
 



Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 6 

 

Галузь знань: 

  26 “Цивільна безпека”  

Обов'язкова 

 
Спеціальність: 

262 “Правоохоронна 

діяльність” 

Модулів -  4 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки:  

Загальна кількість 

годин -180 год. 

 

 

2-й, 3й 

Семестр 

 

3-й - 6-й 

Лекції 

 

 

- 

Практичні  

90 год. 

Самостійна робота  

90 год. 

Вид контролю:  

залік, 

екзамен . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 



Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика підготовки 

фахівців системи МВС України повинні відповідати сучасним досягненням 

лінгвістики, педагогіки, психології, психолінгвістики та методики 

викладання іноземних мов. Змістовий обсяг програми спрямований на 

формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як 

мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного 

середовища. Мовна поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції 

(мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної 

компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з 

навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається 

відповідно до здатності здобувачів вищої освіти навчатися, їх предметних 

знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного 

контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова  

професійного спрямування»  є формування у здобувачів вищої освіти 

професійної мовної компетенції, що сприятиме їх ефективному 

функціонуванню в культурному розмаїтті навчального та професійного 

середовища; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові 

креативних здібностей здобувачів вищої освіти  та спонукає до самореалізації 

фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як 

визначальні для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного правоохоронця; вироблення навичок 

оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника 

за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, 

оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й 

відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології юридичного 

фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послугування 

різними типами словників.  

Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером в 

рамках Болонського процесу, то очікується, що українські ЗВО будуть 

здійснювати навчальний процес відповідно до європейських стандартів 



володіння мовою. Враховуючи результати національної реформи викладання 

англійської мови у загальноосвітніх школах та беручи до уваги міжнародну 

практику мовної освіти у ЗВО, програма навчальної дисципліни констатує, 

що мінімально прийнятним РВМ для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» є В2 (Незалежний користувач). Для отримання ступеня 

бакалавра, разом з усіма іншими професійними вміннями, здобувач вищої 

освіти повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у 

професійному середовищі, а саме : 

 обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для 

того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником; 

 готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи 

відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення 

дискусій і дебатів; 

 знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що 

міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і 

в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими 

методами і термінологією; 

 аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття 

професійних рішень; 

 створювати професійні тексти і документи англійською мовою з низки 

галузевих питань; 

 писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне 

розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті; 

 перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, 

користуючись двомовними термінологічними словниками, 

електронними словниками та програмним забезпеченням 

перекладацького спрямування. 

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями  з мовної освіти 

відповідно до РВМ В2 основними завданнями вивчення навчальної 

дисципліни «Іноземна мова  професійного спрямування» є:  



 сформувати чітке і правильне розуміння ролі іноземної мови у 

професійній діяльності; 

 забезпечити досконале володіння нормами сучасної іноземної мови та 

дотримання вимог культури усного й писемного мовлення; 

 виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; 

 розвивати творче мислення здобувачів вищої освіти; 

 виховати повагу до мовних традицій; 

 сформувати навички оперування фаховою юридичною термінологією, 

опрацювання та перекладу офіційно-ділових текстів. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності:  

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

 СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

     Результати навчання:  

ПРН 2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності.  

ПРН 5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, 

вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у 

соціальній і професійній сферах. 

ПРН 7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні 

злочини, адміністративні правопорушення та події. 



ПРН 14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності,  мати навички саморозвитку та самоосвіти 

протягом життя, підвищення професійної майстерності,  вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Іноземна мова професійного 

спрямування» тематично пов’язана з наступними навчальними 

дисциплінами, що вивчаються згідно з навчальним планом: Українська мова 

професійного спрямування, Поліцейська діяльність, Запобігання та протидія 

домашньому насильству. 

3. Програма навчальної дисципліни 

модуль 1 

Тема №1.  Policing the World              

                    Поліція світу 

Робота правоохоронних органів у світі: Італії, Японії, Фінляндії. 

Чисельність поліції  різних країн. Основні функції поліції. Діяльність поліції 

України. Поліцейські звання, військові команди.  Порівняльний аналіз 

специфіки діяльності правоохоронних органів України та інших країн.  

Інтонація  розповідного та питального речення. Утворення 

спонукальних речень. Вживання Present Simple Tense. Утворення та 

вживання Present Continuous Tense. Різниця у вживанні Present Simple and 

Present Continuous Tenses. 

Тема №2. On Duty 

                  На чергуванні 

 У поліцейській дільниці. Структура поліцейської дільниці. Функції 

поліцейських у дільниці: в черговій частині, в ізоляторі тимчасового 

утримання, оформлення затриманого у відділенні, прийом громадян. 

Спорядження поліцейських. Служби порятунку. 

Вживання “have” i “have got”.  Дієслово “have” в Present Simple and Past 

Simple. Скорочення в усному мовленні та на письмі. Утворення  часових 

форм групи Simple Tenses (Present Simple and Future Simple) 

 



Тема №3. ID Check  

                   Перевірка посвідчення особи 

Перевірка документів: вміння відрекомендуватися та перевірити 

наявність відповідних документів про дозвіл та термін перебування в 

Україні, дізнатись про мету візиту та місце проживання. Спілкування  з  

іноземцем. Перевірка посвідчення водія та документів на машину. А Охорона 

громадського порядку. 

Інтонація розповідного та питального речення. Утворення та вживання 

питальних речень в Present Indefinite Tense and  Present Continuous Tense.   

Тема №4. Under Arrest  

                   Під арештом 

 Проведення  затримання  підозрюваної особи. Поверхнева перевірка і 

огляд.  Права підозрюваної  особи  під час затримання.  Дії поліцейських під 

час затримання.  Команди поліцейських.  Miranda Warning.      

Past Indefinite and Past Continuous; Imperative Mood.  

модуль 2 

Тема №5. Community Policing   

                  Охорона громадського порядку 

Типи антисоціальної поведінки. Робота  поліції у місцях туристичного 

відпочинку. Поліція по охороні громадського порядку. Функції та обов’язки 

поліцейських. Спорядження патрульних поліцейських. Співпраця поліції з 

громадянами. Профілактика злочинів.  

Утворення та використання умовних підрядних речень. Особливості   

інтонації спонукальних речень. Використання  модальних дієслів can/can’t; 

must/mustn’t. 

Способи утворення прислівників. Прийменники місця, часу, направлення. 

Тема №6. Assault 

                  Напад 

Кримінальні правопорушення. Напад на особу з метою пограбування. 

Опис нападника. Складання фотороботу. Опитування потерпілої особи та 

свідків.  Види крадіжок. Фоторобот.  



Фонетичні особливості «Falling Tone» в спеціальних питаннях та 

ствердженнях, а також «Rising Tone» в загальних питаннях. Види запитань. 

Тема №7. Domestic Abuse  

                  Насилля в сім'ї  

Насилля в сім'ї. (загальна характеристика; природа домашнього 

насилля; жертви насилля;  поведінка насильників; дії правоохоронців). Види 

тілесних ушкоджень. Надання першої допомоги потерпілим. Профілактика  

злочинів. Головні завдання правоохоронців щодо попередження злочинів.     

Часові форми групи Perfect (утворення та вживання, правильні і 

неправильні дієслова). 

модуль 3 

Тема №8. Criminal offenses in the field of drug trafficking  

                  Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних 

засобів  

Класифікація наркотиків.  Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів. Покарання за незаконний обіг наркотиків в різних 

країнах. Вплив наркотиків на стан здоров’я людини.  

Прості та складні прикметники та утворення ступенів порівняння  

( Comparative and Superlative Degrees of Adjectives) Розпізнавання 

Participle I and Participle II, визначення їх функцій в реченні, переклад речень. 

Тема №9. Criminal offense, its types and stages .  Punishment.   

                   Кримінальне правопорушення, його види та стадії. Покарання 

 Класифікація кримінальних правопорушень. Злочини: нетяжкі, тяжкі та 

особливо тяжкі. Види покарань.  

Переклад речень  на українську мову, використовуючи основні засоби 

словотворення англійської мови,  фахової англійської термінології 

юридичного профілю.  Форми пасивного стану часів групи Simple (утворення 

та вживання; стверджувальна, питальна та  заперечна форма. 

модуль 4 

  Тема  №10.   Crime Prevention. 

                          Запобігання злочинності. 



 Співпраця правоохоронних органів з громадянами щодо запобігання 

злочинності в країні, поради громадянам щоб   не стати жертвою злочину. 

Вміння вести бесіду: надання інформації, аргументувати та переконувати.         

 Modal Verbs. 

Тема  №11 Pursuit 

                     Переслідування 

 Переслідування підозрюваних, які намагаються втекти від поліції. 

Ідентифікація підозрюваного та транспортного засобу. Отримання необхідної 

інформації щодо опису правопорушника та транспортного засобу. 

 Sequence of Tenses. 

Тема  №12.  Identity theft. 

                      Крадіжка особистих даних. 

 Крадіжка особистих даних. Поради   туристам. Опитування 

потерпілого. Отримання необхідної інформації щодо опису викраденого. 

   Sequence of Tenses.  Advice  and Order. 

Тема  №13.  International co-operation 

                      Міжнародне співробітництво 

Транснаціональна злочинність та правоохоронні органи. Інтерпол. Ініціативи 

Інтерполу. Угоди про екстрадицію. 

            Direct and Indirect Speech.  

4. Структура навчальної дисципліни  

(денна форма)  

Назви тем 

 

Кількість годин 

 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

Пз с.р 

1 2 3 4 

модуль 1 



Тема №1.  Policing the 

World              

Поліція світу 

16 8 8 

Тема №2. 

 On Duty 

На чергуванні 

16 8 8 

Тема №3. 

 ID Check  

Перевірка 

посвідчення особи 

16 8 8 

Тема №4.  

Under Arrest  

Під арештом 

12 6 6 

Всього год.:  модуль 1 60 30 30 

модуль 2 

Тема №5. Community 

Policing   

Охорона 

громадського порядку 

16 8 8 

Тема №6. Assault 

Напад 
12 6 6 

Тема №7. Domestic 

Abuse  

Насилля в сім'ї 

12 6 6 

Всього год.:  модуль 2 40 20 20 

модуль 3 

Тема №8. Criminal 

offenses in the field of 

drug trafficking 

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері обігу 

наркотичних засобів 

16 8 8 

Тема №9. Criminal 

offense, its types and 

stages . Punishment.                

Кримінальне 

правопорушення, його 

види та стадії. 

Покарання 

12 6 6 

Тема  №10.    

Crime Prevention. 

Запобігання  злочинності. 

12 6 6 

Всього  год. :  модуль 3 40 20 20 



 

5. Теми практичних занять 

(денна форма) 

модуль 4 

Тема  №11. 

Pursuit 

Переслідування 

16 8 8 

Тема  №12.  

 Identity theft. 

 Крадіжка  особистих  

даних. 

12 6 6 

Тема  №13.  International  

 co-operation 

Міжнародне 

співробітництво 

12 6 6 

Всього  год.:  модуль 4 40 20 20 

Всього  годин  на 

навчальну дисципліну 
180 90 90 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількісь 

годин 

 модуль 1  

1 
Тема №1.  Policing the World 

                   Поліція світу 
8 

2 
Тема №2.  On Duty 

                  На чергуванні 
8 

3 
Тема №3.  ID Check 

                   Перевірка посвідчення особи 
8 

4 
Тема № 4. Under Arrest 

                  Під арештом 
6 

                                          модуль 2  

5 
Тема №5.  Community Policing 

                  Охорона громадського порядку 
8 

6 
Тема №6.  Assault 

                  Напад 
6 

7 
Тема №7.  Domestic Abuse 

                  Насилля в сім'ї. 
6 

                                          модуль  3  

8 
Тема №8. Criminal offenses in the field of drug trafficking 

                  Кримінальні правопорушення у сфері обігу 
8 



6. Самостійна робота  (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

 модуль 1  

1 
Тема №1.  Policing the World 

                   Поліція світу 
8 

2 
Тема №2.  On Duty 

                  На чергуванні 
8 

3 
Тема №3.  ID Check 

                   Перевірка посвідчення особи 
8 

4 
Тема № 4. Under Arrest 

                  Під арештом 
6 

                                           модуль 2  

5 
Тема №5.  Community Policing 

                  Охорона громадського порядку 
8 

6 
Тема №6.  Assault 

                  Напад 
6 

7 
Тема №7.  Domestic Abuse 

                  Насилля в сім'ї 
6 

                                           модуль 3  

8 

Тема №8. Criminal offenses in the field of drug trafficking 

                  Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

                  наркотичних засобів 

8 

9 

Тема №9.  Criminal offense, its types and stages .  

                  Punishment.                       

                  Кримінальне правопорушення, його види та  

                  стадії.  

                  Покарання 

6 

10 Тема  №10.  Crime Prevention. 6 

                  наркотичних засобів 

9 

Тема №9.  Criminal offense, its types and stages. Punishment                      

                  Кримінальне правопорушення, його види та  

                  стадії. Покарання 

6 

10 
Тема  №10.  Crime Prevention 

                     Запобігання злочинності 
6 

                                          модуль  4  

11 
Тема  №11  Pursuit 

                     Переслідування 
8 

12 
Тема  №12.  Identity theft 

                     Крадіжки особистих даних. 
6 

13 
Тема  №13.  International co-operation 

                     Міжнародне співробітництво 
6 

Разом 

 

 

 
90 



                     Запобігання злочинності 

                                         модуль  4  

11 
Тема  №11  Pursuit 

                     Переслідування 
8 

12 
Тема  №12.  Identity theft 

                     Крадіжки особистих даних 
6 

13 
Тема  №13.  International co-operation 

                     Міжнародне співробітництво 
6 

Разом 90 

 

7. Методи навчання 

Для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий, дослідницький, комунікативний та 

інтерактивний методи. 

 На даному етапі розвитку методичної науки основним методом 

навчання іноземних мов є комунікативний метод. У процесі навчання за 

комунікативним методом здобувачі вищої освіти набувають комунікативної 

компетентності – здатності користуватись мовою залежно від конкретної 

ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. 

 Відповідно усі вправи та завдання повинні є комунікативно 

виправданими. 

 Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є 

використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально 

використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія здобувачів вищої 

освіти інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в 

найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією 

групою. З самого початку здобувачі вищої освіти оволодівають усіма 

чотирма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому і текстовому 

рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не 

тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання. 

 Для досягнення комунікативної компетентності – комунікативних 

вмінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач 

іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують 



комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних 

мов, які базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і 

самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і 

творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення 

освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Основними принципами 

сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на 

здобувача вищої освіти (learner-centered lessons), цілеспрямованість та 

змістовність занять. 

 Переваги методу: здобувачі вищої освіти вдосконалюють навички 

усного мовлення, долається страх перед помилками. Недоліки методу: не 

надається належної уваги якості мови, комунікативна компетенція досить 

таки швидко досягає своїх меж. 

 Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно- 

пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Категорію 

«інтерактивне навчання» можна визначити як: а) взаємодію викладача і 

здобувача вищої освіти в процесі спілкування; б) навчання з метою 

вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність 

включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на 

взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із 

учасників навчального процесу. 

 В процесі спілкування здобувачі вищої освіти навчаються: 

- вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної  

інформації; 

- висловлювати альтернативні думки; 

- приймати виважені рішення; 

- спілкування з різними людьми; 

- приймати участь у дискусіях. 

 Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

освітній процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу 

ефективність таких форм роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в 



команді. 

 Найбільш відомі форми парної і групової роботи: 

- внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); 

- мозковий штурм (brain storm); 

- читання зигзагом (jigsaw reading); 

- обмін думками (think-pair-share); 

- парні інтерв’ю (pair-interviews) та ін. 

 

8. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 

межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна 

сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  



Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 

визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 

максимально можливого балу: 

ПК = ∑ПК × КВ, 

КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував 

власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді 

колег, не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ 

з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він 

достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, 

доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського 

заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну 

думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести 

приклади. Також у «4» балів може бути оцінено виступ здобувача з 



доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням одного 

джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не 

приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості 

до матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає 

фрагментарно та спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної 

думки не має, або висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» 

балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які 

містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-

педагогічний працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). 

Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем вищої 

освіти значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми 

навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих 

нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не 

вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 

дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 

отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які 

передбачені відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за 

виконання кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і 

розробляє форму проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх виконання. До 

модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 



Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 

графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 

робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість 

балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має 



право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної 

заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про 

свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. 

Здобувач вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з 

поважних причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням 

декана факультету (директора інституту) може скласти пропущений 

підсумковий контроль у визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається 

до повторного перескладання підсумкового контролю після закінчення 

екзаменаційної сесії, але до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної 

сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

10. Критерії оцінювання знань 

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

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; 

оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати 

ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних 

спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо. 

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

виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні 

визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні 

знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних 

теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 



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

взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими 

неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними 

помилками.  

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

освіти виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного 

матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; 

відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу 

непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – 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; допускає неточності у розкритті 

окремих теоретичних положень, норм та визначень. 

 Оцінка “не зараховано”/ FX, F – 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; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість 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 



 

11. Перелік питань для підготовки до заліку 

Денна форма навчання 

ІII семестр 

Лексичні теми: 

Тема №1.Policing the World. Police of Ukraine.  Military commands. Police 

Ranks. Roles and Responsibilities of Law Enforcement. 

Тема №2. On Duty.  At the Police Station.  Іn custody.  Police Equipment. 

Emergency Services.  

Тема №3. ID Check. Vehicle Check.  Stopping a Vehicle.  

Тема №4. Under Arrest. Miranda Warning.  Suspects’ Rights.  

Граматичні теми: 

«to be» in  Present, Past, Future Simple  

Present, Past, Future Simple Tenses 

Present Continuous Tense. 

Passive Voice (Simple Tenses). 

«to have» in Present and  Past Simple 

Modal Verbs 

Nouns 

Numerals 

Pronouns 

Imperative Mood 

Possessive Case 

ІV семестр 

Лексичні теми: 

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 



Тема №5. Community Policing. Police Community Support Officers. Anti-social 

behaviour. Description of Wanted. 

Тема №6. Сrimes against the Person. Assault. Description of an Assailant.  

Тема №7. Domestic Abuse. Interview of a Victim and Witnesses. Types of Body 

Injuries.  

Граматичні теми: 

Past Simple and Past Continuous Tenses 

Active and Passive Voice 

Prepositions 

Past Simple Active 

Past Continuous and Past Simple 

Modal Verbs can/can’t; must/mustn’t; may/may not 

Present Simple and Present Continuous 

V семестр 

Лексичні теми: 

Тема №8. Drug - Related Crimes. Under the influence 

Тема №9. Crime and punishment 

Тема  №10.   Crime Prevention. 

Граматичні теми: 

Present and Past Perfect Tenses 

Comparative and Superlative Degrees of Adjectives 

Participle I and Participle II, 

Perfect Passive. 

 

Вимоги до  семестрового екзамену з «Іноземна мова професійного 

спрямування» (англійська)  

за освітнім ступенем “Бакалавр” 

 

Екзамен складається з тесту з граматики та завдань екзаменаційного 

білету. Виконання тесту передує усній частині іспиту, а його результати 

впливають на підсумкову оцінку. семестрового екзамену. 

Білет складається з наступних завдань: 

1.  Читання та письмовий переклад (зі словником) на рідну мову 

автентичного тексту за фахом.. Час для підготовки до 20 хвилин. 

2. Усне реферування (резюме) автентичного тексту з фаху (без словника) 



         рідною мовою.  Обсяг тексту 600 друкованих знаків. Текст може мати 

         3-  4 % незнайомої лексики. Час для підготовки  до 10  хвилин. 

    3. Повідомлення за ситуацією або в межах теми. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

Лексичні теми: 

Тема №1.Policing the World. Police of Ukraine.  Military commands. Police 

Ranks. Roles and Responsibilities of Law Enforcement. 

Тема №2. On Duty.  At the Police Station.  Police Equipment. Emergency 

Services.  

Тема №3. ID check. Vehicle Check.  Stopping a Vehicle.  

Тема №4. Under Arrest. Miranda Warning.  Suspects’Rights. Description of 

Wanted. 

Тема №5. Community Policing. Police Community Support Officers. 

Тема №6. Сrimes against the Person. Assault. Description of an Assailant.  

Тема №7. Domestic Violence. Interview of a Victim and Witnesses. Types of 

Body Injuries.  

Тема №8. Drug-related Crimes. Under the Influence. Classification of Drugs. 

Тема №9. Crime and Punishment.  Types of Crimes. Types of Punishment. 

Тема  №10.   Crime Prevention. 

Тема  №11 Pursued 

Тема  №12.  Identity theft. 

Тема  №13.  International co-operation 

Граматичні теми: 

«to be» in  Present, Past, Future Simple  

Present, Past, Future Simple Tenses 

«to have» in Present and  Past Simple 

Adjective 

Nouns 

Numerals 

Pronouns 

Imperative Mood 



Possessive Case 

Modal Verbs 

Prepositions 

Present Perfect and Past Simple 

Present Simple and Future Simple 

Present, Past Perfect   Active 

Past Simple Active 

Past Continuous and Past Simple 

Modal Verbs can/can’t; must/mustn’t; may/may not 

If-sentences with Present and Future Simple 

Participle I and Participle II 

Comparative and Superlative Degrees of Adjectives 

Past Indefinite and Past Continuous 

Present Perfect and Past Indefinite 

Compound Adjectives 

Present, Past and Future Indefinite Passive 

Passive and Active Voice 

Sequence of Тenses  

Direct and Indirect Speech                                                                       

11. Рекомендована література 

Базова 

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

другого освітніх рівнів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» – 

Одеса, 2021. – 376 с.. 

2. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної 

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

Rights and European Court of Human Rights» для спеціальностей 262 

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

Одеса: ОДУВС, 2021. – 24с. 

3. Іноземна мова (англійська): Практикум з англійської мови «Level up your 

English Reading Skills» / А.О. Лісовська – Одеса: ОДУВС, 2021. – 66с. 



4. John Taylor – Jenny Dooley. Career Paths English. Police. –Express 

Publishing.– 2011. – 114p. 

5. Навч. посіб. в 2-х ч. Частина 2. / За заг. ред. Галдецької І.Г. – К: 

Національна академія внутрішніх справ, 2014. – с. 

6. Mark Roberts, Ioana Bordeianu, Ileana Chersan.  English for Modern Policing. 

A practical English language course for law-enforcement students and 

professionals. Student’s Book. – British Council. [електронний ресурс – 

www.twirpx.com] – 172p.   

7. Павліченко О.М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень. – 

Х.: Ранок, 2017. – 304с. 

8. Посохова А.В. English Course for Law Enforcement Professionals. Part IІ 

(Курс професійної англійської мови для правоохоронців. Частина IІ): 

навчальний посібник / А. В. Посохова. - Львів: ЛьвДУВС, 2020. - 108 с. 

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

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

 

Допоміжна 

1. 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. 

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

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

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

4. Marta Rosinska, LyndaEdwards, Malcolm Mann, Stewen Taylor-Knowles. Get 

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

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

Macmillan Education. 2017. – 150 р. 

6. 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. 



12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/to_be.htm  Дієслово "Бути" - 

посібник із граматики та письма 

http://www.learnenglish.de/grammar/verbtobe.html  Вивчайте граматику 

англійської мови 

http://www.learnenglish.de/grammar/verbtohave.html Дієслово to have - Learn 

English Grammar  

http://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.html  Simple Present Tense | 

ENGLISH PAGE 

http://www.englishpage.com/verbpage/presentcontinuous.html  Present 

Continuous Tense 

http://www.englishpage.com/verbpage/simplefuture.html  Simple Future Tense 

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

http://www.ehow.com/list_6525804_different-types-jobs-judicial-branch.html 

ПРОГРАМА комплексного вступного випробування 

http://rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.html          A SHORT GUIDE 

TO THE BRITISH POLITICAL  SYSTEM 

http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.html           American 

political system 

http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm  Як 

приймаються закони у Великій Британії 

http://usgovinfo.about.com/od/uscongress/a/legprocess.htm     Як законопроекти 

стають законами в Конгресі США 

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

Приклади різних типів складених прикметників 

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

complex sentences 

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

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

англійської мови в Інтернеті … цікавий спосіб вивчати англійську онлайн  

https://osvita.ua/languages/distance/      дистанційні курси з підвищення рівня 

володіння англійською мовою 

https://prometheus.org.ua/courses-catalog/?filter=24          дистанційні курси з 

підвищення рівня володіння англійською мовою 
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