
Іноземна мова (для юристів) 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, пов’язаною з професійною діяльністю юриста, розширення 
загального культурного світогляду студентів та виховання студентів у дусі 
високих якостей людської моралі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Іноземна мова (для юристів)» має 
безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Адвокатура та 
прокуратура», «Адміністративна відповідальність», «Діловодство в 
юридичній практиці», «Законодавча техніка кримінального закону», 
«Кримінальне процесуальне право», «Кримінологія», «Право Європейського 
Союзу», «Право зовнішніх зносин», «Право міжнародних договорів» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: готовність до застосування методів та 
інструментальних засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження 

думок; стилістичні особливості англійської мови, правила написання 
повідомлень, міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, рефератів, 
які мають смислову і логічну завершеність та відповідають нормі і узусу, 
особливості вимови, темпу та мелодику звучання англійських слів, речень та 
висловлювань, правила правопису лексичних одиниць, особливості стилю в 
професійно-перекладацькій, культурно-естетичній та побутовій сферах, 
норми орфографії і пунктуації; 

вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, 
студентів або носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як 
формі діалогу, так і монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) 
текст, ставити запитання до тексту, володіти технікою читання, 
дотримуватись вимови, темпу та мелодики звучання, при читання “про себе” 
розуміти інформацію, виділити основне, набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень, перекладати текст з англійської мови на 
українську та з української на англійську (з пройденого лексико-
граматичного матеріалу); 

володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, 
пов'язаними з професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, 
знаннями структури висловлювання із застосовуванням достатнього 
діапазону мовлення, складних синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура курсу «Іноземна мова (для юристів)» 
Суспільство і закон. Законодавство на різних ступенях розвитку. Перші 

письмові джерела права. Виникнення права. Шляхи (способи) формування 
права. Формулювання судовими органами правових норм. Встановлення 
правових норм державною владою. 



Державний устрій Великої Британії. Парламент Сполученого 
Королівства. Королева/Король в парламенті. Асамблея Північної Ірландії. 
Шотландський парламент. Національна Асамблея Уельсу.   

Право Великої Британії. Правові системи Сполученого Королівства. 
Англійська правова система. Правова система Північної Ірландії. 
Шотландське право. Законотворчі процеси та закони Великої Британії. 
Судова система Великої Британії. Верховний Суд Сполученого Королівства  

Право та державний устрій США. Процес законотворення у 
Сполучених Штатах. Судова система США. Державний устрій США. 
Американський федералізм.  

Види злочинів і покарань. Злочини у Великій Британії. Поняття 
злочину. Типологія злочинів. Види злочинів. Основні класифікації злочинів. 
Злочинність у Великій Британії. Гучні злочини світу. Покарання та їх мета. 
Поняття покарання. Види покарань. Основні класифікації покарань. 
Правосуддя 

Поліцейська служба. Поліцейські та злочинний світ. Історія 
поліцейської служби. Функції поліції. Методи роботи поліції. Світ злочинців. 
Поняття злочинності. Способи боротьби зі злочинністю. 

Правопорушення і правосуддя. Порушники закону. Види 
правопорушень. Правопорушення у Великій Британії. Правопорушення в 
США. Злочин та правосуддя. Відомі особистості. Поняття правосуддя. 
Органи правосуддя. Відомі правознавці. 

Кодекси законів. Перші закони. Закони Вавилону. Кодекс Наполеона. 
Поняття кодеку законів. Закони Хаммурапі. Кодекс Наполеона. 
Порівняльний аналіз кримінальних кодексів України та англомовних країн. 
Кримінальний кодекс України. Кримінальне право США. Кримінальне право 
Великої Британії 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 300 годин, у т. ч. – 150 години аудиторних занять і 150 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97

