
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
«262 Правоохоронна діяльність» 

 

1. Кафедра: Мовної підготовки 

ІІІ    Інформація про 

викладачів 

Лісовська А.О., к.філол.н., Сусол Л.О. к.філол.н. 

2. Ступінь вищої освіти Магістр  

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому та другому семестрі на 

першому році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

14 

 

14 

106 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Англійська мова - це одна з офіційних мов 

багатьох міжнародних організацій. Це також мова 

бізнесу і науки. Вивчення та обмін передовим досвідом в 

будь-якій сфері діяльності, зокрема (правознавчої), 

неможливі без знання англійської мови. Згідно з 

останнім філологічним дослідженням, англійська мова у 

світі буде тільки зміцнювати свої позиції в найближчому 

майбутньому, залишаючись, перш за все, міжнародним 

засобом спілкування.  

Якісне опанування дисципліни "Іноземна мова 

професійного спрямування" має велике значення для 

формування висококваліфікованих фахівців, майбутніх 

науковців та практиків, спроможних вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі як України, 

так і інших держав.  

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. 



. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Захист та дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності, Кримінальне право, Кримінальний процес, 

Протидія кіберзлочинності, Превентивна діяльність 

органів Національної поліції.                             

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі практичних занять. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік, екзамен 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. 

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 здобувача вищої освіти 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 – 50 

балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти 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. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених балів 

отриманих ним в результаті навчання. 

11. Результати 

навчання:  

 

Вивчення іноземної мови формує здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; застосування  

знань у практичних ситуаціях, спілкування іноземною 

мовою, навчання та  оволодівання сучасними знаннями; 

адаптації та дій в нових ситуаціях; приймання 

обґрунтованих рішень та генерування нових 

ідей(креативність). 

 

Вивчення іноземної мови забезпечує формування таких 

спеціальних компетентностей, як  здатність аналізувати, 

оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні 

технології під час рішення професійних завдань; та 

здатність взаємодіяти з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

громадськістю з питань правоохоронної діяльності.  

 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти має вміти: зрозуміло і недвозначно доносити 

власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і 

нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, 

дискусій, проведення занять;  

спілкуватися англійською мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань правоохоронної 

діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської 

шкали рівнів);  

відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній 

літературі, базах даних, інших джерелах інформації, 

аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.  

 

знати: сучасну англійську юридичну термінологію, 

необхідний лексичний мінімум (фрази та мовленнєві 

кліше) для майбутнього спілкування, граматичні явища 

в об’ємі навчального мінімуму для вміння отримати 

інформацію, для читання, перекладу фахової літератури. 



 

 

12. Основні інформаційні 

джерела 

1. Еnglish for Law Enforcement: навч. посіб. для 

здобувачів освіти першого та другого освітніх рівнів за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – Одеса: 

Фенікс, 2021. – 376 с.  

 

2. Felicity O'Dell, Michael McCarthy. English Vocabulary in 

Use Third Edition Intermediate with eBook and answer key / 

Cambridge University Press. 2017. – 174р. 

 

3. Raymond Murphy. English Grammar in Use Fifth Edition 

Intermediate with answers and Interactive eBook / 

Cambridge University Press. 2019. – 396 р. 

 

4. Roy Norris. Ready for First 3rd Edition Coursebook with 

key and eBook Pack / Macmillan Education. 2017. – 150 р. 

 

5. Кузьменко А.О. Еnglish for Law Enforcement: 

навчально-методичний посібник - Дніпро:Середняк Т.К., 

2015, - 183 с. 

  

6. Сrime 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. 

 

7. Сусол Л.О., Лісовська А.О. Human Rights and European 

Court of Human Rights:Методичні рекомендації щодо 

проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська 

для магістрів спеціальностей 262 «Правоохоронна 

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

– Одеса: ОДУВС, 2021. – 24с. 

 

  
 

 


