
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

1. Кафедра: Мовної підготовки 

2. Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому і другому семестрі на першому 

році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

7 

 

210 

 

 

70 

140 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська) – це інструмент висококваліфікованих 

фахівців-юристів, як майбутніх науковців, так і 

практиків, спроможних вільно орієнтуватися в 

інформаційному просторі України та інших держав. 

Метою дисципліни є засвоєння теоретико-

методологічного підґрунтя для здійснення науково-

дослідницької діяльності у юридичній сфері з 

використанням сучасної англомовної наукової 

термінології. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Українська наукова мова, Методика та організація 

підготовки та написання дисертації, Актуальні проблеми 

дії та тлумачення права. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі семінарських занять.  

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік, екзамен 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських заняттях – 50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 



- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 

як середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і 

закономірності англійської мови; сучасну англійську 

наукову термінологію; граматичні явища в об´ємі 

навчального мінімуму з метою отримання інформації, 

читання, перекладу фахової літератури.   

вміти: користуватися англійською мовою в науково-

професійних цілях; володіти чотирма видами 

мовленнєвої діяльності; реферувати і анотувати тексти 

власного авторства; здійснювати усну і письмову ділову 

комунікацію; удосконалювати мовленнєву і наукову 

підготовку шляхом використання автентичних 

англомовних матеріалів. 
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