R. International Criminal Law and Its Enforcement, Cases and
Materials (University Casebook Series). Foundation Press, 2019. 1325 p.
10. Solove D. J., Schwartz P. M. Privacy, Law Enforcement, and National Security
(Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer, 2020. 252 p.
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.britannica.com/
5. URL:http://www.usa.gov
6. URL:http://www.gov.uk
7. URL:http://www.parliament.uk
8. URL:http://www.legislation.gov.uk/
9. URL:http://www.congress.gov
10. URL:http://www.whitehouse.gov
11. URL:http://www.judiciary.gov.uk
12. URL:http://europa.eu
13. URL:http://http://www.coe.int
14. URL:http://www.un.org
15. URL:http://www.youthforhumanrights.org
16. URL:http://www.thenotariessociety.org.uk
17. URL:http://www.youtube.com/c/PoliceActivity/playlists
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання до заліку 3 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Опис злочинця.
Робочий день поліцейського.
Мої права та обов’язки як поліцейського.
Спорядження поліцейського.
Опис вкраденого транспортного засобу.
Види покарань за порушення правил дорожнього руху.
Орієнтування в місті.

Питання до заліку 4 семестр
1. Види протиправної суспільної поведінки.
2. Поняття злочину та класифікація злочинів.
3. Види екстрених служб.
4. Дії поліції у разі нещасного випадку.
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5. надання першої медичної допомоги постраждалому.
6. Робота поліцейського у випадку крадіжки майна.
7. Протидія скоєнню злочину.
8. Дії поліції у випадку скоєння домашнього насильства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питання до заліку 5 семестр
Робота з антисоціальними елементами.
Основні заходи контролю безпеки в громадських місцях.
Підстави для здійснення арешту.
Обов’язки та права поліцейського під час допиту.
Обов’язки та права затриманого.
Види слідчого огляду місця злочину.
Учасники огляду місця події.
Методи збирання доказів на місці злочину.
Питання до іспиту

Опис злочинця.
Робочий день поліцейського.
Мої права та обов’язки як поліцейського.
Спорядження поліцейського.
Опис вкраденого транспортного засобу.
Види покарань за порушення правил дорожнього руху.
Види протиправної суспільної поведінки.
Поняття злочину та класифікація злочинів.
Робота з екстреними службами.
Надання першої медичної допомоги.
Робота поліцейського у випадку крадіжки майна.
Протидія скоєнню злочину.
Протидія домашньому насильству.
Основні заходи контролю безпеки в громадських місцях.
Підстави для здійснення арешту.
Обов’язки та права поліцейського під час допиту.
Обов’язки та права затриманого.
Огляд місця злочину.
Учасники огляду місця події.
Методи збирання доказів на місці злочину.
Основні етапи слідства.
Учасники процесу розслідування злочинів та їх ролі.
Види покарань за вчинення злочину.
Організація та проведення рятувальної операції.
Основні напрями та форми діяльності Інтерполу.
Правила телефонного етикету та електронного листування з міжнародними
організаціями.
27. Гендерна рівність в правоохоронних органах України.
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.
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28. Гендерна політика в діяльності поліції США, Канади та Великобританії.

