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питання без словника, вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів з використанням словника; переклад 

англійського тексту, що містить раніше засвоєну та нову лексику (лексичний мінімум ділових контактів, ділових 

зустрічей, нарад) і граматику, а також удосконалення навичок писемного мовлення (іншомовні особливості ділового 

листування: лексика, граматика, діловий етикет). Велика увага приділяється розширенню активного та пасивного 

словникового запасу з метою використання у бесідах з тем, що вивчаються. 

 
 

Пререквізити: вихідна базова дисципліна. 

Корреквізити: латинська мова, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конституційне право 
зарубіжних країн, міжнародний захист прав людини 

 

Мета і завдання дисципліни 
 

Мета дисципліни. Вивчення мови на професійному, побутовому та культурологічному рівні, формування 

комунікативних навичок у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах.На 

професійному рівні – розвиток навичок англомовної усної та письмової комунікації (читання літератури за фахом, 

усні та письмові повідомлення, захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами, участь у наукових 

конференціях, тощо). 

Реалізація визначеної вище мети здійснюється на основі вивчення іноземних мов комплексно і одночасно 

поетапно. 

 
Завдання дисципліни. Сформувати у здобувачів вищої освіти здатність спілкуватися іноземною мовою. 

цінування та повага різноманітності і мультикультурності, цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, знання та розуміння предметної області та розуміння професії, навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій, повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

  
Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вільно спілкуватися державною та іноземною 

мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; володіти базовими навичками 

риторики; до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.  

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 3 – Тематичний план дисципліни 

 
№ 

тижня 

Тема практичного заняття* Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 

Перший семестр 

1 Higher education. Our Опрацювання теоретичного матеріалу з Т1, 4 [4] c.52-55; 

University  підготовка до виконання письмової роботи з [ 5] с. 32-34. 
  розмовної теми: Наш університет. Лексика, [8] с. 276-287. 
  читання, переклад, аудіювання текстів за  

  темою “Our University”. Підготовка монологів  

  та діалогів. Підготовка власних проектів тв.  

  Презентацій. Граматика: Nouns. Adjectives.  

2 Students’ life. Education in the Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2, 4 [4] c. 35-36; 
USA and UK.  підготовка до виконання письмової роботи [8] c. 300-310; 

  про студенське життя. Освіта у США і [9] с. 41-43. 
  Великобританії. Лексика, читання, переклад та  

  аудіювання текстів за темою “Student’s Daily  

  Routine”, “Student’s Life”. Складання діалогів  

  за темою. Написання порівняльної  

  характеристики про освіту в США та  

  Великобританії. Граматика: Question  

  formation. Prepositions of time.  

3 My future profession Опрацювання теоретичного матеріалу з Т3, 3 [4] c. 25-28; 
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1 2 3 4 5 

Перший семестр 

  підготовка до виконання письмової роботи  [5] c. 58-61; 

«Майбутня спеціальність». Лексика, читання, [8] c. 36-40. 

переклад та аудіювання текстів. Складання  

діалогів за темою. Розвиток монологічного  

мовлення. Написання есе, резюме, CV.  

Граматика: Comparatives, Superlatives.  

4 What is law? Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4 3 [1] с.4-5; 
«Що таке закон?» Лексика, читання, переклад [4] с. 3-4; 

та аудіювання текстів за темою. Складання [5]c.134-135. 

діалогів    за    темою.  Виконання   вправ з  

граматика: Множина іменників.  

5 Spheres of law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т5 3 [1] c. 20-25; 
«Сфери юриспруденції». Лексика, читання, [4] c. 5-7; 

переклад та аудіювання текстів за темою. [5]c.13-15. 

Складання діалогів за темою. Виконання  

вправ з граматики: Present Simple.  

6 Types of lawyers Опрацювання теоретичного матеріалу з Т6 4 [1] c. 51-60; 

«Типи юристів». Лексика, читання, переклад [4] c. 5-7; 

та аудіювання текстів за темою. Складання [6] c.53-55. 

діалогів    за    темою.  Виконання   вправ з  

граматики: Present Continuous.  

7 Civil law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т7 3 [1]. c. 10-11; 
«Цивільне право». Лексика, читання, переклад [4] c. 12-15; 

та аудіювання текстів за темою. Складання [6] c.23-26. 
діалогів за темою. Підготовка до тестового  

контролю   з   тем   1-6.  Виконання  вправ з  

граматики: Countable and Uncountable Nouns.  

8 The law of tort Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8 3 [1] c. 77-85; 
«Делікатне право». Лексика, читання, [3] c.83-90; 

переклад та аудіювання текстів за темою. [4] c. 12-15. 

Складання діалогів за темою. Виконання  

вправ з граматики: Present Simple and Present  

Continuous.   

9 Criminal law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т9 3 [ 1] c. 94-100; 

«Кримінальне право». Лексика, читання, [4] c. 9-12; 

переклад та аудіювання текстів за темою. [6] c.17-19 

Складання діалогів та монологів за темою.  

Виконання вправ з граматики: Past Simple.  

10 Crime and Punishment Опрацювання теоретичного матеріалу з Т10 4 [1] c. 108-117; 

«Злочин і покарання». Лексика, читання, [ 4] c. 29-32; 

переклад та аудіювання текстів за темою. [6] c.21-24. 

Складання діалогів за темою. Виконання  

вправ з граматики: Present Simple and Past  

Simple.   

11 Computer crime Опрацювання теоретичного матеріалу з Т11. 3 [1]. c. 18-19; 

Лексика, читання, переклад та аудіювання [4] c. 22-24; 

текстів за темою. Складання діалогів за темою. [6] c.25-29. 

Виконання вправ з граматики: Past Continuous  

Tense.   

12 Different types of thieves Опрацювання теоретичного матеріалу з Т12. 3 [1]. c. 120-123; 
Лексика, читання, переклад та аудіювання [ 4]. c. 19-21. 

текстів   за   темою.  Складання  діалогів та  

монологів   за   темою.  Виконання  вправ з  

граматики: Past Continuous Tense and Past  

Simple.   

13 Famous thieves Опрацювання теоретичного матеріалу з Т13. 3 [1] c. 125-128; 

Лексика, читання, переклад та аудіювання [4]. c. 19-21. 

текстів за темою. Складання діалогів за темою. [5] c.47-49 

Виконання вправ з граматики: Past  

Continuous Tense and Past Simple.  

14 Basic legal terms Опрацювання теоретичного матеріалу з Т14. 3 [1]. c.4-5; 
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1 2 3 4 5 

Перший семестр 

  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [ 4] c. 15-18; 

текстів за темою. Складання діалогів за темою [5] c.76-79. 

із використання мовних зразків:How is that…  

going?What’s wrong? I’m concerned that the…  

Виконання вправ з граматики: Future Simple  

Tense.   

15 Constitution Опрацювання теоретичного матеріалу з Т15. 3 [1]. c. 26-27; 
Лексика, читання, переклад та аудіювання [3] c.65-69; 

текстів за темою. Складання діалогів за темою. [4]. c. 8-9. 

Виконання вправ з граматики: First  

conditionals.   

16 Sources of law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т16. 4 [1] c. 10-11; 
Лексика, читання, переклад та аудіювання [3] c. 30-31; 

текстів за темою. Складання діалогів за темо із [4] c. 48-49. 

використанням мовних зразків:So why…is  

being sued? Now he is using them for…; There;s  

a precedent from a lawsuit.  

Виконання вправ з граматики Tenses revision.  

17 Test paper  3  

№ 

тижня 

Тема практичного заняття* Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 

Другий семестр 

1 Basic legal concepts Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c. 6-7; 

Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 48-49]. 

читання, переклад та аудіювання текстів за  

темою. Складання діалогів за темою із  

використанням мовних зразків: She’s ready to  

end this dispute; What is she asking for? I suggest  

you…Виконання вправ з граматики: Present  

Perfect Tense.  

2 Legal resources Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2 c. 8-9; 
Лексика, читання, переклад та аудіювання 4, c. 51-53; 

текстів за темою. Складання діалогів за темою 7,c. 44-45] 
із використанням мовних зразків: Did the law  

library have anything to help our case? There  

were several similar cases in the…Виконання  

вправ з граматики: Present Perfect and Present  

Simple.   

3 Preliminary documents Опрацювання теоретичного матеріалу. 3 [2 с. 12-13; 
Виконання  домашнього  завдання. Лексика, 3 c.246-250; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 4 c. 51-53] 

темою. Складання діалогів за темою із  

використанням мовних зразків: I’ve signed  

the…Have  you  got a copy of the demand  

package? Don’t forget to include.. Виконання  

вправ з граматики: Present Perfect and Present  

Simple.   

4 Court structure Опрацювання теоретичного матеріалу. 3 [2,c. 14-15; 
Виконання  домашнього  завдання. Лексика, 3, c. 48-49; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 4, с. 50] 

темою. Складання діалогів за темою із  

використанням мовних зразків: Is my case  

going to the..courts? District courts usually have  

the jurisdiction…. We ask for the case to be…  

Виконання  вправ з граматики: The use of  

Present Perfect and Past Simple.  

5 Jurisdiction Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c. 16-17; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 3, c. 48-49; 
читання, переклад та аудіювання текстів за 4, c. 50] 

темою. Складання діалогів за темою із  
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1 2 3 4 5 

Другий семестр 

  використанням мовних зразків:Which court is 

this case going to? I don’t think any other…have 

authority. Виконання вправ з граматики: 
Present Perfect and Past Simple. 

  

6 In the courtroom Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c. 18-19; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 49; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 7, c.236-237] 

темою.   Складання   діалогів   за   темою із  

використанням мовних зразків:Your Honor, I  

don’t believe that… My client is only…He  

believes that…Виконання вправ з граматики:  

Much, many, a few, a little.  

7 Court process Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c.20-21; 

Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 45-46; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 7, c.234-236] 

темою. Складання діалогів за темою із  

використанням мовних зразків:I’m calling  

about…The judge didn’t…When is the trial  

scheduled for?Граматика: Tense review.  

8 Court etiquette Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c.52-55; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 3, 176-177; 

читання, переклад, аудіювання текстів за 4, c. 32-34] 

темою. Підготовка монологів та діалогів із  

використанням мовних зразків:Your Honor,  

may I…; She’s charging her story even though…  

That’s a serious charge. Виконання вправ та  

тестових завдань з граматики: Past Perfect  

Tense   

9 Administrative law Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c. 28-29; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, с. 35-36; 

читання, переклад та аудіювання текстів. 7, 49-50] 

Складання діалогів за темою із використанням  

мовних зразків: Please sit down and tell me what  

I can do for you? The Health Department wants  

to… Why do they want to do that? Виконання  

вправ з граматики: Past Perfect and Past  

Simple.   

10 Initial client interview Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c. 30-31; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 25-28; 
читання, переклад та аудіювання текстів. 5, c.67-70] 

Складання діалогів за темою із використання  

мовних зразків: Please tell me what’s going  

on?(reason of visit, type of suit, documentation).  

Виконання   вправ з   граматики: Future  

Continuous Tense.  

11 Interviewing witnesses Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [2, c.32-33; 
Bиконання  домашнього  завдання. Лексика, 4, c. 3-4. 

читання, переклад та аудіювання текстів за 6, 45-50] 

темою. Складання діалогів за темою.  

Використання мовних зразків:Thanks for  

coming in.   

Well, eyewitness accounts aren’t… Виконання  

вправ з  граматики: Future Continuous and  

Future Simple.  

12 Law and justice Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [1, c. 14-16; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 5-7; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 5 c.48-50; 

темою. Складання діалогів за темою із 6, c.69-71] 

використання мовних зразків: perjury, affiant,  

witness,  under  the  oath.  Виконання  вправ з  

граматики: Future Perfect.  
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1 2 3 4 5 

Другий семестр 

13 The nature of law Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [1 , c. 16-18; 

Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 12-15; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 5, c.78-80; 

темою. Складання діалогів за темою із 6, c.67-70] 
використання мовних зразків: I think / feel /  

believe that; it seems to me that; in my opinion;  

the way I see it; if you ask my opinion.  

Виконання вправ з граматики: Future Perfect  

and Future Simple  

14 Social morality, rules and law Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [4, c. 19-22; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 5, c. 9-12; 
читання, переклад та аудіювання текстів за 7, c.167-171] 

темою. Складання діалогів за темою із  

використанням мовних зразків: I might be  

wrong but; to my mind; from my point of view; I  

tend to think that; I would say that. Виконання  

вправ з граматики: Passive Voice.  

15 The main areas of Ukrainian Опрацювання теоретичного матеріалу. 5 [3, c. 16-17; 
legislation. Лексика, читання, переклад та аудіювання 4, c. 29-32; 

 текстів за темою. Складання діалогів за темою 5, c. 13-18; 
 із використанням мовних зразків: to decide 6, c.63-69] 
 disputes, to begin a lawsuit, to conduct a trial, to  

 define rights, to overrule a statute.  

 Виконання вправ з граматики: Passive Voice  

 and Active.   

16 What is tortuous liability? Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [ 3, c. 18-19; 
Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 22-24; 

читання, переклад та аудіювання текстів за 5, c. 91-93; 
темою. Складання діалогів за темою. 6, c.99-102] 

Використання мовних зразків: Liability,  

intentionally, to redress, wrong, damages, to  

charge, vicarious liability, tradition, foreseeable,  

tortfeaser, to be entitled, custom, to compensate,  

responsibility, to be eligible, deliberately,  

committer of a tort, monetary compensation,  

liability on behalf of someone else, predictable,  

offence,    to    accuse.   Виконання   вправ з  

граматики: Modal verbs. Can. May. Must.  

17 Criminal law in Britain and the Опрацювання теоретичного матеріалу. 4 [3, c. 20-23; 
USA. Bиконання домашнього завдання. Лексика, 4, c. 19-21; 

 читання, переклад та аудіювання текстів за 5, c. 96-98; 
 темою. Складання діалогів за темою. 6, c.89-100] 
 Використання мовних зразків: to release, to  

 claim guilty, to incarcerate, to prevent, to  

 instigate.   Виконання   вправ з граматики:  

 Modal verbs.  

18 Контроль за навчально- 
пізнавальною діяльністю 

Підготовка до написання семестрового тесту   

 

№ 

тижня 

Тема практичного заняття* Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 

Третій семестр 

1 Discovery documents Опрацювання теоретичного матеріалу з  

3 

[2] c.4-5; 
Т1.Лексика, читання, переклад, аудіювання [3] c. 176-177; 

текстів за темою. Підготовка монологів та [4] c. 32-34. 

діалогів із використанням мовних зразків:I  

want to update you on your case; Is he or she  

going to testify?  

Виконання вправ з граматики: Active voice.  



1 

 

 

1 2 3 4 5 

Третій семестр 

2 Affidavits Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2.  [2] c. 41-43; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання [3] 49-50; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою [4] c. 35-36; 
  із використанням мовних зразків: Is this [7] c. 15-16. 
  complete and correct? Will I have to testify in the  

  court about what I saw? Will you attest to this  

  information on the stand? Виконання вправ з  

  граматики: Question formation.  

3 Legal memorandums. Опрацювання теоретичного матеріалу з Т3. 

Лексика, читання, переклад та аудіювання 

3 [3]. c. 6-15; 
[4]. c. 25-28; 

  текстів. Складання діалогів за темою із  [7] c. 115-116 
  використанням мовних зразків:Would you write   

  a legal memorandum?Would you like me to   

  include? Виконання вправ з граматики: Passive   

  Voice.   

4 Legal documents Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4. 

Лексика, читання, переклад та аудіювання 

4 [2]. c.10-11; 
[4]. c. 37-40; 

  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [7] c. 45-46. 
  із використанням мовних зразків:I see that the   

  court date hase been set…Have you filed?   

  Виконання вправ з граматики: Modal verbs.   

5 Motions Опрацювання теоретичного матеріалу з Т5. 3 [2]. c. 12-13. 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [5] c. 8-9; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [7] c. 5-7. 
  із використанням мовних зразків: Can you help   

  me to prepare? What type of…? Ruling on   

  motions. Виконання вправ з граматики: Умовні   

  речення.   

6 Intentional torts Опрацювання теоретичного матеріалу з Т6. 3 [ 2] c. 14-15. 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [5] c. 8-9l; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою.  [4] c. 5-7. 
  Використання мовних зразків:I’d like to make an   

  appointment. Can you tell me about? Can you meet   

  with…? Виконання вправ з граматики:   

  Умовні речення.   

7 Negligent torts Опрацювання теоретичного матеріалу з Т7. 4 [2] c. 16-17; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [3]. c. 12-15; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою.  [4] c. 25-36; 
  Використання мовних зразків:Did you get my  [7] c. 35-36. 
  memo? Will you make copies? I think we’ve   

  proved… Опрацювання тексту з фаху: Legal   

  memorandum. Виконання вправ з граматики:   

  Умовні речення.   

8 Nuisance Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8. 3 [2] c. 18-19; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4]. c. 12-15. 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [5] c. 76-88; 
  із використанням мовних зразків:Before taking  [6] c.69-70. 
  your neighbor to court…Excessive noise from her   

  dogs…And is she doesn’t respond?   

  Виконання вправ з граматики: Герундій. I   

  don’t mind asking…I feel like doing… I suggest   

  doing…   

9 Strict liability Опрацювання теоретичного матеріалу з Т9. 4 [2]. c. 20-21; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4] c. 9-12; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [5] c. 91-98; 
  із використанням мовних зразків:You have  [7] c.234-723. 
  some questions?Was someone hurt? What is my   

  legal responsibility?   

  Виконання вправ з граматики: Герундій.   



1 

 

 

1 2 3 4 5 

Третій семестр 

10 Product liability Опрацювання теоретичного матеріалу з 3 [2]. c. 22-23; 
  Т10.Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4] c. 29-32; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою.  [6] c. 18-19; 
  Використання мовних зразків:I understand  [7] c.134-138. 
  you’ve received an injury… Was the.. damaged?   

  Have you contacted…?   

  Виконання вправ з граматики: Герундій.   

11 Contracts Опрацювання теоретичного матеріалу з Т11. 4 [2] c. 24-25; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4] c. 22-24; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [6] c. 32-39; 
  із використанням мовних зразків:What is this  [7] c.37-38. 
  regarding? Are there any details…? Does she have   

  any free time…?   

  Виконання вправ з граматики: Інфінітив.   

12 Elements of valid contract Опрацювання теоретичного матеріалу з Т12. 3 [2] c. 26-27; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4] c. 19-21; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [5] c. 22-23. 
  із використанням мовних зразків:I’m afraid we   

  are having… Do you want to make an   

  appointment? Do you have a valid contract…?   

  Виконання вправ з граматики: Past Continuous   

  Tense and Past Simple. .   

13 Types of contract litigation Опрацювання теоретичного матеріалу з Т13. 3 [2] c. 28-29; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4]. c. 19-21; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [5] c. 86-88; 
  із використанням мовних зразків:Are you  [6] c.45-51. 
  handling the case for..? can you discuss   

  whether…? We hope to settle the problem   

  Виконання вправ з граматики: Інфінітив.   

14 Professional conduct Опрацювання теоретичного матеріалу з Т14. 

Лексика, читання, переклад та аудіювання 

3 [2] c.30-31; 
[3] c. 48-53; 

  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [4] c. 15-18; 
  із використанням мовних зразків:Which course  [6] c.25-29. 
  are you interested in? Do you know what is the   

  agenda? I have some copies of…   

  Виконання вправ з граматики: Інфінітив.   

15 Attorney client privilege Опрацювання теоретичного матеріалу з Т15. 4 [2] c. 32-33; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [4] c. 8-9; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [5] c. 38-43; 
  із використанням мовних зразків:What was he  [6] c.73-76. 
  calling about? The prosecutor wants him to waive   

  his attorney-client privilege. Why would he give   

  up that right? Виконання вправ з граматики:   

  Інфінітив.   

16 Victimless crimes Опрацювання теоретичного матеріалу з Т16. 3 [1] c. 34-37; 
  Лексика, читання, переклад та аудіювання  [5] c. 58-59; 
  текстів за темою. Складання діалогів за темою  [6] c. 83-84; 
  із використанням мовних зразків: crime,felonies  [7] c.253-256. 
  and misdemeanors, to conspire, the defense of   

  entrapment. Виконання вправ з граматики:   

  Інфінітив.   

17 Control test Підготовка до семестрового тесту 3  

 

 

 

№ 

тижня 

Тема практичного заняття* Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 

Четвертий семестр 
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1 2 3 4 5 

Четвертий семестр 

1 Time management Опрацювання теоретичного матеріалу з Т1. 4 2, с.4-5; 
  Виконання домашнього завдання. Виконання  4, с.41-45; 
  тренувальних вправ на розвиток  6, с.151-515]. 
  комунікативного мовлення та граматики.   

  Виконання тренувальних вправ та тестових   

  завдань. Розвиток навичок правничого   

  мовлення із написання розкладу планування   

  робочих годин   

2 Calendars Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2. 4 2, с.6-8; 
  Виконання домашнього завдання. Лексика,  3, с.56; 
  читання, переклад та аудіювання текстів за  6, с.69-71] 
  темою. Виконання рецептивно-   

  репродуктивних та умовно-комунікативних   

  вправ, а також вправ на підстановку зразків   

  мовлення. Формування граматичних навичок   

  за темою: Countable and Uncountable nouns.   

3 Document retention Опрацювання теоретичного матеріалу з Т3. 3 2, с.8-9; 
  Виконання домашнього завдання. Лексика,  3, с.65-67; 

  читання,   переклад   та  аудіювання текстів  за 
темою. Розвиток граматичних навичок з  теми: 

 5, с.35-37] 

  Adjectives: comparatives and superlatives;   

  complex noun phrases. Виконаннятренувальних   

  вправ та тестових завдань. Формування   

  навичок письмового мовлення із підготовки та   

  написання ділової правничої   

  документації.   

4 Legal Billing Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4. 3 2, с.10-11; 
  Виконання домашнього завдання. Виконання  3, с.67-69; 
  тренувальних вправ на розвиток  5,с.72-73] 
  комунікативного мовлення. Розвиток   

  граматичних навичок з теми: Modals + Perfect   

  Infinitives: must, may, can’t have; Third   

  conditional: shouldn’t have. Формування   

  навичок мовлення із написання творчих   

  завдань: Writing a report.   

5 Criminal Procedure Опрацювання теоретичного матеріалу з 

Т5. Виконання домашнього завдання. Розвиток 

лексичних навичок на основі опрацювання 

професійно-орієнтовагих 

текстів. Формування граматичних навичок за 

темами: Related verb, noun and adjectival phrases; 

suggestion phrases - able to, capable of. 

Формування навичок мовлення із написання 
заяви та документації про крадіжку і зникнення 

речей. 

3 2, с.12-13; 

   3, с. 93-96] 

6 Juvenile Crime. Опрацювання теоретичного матеріалу з Т6. 4 2, с.14-15, 
  Виконання домашнього завдання. Виконання  3, с.74-77] 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу:   

  Presentation,technical news feature,waived,   

  detained, juvenile. Розвиток граматичних   

  навичок з теми: Unreal conditions and sequence   

  of events, Present perfect v past simple, First and   

  second conditions; Noun suffixes. Виконання   

  тренувальних вправ та тестових завдань.   

  Формування навичок письмового мовлення із   

  написання матеріалу (короткого звіту) про   

  правопорушення неповнолітньої особи.   

7 Types of Evidence. Опрацювання теоретичного матеріалу з Т7. 3 2, с.16-17, 

  Виконання  домашнього  завдання. Виконання 
комунікативних    вправ,   а    також   вправ  на 

 5, с.80-83] 

  підстановку зразків мовлення. Розвиток   



1 

 

 

1 2 3 4 5 

Четвертий семестр 

  граматичних навичок з теми: Present continuous 

for present and future; going to; comparative 

conjunctions; Present Perfect v Past simple; for, 

since, ago. Формування навичок мовлення із 

написання творчих завдань:прямі докази, 

свідчення, звинувачення, взяття під 
варту. 

  

8 Physical and Biological Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8. 3 2, с.18-19, 

 evidence.   Виконання домашнього завдання. Формування 
граматичних  навичок  за  темами:  Active   and 

 3, с. 100-102.] 

    passive modals; Present participle (unless).   

    Виконання тренувальних вправ та тестових   

    завдань. Підготовка до написання тестового   

    контролю з тем 1-7. Розвиток навичокнауково-   

    технічного мовлення із написання   

    звіту про речові докази на місці злочину.   

9 Testimonial Evidence Опрацювання теоретичного матеріалу з Т9. 3 2, с.20-21, 
  Виконання домашнього завдання. Лексика,  4, с.111-112] 
  читання, переклад та аудіювання текстів за   

  темою, а також вправ на підстановку зразків   

  мовлення: Causes and effect: due to , owing to,   

  as result of. Формування граматичних навичок   

  за темою: Nouns expressing actions: rotations.   

  Формування навичок науково-технічного   

  мовлення із написання подачі свідчення.   

10 Relevant Evidence Опрацювання теоретичного матеріалу з Т10. 3 2, с.22-23; 
  Виконання домашнього завдання.. Лексика,  3, с.112 – 113] 
  читання, переклад та аудіювання текстів за   

  темою. Розвиток граматичних навичок з теми:   

  Present continuous via Present Simple.   

  Виконання трансформаційних та підстановчих   

  граматичних вправ. Розвиток навичок   

  письмового мовлення із написання пам’ятки   

  для прокурора про представлення свідчень в   

  суді.   

11 Alternative Dispute Resolution. Опрацювання теоретичного матеріалу з Т11. 3 2, с.24-25; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  5, с.116 – 117]. 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.   

  Розвиток граматичних навичок з теми: The   

  definite and indefinite articles Виконання   

  тренувальних вправ та тестових завдань.   

  Формування навичок письмового мовлення із   

  написання пояснення про різницю між   

  процедурою врегулювання спорів та   

  арбітражним судом.   

12 Arbitration. Опрацювання теоретичного матеріалу з Т12. 4 2, с.26-27; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  5, с.118-120, 
  лексичних вправ на закріплення  6, с.68] 
  матеріалу.Виконання рецептивно-   

  репродуктивних та умовно-комунікативних   

  вправ, а також вправ на підстановку зразків   

  мовлення. Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони. Розвиток   

  професійно-комунікативних навичок усного   

  та письмового мовлення. Розвиток навичок   

  професійного писемного мовлення із   

  оформлення арбітражної угоди.   
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Четвертий семестр 

13 Mediation Опрацювання теоретичного матеріалу з 

Т13. Виконання домашнього завдання.. 

Виконання лексичних вправ на закріплення 

матеріалу. Розвиток комунікативних навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру. Розвиток професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення. Розвиток навичок професійного 

мовлення із оформлення документів на 

врегулювання судових спорів. 

3 2, с.28-29; 

   4, с.120-123] 

14 International Law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т14. 3 2, с.30-31; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  4, с.125-126] 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.   

  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру. Розвиток професійно-   

  комунікативних навичок усного та   

  письмового мовлення. Розвиток навичок   

  професійного правничого мовлення із   

  написання листа про стажування у сфері   

  міжнародного права.   

15 International Court of Justice Опрацювання теоретичного матеріалу з Т15. 3 2, с.32-33; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  5, с.138-140; 

  лексичних   вправ   на   закріплення матеріалу. 
Розвиток комунікативних навичок, 

 6, с.69-71] 

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру. Розвиток професійно-   

  комунікативних навичок усного та письмового   

  мовлення.   

16 Police Patrol Опрацювання теоретичного матеріалу з Т16. 4 3, с.36-38; 
  Виконання домашнього завдання.. Розвиток  4, с.145-150; 
  лексичних навичок на основі опрацювання  6, с.71-74. 
  тексту. Виконання тренувальних вправ на   

  розвиток комунікативного мовлення, а також   

  вправ на підстановку зразків мовлення.   

  Формування граматичних навичок за темою:   

  phrasal verbs.   

17 Detectives Опрацювання теоретичного матеріалу з Т17. 3 [3, с.35-37; 
  Виконання домашнього завдання.. Розвиток  5, с.150-156; 
  лексичних навичок на основі опрацювання  6, с.80-83] 
  тексту. Виконання тренувальних вправ на   

  розвиток комунікативного мовлення, а також   

  вправ на підстановку зразків мовлення.   

  Формування граматичних навичок за темою:   

  phrasal verbs. Підготовка до написання   

  тестового контролю з тем 8-17.   

18 Контроль за навчально- 

пізнавальною діяльністю 

Підготовка до написання семестрового тесту 3  
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П’ятий семестр 

1 Classifications of law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т1. 3 [3,c. 4-8; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  4, c.34-50; 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.  7, c. 58-59] 
  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру: Modals - can, could, be able to.   

  Тренування професійно-комунікативних   

  навичок усного та письмового мовлення   

  (закон про делікти, приватне майно, заповіт,   

  доручення.   

2 Sources of law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2. 2 [3,c. 10-13; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  3, c.37-50; 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.  7, c. 60-61] 
  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру: Modals – may, might. Тренування   

  професійно-комунікативних навичок усного та   

  письмового мовлення.   

3 The basis of American and Опрацювання теоретичного матеріалу з Т3. 3 [3,c. 13-16; 
 Ukrainian statehood Виконання домашнього завдання.. Виконання  4, c.18-25; 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.  7, c. 61-62] 
  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру. Modals – have to, must. Тренування   

  професійно-комунікативних навичок усного та   

  письмового мовлення. Підготовка доповідей за   

  визначеною темою.   

4 The Constitution as Supreme Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4. 2 [3,c. 17-21; 
 Law Виконання домашнього завдання.. Виконання  4, c.18-25; 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.  7, c. 61-62] 
  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру. Modals – ought, should.   

  Тренування професійно-комунікативних   

  навичок усного та письмового мовлення   

5 Contract law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т5. 3 [3,c. 22-24; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  4, c.68-75; 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.  7, c. 61-62] 
  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру: Direct and undirect speech.   

  Тренування професійно-комунікативних   

  навичок усного та письмового мовлення за   

  темами про прецендентне право, загальне   

  право, статутне право.   

6 Sources of contract law Опрацювання теоретичного матеріалу з Т6. 2 [3,c. 25-28; 
  Виконання домашнього завдання.. Виконання  4, c.18-25; 
  лексичних вправ на закріплення матеріалу.  7, c. 61-62] 
  Розвиток комунікативних навичок,   

  використовуючи лексичні шаблони,   

  тренувальнi вправи лексико-граматичного   

  характеру. Тренування професійно-   

  комунікативних навичок усного та письмового   

  мовлення за темою, що вивчається.   

7 Definition of a contract Опрацювання теоретичного матеріалу з Т7. 
Виконання домашнього завдання.. Виконання 

3 [3,c. 28-30; 
4, c.18-25; 
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  лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення професійно-спрямованого характеру 
про підписання угод. 

 7, c. 61-62] 

8 Basic requirements of a valid 

contract 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 
лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 
використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру із використанням конструкції: used 
to do smth. Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення про написання контракту, який має 
юридичну силу. 

2  

9 English Antecedents Опрацювання теоретичного матеріалу з Т9. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру із використанням мовних 

зразків:You’d rather, you’d better.. Тренування 

професійно-комунікативних навичок усного та 

письмового мовлення за темою, що 
вивчається. 

3  

10 The legacy of American Police Опрацювання теоретичного матеріалу з Т10. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: Use of The Article with propernames. 

Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення мовлення за темою, що вивчається. 

2  

11 The Political era Опрацювання теоретичного матеріалу з 11. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення мовлення за темою, що вивчається. 

3  

12 The Reform era Опрацювання теоретичного матеріалу з Т12. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення мовлення за темою, що вивчається. 

3  

13 The Police Опрацювання теоретичного матеріалу з Т13. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 
лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

3  
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  Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 
тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення мовлення за темою, що вивчається. 

  

14 Prison and Correctional 

Institutions 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т14. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення тюрми та виправні заклади. 

3  

15 Evidences and Interviews Опрацювання теоретичного матеріалу з Т15. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення за темою, що вивчається. 

3  

16 Probations and Paroles Опрацювання теоретичного матеріалу з Т16. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення за темою, що вивчається. 

3  

17 Test paper Написання семестрового тесту 3  

 

 
№ 

тижня 
Тема практичного заняття* Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 

Шостий семестр 

1 Problem-Oriented Policing Опрацювання теоретичного матеріалу з Т1. 

Виконання домашнього завдання. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 
Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 
тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: Adjectives ending in -ing and -ed 

(boring/bored etc.). Тренування професійно- 
комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення. 

3 [4,c. 82-87; 

6, c.34-50; 

7, c. 58-59] 

2 Juvenile Crime and Juvenile 
Justice System 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2. 

Виконання домашнього завдання. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: So and such, еnough and too. 

Тренування професійно-комунікативних 
навичок усного та письмового мовлення. 

3 [4,c. 88-93; 
6, c.37-50; 

7, c. 60-61] 

3 Pretrial Detention Опрацювання теоретичного матеріалу з Т3. 
Виконання домашнього завдання. Виконання 

3 [4,c. 99-103; 
6, c.38-50; 
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  лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру іt is said that ... He is said to ... He is 

supposed to ... Have something done . Тренування 

професійно-комунікативних 
навичок усного та письмового мовлення 

 7, c. 61-62] 

4 Pretrial Release Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: Relative clauses: clauses with 

who/that/which. Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 

мовлення 

3 [4,c. 104-109; 

6, c.38-50; 

7, c. 61-62] 

5 Defense Lawyer Опрацювання теоретичного матеріалу з Т5. 
Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 
Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 
характеру: Unless, аs long as, provided/ 

providing.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення за темою, що вивчається. 

3 [4,c. 110-116; 
6, c.52-53; 

7, c. 63-64] 

6 Prosecutor Опрацювання теоретичного матеріалу з Т6. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи  лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру.  Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення за темою, що вивчається. 

3 [4,c. 117-123; 

6, c.54-56; 

7, c. 65-66] 

7 Bringing Formal Charges Опрацювання теоретичного матеріалу з Т7. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 
Розвиток  комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 
тренувальнi вправи  лексико-граматичного 

характеру. Phrasal verbs in/out . Тренування 

професійно-комунікативних навичок усного та 
письмового мовлення за темою, що 

вивчається. 

3 [4,c. 124-130; 
6, c.56-57; 

7, c. 66-67] 

8 Stages in Criminal Trial Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру. Prepositions: at/on/in (time) ; on time 

and in time, at the end and in the end Тренування 

професійно-комунікативних 
навичок  усного   та   письмового  мовлення за 
темою, що вивчається. 

3 [4,c. 139-144; 

6, c.58-59; 

7, c. 66-67] 

9 Jury Selection and Voir Dire Опрацювання   теоретичного   матеріалу   з Т9. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних   вправ   на   закріплення матеріалу. 

3 [4,c. 145-150; 
6, c.60-62; 
7, c. 68-69] 
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  Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру. Passive : It is said that ...  He is said  to 

... He is supposed to ... Have something done 

Тренування професійно-комунікативних 

навичок усного та письмового мовлення за 
темою, що вивчається. 

  

10 Appeals and Post-Conviction 

Remedies 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т10. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру. Noun+noun (a tennis ball I a headache) 

-'s (your sister's name) and of ... (the name of the 

book). Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення за темою, що вивчається. 

3 [4,c. 156-160; 

6, c.63-66; 

7, c. 69-70] 

11 Criminal Law and Procedure Опрацювання теоретичного матеріалу з Т11. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних   навичок, 

використовуючи лексичні  шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: Conjunctions and prepositions 

(Althoug, though, even, though, in spite of, 

Idespite). Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення за темою, що вивчається. 

3 [4,c. 162-165; 

8, c.34-36; 

10, c. 41-45; 

11, c.27] 

12 Legal definition of Crime and 

Criminal 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т12. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: Adjectives and adverbs(well/fast/late, 

hard/ hardly). Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та 

письмового мовлення за темою, що вивчається. 

3 [4,c. 175-179; 

8, c.60-62; 

11, c. 28-32] 

13 Criminalistics Introduction Опрацювання теоретичного матеріалу з Т13. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 
лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток  комунікативних  навичок, 
використовуючи  лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи  лексико-граматичного 

характеру: Phrasal verbs: up, away, back 
Тренування   професійно-комунікативних 

навичок усного та письмового мовлення за 

темою, що вивчається. 

3 [4,c. 186-190; 

10, c.160-62; 

11, c. 83-87] 

14 What is the investigation? 

Evidences 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т14. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток  комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи  лексико-граматичного 

характеру: Noun+ preposition (reason for, cause 

of etc.). Тренування професійно- 

комунікативних навичок усного та письмового 
мовлення за темою, що вивчається. 

4 [4,c.210-215; 

8, c.160-162; 

10, c. 78-79] 
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15 What makes an Investigator? Опрацювання теоретичного матеріалу з Т15. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру: Questions and auxiliary verbs. 

Тренування професійно-комунікативних 
навичок усного та письмового мовлення 

3 [4,c. 219-225; 

10, c.311-312; 

11, c. 118-119] 

16 The Art of Detection 

Fingerprints 

Опрацювання теоретичного матеріалу з Т16. 

Виконання домашнього завдання.. Виконання 

лексичних вправ на закріплення матеріалу. 

Розвиток комунікативних  навичок, 

використовуючи  лексичні шаблони, 

тренувальнi вправи лексико-граматичного 

характеру. Active and Passive Voice Revision. 

Тренування  професійно-комунікативних 

навичок усного та письмового мовлення за 
темою, що вивчається. 

3 [4,c. 236-240; 

10, c.160-162; 

11, c. 53-59] 

17 Контроль за навчально- 

пізнавальною діяльністю 
Підготовка до написання семестрового тесту 3  

 Примітка: * Практичні заняття проводяться щотижня – дві години; 

ТК – тестовий контроль. 

 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально- 

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати 

лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, практичні завдання виконувати відповідно до 

графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати 

перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять студент має підготуватися 

за відповідною темою і проявляти активність. Набутті особою знання з дисципліни або її окремих розділів у 

неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення про порядок перезарахування результатів навчання у 

ХНУ (http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/006.pdf). Виконуючи самостійну роботу з дисципліни, студент має 

дотримуватися політики доброчесності. У разі наявності плагіату він отримує незадовільну оцінку і має виконати 

завдання за новою темою. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 

коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих 

видів її робіт. Для практичних занять встановлюється обов’язковий мінімум оцінок, які має отримати студент 

впродовж семестру, щоб виконати програму дисципліни. Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з дисципліни 

оцінюється усним опитуванням і тестуванням. Виконання самостійної роботи завершується підготовкою 

презентації,усної розмовної теми і переклад тексту із загальної чи спеціалізованої тематики у терміни,встановлені 

графіком самостійної роботи. 

 
Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 
 

 
Аудиторна робота 

Самостійна, індивідуальна 
робота 

Контрольні 
заходи 

 

Семестровий 
контроль, залік 

ІІ семестр 

Практичні заняття Самостійна робота Тестовий 
контроль 

 

За рейтингом 1 2 3 4 5 6 7 8-18 18 

ВК: 0,5 0,2 0,3 

ІV семестр 

http://khnu.km.ua/root/files/01/06/03/006.pdf
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Практичні заняття Самостійна робота 
Тестовий 
контроль 

 

За рейтингом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-18 18 

ВК: 0,5 0,2 0,3 

VIсеместр 

Практичні заняття Самостійна робота Тестовий 
контроль 

 

За рейтингом 1 2 3 4 5 6 7 8-18 18 

ВК: 0,5 0,2 0.3 

Умовні позначення: Т – тема дисципліни; ВК – ваговий коефіцієнт, ІЗ – індивідуальне завдання. 

 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тематичний тест для кожного студента складається з тридцяти (кількість тестових завдань у тесті може бути 

різною) тестових завдань, кожне з яких оцінюється одним балом (може бути інший варіант). Максимальна сумабалів, 

яку може набрати студент, складає 30. 
Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 

Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту: 

Сума балів за тестові завдання 1–12 13–18 19–25 26–30 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 30 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. Студент 

може також пройти тестування і в он-лайн режимі у модульному середовищі для навчання MOODLE. 
При отриманні негативної оцінки тест слід перездати до терміну наступного контролю. 

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення 

інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС: 

Оцінка 
ECTS 

Бали Вітчизняна оцінка 

A 4,75 – 5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення 
відповідних умінь і навичок. 

B 4,25 – 4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 
помилками. 

C 3,75 – 4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 
помилками. 

D 3,25 – 3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 

практичної діяльності за професією. 

E 3,00 – 3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє 
мінімальні критерії оцінювання. 

FX 2,00 – 2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни. 

F 0,00 – 1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна робота і повторне вивчення 
дисципліни. 

 

Контрольні питання з дисципліни “ Іноземна мова” 
 

1. Higher education. Our University. 
2. Students’ life. Education in the USA and UK. 
3. My future profession. 
4. What is law? Spheres of law. 
5. Types of lawyers. 
6. Sources of law: Civil law. The law of tort.Criminal law. 
7. Crime and Punishment. Computer crime. 
8. Different types of thieves. Famous thieves. 
9. Basic legal terms. 
10. Criminal law in Britain and the USA. 
11. Legal documents: discovery documents, affidavits, legal memorandums. 
12. Intentional torts. Negligent torts. 

13. Nuisance. 
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14. Strict liability. Product liability. 
15. Contracts. Elements of a valid contract. Types of contract litigation. 
16. Professional conduct. 
17. Attorney client privilege. 
18. Victimless crimes. 
19. The Past Indefinite and Past Continuous 
20. Modal Verbs “Shall”, “will”, “would” “need”, “dare” 
21. Modal Verbs “can”, “could”, “may”, “might”, “must”, “ought to”, “should” 
22. Conditionals 
23. The Passive Voice 
24. Adverbial Clauses of time and condition 
25. The Future Tenses 
26. Direct and Indirect Speech 
27. The Degrees of Comparison of Adjectives 
28. The Past Indefinite and Past Continuous 
29. The Present Perfect Tense 
30. The Articles 
31. Problem-Oriented Policing 
32. Juvenile Crime and Juvenile Justice System 
33. The Art of Detection 
34. What is the investigation? Evidences 
35. Legal definition of Crime and Criminal 
36. Criminal Law and Procedure 
37. Appeals and Post-Conviction Remedies 
38. Bringing Formal Charges 
39. Stages in Criminal Trial 

40. Phrasal Verbs 
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