


Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів -4 

 

Галузь знань: 

26 “Цивільна безпека”  

Обов'язкова 

 
Спеціальність: 

262 “Правоохоронна 

діяльність” 

Модулів -  2 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин -120 год. 

 

 

1-й 

 

1-й 

Семестр 

 

1-2-й 

 

1-2-й 

Практичні  

70 год. 20 год. 

Самостійна робота  

50 год. 100 год. 

Вид контролю:  

Залік  - 1сем, 

Екзамен- 2 сем 

 

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»  єформування у здобувачів вищої освітипрофесійної 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 в світі. 

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.  

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 2 

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 Super lative 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. 

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 «Іноземна мова професійного 

спрямування» 

Назви тем 

 

Кількість годин 

 

денна форма 

 

заочна форма 

Усього 
у тому числі  

Усього 

у тому числі 

Пз С.р Пз С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

модуль 1  

Тема №1.  Policing the 

World              

Поліція в світі. 

8 2 6 8 2 6 

Тема №2. 

 On Duty 

На чергуванні 

8 4 4 6 2 4 

Тема №3. 

 ID Check  

Перевірка 

посвідчення особи 

8 6 2 6 2 4 

Тема №4.  

Under Arrest  

Під арештом 

8 6 2 8 2 6 

Тема №5. Community 

Policing   
8 4 4 6 2 4 



 

 

Охорона 

громадського 

порядку 

Тема №6. Assault 

Напад 
8 4 4 10 - 10 

Тема №7. Domestic 

Abuse  

Насилля в сім'ї 

8 4 4 10 - 10 

Всього год.:  1 сем. 56 30 26 54 10 44 

               Модуль 2    

Тема №8. Criminal 

offenses in the field of 

drug trafficking 

Кримінальні 

правопорушення у 

сфері обігу 

наркотичних засобів 

12 8 4 12 2 10 

Тема №9. Criminal 

offense, its types and 

stages. Punishment.                

Кримінальне 

правопорушення, 

його види та стадії. 

Покарання 

10 6 4 12 2 10 

Тема  №10.    

Crime Prevention. 

Запобігання  злочинності. 

10 6 4 10 - 10 

Тема  №11. 

Pursuit 

Переслідування 

12 8 4 12 2 10 

Тема  №12.  

 Identity theft. 

 Крадіжка  особистих  

даних. 

10 6 4 12 2 10 

Тема  №13.  International  

 co-operation 

Міжнародне 

співробітництво 

10 6 4 8 2 6 

Всього  год.:  2 сем. 64 40 24 66 10 56 

Всього  годин  на 

навчальну дисципліну 
120 70 50 120 20 100 



5. Теми практичних занять 

(денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема №1.  Policing the World 

                  Поліція в світі. 
2 

2 
Тема №2.  On Duty 

                  На чергуванні 
4 

3 
Тема №3.  ID Check 

                   Перевірка посвідчення особи 
6 

4 
Тема № 4. UnderArrest 

                  Під арештом 
6 

5 
Тема №5.  Community Policing 

                  Охорона громадського порядку 
4 

6 
Тема №6.  Assault 

                  Напад 
4 

7 
Тема №7.  Domestic Abuse 

                  Насилля в сім'ї. 
4 

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 

                     Запобігання злочинності 
6 

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 

 

 

 
70 



Теми практичних занять 

 (заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема №1.  Policing the World 

                   Поліція в світі. 
2 

2 
Тема №2.  On Duty 

                  На чергуванні 
2 

3 
Тема №3.  ID Check 

                   Перевірка посвідчення особи 
2 

4 
Тема № 4. UnderArrest 

                  Під арештом 
2 

5 
Тема №5.  Community Policing 

                  Охорона громадського порядку 
2 

6 

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

Кримінальні правопорушення у сфері обігу  наркотичних 

засобів 

2 

7 

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

Punishment                      

                  Кримінальне правопорушення, його види та                   

стадії. Покарання 

2 

8 
Тема  №11  Pursuit 

                     Переслідування 
2 

9 
Тема  №12.  Identity theft 

                     Крадіжки особистих даних. 
2 

10 
Тема  №13.  International co-operation 

                     Міжнародне співробітництво 
2 

Разом 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 



 

6. Самостійна робота   

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема №1.  Policing the World 

                  Поліція в світі. 
6 

2 
Тема №2.  On Duty 

                  На чергуванні 
4 

3 
Тема №3.  ID Check 

                   Перевірка посвідчення особи 
2 

4 
Тема № 4. UnderArrest 

                  Під арештом 
2 

5 
Тема №5.  Community Policing 

                  Охорона громадського порядку 
4 

6 
Тема №6.  Assault 

                  Напад 
4 

7 
Тема №7.  Domestic Abuse 

                  Насилля в сім'ї 
4 

8 

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

                 Кримінальні правопорушення у сфері обігу  

наркотичних засобів 

4 

9 

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

Punishment.                       

                  Кримінальне правопорушення, його види та                   

стадії. Покарання 

4 

10 
Тема  №10.  Crime Prevention. 

                     Запобігання злочинності 
4 

11 
Тема  №11  Pursuit 

                     Переслідування 
4 

12 
Тема  №12.  Identity theft 

                     Крадіжки особистих даних 
4 

13 
Тема  №13.  International co-operation 

                     Міжнародне співробітництво 
4 

Разом 50 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота   

(заочна форма навчання) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

1 
Тема №1.  Policing the World 

                   Поліція в світі. 
6 

2 
Тема №2.  On Duty 

                  На чергуванні 
4 

3 
Тема №3.  ID Check 

                   Перевірка посвідчення особи 
4 

4 
Тема № 4. UnderArrest 

                  Під арештом 
6 

5 
Тема №5.  Community Policing 

                  Охорона громадського порядку 
4 

6 
Тема №6.  Assault 

                  Напад 
10 

7 
Тема №7.  Domestic Abuse 

                  Насилля в сім'ї 
10 

8 

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

                  Кримінальні правопорушення у сфері обігу 

наркотичних засобів 

10 

9 

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

                  Кримінальне правопорушення, його види та                   

стадії. Покарання 

10 

10 
Тема  №10.  Crime Prevention. 

                     Запобігання злочинності 
10 

11 
Тема  №11  Pursuit 

                     Переслідування 
10 

12 
Тема  №12.  Identity theft 

                     Крадіжки особистих даних 
10 

13 
Тема  №13.  International co-operation 

                     Міжнародне співробітництво 
6 

Разом 100 

 



7. Індивідуальні завдання 

 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення 

навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за 

визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного 

вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує 

ініціативи здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш 

широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових 

рефератах, здобувачі вищої освіти можуть підготувати і надати доповіді під 

час проведення семінарських занять або засідань наукового гуртка. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

8. 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 

належноїуваги якості мови, комунікативна компетенція досить таки швидко 

досягаєсвоїх 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 наоснові 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); 

- мозковийштурм (brain storm); 

- читаннязигзагом (jigsaw reading); 

- обміндумками (think-pair-share); 

- парніінтерв’ю (pair-interviews) таін. 

 

9. 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 НАВЧАННЯФОРМИ 
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» бализа 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 на заліку та екзамені 

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; 

оволодівнавиками 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 

 

11. Перелік питань для підготовки до заліку 

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. 

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: 

«to be» in  Present, Past, FutureSimple  

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 



Present, Past, FutureSimple Tenses 

Present Continuous Tense. 

Passive Voice (Simple Tenses). 

«tohave» in Present and  Past Simple 

Modal Verbs 

Nouns 

Numerals 

Pronouns 

ImperativeMood 

PossessiveCase 

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 

 

Вимоги до  семестрового екзамену з «Іноземна мова професійного 

спрямування» (англійська)  

за освітнім ступенем “Бакалавр” 

 

Екзамен складається із тесту з граматики та завдань екзаменаційного 

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

впливають на підсумкову оцінку екзамену. 

Білет складається з наступних завдань: 

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

автентичного тексту за фахом.. Час для підготовки до 15 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 15  хвилин. 

    3. Повідомлення за ситуацією або в межах теми. 



 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

Лексичні теми: 

Тема №1.PolicingtheWorld. 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, FutureSimple  

Present, Past, FutureSimple Tenses 

«tohave» in Present and  Past Simple 

Adjective 

Nouns 

Numerals 

Pronouns 

ImperativeMood 

PossessiveCase 

ModalVerbs 

Prepositions 



PresentPerfect and PastSimple 

Present Simple and Future Simple 

Present, PastPerfect   Active 

PastSimple 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                                      

12. 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. 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. – 172p. 



5. Павліченко О.М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІрівень. – Х.: 

Ранок, 2017. – 304с. 

6. 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. 

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

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

8. Кузьо Л. І. English Grammar in Practice: навчальний посібник / Л. І. Кузьо, М. 

Г. Кащук. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 348 с. 

Допоміжна 

1.Навчальний посібник: «Cyber crime» Practice tests: 20 units of vocabulary 

practice self-study and classroom use: навч. посібн. 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.AllaYurchenko, HelenWeale. OxfordExamTrainerStudent'sBook.LevelB2 / 

OxfordUniversityPress. – Oxford, 2020. – 183. 

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

200! Book 1 Exam preparation course for Ukraine. – Macmillan Education, 2021. 

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. 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

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

англійської мови 

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

Learn English Grammar  

3. http://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.htmlSimple Present 

Tense | ENGLISH PAGE 

4. http://www.englishpage.com/verbpage/presentcontinuous.htmlPresent 

Continuous Tense 

http://www.learnenglish.de/grammar/verbtobe.html
http://www.learnenglish.de/grammar/verbtohave.html
http://www.englishpage.com/verbpage/simplepresent.html
http://www.englishpage.com/verbpage/presentcontinuous.html


5. http://www.englishpage.com/verbpage/simplefuture.htmlSimple Future 

Tense 

6. http://www.englishpage.com/modals/modalintro.htmlModal Verbs 

7. http://rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.htmlA Short Guide To 

The British Political  System 

8. http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.htmlAmerica

n political system 

9. http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.

htm Як приймаються закони у Великій Британії 

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

законопроекти стають законами в Конгресі США 

11.  http://www.grammar-

monster.com/lessons/adjectives_compound_adjectives.htmПриклади різних типів 

складених прикметників 

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

complex sentences 

13. http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passivePassive Voice 

14. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/passive.htmГраматика 

англійської мови в Інтернеті … цікавий спосіб вивчати англійську онлайн  

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

рівня володіння англійською мовою 

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

підвищення рівня володіння англійською мовою 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу у 2-му семестрі з 

навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування” у 

відповідності із запропонованою тематикою. 
 

ВАРІАНТ №1 

ПЛАН РОБОТИ 

1. Прочитайте та письмово перекладіть текст. 

2. Поставте 10 запитань до тексту. 

3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, 

підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 

4. Підберіть статтю на юридичну тему (на рідній мові). Напишіть англійською мовою 

про що говориться в статті (-20 речень). Стаття додається. 

5. Напишіть розповідне , питальне (загальне ,спеціальне) та заперечне речення в : 

PresentIndefiniteTense (ActiveVoice), (PassiveVoice). 

PastIndefiniteTense (ActiveVoice), (PassiveVoice). 

FutureIndefiniteTense (ActiveVoice), (PassiveVoice). Напишіть 

переклад речень. 

6.  Напишіть тему «Online schooling is the way of the future.» 

7.  Список літератури. 

8. Підпис. 

The Criminal Code of Ukraine 

General Part 

Section III 

Crime, Types and Stages Thereof 

http://www.englishpage.com/verbpage/simplefuture.html
http://www.englishpage.com/modals/modalintro.html
http://rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.html
http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.html
http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm
http://www.historylearningsite.co.uk/how_laws_are_made_in_great_brita.htm
http://usgovinfo.about.com/od/uscongress/a/legprocess.htm
http://www.grammar-monster.com/lessons/adjectives_compound_adjectives.htm
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


Article 11. Concept of Crime 
1. A socially dangerous guilty act (action or failure to act) provided for by the present Code 

committed by the subject of a crime shall be a crime. 

2. An action or failure to act, which although formally also contains the indicia of any act 

provided for by the present Code but by virtue of insignificance does not represent a social danger, 

that is, has not caused and could not cause material harm to a natural or juridical person, society, 

or the State, shall not be a crime. 

Provisions of English Criminal Law 

The old common law classification of criminal offences (treason, felonies, misdemeanours) 

has not only historical interest but also practical aspect to understand the terminology of pre-1968 

cases. 

All offences were felonies or misdemeanours, treason, although technically a felony was 

in a separate category. A felony was an offence which had been made such by statute, or which at 

common law carried on conviction the penalties of death and forfeiture of property (now such 

penalties are abolished). All other offences were misdemeanours. 

The provisions following the Criminal Act 1967, section I. 'AH distinctions between felony 

and misdemeanour are hereby abolished': s. 1(1). 

On all matters on which a distinction has previously been made between felony and misdemeanour, 

including mode of trial, the law and practice in relation to all offences ... shall be the law and 

practice applicable at a commencement of this Act in relation to misdemeanour': s. 1 (2). 

Treason. In Part I of the 1967 Act 'references to felony shall not be taken as including 

treason; but the procedure on trials for treason or imprision of treasonshall be the same as the 

procedure as altered by this Act on trials or murder: 5. 12 (6). This makes it possible, therefore, to 

classify crimes as treason and other offences. 

The division of crimes as indictable and summary' offences is of a procedural type. 

Indictable offences. An indictment is a written accusation of one or more persons of a 

crime, made at the suit of the Sovereign. The indictment is the formal document which contains a 

statement of the charge or charges against the accused and to which the accused is asked to plead 

at the beginning of the trial. Indictable offences are the more serious crimes (e.g. murder, theft, 

perjury), the trial of which takes place in the Crown Court. 

Summary (or petty) offences are those which must be tried summarily, i.e. before a magistrates 

court, where there is no jury. 

Offences triable only on indictment, summarily, or either way. The Magistrates' Court 

Act 1980, ss. 17 - 28, set out details of this classification which is based on modes of trial. 

Offences triable only on indictment. This category refers to the j more serious offences, 

e.g. murder, manslaughter, rape, robbery, blackmail, causing grievous bodily harm with intent. 

Such offences usually necessitate committal proceedings followed by a trial in the Crown Court 

by judge and jury. 

Offences triable only summarily. Such offences are designated by statute (as where it is 

enacted that an offence is punishable on summary conviction). These include offences concerned 

with drinking and driving, parking offences, very minor assaults and certain offences against 

public order. Magistrates have exclusive jurisdiction in summary trials. About 97 per cent of all 

criminal cases are disposed of by magistrates without a jury. 

Offences triable either way. Offences of this nature include common assault, bigamy, 

most indictable offences under the Theft Act 1968. The accused may opt for trial on indictment or 

summarily. The court can insist on trial on indictment; it may not impose a summary trial where 

the accused objects. The court has power to change from summary trial to committal proceedings 

and vice-versa. If the magistrates find that the damage exceeds £ 5,000, then the offence is triable 

either way and the procedure outlined above will be followed. 

Arrestable and non-arrestable offences. By the Criminal Law Act 1967, s. 2(1), a new 

class of offence was created-the arrestable offence (and any attempt to commit such an offence) - 

for which the sentence is fixed by law or for which a person (not previously convicted) may under 

or by virtue of any enactment be sentenced to imprisonment for a term of five years. Non-



arrestable offences were offences other than those referred to in s.2 (1). This section of the 1967 

Act was repealed by the Police and Criminal Evidence Act 1984, Sch. 7, Part III of the 1984 Act 

now states the law. 

An arrestable offence' under the 1984 Act, s. 24, means one in which the sentence is fixed 

by law (e.g. murder), one for which a person of 21 or over (not previously convicted) may be 

sentenced to imprisonment for a term of five years (or might be so sentenced but for the restrictions 

under the Magistrates' Court Act 1980, s. 33, or one listed in the 1984 Act, s. 24 (2). 

The 1984 Act introduces a new category of arrestable offence -the serious arrestable 

offence. The following arrestable offences are always 'serious': offences (whether at common law 

or under any enactment) specified in the 1984 Act, Sch. 5, Part I (including, e.g., treason, murder, 

manslaughter, rape, carrying firearms with criminal intent); offences under an enactment 

specified in the 1984 Act, Sch. 5, Part II (e.g., under the Sexual Offences Act 1956, s. 13); offences 

the commission of which is intended to lead, or has led, to certain consequences specified in the 

1984 Act, s.116 (6) including, e.g. serious harm to state security, serious interference with the 

administration of justice or the investigation of offences, death or serious injury to any person. 

Some police powers under the 1984 Act may be exercised only if there are reasonable 

grounds to believe that the offence in question is a 'serious arrestable offence, e.g. the use of road 

checks (s. 4), delay in permitting access to a legal adviser (s. 58). 
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THE BODY OF A CRIME 

I. Brief explanations 

In addition to the notion of a crime, the criminal law of Ukraine uses the notion of the body of 

a crime (Lat. corpus delicti). The notion of a crime reflects general features of any crime (social 

dangerousness,   criminal  wrongfulness,  culpability  and  punishability), abstracting from the 

qualitative specificity of this or that type of crime. At the same time, such a legal structure as the 

body of a crime comprises the constituents (more often than not, in the doctrine, they are called 

elements the totality of which constitutes the body of a crime). The general corpus delicti 

contains an object arid the objective side, a subject and the subjective side. These are the elements 

of the body of any crime. The body of a crime of a certain type (e.g. murder, rape, hooliganism) 

sets its qualitative specificity which allows to draw a distinction between various crimes as well 

as between a crime and other wrongs. 

The criminal law doctrine distinguishes between the legal and actual body of a crime. The 

legal body of a crime is a «legal structure which, while setting (modelling), in the criminal law, a 

certain type of the subject's conduct in conjunction with other circumstances, imparts the character 

of a crime of a certain type to such a type of conduct» (S. Shapchenko). The actual body of a crime 

is a certain actually existing phenomenon of social reality which, in its legal content, belongs to 

the sphere of legal facts. It is primarily M such conduct of a person that is characterised by legally 



meaningful features as well as other legal facts, in particular, age and criminal sanity of the person 

whose conduct is subject to criminal and legal evaluation. 

The main content of crime qualification consists in the elucidation of exact accordance of 

what has actually been committed by the person and the totality of the legal features specified 

by the criminal law, which identify a socially dangerous conduct as a crime of a certain type. 

«An object as an element of the body of a crime is the values  protected by the criminal law, 

against which the criminal act is directed and which it may cause or causes damage. The structural 

basis of an object of a crime is formed by subjects of social relations the weal belonging to them 

and also objects acting against which a guilty person encroaches on this weal.»(P. Matyshevsky 

and Y. Fesenko). 

The objective side as an element of the body of a crime characterises it from the external side 

and comprises such features as a socially dangerous act (action or omission), socially dangerous 

consequences, causal relationship between the act and its consequences, manner, tools, means, 

place, time and circumstances of the crime commission. Joinder of place, time, and circumstances 

of the crime commission in various combinations may create a situation of its commission. 

Social dangerousness of an act (action or omission) is mandatory for all bodies of crimes, 

which is characterized by the fact that it is a socially dangerous, unlawful (prohibited by the 

criminal statute), concrete, conscious and volitional act of an individual's conduct. Action as a 

type of an act is the subject's active behaviour whereas «omission is an individual's passive 

behaviour that consists in his/her non-commission of a particular action (actions) which he/she 

should and could have committed under the given circumstances» (M. Panov). The duty to commit 

certain actions may result from a statute, a contract, professional or official functions, family 

relations as well as from the person's previous behaviour. 

A socially dangerous act is an obligatory component of the objective side of a crime. The 

latter may comprise other components which are optional. At the same time they are included into 

the fact of proof to any criminal case. Not being of legal value for the crime qualification, they 

may be taken into account in sentencing. If optional features of the objective side of the general 

corpus delicti are used in the statute for the description of either type of crime they become 

mandatory features of the objective side of the specific corpus delicti (for instance, secret stealing 

of another's property while committing theft - paragraph 1 of Article 185 of the Criminal Code of 

Ukraine). 

A subject as an element of the body of a crime is characterised by the fact that according 

tocriminal law of Ukraine it can be only a natural person who, by the moment of the crime 

commission, had attained the age prescribed by the criminal law and is sane. 

The age of criminal liability is sixteen, whereas in the cases established by statute (for instance, 

for murder, rape, theft, robbery, hooliganism) it is fourteen (Article 22 of the Criminal Code of 

Ukraine). 

«Sanity is the person's ability, in committing a crime, to be conscious of his/her actions and 

to control them» (V.Tatsiy). 

If a criminal law specifies additional features characterising a 1 person guilty of committing a 

certain type of crime, it deals with a special subject of the crime. For instance, subjects of such a 

crime as violation of rules for the safety of traffic or operation of transport are railway, water or 

air transport workers (Article 276 of the Criminal Code of Ukraine). 

The subjective side as an element of a corpus delicti is characterised by the person's mental 

attitude towards his/her socially dangerous act prohibited by criminal statute and its 

consequences and comprises guilt, motive, the purpose of the crime and also the .person's 

emotional state during its commission. 

Under the criminal law of Ukraine, a mandatory feature of the subjective side of a crime is guilt, 

i. e. the person's mental attitude towards the socially dangerous act committed by him/her and 

its consequences in the form of intent and carelessness. Various combinations of a person's 

consciousness and will (of the intellectual moment that is characterised by the realisation of the 

socially dangerous nature of the act or omission, foresight or unforesight of their socially 

dangerous consequences and of the volitional moment that is characterised by the desire, 



conscious permitting of these consequences or frivolous reckoning on their being prevented) with 

regard to the socially dangerous act and its consequences constituting the objective side of the 

corpus delicti, are used to formulate the forms of guilt - intent (Article 24) and carelessness 

(Article 25 of the Criminal Code of Ukraine) - and their types. Intent may be direct or indirect. 

Criminal self-confidence and criminal negligence are types of the careless form of guilt. 

If, in describing a crime, a statute specifies (or implies) a certain motive or purpose of the crime 

commission, they become mandatory features of the subjective side of the body of such a crime 

(for instance, intentional homicide for hooligan motives - subparagraph 7 of paragraph 2 of 

Article 115, intentional homicide committed for the purpose of concealing another crime or 

facilitating the commission thereof - subparagraph 9 of paragraph 2 of Article 115 of the Criminal 

Code of Ukraine). The same concerns a special emotional state (for instance, intentional homicide 

committed in the state of strong mental agitation - Article 116 of the Criminal Code of Ukraine). 

A motive for a crime is a conscious stimulus of a person that caused his/her intention to commit 

a crime. The purpose of a crime is the wish of the person who commits a socially dangerous act 

to achieve certain injurious consequences (P. Matyshevsky). 
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Legal bodies of crime 

Legal bodies of crimes may be classified according to various criteria. As to the degree 

of their social dangerousness one can distinguish: a) major corpus delicti -it characterises a crime 

of a certain type without special aggravating circumstances (qualifying features) and special 

mitigating circumstances (for instance, intentional homicide - paragraph 1 of Article 115, 

hooliganism - paragraph 1 of Article 296 of the Criminal Code of Ukraine); b) qualified corpus 

delicti - it specifies the type of a crime of a certain kind with special aggravating circumstances 

(qualifying features) (for instance, intentional homicide under aggravating circumstances -

paragraph 2 of Article 115 of the Criminal Code of Ukraine); c) especially qualified corpus delicti 

- it specifies the type of a crime of a certain kind with special exceptionally aggravating 

circumstances (exceptionally, qualifying features, for instance, theft accompanied by 

unlawfulpenetration into a dwelling -paragraph 3 of Article 185 of the Criminal Code of 

Ukraine); d) privileged corpus delicti - it specifies the type of a crime of a certain kind with special 

mitigating circumstances (for instance, intentional homicide committed in the state of strong 

mental agitation - Article 116, intentional homicide of her newly-born baby by a mother -Article 

117 of the Criminal Code of Ukraine). 

In accordance with the peculiarities of the structure of the objective side of the corpus 

delicti one can distinguish: a) a material corpus delicti, when its consequences have been 

legislatively included into the objective side as its mandatory feature (for instance, the corpus 

delicti of all homicides - Articles 1 15-119, it also includes the so-called wrongs creating danger 

in which sui generis consequence of the act is the threat of its occurrence (see, for instance, 

paragraph 1 of Article 276 of the Criminal Code of Ukraine); b) a formal corpus delicti, when 



the consequences of an act have not been legislatively included into the objective side as its 

mandatory feature (for instance, the taking of a bribe - paragraph 1 of Article 368 of the Criminal 

Code of Ukraine); c) formal-material corpus delicti when consequences have been legislatively 

included into the objective side only as an alternative to the act itself; as a result thereof in one of 

its parts the crime is material, whereas in the other one it is formal (for instance, the body of the 

crime provided for by paragraph 4 of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine- rape of a 

male or female youth is a formal body of the crime and the rape that caused especially grave 

consequences constitutes the material body of the crime). 

In accordance with the manner of description of bodies of crimes in the criminal statute 

(according to the nature of their structure) one can distinguish: a) a simple body of a crime, when 

the statute describes an act which is single as to its content and is committed within the limits of 

one form of guilt (for instance, homicide -paragraph 1 of Article 1 15 of the Criminal Code of 

Ukraine); b) compound body of a crime when the statute describes several different as to, their 

content alternative acts that may be committed with various forms of guilt (for instance, a 

violation of the established rules for the production, manufacture, acquisition, keeping, release, 

recording, carriage or sending of poisonous or virulent substances which are not narcotic or 

psychotropic or analogues thereof-paragraph 2 of Article 321), in various ways (for instance, the 

careless destruction or damaging of another's property which entailed grave bodily  the 

perishing of people  

Article 196 or result in several consequences (for instance, intentional infliction of grave 

bodily injury that resulted in the victim's death - paragraph 2 of Article 121, illegal performance 

of an abortion that resulted in a prolonged impairment of health, infertility or death of the victim 

- paragraph 2 of Article 134 of the Criminal Code of Ukraine). 

The North American criminal law doctrine uses the Latin term «corpus delicti» in its 

specific meaning. 

Corpus delicti: The body of a crime. The body (material substance) upon which a crime 

has been committed, e.g., the corpse of a murdered man, the charred remains of a house burned 

down. In a derivative sense, the substance or foundation of a crime; the substantial fact that a 

crime has been committed (Black). 

The Corpus Delicti of a Criminal Homicide The corpus delicti is the body of a crime or 

the material substance upon which the criminal act was committed. It is the corpse of the 

deceased, or his charred remains. The substantive fact that a crime has been committed is 

demonstrated by the physical substance upon which the material element was committed. In a 

homicide, it is the combination of the death and the criminal agency by which death resulted. 

The corpus delicti may be established by direct evidence or circumstantial evidence but it must 

be proven beyond a reasonable doubt (Bassiouni). 

The corpus delicti is the objective proof that a crime has been committed. 

Corpus delicti applies to every crime. In order for the state to introduce a confession or 

convict the accused it must prove a corpus delicti, the elements of which are first, the occurrence 

of the specific kind of injury or loss (as, in homicide, a person deceased); and secondly, 

somebody's criminality (in contrast, e.g. to a mere incident) as the source of the loss. These two 

together involve the commission of a crime by somebody. Only a. prima facie showing of the 

corpus delicti is necessary to admit a confession; Proof beyond a reasonable doubt is necessary 

if the corpus delicti is used to refer to all the elements of the crime charged (Gifis). 

In order to define the elements of a crime, North American and English criminal law doctrines 

use Latin terms «actus reus» and «mens rea» 
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PUNISHMENT 

I. Brief explanations 

The definitions of punishment in Ukrainian criminal law doctrine are as follows: Punishment 

is a measure of state coercion, which shall be imposed only on the person who is convicted by 

the court judgment that places restrictions on the offender's rights and freedoms, according to the 

law in force (Explanatory notes to the Criminal Code of Ukraine elaborated by the Working 

Group of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 1996) 

• Punishment is a special form of state coercion that the court imposes on a person guilty of 

committing a crime, in the name of the state (Y. Fesenko). 

• In accordance with this understanding the most stringent measure of criminal-legal influence, 

which is the main form of person's criminal responsibility for the crime committed by him that 

is imposed by the court in the name of the state is a judgment of conviction. It consists in 

depriving or restricting a person of his rights and freedoms and entails a special criminal legal 

status of the person - criminal record (H. Andrusiv, V. Benkivsky). 

• Punishment is a measure of state coercion imposed by the court on a person guilty of 

committing a crime that constitutes a retribution and which, on behalf of the state, expresses 

negative evaluation of both the crime and the person who committed it (M. Bazhanov). 

• Punishment is a measure of state coercion established by law which is a retribution, imposed 

pursuant to the court judgment only on the person guilty of committing a crime, that expresses, 

on behalf of the state, censure of the crime and culpability of the perpetrator of the crime and 

entails criminal record (V. Lomako). 

• As a variety of measures of criminal legal influence, punishment is characterized by specific 

features: 

(a) it is always a coercive measure on the part of the state; 

(b) specific types of punishment are prescribed only in criminal law; 

(c) it is envisaged only for the act which is recognized as crimeby criminal law; 

(d) as to its content, it consists in depriving of or restricting certain rights and freedoms of the 

person who committed a crime; ret. ribution is a sign of any punishment; it is of personal nature; 

(e) it is imposed only by the court in a judgment of conviction- 

(f) it expresses censure both to the crime and the offender; 

(g) punishment entails the status of the record of conviction fora convicted person. 

(h) The purposes of punishment are correction of a convicted person as well as prevention of 

commission of new crimes both by the convicted person himself and by other persons. Whether 

retribution pertains to the purposes of punishment was a controversial issue. In accordance with 

paragraph 2 of Article 50 of the Criminal Code of Ukraine the purpose of punishment is in 

particular retribution. 

The system of punishment implies an exhaustive list of types of punishment, set out in certain 

order depending on the degree of their gravity, established by the Criminal Code of Ukraine and 

mandatory for the court. The system of punishment includes fine, deprivation of military or special 

title, class, rank, or qualification class, deprivation of the right to hold determined posts or engage 

in determined activity, social tasks, correctional tasks, service limitations for military servicemen, 

confiscation of property, arrest, limitation of liberty, confinement of military servicemen in a 

disciplinary battalion, deprivation of liberty for a determined term, deprivation of liberty for life. 



In December 1999 the provisions of the Criminal Code of Ukraine that envisaged death penalty 

as an exceptional measure of punishment were found unconstitutional by the Constitutional Court 

of Ukraine. The Law of Ukraine of 22 February 2000 annulled these provisions. At the same time 

the Law introduced a new type of punishment: life imprisonment. 

In addition to basic types (they are imposed only independently) and additional (namely, 

deprivation of military or special title, class, rank, or qualification class, imposed in addition to 

the basic ones), there are so-called mixed punishments, which may be imposed both as basic and 

supplementary punishments. They are: deprivation of the right to hold determined posts or engage 

in determined activity and also fine. 

According to the nature of deprivations suffered by those convicted, all sentences may be 

divided into those the imposition of which is related to: (a) limitation or deprivation of liberty (life 

imprisonment, imprisonment for a determined term, confinement in a disciplinary battalion, 

limitation of liberty); (b) deprivation of pecuniary advantages (correctional tasks, fine, 

confiscation of prepay, service limitations for military servicemen); (c) deprivation of certain 

rights (deprivation of the right to hold determined posts or engage in determined activity); (d) 

infliction of, mainly, moral suffering (deprivation of military or special title, class, rank, 

qualification class and social tasks). 

According to the possibility of determining the term of sentencing, punishments may be 

grouped in such a way: (a) determinable (term sentences); (b) single; (c) with an indeterminate 

term of serving the sentence. 

According to the circle of convicted persons they may be imposed on, punishments may be 

distinguished as general (i.e. such that may be imposed on any person found guilty of crime 

commission by the court) and special (i.e. those that may be imposed only on a certain group of 

persons found guilty of crime commission by the court). There may be also distinguished 

punishments relating to correctional-labour influence on the convicted persons aimed at their 

correction on the part of the bodies specially authorized there for. 

Having established the system of punishment, the legislator created the basis for the 

differentiation of sentences in articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. 

One can find such a definition of punishment in the English criminal law doctrine: 

«Punishment is a penalty imposed on a defendant duly convicted of a crime by an authorized 

court». [E.A.Martin] 

As to purposes of punishment, they are: retribution, triumph of justice, deterrence, 

rehabilitation of a criminal and protection of society. 

The grounds connected with the reduction of crime are usually described as «utilitarian», while 

those related to the giving to offenders of their deserts are described as «retributive». Vindication 

in the sense of society's claim to amends for the harm done, or for outraged feelings, fairness to 

the law-abiding and proportionality of punishment to the seriousness of the offence may 

respectively be treated as the bases of retributive theories. The assumption underlying the 

utilitarian theories of punishment is that crime must be prevented as economically in terms of the 

suffering of the offend as possible. Prevention, deterrence and reform may be treated as to three 

bases of these theories (Cross). 

So far it has been assumed that retribution means that the convicted person should receive 

punishment proportioned to his moral guilt. It must now be noticed that there is another measure 

of retribution which is very much alive: that the punishment should be proportionate to the harm 

done (J.C.Smith, Brian Hogan). A major purpose which punishment serves is retribution 

(M.J.Allen). 

Most of the modern legislation is directed to the rehabilitation of the offender. There are still 

writers who maintain that reformation should be the main if not the only object of sentencing 

(Woo-ton). 

This is not the general view of the judges. Thus, Lord Goddard C. J. said: «The function of the 

criminal law is deterrence, not reform. As law, it was not concerned with the reform of the 

criminal. That was a matter for those persons and societies, who, to their honour, were trying to 

do something about it.» 
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Criminal Justice Act 

In 1991 the Criminal Justice Act was passed. Its 'emphasis on retribution is apparent in that the 

concept of proportionality has been made a central principle of sentencing... Rehabilitation, as an 

aim of sentencing, has not been abandoned totally although retribution takes priority' (M.J.Allen). 

English criminal law distinguishes such types of criminal-legal measures as imprisonment ( 

life, determinable, with «lengthened» term, for an indefinite term - detention at her Majesty's 

pleasure), conditional suspension of punishment of deprivation of liberty with supervision order 

or without it, community service, fine, detention in a youth detention centre, compulsory 

treatment, committal to an attendance centre, probation, binding over, etc. 

The death penalty was abolished as a sentence for murder in 1965, but it remained on the statute 

book for treason, piracy with violence and certain military offences, though there have been no 

executions for these offences since 1946. The Crime and Disorder Act 1998 abolished death 

penalty for the remaining civilian offences of treason and piracy. Death penalty for military 

offences was removed by the Human Rights Act 1998 (the relevant Section 21(5) of which came 

into force on Royal Assent in November 1998). Thus, death penalty has been abolished for military 

offences in peace and wartime. 

Sanctions of criminal legal norms may be absolutely determinate (life imprisonment for 

murder), relatively determinable for which there is a characteristic indication of the upper limit 

of punishment (imprisonment for a term up to 25 years, 14 years, ten years, etc. No more than a 

certain amount of fine for statutory law offences), indeterminate (for instance, for common law 

crimes a fine «shall not be excessive»). Sanctions, as a rule, are of alternative character, i.e. they 

are interchangeable, though they may be applied concurrently. 

Imprisonment is the most severe penalty ordinarily available to the courts who have the power 

to impose a sentence up to a maximum term given by the Act of Parliament which created the 

particular offence (first of all, Crown Court, which is part of the Supreme Court). 

Life imprisonment shall be imposed on all persons aged 21 and over convicted of murder. It is 

also the maximum penalty which a court may pass for a number of the most serious crimes, 

including manslaughter, robbery, aggravated burglary, rape, buggery, assault causing grievous 

bodily harm and certain firearms offences. For these offences, the court may choose instead to 

impose a determinate sentence of any length or a non-custodial penalty. 

Anyone found guilty of murder committed when under the age of 18 must be sentenced to 

«detention during Her Majesty's pleasure»; a person aged under 17 convicted of an offence other 

than murder for which a life sentence may be passed on an adult, may be sentenced to ((detention 

for life)) (S.53 Children and Young Persons Act 1933). A person convicted of murder who is 

aged 18 or over at the time of the offence but under 21 on conviction must be sentenced to 

«custody for life)). This is also the maximum penalty when an offender aged over 17 but under 

21 is convicted of any other offence for which an adult would be liable to life imprisonment. 



The Criminal Justice Act 1988 (S.123) simplified the custodial sentencing arrangement for 

young offenders under 21. It replaced the detention centre order and the young custody sentence 

by the sentence of detention in a young offender institution. This sentence is available for boys 

from the age of 14 and girls from the age of 15. For 14-year-old boys, the maximum length of the 

sentence is 4 months and the minimum is 21 days. For all other juvenile offenders under 17, the 

maximum is 12 months and the minimum is 21 days (male) and four months (female). 

An offender over sixteen who is convicted of an offence forwhich a court can send an adult to 

prison, may be required to perform unpaid work on behalf of the community. The offender's 

consent is required and such orders involve a minimum of 40 hours and a maximum of 240 hours 

(120 hours for sixteen year olds) to be completed within twelve months. The work is under the 

direction of a community service organiser, working within the probation service. 

Fines. Magistrates' court sentence is restricted to fines up tos 2,000 pounds. Fines are placed on 

a standard scale: level 1, £200; level 2, £500; level 3, £1,000; level 4, £2,500; and level 5,£5,OOo! 

The maximum fine that can be imposed on a young person (aged 14-16) is £ 400 and a child (aged 

under 14) may not be fined more than £100. At the Crown Court, no similar limits apply. 

An offender aged 16 or over, who consents, may have a probation order imposed on him for a 

period ranging from six months to three years. Each offender must be supervised by a probation 

officer, but the court has the power to include any other requirement it sees fit. This could include 

treatment for a mental condition or living in an approved probation hostel. Day centres, which 

probationers may attend for up to 60 days as a requirement of probationorders, are also available 

in a number of areas. For a juvenile, an equivalent order called a supervision order (this does need 

the consent of the offender) may be set for periods up to three years. 

The supervisor for such orders may either be a probation officer or the local authority (in the 

person of a local authority social worker). A wide range of requirements may be attached to the 

order relating to accommodation and activities. 

A range of other further punishments is used but to a lesser extent. These include binding over 

(either to keep the peace or be of good behaviour), attendance centre orders. Under attendance 

centre orders, offenders under 21 may be ordered to take part in a structured programme of 

activities on Saturday afternoons for a set number of weeks. 

In the criminal - legal doctrine of the USA punishment is not infrequently determined as certain 

deprivations (sufferings, etc) that are imposed pursuant to the court judgment for a violation of 

criminal prohibition. 

Punishment - sanctions imposed on a person because that person has been found to have 

committed some act (Steven H.Gifis). 

Punishment in criminal law is any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a 

person by the authority of a law and the judgment and sentence of a court, for some crime or 

offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law (Henry Campbell Black). 

As to the purposes of penalizing the doctrine more frequently deals with punishment or 

retribution, prevention or deterrence and also reformation, a variety of which is person's 

rehabilitation. (Justification for punishment is based on four theories: a) retribution, b) correction, 

c) deterrence, and d) incapacitation)) (M.Cherif Bassiouni). Corrective influence is related to the 

concept of «treat-ment» and the system of indeterminate sentences that are characteristic for 

certain states. 
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Punishments in the USA 

In the USA punishments are divided into main and additional ones: main punishments include 

death penalty (it exists in federal law and that of the majority of states), deprivation of liberty and 

fine, and in some states also probation and house arrest. 

In the United States, along with the obvious goals of incapacitation of the offender and the 

retribution afforded society, the ultimate purpose of the death penalty is presumably that of 

deterrence, but that remains in question (M.Cherif Bassiouni). There is no minimum age for 

inflicting death penalty in some states (as of December 1996 - in Alaska, Idaho, Louisiana, 

Montana, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Utah). The minimum age for inflicting 

death penalty is 14 (Arkansas, Virginia), 16 (Alabama, Delaware, Indiana, Kentucky, Mississippi, 

Nevada, Oklahoma, Wyoming), 17 (California, Connecticut, Illinois, Kansas, Maryland, 

Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oregon, Tennessee, Washington). While 

examining Thompson's case in 1988, the Supreme Court of the USA held that imposition of the 

capital punishment on a minor who had not attained the age of 16 by the moment of the 

commission of criminal act was unconstitutional (Supreme Court Reporter, 1988, vol. 108, p. 

2687). Methods f execution of capital punishment are electrocution, lethal gas or lethal injection, 

hanging, firing squad. If under federal law death penalty may be applied for dozens of crimes 

(treason, espionage, Murder, etc.), law of a number of states provides death penalty in several 

cases - for murder, kidnapping, rape under aggravating ; cumstances, etc. 

The central justification of capital punishment is considered to need for society to express 

sufficient condemnation for heinous murders. Death penalty proponents contend that the only 

proper societal response to the most vile murders is the most severe sanction possible. Thus, 

society should literally interpret the «eye for eye» principle; when an individual takes a life, 

society's moral balance will remain upset until the killer's life is also taken. 

Deprivation of liberty, which most often proves to be imprisonment, may be life or terminable 

sentence. In conformity with the provisions of the Criminal Code of the state of New York, the 

term of deprivation of liberty may not exceed 15 days for a violation, for a misdemeanor - one 

year. Sentences in these cases are determinate. For felonies the sentence as a rule shall be 

indeterminate. Maximum term of imprisonment for the commission of class A felony is life 

sentence, class B is determined by the court, but shall not exceed 25 years, class C - shall be 15 

years, class D - 7 years, class E - 4 years, but not less than 3 years. Minimum term of imprisonment 

under an indeterminate sentence shall be at least one year and shall be established by the court and 

be within the limits of 15-25 years in cases of felonies class A-I, from 3 to 8 years and four months 

in cases of felony class A-II, etc. 

A variety of deprivation of liberty is shock detention which is a form of a short term 

imprisonment with detaining the convicted person in a camp of a semi-military type. As a rule, 

shock detention is imposed for a term from 90 to 180 days for young convicted persons who are 

involved in hard manual work, do physical exercises and line training, acquire education, 

necessary consultations or undergo a course of alcoholism or drug addiction treatment. 

Fine is a sum of money imposed upon a defendant as a penalty for an act of wrongdoing. The 

fine is payable to the public treasury as opposed to restitution which is payable to the victim of the 

wrongdoing. Modern statutes favor restitution over fines and sometimes provide that court may 

not impose a fine if its satisfaction would interfere with the making of restitution. 

Fines as a form of punishment are used as a substitute for imprisonment or in addition thereto. 

In the majority of cases, a fine is applied alongside with deprivation of liberty and may be imposed 

as a main punishment in conjunction with another main punishment (deprivation of liberty), 

sometimes with probation. Under the fed-1 law maximum fine for individuals constitutes: for 



crimes which entails homicide -$250,000; for misdemeanors -$25,000; for legal entities -$500,000 

and $100,000 respectively. 

There are various additional punishments in the USA: deprivation of electoral rights, 

prohibition to hold certain offices or engage in certain activity, forfeiture of property, prohibition 

to use property during an established term, seizure or compulsory sale of property, imposition of 

duty to make amends, etc. In some states there are provisions on castration. 
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AN INTRODUCTION TO LAW 

Every day of our lives we are restrained and guided by law. It protects us while it 

restricts us. Sometimes it punishes us. It determines the registration of our births and the 

distribution of our possessions at death. It tells us how fast we can drive and  how long 

we must attend school Through zoning laws it restricts the type of home we build. 

Through gambling and drinking laws it regulates the life we lead. Through the Federal 

Communications Commission it determines the entertainment we see on TV. Through the 

Federal Trade Commission it helps to protect us from unfair commercial practices. There 

is no end to the ways in which the law significantly affects our life.  

The scope of the law necessarily makes it complex, and complexity has created the 

need for specialists, namely lawyers. This puts the practice of law wellbeyond the reach 

of the layman. For legal assistance in specific instances, the services of a competent 

professional usually are advisable.  

Basically, law is a system of rules. Members of a society establish these rules in order 

to live in relatrive harmony. To achieve this end, the individual relinquishes certain rights 

for the good of the group. For example, each person in this country has surrendered the 

right to drive on the left side of the highway in order for everyone ot drive in relative 

safety  

Law can also be delined as a standard of conduct which regulates the relation of the individual 

to the central government, the relation of the government to the individual, and the relations among 

the individuals. If there is a conflict in these relations, the law also provides an institution, the 

court system, through which the respective sides can litigate a problem and reach a solution. 

The court is used to determine conflicts between two individuals and to provide a forum for the 

enforcement of criminal law. The United States possesses a unique court system in that there is a 

state system and a federal system. 

State courts determine almost all questions concerning wills, crime, contracts, personal injuries, 

and domestic relations. Federal jurisdiction is invoked in questions concerning the United States 

Constitution, federal laws, conflicts between states, and civil suits involving citizens of different 

states. This last category is called diversity jurisdiction. Although cases involving federal statutes 

are usually heard in federal courts, some can be heard in state courts as well. 



In general, state courts hear both civil and criminal cases. Jurisdiction in the two areas of law 

is often established by separate statutes. Usually, at one time, some judges are assigned to criminal 

cases while others hear civil cases. However the method of assigning cases varies among the 

different states. 

In a civil case, a dispute between individuals is heard and determined. If the individuals de 

sire, they usually can have the case heard before a jury selected from a community. But if the 

individuals wish or the state requires it, a judge will hear the case alone. An example of a civil suit 

would be as follows: Baker sues Dodd for damages resulting from injuries sustained in an 

automobile accident. 

In a state criminal court, the judge and jury determine whether the state has proven its criminal 

charges beyond a reasonable doubt. If the state fails to prove its case, the defendant will be 

acquitted. If the jury is satisfied beyond a reasonable doubt that the defendant is guilty, it will 

convict him. However, it should be noted that a criminal defendant also can waive his right to a 

jury trial and appear solely before a judge. 

Essentially, the federal court was established to decide the law in cases concerning the 

Constitution, federal laws, citizen of diverse state, and conflicts between states. In the first situation 

the court is asked to apply a specific constitutional provision or to settle a case arising out of a 

federal statute, either civil or criminal. In other words, it decides a federal question. Secondly, the 

court settles private disputes between two individuals who are citizens of different states. In this 

situation, it might be unfair to force one litigant into the state court system of the other. Therefore 

the federal court system may handle these diversity suits. However, they can be heard in a state 

court if that court obtains jurisdiction over both parties. 

Both the state and federal court system have courts of original jurisdiction and courts of 

appellate jurisdiction. The court of original jurisdiction is also known as the trial court. It is in this 

court that a civil or criminal proceeding is started and initially decided. A civil proceeding, for 

example, begins when the plaintiff files his complaint with the court. This is a legal document in 

which a plaintiff alleges that another person has injured him in some way and requests damages 

or other relief for the injury. When the judge or jury drings in a verdict, the initial civil or criminal 

proceeding is then considered complete. 

Both the state and federal court system have appellate courts. A court of appellate jurisdiction 

reviews the proceedings at the trial level and determines whether the trial court's decision should 

be affirmed or reversed. In general, if the litigant files an appeal, the appellate court must consider 

the case and render its opinion. 

If one court rules against him, the litigant often is able to appeal his case to a higher 

appellate court. However, some state court systems have only one appellate court above 

the trial court. Decisions of federal courts can be reviewed by the United States Supreme 

Court, as can state court decisions involving an interpretation of the US Constitution. 

This is the final recourse. Unless it is a very special situation the case cannot be reopened 

in a lower appellate court. The litigant can petition the Supreme Court to review any 

case. However, the Supreme Court is not required to consider all cases. In fact, it hears 

only a small percentage of the petitioned cases. The court's decision to review a case is 

purely discretionary, and its action is final. Because of the finality attached to its 

decisions, the Supreme Court is often termed the 'the court of last resort. 
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The Layman and the Courts 

At some time in his life, almost every individual is a victim of circumstanceswhich 

would justify his taking another person to court. In most cases, litigation is impractical 

because the cost of going to court will be more than the sum involved.  

Most states recognize the frustrating problem presented by these situations. For many 

years they attempted to alleviate the problem through the justices of the  peace system. In 

general, this system proved to be a failure because it was disorganized, and because 

intrained individuals often presided over the proceedings.  

The small claims court provided an answer. The purpose of the small claims court 

system is to provide a friendly forum for the litigation of cases that have high personal 

importance but involve little money. A qualified judge presides over most small claims 

court proceedings. All such courts have jurisdictional limits. For example, the limit in 

the district of Columbia is $ 750. Instead of the usual court costs, there is only a nominal 

filing fee of one or two dollars. 

The most economical aspect of the system is that a party doesn't need to consult a 

lawyer. The form used to file a claim is simple.  A knowledge of legal terms is unnecessa-

ry. The plaintiff - the person who starts the legal action - merely describes in his own 

words the basis of his claim against the defendant. If the individual requires assistance, 

the clerk of the court can provide it. 

At the start of the hearing, the person who filed the suit, or plaintiff, tells his story to 

the judge. The judge and the defendant then ask questions of the plaintiff. Next, 

witnesses relate their stories. If the defendant believes he is not responsible for the 

claim, he tells his side of the story. The judge and the plaintiff can ask questions of the 

defendant and his witnesses. After the judge has listened to both sides of the story, he 

makes his determination based on substantial justice.  

Thus, the small claims court allows the individual to have his day in court without 

costs, without the need of a lawyer (although in most states he may have one if he 

desires), and without becoming involved in the technical procedures that normally govern 

a legal proceeding. 

 

ВАРІАНТ № 9 

ПЛАН РОБОТИ 

1. Прочитайте та письмово перекладіть текст. 

2. Поставте 10 запитань до тексту. 

3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, 

підкресліть підмет та присудок. Перекладіть речення . 

4. Підберіть статтю на юридичну тему (на рідній мові). Напишіть англійською мовою 

про що говориться в статті (20 речень). Стаття додається. 

5. Напишіть розповідне , питальне (загальне ^спеціальне) та заперечне речення в : 

PresentIndefiniteTense (ActiveVoice), (PassiveVoice). 

PastIndefiniteTense (ActiveVoice), (PassiveVoice). 

FutureIndefiniteTense (ActiveVoice), (PassiveVoice). Напишіть 

переклад речень. 

6. Напишіть тeмy«Online schooling is the way of the future.» 

7. Список літератури. 

8. Підпис. 



Duties of a Juror 

In a civil action tried by a jury, the jury determines whether the plaintiff or the 

defendant wins the law suit. If damages are to be awarded, the jury decides how much 

money the successful party receives. In criminal law the jury must be persuaded beyond a 

reasonable doubt that the defendant is guilty before he can be convicted of the crime. 

There are two kinds of juries: the petit or «petty» jury and the grand jury. The petit jury is a 

fact-finding body that decides civil cases and determines the guilt of an accused in a criminal 

trio!. The grand jury is an accusatory body. It functions solely in criminal law. The grand jury 

hears preliminary prosecution evidence and determines whether that evidence is sufficient to 

indict of legally charge the person with a crime. When a grand jury indicts an individual, it charges 

him with a specific offense. The accused is then tried by a petit jury which determines his guilt or 

innocence of that charge. Thus, the two juries each have important functions to perform. 

In general, a prospective juror must meet the following requirements: He must be a citizen 

of the United States between twenty one and seventy years of age, in possession of his reasoning 

faculties, and in reasonably good health. However, the state laws governing the jury qualifications 

vary. 

In most states certain conditions automatically disqualify an individual from serving on a jury. 

For instance, a person convicted of a felony or of a misdemeanor involving moral turpitude 

(conduct contrary to honesty, justice, modesty, or good morals) cannot serve. The laws of many 

states specifically disqualify from jury duty members of parties or organizations which advocate 

the violent overthrow of the government. 

Some individuals are automatically exempted from jury duty because of their jobs. Thus, in 

many states, government officials are excluded from serving on a jury. Many others can claim 

exemption if they belong to professions that provide important public services. This list of people 

usually includes: surgeons, dentists, phisicians, pharmacists, attorneys, priests, ministers, 

members of the military, policemen, firemen, and journalists.  

To choose the actual trial jurors from among the veniremen, lawyers conduct what is known 

as a voir dire. In other words, they question each veniremen individually to determine whether 

he is qualified. For example, if the juror has prior knowledge of the case, personal prejudice or is 

a blood relation of a party, he is disqualified from serving on that particular jury. When the lawyers 

for both sides are satisfied, the jury can be seated and the trial can begin. 

The juror performs his all-important function during the trial. He must listen to all the 

evidence and determine which witnesses are telling the truth. At the end of the trial, the jury returns 

to its private room where it deliberates on the case and seeks to agree on a verdict. In his 

determination of the facts, the individual juror must make his decision in accordance with the 

instructions of the law given by the judge. Because compromises and other improper means of 

arriving at a verdict are occasionally employed, the use of a jury has been criticized. However, no 

one can deny that the jury has proven an effective means to determine litigated questions among 

the nation's citizens. 
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THE DUTIES OF A WITNESS 

Lawyers handle only the legal procedures of a trial and the substantive law involved. The 

individual witnesses provide the facts. This is an extremely important function, especially when 

one considers that a trial is nothing more than a forum in which each party, through its witnesses, 

is given a chance to tell his side of the story. After hearing all the testimony, the jury then decides 

which are the true facts. 

It is clear that the individual witness has a significant bearing on the outcome of a trial. It 

is important, therefore, to know what is expected of a witness when he appears at a trial.  

If a person witnesses an event which may become the subject of a lawsuit, he will soon 

find himself interviewed by attorneys or investigators from both sides. In some instances, 

one interview will take place with attorneys from both sides and will be recorded word 

for word. This is called a deposition and affords a fair method for the lawyers to discover 

the relevant facts. At the initial interview, the attorney representing the party for whom 

the individual is testifying will go over the facts with the witness. They will also discuss 

the format of the questions that will be asked on direct examination , sometimes question 

by question. The lawyer will attempt to prepare the witness for the type of questions he 

can expect during the cross-examination. 

Juries determine facts both by what is said and by the manner in which it is said. As 

soon as a person takes the witness stand, the jurors, consciously or subconsciously, 

begin to formulate impressions on his credibility. There are many factors underlying these 

impressions: 

* Whether the witness answers promptly or hesitates;  

* Whether he exaggerates; 

* Whether he is overbearing; 

* Whether he appears insincere; 

* Whether he is crude; 

* Whether he is obviously prejudiced toward one side.  

In addition, juries judge a witness by his phisical appearance. Many jurors would 

not be wholly objective toward a witness who was unwashed, unkempt, and wore dirty 

clothes. Also, a lawyer representing a woman in an alienation of affection lawsuit would 

be taking a risk if he permitted her to testify in a provocative dress. In spite of honest 

assertions to the contrary, such factors subconsciously affect the jury's impression of a 

witness. Commonly approved ideas for witnesses include good grooming; good posture; 

simple, clear explanations; sincerity; and honesty. 

In summary, the layman is the best witness when he presents a respectable physical 

appearance, honestly relates the facts as he remembers them, does not fabricate to put 

together the loose ends of his memory , and gives clear, forthright answers. 
 


