
Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності



 

 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна  

форма навчання 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань  

26 Цивільна безпека 

    
 

Нормативна 

 
Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

   

Освітній ступінь: 

Магістр 

Рік підготовки: 

1-й 

Загальна кількість годин -120 

 

Семестр 

1-й,2-й 

Практичні 

 

14 год. 

 

Самостійна робота 

 

 

106 год. 

 

    Вид контролю: залік,  екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» є оволодіння іноземною мовою як засобом 

спілкування  в професійній, соціально-побутовій та соціально-культурній 

сферах, розширення світогляду та отримання додаткових знань, що розширюють 

фаховий кругозір, виховання у майбутніх магістрів права  поваги до обраної 

професії,  виховання культури спілкування,  прийнятої у сучасному 

цивілізованому світі. 

          Завдання  навчальної дисципліни: 

- засвоєння  магістрами  мовленнєвих  навиків  і  умінь;  

- сприйняття  мови  на  слух  та  адекватне  реагування у формі монологу, діалогу  

чи  полілогу;  

- формування  думки (висловлювання)  іноземною  мовою  як  засобом (мовою),  

так і  способом (мовленням) у межах  вивченого  матеріалу і  тематики, 

передбаченої  курсом навчання; 

  - читання  із  словником  літератури  іноземною  мовою  за  фахом. 

 - систематизування, узагальнення,  розширення і  закріплення знань, умінь та 

навиків,  які були отримані магістрами, щоб швидше підвести їх до занять з 



 

 

питань професіоналізації – тобто читання літератури з фаху й оволодіння 

технікою ділової мовленнєвої комунікації. 

 

        Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

       Загальні компетентності: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обгрунтовані рішення 

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

Спеціальні компетентності:  

СК. 10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення професійних завдань. 

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності.  

 

Результати навчання: 

РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, 

дискусій, проведення занять.  

РН6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та 

наукових питань правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до 

європейської шкали рівнів).  

РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах 

даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати 

інформацію.  

  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Іноземна мова професійного 

спрямування» тематично пов’язана з наступними навчальними дисциплінами, 

що вивчаються згідно з навчальним планом: Захист та дотримання прав 

людини в правоохоронній діяльності, Кримінальне право, Кримінальний 

процес, Протидія кіберзлочинності, Превентивна діяльність органів 

Національної поліції.                             

 

                                   3. Програма навчальної дисципліни 

  

Тема №1. The definition and classification of criminal offence. Comparison. 

Поняття та класифікація правопорушення. Порівняльний аспект 

Поняття та класифікація правопорушення. Дефініції правопорушення. 



 

 

Законодавство України, Великої Британії та США про правопорушення. 

Порівняльний аспект.  

Основні особливості англійської мови фонетичні, граматичні, лексичні 

основні способи словотворення різні структурні види англомовних юридичних 

термінів основні помилки при перекладі. Визначення термінів.  

Вживання часів англійської мови. 

Тема №2. Human rights. Права людини 

Права людини. Поняття, основні принципи Прав Людини. Міжнародні 

документи про Права людини. Міжнародне співробітництво в галузі охорони 

прав людини. Імплементація міжнародних договорів в сфері права людини. 

Конституційні засади охорони прав людини. Права ув’язнених. Поняття, основні 

принципи прав ув’язнених. Міжнародні документи про Права ув’язнених. 

Поняття, основні принципи Прав жінок і дітей. Міжнародні документи про 

Права жінок і дітей. Гендерна політика. 

Робота з англомовними газетними текстами, особливості перекладу. 

Лексичні особливості ділової англійської мови. Складання листів, ділових 

паперів. Фонетичні особливості англійської мови (американський варіант). 

Тема №3. Criminal police activities. Діяльність підрозділів кримінальної 

поліції 

Протидія злочинності, захист прав та свобод, інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань (карний розшук, кіберполіція).  

Ведення бесіди, яка включає повідомлення висловлення своєї думки 

(діалог – обмін думками, повідомленнями); повідомлення за ситуацією, у зв’язку 

з прослуханим чи прочитаним (монолог – коротке повідомлення, розповідь, 

опис).  

Узгодження часів. Пряма і непряма мова. 

Тема №4. Pre-trial investigation. Досудове розслідування 

Загальні поняття, види та етапи досудового розслідування. Кримінальне 

право України. Кримінальний кодекс України. Кримінальне право США. 

Основні поняття та терміни кримінального права США. Порівняльний аспект. 

Герундій та Інфінітив. 

Тема №5. Preventive police activities. Діяльність підрозділів 

превентивної поліції 

Публічна безпека і порядок. Безпека дорожнього руху, організація роботи 

дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності. Запобігання та 

припинення насильства в сім'ї. Досвід іноземних країн. Порівняльний аспект. 

Правила вживання Subjunctive Mood I, II. 

        Тема №6. Foreign judicial systems and Ukrainian Court. Судові системи 

країн світу та суди України 

Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-

правовий аналіз. Європейський Суд з прав людини. 

Вживання Participle I, II. 

      Тема №7.Interpol. Інтерпол 

Поняття, структура, та основні заходи діяльності Інтерполу. Діяльність 



 

 

України з Інтерполом, Європолом і іншими подібними міжнародними 

організаціями.  

Модальні дієслова, перфектний інфінітив. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Заочна форма 

усього  у тому числі 

л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Тема №1. The definition and classification 

of criminal offence. Comparison. 
Поняття і класифікація 

правопорушення. Порівняльний 

аспект 

18   2 16 

Тема №2. Human rights. Права людини 18   2 16 
Тема №3. Criminal police activities. 
Діяльність підрозділів кримінальної 

поліції  

18   2 16 

Тема №4. Pre-trial investigation. 

Досудове розслідування 
18   2 16 

Всього годин за  І семестр 

 

72   8 64 

Тема №5. Preventive police activities. 

Діяльність підрозділів превентивної 

поліції 

16   2 14 

Тема №6. Foreign judicial systems and 

Ukrainian Court. Судові системи країн 

світу та суди України 

16   2 14 

Тема №7. Interpol. Інтерпол 16   2 14 

Всього годин за  II семестр 

 

48   6 42 

Всього годин на навчальну 

дисципліну 

120   14 106 



 

 

5.  Теми практичних занять  

 
№ 

з/п Назва  теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Тема №1. The definition and classification of criminal offence. 

Comparison. Поняття і класифікація правопорушення. 

Порівняльний аспект 

  

2 

2. Тема №2. Human rights. Права людини 

  
2 

3. Тема №3. Criminal police activities. Діяльність підрозділів 

кримінальної поліції  

  

2 

4. Тема №4. Pre-trial investigation. Досудове розслідування 

  
2 

5. Тема №5. Preventive police activities. Діяльність підрозділів 

превентивної поліції 

 

2 

6. Тема №6. Foreign judicial systems and Ukrainian Court. Судові 

системи країн світу та суди України 

   

2 

7. Тема №7. Interpol. Інтерпол 

  
2 

 Всього 14 

 

 

 

6. Самостійна робота  
  

№ 

з/п 

  Назва теми Кількість 

годин 

1 

Тема №1. The definition and classification of criminal offence. 

Comparison. Поняття та класифікація правопорушення. 

Порівняльний аспект. 

 

16 

2 
Тема №2. Human rights. Права людини. 

16 

3 
Тема №3. Criminal police activities. Діяльність підрозділів 

кримінальної поліції  16 

4 
Тема №4. Pre-trial investigation. Досудове розслідування 

 
16 

5 
Тема №5. Preventive police activities. Діяльність підрозділів 

превентивної поліції 14 

6 Тема №6. Foreign judicial systems and Ukrainian Court. Судові 14 



 

 

системи країн світу та суди України 

 

7 Тема №7. Interpol. Інтерпол 14 

 Всього 106 

  

7. Методи навчання 

 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

магістрів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 
  

                                8. Оцінювання результатів освітньої діяльності  

  (для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є 

підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного й 

семестрового контролю і дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання знань 

ЗВО здійснюється за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше семестрів, 

підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість 

навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від 

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» 

або «5». В кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-

педагогічний працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу 

здобувача вищої освіти на семінарських та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де:  

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 



 

 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість 

балів за одну самостійну роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття 

перед підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання.   

 

9.  Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні 

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з 



 

 

наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок. 

Оцінка А, В, С, D, E / «зараховано» – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; 

вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; може допускати неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка Fx, F “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 

та визначень; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, 

неточний, стислий; повна відсутність переконливості у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За внутрішньою шкалою закладу 

вищої освіти в балах 
За шкалою ECTS /За національною шкалою  

 Вноситься до відомості 

 Екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

FX/Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

F/Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 

 

10. Питання для підсумкового контролю 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. The definition and classification of criminal offence. Comparison 

Composition "Legal System in our  country” 



 

 

2. Human rights. 

The definition of human rights. 

Composition 'Human rights' 

3. Criminal police activities. 

Composition "Criminal Law in our country ”. 

4. Pre-trial investigation. 

To write Interviews or Interrogation 

And 

1. Present Tenses.  

2. Past Tenses.  

3. Means of expressing future actions. 

  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. The definition and classification of criminal offence. Comparison 

Composition “Legal System in our country” 

2. Human rights. 

The definition of human rights. 

Composition or to prepare a presentation 'Human rights' 

3. Criminal police activities. 

Composition “Criminal Law in our country”. 

4. Pre-trial investigation. 

To write Interviews or Interrogation 

5. Preventive police activities 

Composition “How to prevent bulling” 

6. Foreign judicial systems and Ukrainian Court. 

a summary “Foreign judicial systems”. 

7. Interpol. 

New message from Interpol 

And 

1. Present Tenses.  

2. Past Tenses. 

3. Means of expressing future actions.  

4. Direct and Indirect Speech. Interrogative sentences.  

5. Modal verbs.  

6. Subjunctive Mood I, II.  

7. Рassive Voice.  

8. Participle I, II. 

9. Gerund and Infinitive. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Кузьменко А.О. English for law enforcement: [Навчально-методичний 

посібник.] — Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015, — 183 с. 

2. Еnglish for Law Enforcement: навч. посіб. для здобувачів освіти першого та 



 

 

другого освітніх рівнів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – 

Одеса, 2021. – 376 с.  

3. Сусол Л.О. Crime Law: Методичні вказівки щодо проведення практичних  

занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування»  

для підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» / Л.О. Сусол – Одеса: 

ОДУВС, 2021. – 27с. 

4. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська) «Human 

Rights and European Court of Human Rights» для магістрів спеціальностей 262 

«Правоохоронна діяльність» та 081 «Право» / Л.О. Сусол, А.О. Лісовська – 

Одеса: ОДУВС, 2021. – 24с. 

5. Практичний курс англійської мови для працівників правоохоронних органів: 

посібник-практикум / Побережна Н.О., Пакулова Т.В., Нагорна Ю.А., 

Тимофіїва К.М. за ред.канд.пед.наук Побережної Н.О. – Д.: ЛІРА, 2016 – 338с. 

6. Raymond Murphy. English Grammar in Use Fifth Edition Intermediate with 

answers and Interactive eBook / Cambridge University Press. 2019. – 396 р. 

7. Roy Norris. Ready for First 3rd Edition Coursebook with key and eBook Pack / 

Macmillan Education. 2017. – 150 р. 

8. Felicity O'Dell, Michael McCarthy. English Vocabulary in Use Third Edition 

Intermediate with eBook and answer key / Cambridge University Press. 2017. – 

174р. 

 

Допоміжна 

1. Alla Yurchenko, Helen Weale. Oxford Exam Trainer Student's Book. Level B2 / 

Oxford University Press. – Oxford, 2020. – 183. 

2. Marta Rosinska, LyndaEdwards, Malcolm Mann, Stewen Taylor-Knowles. Get 200! 

Book 1 Exam preparation course for Ukraine. – Macmillan Education, 2018. 

3. Marta Rosinska, LyndaEdwards, Malcolm Mann, Stewen Taylor-Knowles. Get 200! 

Book 2 Exam preparation course for Ukraine. – Macmillan Education, 2018. 

4. The Plain English Legal Dictionary. Northern Territory Criminal Law. 2015. – 122. 

5. The A to Z guide to legal phrases. Plain English Campaign. 2018. – 82. 

6. Навчальний посібник:  «Practical course of English» – Одеса, 2013/ (сост. Мітіна 

О.М., Ростомова Л.М., Драпалюк К.І., Ігнатовська Р.В. (Гриф МОН України 

лист  № 1/11-6779  від 09.04.13 р.) 

7. Навчальний посібник: «Cybercrime» Practice tests: 20 units of vocabulary practice 

self study and classroom use: навч. посіб. для бакалаврів та магістрів /укл.: О. М. 

Мітіна, Л. Д. Швелідзе, Т. Л. Караваєва. – Одеса :Фенікс, 2019. – 72 с. 

8. Навчальний посібник: «Professional English for International Communication   

(cybercrime)»/ Навч. посібник з чит., перекл. та спілкування за фахом для 

бакалаврів та магістрів / О.М. Мітіна, Л.Д. Швелідзе, Т. Л. Караваєва. – Одеса: 

Фенікс, 2018. – 92 с. 

 

 

 



 

 

3. Інформаційні ресурси 

https://osvita.ua/languages/distance/ 

https://prometheus.org.ua/ 

https://zno.osvita.ua/master/english/ 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/ 

https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test 

https://www.examenglish.com/cambridge_esol.php 

http://www.stgeorges.co.uk/online-english/online-english-test 

https://www.grammaring.com/english-grammar-test 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

https://www.macmillandictionary.com/ 

http://www.cambridgeenglish.org.ru/learning-english/ 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

http://www.onestopenglish.com/ 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/to_be.htm 

http://www.learnenglish.de/grammar/verbtohave.html 

http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html 

http://www.grammar-monster.com/lessons/adjectives_compound_adjectives.htm 

http://usefulenglish.ru/grammar/sequence-of-tenses 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/passive.htm 

https://grade.ua/blog/subjunctive-mood-in-english/ 

https://www.perfect-english-grammar.com/gerunds-and-infinitives.html 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/nelichnye-formy-glagola-

infinitiv-gerundiy-prichastiya-infinitive-ing-form-participle/prichastiya-vidy-

prichastiy-participle-i-ii 
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https://www.examenglish.com/cambridge_esol.php
http://www.stgeorges.co.uk/online-english/online-english-test
https://www.grammaring.com/english-grammar-test
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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