
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ІНОЗЕМНА МОВА  ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» 

 (англійська мова)  

1. Кафедра: Мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

2.Інформація про 

викладачів 

Арапакі Марина Володимирівна – в.о. викладачки кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Член 

Центру українсько-європейського наукового співробітництва (Посилання 

https://cuesc.org.ua/) Свідоцтво N 121725 

Підвищення кваліфікації та стажування 

1. Університет Білосток, республіка Польща, факультет Освіти, сертифікат N 18 

від 29.04.22, Обсяг 6 кредитів ЄКТС. 

2. Курс EdNote оформлення бібліографії статті за форматом журналу від 

компанії “Clarivate”, сертифікат від 12 квітня 2022 року 

3. Курс Авторські профілі науковця від компанії “Clarivate” , сертифікат від 14 

квітня 2022 

року 

4. 2-місячний курс з юридичного супроводу IT- бізнесу від “Business Consulting 

Academy”, 

сертифікат від 29 серпня 2019 рокуСтаж роботи – 30 років. Стаж науково-

педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 20 років. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

203, тел. +380677057933. Viber, Telegram, електронна адреса: amv22od@gmail.com 
Антуф’єва Вікторія Андріївна- в.о. викладачки кафедри мовної 

підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності. Авторка більше 30 наукових праць, досвід роботи 16 років. 

Підвищення кваліфікації/ стажування: 

Державний університет «Одеська політехніка», кафедра англійської філології та 

перекладу. Стажування за програмою «Інноваційні методи викладання 

іноземної мови на фахових факультетах ЗВО» (180 год.). Довідка від 16.04.2021 

№ 981/03-07. 

Сфера наукових інтересів:фразеологізми англійської мови, методика викладання 

англійської мови. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

203, тел. (063) 0532775. Viber, Telegram, електронна адреса: 

antufyeva2912@ukr.net 

          Сусол Лілія Олександрівна- кандидатка філологічних наук, в.о. доцентки 

кафедри мовної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності.Авторка більше 50 наукових праць, досвід роботи 23  

роки.  

Підвищення кваліфікації/ стажування: 

Міжнародне науково-педагогічне стажування в Румунії, м. Бая-Маре, 01-12 

липня 2019 року, на тему: «Модернізація педагогічної освіти в Україні. 

Запозичення досвіду ЄС» (150 год.); 

У липні 2020 року склала спеціалізований іспит TKT (TeachingKnowledgeTest) 

для вчителів англійської мови, з лінійки Кембріджських іспитів (Module 1,2,3) 

(30 год.) 

Сфера наукових інтересів:сучасні методи викладання англійської мови,  

латинська мова, українознавство, культурологія. 
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З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

203, тел. (067) 4871428. Viber, Telegram, електронна 

адреса:Liliiasusol2017@ukr.net 

Драпалюк Катерина Іванівна - в.о. старшої викладачки кафедри мовної 

підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної 

діяльності. Авторка більше 70 наукових праць, досвід роботи більше 30 років. 

Підвищення кваліфікації/ стажування: 

Стажування на кафедрі граматики англійської мови Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова з 11.03.2020 по 01.06.2020 за програмою 

«Іноземна мова (Англійська мова)» (180 год.). Довідка №02-01-864 видана 

15.06.2020. 

Сфера наукових інтересів:методика викладання іноземних мов,когнітивна 

лінгвістика. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

203, тел. (048) 7946517. Viber, Telegram, електронна адреса: djond90@gmail.сom 

Чичян Ольга Оніківна, в.о. викладачки кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. 

Авторка більше 15 наукових праць, досвід роботи 6 років. 

Підвищення кваліфікації/ стажування: 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова про підвищення 

кваліфікації за програмою «Психологія та педагогіка вищої школи. Методика 

викладання дисциплін у вищій школі».Свідоцтво №12СС/063867 від 06.07.2019 

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 

203, тел. (063) 0532775. Viber, Telegram, електронна адреса:0956411428@ukr.net 

3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

4. Форма 

навчання  

Денна, заочна  

5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у першому, другому семестрах на першому році 

навчання. 

7. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна 

кількість годин: 

- з них 

аудиторних 

годин: 

4 

 

120 (денна)      120 (заочна) 

 

70 (денна)      20 (заочна) 
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- лекції:  

- семінарські 

заняття: 

- практичні 

заняття: 

- самостійна 

робота: 

- (денна)         - (заочна) 

- (денна)         - (заочна) 

 

70 (денна)     20 (заочна) 

 

50 (денна)       100 (заочна) 

8. Короткий 

зміст навчальної 

дисципліни 

Курс «Іноземна мова  професійного спрямування» (англійська мова) 

спрямований на формування професійної комунікативної 

компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною 

для академічного і професійного середовища. Результати навчання 

курсу вміти організовувати культурний діалог на рівні, необхідному 

для ефективної професійної діяльності, розробляти тексти та 

документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися 

іноземною мовою усно і письмово у соціальній і професійній сферах, 

використовувати сучасні інформаційні технології в протидії 

злочинності в соціальних мережах. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова  

професійного спрямування» є формування здобувачів вищої освіти 

професійної майстерності та конкуренто здатності 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; засвоєння лексики і термінології 

юридичного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, 

послугування різними типами словників. 

9. 

Міждисциплінар

ні зв’язки 

«Українська мова професійного спрямування», «Поліцейська 

діяльність», «Запобігання та протидія домашньому насильству». 

10. Форми і 

методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі практичних  занять.  

    Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий, дослідницький, 

комунікативний та інтерактивний.  

11 Форма 

контролю: 

Залік 

Екзамен  



12. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з 

кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в національну 

шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань 

у рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної 

роботи - 60 балів;         40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудито

рна робота 

Самості

йна робота 

Модул

ьна 

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 

Аудито

рна 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: 

П

К = 

∑П

К 

× 

КВ, 

КЗ 

де: 



ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні 

заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 

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

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

він дуже добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у 

занятті та надав повну відповідь на питання семінарського заняття, 

або на додаткове питання науково-педагогічного працівника, навів 

приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши 

помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю 

або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

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

він достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь 

у занятті, доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми 

семінарського заняття, надав правильну, але не зовсім повну 

відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які 

було підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під 

час виступу тему розкрито не повно. 

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

не приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює 

цікавості до матеріалу, йому складно дати визначення понять, 

відповідає фрагментарно та спутано, допускає помилки, не 

орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено 

виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 

обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-

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

Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем 

вищої освіти значної частини навчального матеріалу за змістом 

відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні 

помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач, відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. 

Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму 

накопичення балів не враховується. 



Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 

дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 

отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 

завдань, які передбачені відповідними методичними матеріалами із 

зазначенням балів за виконання кожної самостійної роботи 

відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно 

визначає і розробляє форму проведення модульної контрольної 

роботи, структуру завдань, систему та критерії оцінювання 

результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання 

підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 

оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач 

вищої освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу 

відповідно до графіку, встановленого науково-педагогічним 

працівником до підсумкового контролю і не більше двох пропусків 

та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати 

підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену 

кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

13. Результати 

навчання:  

Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. Розробляти тексти та документи 

з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та 

іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах. 

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. 

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. 

14. Основні 

інформаційні 

джерела 

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.[електронний ресурс – 

www.twirpx.com] – 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. 

 


